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Ementa
Estudo dos aspectos sócio-históricos, filosófico-culturais e técnico-táticos das lutas corporais e artes
marciais.  Fisiologia  e  psicologia  do  exercício  aplicada  às  lutas  corporais.  Artes  marciais,  lutas
corporais e esportes de combate na Educação Física escolar e não-escolar. Aspectos pedagógicos e
metodológicos do ensino das lutas no contexto escolar e não-escolar. Temas transversais no contexto
das lutas e artes marciais.

Objetivos 
Aproximar o discente do conteúdo lutas corporais e artes marciais no âmbito da atuação profissional
em Educação Física, bem como discutir a relevância e as possibilidades do ensino desse conteúdo no
contexto escolar.

Conteúdo Programático:
Unidade I – Fundamentos das lutas corporais, artes marciais e esportes de combate  
1.1 – Conceitos fundamentais na área de lutas, artes marciais e esportes de combate;
1.2 – As lutas e suas classificações 
1.3 – Características e conteúdos fundamentais das lutas
1.4 -  Aspectos socioculturais e histórico-filosóficos das distintas modalidades de lutas: judô, jiu-jitsu,
karatê, taekwondo, boxe, muay thai, capoeira.
1.5 - Fundamentos técnico-táticos e normativos específicos das distintas modalidades de lutas: judô,
jiu-jitsu, karatê, taekwondo, boxe, muay thai, capoeira.

Unidade II – O ensino das lutas e artes marciais no contexto não-escolar 
3.1 – As lutas e artes marciais não esportivas: atuação do profissional de Educação Física
3.2 – As lutas esportivas não-olímpicas: atuação do profissional de Educação Física
3.3 – As lutas esportivas olímpicas: atuação do profissional de Educação Física da iniciação ao alto
rendimento.

Unidade III – As lutas no contexto escolar 
4.1 – Por que trabalhar o conteúdo lutas na escola?
4.2 – Quais conteúdos de lutas abordar na Educação Física escolar?
4.3 – Como trabalhar o conteúdo lutas na escola?
4.4 – Temas transversais no contexto das lutas: violência, higiene e perda de peso saudável.
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