
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS LUTAS DO MEU BAIRRO 

Atividade 1 

Pesquisa de campo sobre as modalidades de lutas, entrevistando pessoas em casa/família ou pessoas 

no bairro em que residem. Para auxiliá-los, sugerimos um roteiro para a busca de algumas informações 

importantes sobre o tema, porém, fiquem à vontade para buscar mais dados além das indicações, caso 

seja necessário: 

1. Você conhece alguma modalidade de luta? Qual (is)? 

2. Já teve a oportunidade de praticá-la(s) em algum lugar? Onde? 

3. Conhece algum local na vizinhança que ofereça aulas de alguma modalidade de luta? 

4. Existem programas e projetos públicos de lutas e esportes paraolímpicos em seu bairro e cidade? 

Quais? 

5. Já frequentou alguma escola ou praticou alguma modalidade de luta em alguma academia? Com 

que frequência? 

6. Já participou de alguma competição de luta? De qual (is) modalidade(s)? Conte um pouco sobre a 

sua experiência. 

7. Já assistiu a algum confronto pela televisão ou pela internet? De qual (is) modalidade(s)? Quais as 

suas impressões? 

8. Já assistiu a alguma luta nos Jogos Olímpicos e/ou Paraolímpicos pela televisão ou pela internet? 

De qual (is) modalidade(s)? 

9. Você considera as lutas como uma prática para todos os gêneros? Justifique. 

10. Você considera como violenta a prática das lutas? Por quê? 

11. Qual a importância da ética e do respeito ao oponente na prática das lutas? Justifique. 
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Atividade 2 

Após a realização da pesquisa de campo, reflita para que possam auxiliar os estudantes do caso 

apresentado a seguir a resolver um problema. 

Resolução de Situação Problema: 

Numa turma do 9º ano do Ensino Fundamental, na E.E. Adilson Maguila, o professor de Educação 

Física propôs aos estudantes que realizassem uma pesquisa de campo sobre as lutas e depois 

elaborassem um gráfico com as informações obtidas. 

Ao compartilhar os dados das pesquisas, a turma chegou à conclusão de que a modalidade de luta 

mais praticada no bairro é a Capoeira, mas existem academias próximas que também oferecem aulas 

de Caratê, de Boxe e de Muay Thai, exatamente as modalidades estudadas neste bimestre nas aulas 

de Educação Física na escola. 

Quais ações poderiam ser planejadas e desencadeadas na escola para que estas e outras 

modalidades de luta, inclusive as consideradas paraolímpicas, pudessem ser apresentadas aos 

outros estudantes e aos moradores do bairro em que a escola está inserida, potencializando a 

sua prática em seu tempo livre? 

 

 Por hoje é só meus queridos, se cuidem, e até a próxima. Lembre-se de responder as questões com caneta 

azul, numa folha a parte e anexá-la na atividade, e se o fizer lembrar de colocar nome completo em todas as folhas 

que entregar, valeu. ☺. 

 

 


