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ANO:2018/1       PERÍODO: 1º BACHARELADO 
DISCIPLINA: LUTAS 
PROFESSOR RESPONSÁVEL: DR. WILLIAM ALVES LIMA 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80h.  TEÓRICA: 60h   PRÁTICA: 20h 
PRÉ REQUISITO:  
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Estudo das lutas em seus aspectos técnicos e educacionais com ênfase na diferenciação entre metodologias 
específicas para as lutas de percussão, submissão e mistas. 
 
OBJETIVO GERAL: 
Possibilitar ao aluno oportunidades onde ele possa vivenciar e aplicar a luta de forma abrangente, 
disponibilizando recursos teóricos e práticos para uma atuação pedagógica dentro do mercado de trabalho, 
refletindo na atuação com a sociedade. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. Apresentar as lutas marciais juntamente com 

seu histórico e evolução dentro do Brasil e 
no mundo. 

1 História e evolução das lutas. 

2. Compreender as várias formas de aplicação 
das lutas marciais praticadas em academias. 

2 Organização pedagógica das lutas. 

3. Identificar a diferença entre as lutas quanto a 
diferentes movimentações de solo, utilizadas 
para o mesmo fim. 

3 Diferenciação entre os movimentos de solo.  

4. Identificar a diferença entre as lutas quanto a 
diferentes movimentações de ataque, 
utilizadas para o mesmo fim. 

4 Diferenciação entre os movimentos de ataque. 

5. Identificar a diferença entre as lutas quanto a 
diferentes movimentações de defesa, 
utilizadas para o mesmo fim. 

5 Diferenciação entre os movimentos de defesa. 

6. Identificar a diferença entre as lutas quanto a 
diferentes formas de deslocamento e 
movimentações de defesa, utilizadas para o 
mesmo fim. 

6 Diferenciação entre os movimentos de esquiva e 
movimentação. 

7. Fazer a congruência entre as lutas de forma 
a interagir seus elementos distintos com o 
intuito de melhorar a motricidade e os 
elementos psicomotores. 

7 Interação entre as lutas marciais. 

 
METODOLOGIA: 

Aulas Expositivas; 
Aulas práticas; 
Discussões em sala (embasada em artigos) 
Trabalhos supervisionados; 
Recursos audiovisuais; 
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RECURSOS 
Data-show; 
Apostila, livros, artigos. 
Tatame 

 
AVALIAÇÃO: 
A avaliação seguirá as especificações do Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física da 
UniEVANGÉLICA, que contempla um mínimo de dois instrumentos avaliativos por VA, o acúmulo de conteúdo ao 
longo do semestre, a devolutiva da avaliação na semana seguinte ao exame e acontecerá em três VAs assim 
caracterizadas e marcadas: 
 
 1ª VA: Prova teórica valendo 50 pontos (22/03). Prova prática valendo 40 pontos (19/03). Participação do 
aluno em sala de aula valendo 10 pontos (estes serão alcançados mediante a conduta dos alunos para o bom 
andamento da aula. Dentre os fatores que levam a perda da nota estão: conversas paralelas, uso de dispositivos 
eletrônicos como celular, maus tratos aos colegas, o fato de se ausentar da sala de aula, dentre outros 
comunicados pelo professor em sala de aula). 
 
 2ª VA: Prova teórica valendo 40 pontos (PROVÃO ÀS 13HS) (05/05) contendo questões objetivas de 
múltipla escolha, com conteúdo apresentado no edital da avaliação. Prova prática valendo 40 pontos (07/05). 
Estudo dirigido valendo 10 pontos (07/05). Participação do aluno em sala de aula valendo 10 pontos (estes serão 
alcançados mediante a conduta dos alunos para o bom andamento da aula. Dentre os fatores que levam a perda 
da nota estão: conversas paralelas, uso de dispositivos eletrônicos como celular, maus tratos aos colegas, o fato 
de se ausentar da sala de aula, dentre outros comunicados pelo professor em sala de aula). 
 
 3ª VA: Prova teórica valendo 50 pontos (11/06). Prova prática valendo 40 pontos (18/06). Participação do 
aluno em sala de aula valendo 10 pontos (estes serão alcançados mediante a conduta dos alunos para o bom 
andamento da aula. Dentre os fatores que levam a perda da nota estão: conversas paralelas, uso de dispositivos 
eletrônicos como celular, maus tratos aos colegas, o fato de se ausentar da sala de aula, dentre outros 
comunicados pelo professor em sala de aula). 
 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: O acadêmico que, por motivo justo, perder qualquer atividade avaliativa, poderá 
requerer na Secretaria Geral, mediante pagamento da taxa devida e dentro do prazo de três dias úteis da 
realização da avaliação, uma Avaliação Substitutiva que, se deferida pelo Diretor do Curso, será realizada na 
data fixada previamente pela direção, e será discursiva*. *Salvo em casos especiais identificados pela direção. 
        São considerados motivos justos: doenças infectocontagiosas, comprovadas por atestado médico; limitação 
temporária da capacidade física por doença ou acidente, comprovada por atestado médico; convocação para 
manobra militar; licença maternidade; morte de um familiar de primeiro grau; participação em Jornadas ou 
Congressos da área de formação, comprovada por certificado; participação em Projeto de extensão da 
instituição; e atletas representando a instituição ou município/estado/país.  
 
REVISÃO DE NOTAS: Será permitida a revisão de nota ao aluno que a solicitar no prazo de três dias úteis 
após a divulgação da nota. 
A solicitação de revisão da nota deverá ser feita na Secretaria Geral e deverá constar de: 

1. Prova a ser revisada. 
2. Argumentação da solicitação, baseada em bibliografia atualizada, ou documento comprobatório. 
Não serão aceitas bibliografias desatualizadas (com mais de cinco anos). 
3. Cópia da bibliografia utilizada como argumentação. 
4. Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / revista / manual; ano de publicação; 
editora). 

        O pedido de revisão somente poderá versar sobre erro material ou de interpretação pelo professor da 
disciplina, por ocasião do julgamento ou análise da prova, ou de lançamento indevido. 
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ATIVIDADE INTERDISIPLINAR: 
          
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

1. BREDA, Mauro; SCAGLIA, Alcides J; PAES, Roberto Rodrigues; GALATTI, Larissa Rafaela. Pedagogia 
do esporte aplicada às lutas. São Paulo: Phorte, 2010. 

2. MARDEN, O. S. Imobilizações de Deslocamentos em Lutas de Solo - Imobilizações e Quedas Eficazes 
para Judô, Jiu-Jítsu e Artes Marciais Mistas. São Paulo: Madras, 2011. 

3. LOWRY, Dave, O Dojô e seus significados. São Paulo: Pensamento, 2012. 
4. CAPOEIRA, Nestor. Capoeira: pequeno manual do jogador . 7. ed. Rio de Janeiro: Record, 2002. 238 p. 

il.  ISBN 85-01-04879-8. 
5. BAPTISTA, Carlos Fernando dos Santos. Judô: da escola à competição. 2. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 

2000.  97 p. il. ISBN 85-7332-081-8. 

Bibliografia complementar: 
1. FUNAKOSHI, Gichin. Os Vinte princípios fundamentais do karate. São Paulo: CULTRIX, 2006. 
2. REIS, André Luiz Teixeira. Educação física e capoeira. São Paulo: THESAURUS, 2004. 
3. VIEIRA, Silvia; FREITAS, Armando. Que é judô. São Paulo: CASA DA PALVRA, 2007. 

 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________ 

 
DATA:_____/_____  /_____ 

 

Plano de Aprendizagem Aprovado pelo NDE do 
Curso de Educação Física no dia 25/01/2018. 

 

Profº. Dr. Iransé Oliveira Silva 
Diretor do Curso de Educação Física 

 


