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RESUMO 
 
Este projeto tem o objetivo em desenvolver uma unidade 
didática nas aulas de educação física, abordando a luta 
do kickboxing como referência, para a aprendizagem das 
lutas de contato, no ambiente escolar. Observou-se que 
atualmente nas escolas a luta, ainda é pouco difundida, 
em função de vários fatores: falta conhecimento do 
professor de educação física e com isto gera 
insegurança ao passar este conteúdo aos alunos, falta 
de vestimenta adequada e matérias, e também é mais 
cômodo ao professor ministrar os conteúdos que ele tem 
segurança e de costume, como atividades com bola, 
entre outros. Para isto, buscou-se conhecer, a estrutura 
do kickboxing, desde a sua origem, o histórico e sua 
evolução, as modalidades, categorias e como é o ensino 
da luta com a finalidade e realçar a contribuição desta 
luta como modelo de amostra entre outras lutas que 
poderiam ser trabalhada no conteúdo lutas na escola.      
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A população será constituída por alunos do ensino 
fundamental, sendo que a amostra da investigação será 
composta por 30 alunos, de ambos os gêneros, do 6º 
ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Vicente 
Machado – Ensino Fundamental e Médio 

 
 
APRESENTAÇÃO 
 

A disciplina educação física, estrutura-se, com base nas Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica da Educação Física, nos conteúdos: (esporte, 

jogos e brincadeiras, dança, ginástica e lutas), (Paraná, 2008). Neste 

documento estão explicitados os conteúdos estruturantes da educação física, 

sendo as lutas o direcionamento deste estudo, e á luta kickboxing que será 

trabalhada na unidade didática. 

O conteúdo lutas, “é pouco estudado pelos professores de educação 

física, comparando aos demais esportes, comumente praticados nas aulas de 

educação física escolar, se comparado aos esportes coletivos com bola, 

ginástica, e os jogos”, segundo Rufino e Darido, (2013, p.146, 147). Estes 

autores descrevem que, existem argumentos que demonstram resistência por 

parte dos professores, os quais são: falta de espaço, falta de material, falta de 

vestimenta adequada e associação às questões de violência, e o 

desconhecimento dos conteúdos relacionados às lutas, também fala da 

dificuldade de se tratar com os conteúdos lutas na escola é devida á falta de 

formação do profissional de educação física que ainda é deficiente na sua 

formação acadêmica, restringindo-se à apenas uma modalidade como o judô 

ou a capoeira. 

Concordando com estas colocações Ferreira (2006, p.36) ressalta que 

“é mais cômodo ao professor ministrar aulas de futebol, de voleibol ou de 

qualquer outra atividade com bola, do que preparar aulas envolvendo um tema 

tão complexo como as lutas”.  

Ferreira (2006) sugere aos profissionais a realização de cursos 

capacitação sobre lutas na escola, para, a partir de então, incluir a prática das 



lutas em suas aulas. Este autor conclui que alguns profissionais possuem uma 

visão deturpada do que sejam as lutas, relacionando-as com violência e com 

agressividade, atitude oposta à educação física e a filosofia das lutas.  

Assim, considerando as dificuldades apresentadas para o 

desenvolvimento do conteúdo lutas nas aulas de Educação Física, o presente 

trabalho buscará adaptar uma unidade didática para a prática das lutas nas 

aulas de educação física escolar. Dentre vários tipos de lutas, a luta abordada 

neste documento será o kickboxing. 

Portanto, o objetivo deste estudo é desenvolver uma unidade didática 

nas aulas de Educação Física que abordem a prática da aula do kickboxing. 

Considerando os seguintes aspectos: 

 - Conhecer a origem e o histórico do kickboxing e do kickboxing 

no Brasil; 

 - Conhecer a estrutura do kickboxing, modalidades, categorias, 

regras e graduações; 

 - Adaptar os métodos de treinamento e ensino e aprendizagem 

do kickboxing às aulas de educação física escolar; 

 - Adaptar uma metodologia didática pedagógica do ensino da 

luta kickboxing nas aulas de educação física escolar. 

A intenção em desenvolver uma unidade didática sobre as lutas 

justifica-se pela reflexão e análise, a respeito da dificuldade encontrada nas 

aulas de educação física. 

 Outro fator que chama a atenção é minha experiência com luta, fora 

do ambiente escolar, em academia particular. Nas poucas vezes que 

empreguei este conteúdo em minhas aulas prática, notei que poderia explorar 

melhor este conhecimento. Assim, surgiu o seguinte questionamento: como 

posso contribuir nas aulas de educação física com conhecimento da luta junto 

aos meus alunos?  

Pretende-se considerar também que, o ensino da luta nas aulas de 

educação física escolar pode ser visto como uma possibilidade de proporcionar 

ao aluno, o conhecimento e a vivência desta prática, no cotidiano dos 

conteúdos aplicados nas aulas de Educação Física. De acordo com Rufino e 



Darido (2013, p.160) “é direito dos alunos se apropriarem desses conteúdos, 

ao longo dos anos de educação formal dentro da escola e é dever do professor 

ensinar esses conteúdos”. Reforçando este ponto de vista, Ferreira (2006, p. 

37) coloca que, “as lutas devem servir como instrumento de auxílio pedagógico 

ao profissional de educação física”. Portanto, diante desses posicionamentos 

identificamos a necessidade de aplicar a luta nas aulas de educação física 

escolar, a fim de tornar este conhecimento acessível ao aluno na contribuição 

de sua formação escolar. 

 
METODOLOGIA 
 

Este estudo tem abordagem qualitativa do tipo pesquisa ação, o qual 

buscará avaliar a aplicação de uma unidade didática que terá o objetivo de 

repassar os conhecimentos e vivências elementares da luta do kickboxing no 

ambiente escolar.  

Inicialmente será feito um diagnostico, partindo do referencial do 

estabelecimento de ensino e sua estrutura, tanto nos recursos materiais, 

quanto ao espaço, ambiente, materiais e humano, relativo á direção, equipe 

pedagógica, professores funcionários e os alunos, principalmente os envolvidos 

nas ações da unidade didática.  

 O diagnostico será feito por meio de um levantamento quanto ás 

estruturas materiais por meio de uma verificação do espaço escolar junto á 

direção escolar. E diagnostico junto aos alunos que estarão envolvidos nas 

atividades da unidade didática, por meio de um questionário a respeito do 

conhecimento e aplicação da luta na educação física escolar.    

A população será constituída por alunos do ensino fundamental, 

sendo que a amostra da investigação será composta por 30 alunos, de ambos 

os gêneros, do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Vicente 

Machado – Ensino Fundamental e Médio. 

A unidade didática será composta por 12 aulas, sendo que as 

atividades iniciarão no começo do mês de fevereiro de 2014, e terão como 

previsão de termino, na segunda quinzena de maio. 

Os materiais que serão utilizados para a aplicação do projeto são: 



 Textos, livros, revistas, artigos de jornais e revistas, conteúdo 

eletrônico (internet), entre outros materiais que auxiliarão no repasse 

de informações sobre o conhecimento teórico da luta kickboxing. 

 Aparador de socos e de chutes, protetores de mão e de pernas, 

sacos de pancada. Destaca-se que os equipamentos serão 

confeccionados durante a unidade didática 

 Recursos áudio visuais, (vídeos educativos, filmes, documentários, 

musicas relacionadas ás lutas). 

 Quadra esportiva da escola, onde ocorrerá a simulação e 

demarcação do tamanho do tatame e do ringue. 

 Materiais alternativos como corda, bola, rede entre outros, para 

desenvolver as atividades de ensino. 

Os instrumentos de análise serão questionários, gravadores para 

entrevistas, diários de campo que relatarão as atividades ocorridas durante as 

aulas, câmeras fotográficas e filmadoras que serão utilizadas para registro das 

atividades. 

As atividades serão registradas, bem como, as entrevistas serão 

transcritas e após estes procedimentos serão trianguladas as informações em 

conjunto com os registros das atividades que foram fotografadas e filmadas. As 

analises terão como base a análise do conteúdo, segundo a proposta 

metodológica de Bardin (2010). 

 

AULAS: 

 

AULA 1 

Objetivo: - Apresentar aos alunos, o conteúdo programático, 

enfatizando o conhecimento da luta nas aulas de educação física. 

Conteúdo: – Texto e Exposição teórica sobre o conteúdo 

programático das aulas, direcionando a atenção para o conhecimento das 

lutas, com auxilio de textos e imagens, destacando às lutas na educação física 

escolar. 

Materiais utilizados na aula: texto “Artes Marciais” e imagens dos 

tipos de lutas 



Procedimentos Didáticos: - Apresentar o conteúdo programático 

da disciplina de educação física do bimestre, de forma expositiva – esporte 

coletivo – jogos e lutas. Destacando as lutas nas aulas de educação física. 

Apresentar o texto Artes Marciais, com a finalidade de informar a 

respeito das lutas, relacionando os aspectos educacionais das lutas. 

 

ARTES MARCIAIS 
 

    As artes marciais são disciplinas físicas e mentais codificadas em 
diferentes graus, que tem como objetivo um alto desenvolvimento de seus 
praticantes para que possam defender-se ou submeter o adversário mediante 
diversas técnicas. São sistemas para treinamento de combate, geralmente sem 
o uso de armas de fogo ou de outros dispositivos modernos. 

 Atualmente, as artes marciais, são praticadas enquanto treinamento 
militar, policial e de defesa pessoal, são também praticadas como esporte de 
combate. 

 Existem diversos estilos, sistemas e escolas de artes marciais. O que 
diferencia as artes marciais da mera violência física (briga de rua) é a 
organização de suas técnicas num sistema coerente de combate e 
desenvolvimento físico, mental e espiritual assim como a prática de exercícios 
físicos para atender ao condicionamento físico dos praticantes.  

O termo "artes marciais" refere-se à arte da guerra, tendo origem 
ocidental, e  este termo é vinculado ao deus da guerra romano Marte que, 
na mitologia grega, era chamado Ares. Assim, as artes marciais, as 
artes militares ensinadas aos homens. Hoje em dia, o termo artes marciais é 
usado em todos os sistemas de combates de origem oriental e ocidental, com 
ou sem o uso das tradicionais armas de artes marciais. 

No oriente, existem outros termos mais adequados para a definição 
destas artes, como wu shu ("arte de guerra"), na China e bu-shi-do ("caminho 
do guerreiro"), no Japão. 

Muitas destas artes de guerra do Oriente e Ocidente deram origem a 
artes que são praticadas atualmente em todo o mundo, como: 
o Wushu (popularmente conhecido no ocidente como Kung Fu), o taekwondo, 
a esgrima, o arqueirismo (tiro com arco), o boxe, o savate, o judô, o karatê, 
a luta olímpica (a luta greco-romana e a luta livre olímpica), o ninjutsu etc. 

 Nas modalidades de cunho mais esportivo, (esporte de combate) o 
objetivo são as competições. Por outro lado, as modalidades que têm uma 
origem mais marcial (kombato, krav magá, etc.) têm como objetivo a defesa 
pessoal em situações de risco, durante combate corpo a corpo sem regras, 
muitas vezes com enfoque na formação do caráter do ser humano. No Japão, 
estas artes são chamadas de Bu-Dô ou "Um caminho educacional através das 
lutas". 

A História das Artes Marciais 

Sua origem confunde-se com o desenvolvimento da civilização, quando, 
logo após o desenvolvimento da onda tecnológica agrícola, alguns começam a 
acumular riqueza e poder e com isso o surgimento de cobiça, inveja e seu 
corolário, a agressão. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Combate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Armas_de_fogo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Treinamento_militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Treinamento_militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defesa_pessoal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desporto_de_combate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desporto_de_combate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_f%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus_da_guerra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marte_(mitologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oriente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Armas_de_artes_marciais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wu_shu
http://pt.wikipedia.org/wiki/China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bu-shi-do
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wushu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taekwondo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esgrima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tiro_com_arco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boxe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Savate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%B4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Karat%C3%AA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luta_ol%C3%ADmpica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luta_greco-romana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luta_livre_ol%C3%ADmpica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ninjutsu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esporte_de_combate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kombato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Krav_mag%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defesa_pessoal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defesa_pessoal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Combate_corpo_a_corpo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1ter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bud%C3%B4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Civiliza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Agr%C3%ADcola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cobi%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inveja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agress%C3%A3o


As historias orientais tem como Bodhidharma - monge indiano que, em 
viagem à China, orientou os monges chineses na prática do yoga e rudimentos 
da arte marcial indiana, o que caracterizou posteriormente na criação de um 
estilo próprio pelos monges de shaolin. 

Japão e Coreia também têm tradição milenar em artes marciais. No 
Japão, destaca-se o judô, o caratê e seus estilos, tais como shotokan, bushi 
ryu, shito-ryu, shorin-ryu, o jiu-jítsu, o quendô, o aiquidô etc. 

Atualmente, pessoas de todo o mundo estudam artes marciais por 
diferentes motivos: como condicionamento físico, defesa pessoal, coordenação 
física, lazer, desenvolvimento de disciplina, participação em um grupo social e 
estruturação de uma personalidade sadia, visto que a prática possibilita o 
extravasamento da tensão que harmoniza o indivíduo, focalizando-o 
positivamente.  

 
Referencias da aula: http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_marciais 
 

Imagens: 

Será apresentado aos alunos, imagens relacionadas ás lutas com a finalidade 

de proporcionar conhecimento visual e distinguir os vários tipos de lutas 

existente, relacionando ao texto estudado pelos alunos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monge
http://pt.wikipedia.org/wiki/India
http://pt.wikipedia.org/wiki/China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Yoga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Shaolin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coreia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%B4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carat%C3%AA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Shotokan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Shito-ryu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Shorin-ryu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jiu-j%C3%ADtsu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quend%C3%B4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aiquid%C3%B4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condicionamento_f%C3%ADsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defesa_pessoal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lazer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Personalidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stress
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_marciais


 

 

Referencias: 

CBKB. Disponível em.http://www.cbkb.com.br/index.php?tipo=galeria&id=72. 

Acessado em 20 de setembro 2013. 

EDUCAÇÃOFISICA.SEED.PR.GOV.BR. Disponível em. 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=273

&evento=4#menu-galeria. Acessado em 20 de setembro de 2013.  

WIKIPEDIA. ARTES MARCIAIS. Disponível em. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_marciais. Acessado em 20 de setembro de 2013. 

 

AULA 2 

Objetivo: Aula 2 - Conhecer as variedades de lutas e a origem e a 

história do kickboxing, e sua organização estrutural, por meio de vídeos 

fazendo comentários educativos a respeito dos vídeos apresentados.  

Conteúdo: - Apresentação de vídeos, em aula teórica com vídeos 

educativo e informativo sobre os tipos de lutas, destacando a luta do 

kickboxing, com suas modalidades e categorias. 

Materiais utilizados na aula: Vídeos educativos dos tipos de lutas e 

do kickboxing.  

Procedimentos didáticos: Apresentar aos alunos, vídeos a respeito 

das lutas e dos tipos de lutas existente. 

  Estes vídeos buscam enfatizar os tipos de lutas existentes visando 

o conhecimento e informação e lembrando que, (tais imagens são apenas 

ilustrativas e as técnicas apresentas são feitas por profissionais e não devem 

ser realizadas sem aprendizagem correta e sob a orientação de um 

profissional) também focando a atenção ao kickboxing e as modalidades que 

faz parte desta luta.  

http://www.cbkb.com.br/index.php?tipo=galeria&id=72
http://www.educaçãofisica.seed.pr.gov.br/
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=273&evento=4#menu-galeria
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=273&evento=4#menu-galeria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_marciais


ESPAÇO FÍSICO: sala de aula e ou sala da biblioteca do Colégio Estadual 

Vicente Machado – Ens. Fund. e Médio. 

Ações: Disponibilizar texto, imagem e vídeos sobre as lutas e destacando o 

kickboxing e suas modalidades. 

Espaço físico: A aula será organizada em sala de aula e ou biblioteca do 

colégio, onde os alunos estarão em semi círculo durante o desenvolvimento da 

aula.  

APLICAÇÃO. 

 Apresentar o texto sobre artes marciais, disponibilizando uma copia aos 

alunos e projetando-o aos alunos o conteúdo deste; 

 Apresentar as imagens dos tipos de lutas comentando as características 

e diferenças de cada luta; 

 Enfatizar o conhecimento das varias luta com o vídeo que destaca os 

movimentos básicos da varias lutas 

Vídeos das modalidades de lutas do kickboxing: 

http://www.youtube.com/watch?v=QUBZTYyfNwo – musical forms 

http://www.youtube.com/watch?v=mTTsi0KNoBI – point figth 

http://www.youtube.com/watch?v=6o__p3g7uGs -  light contact 

http://www.youtube.com/watch?v=TWgW6dFA3c4 -  full contact. 

http://www.youtube.com/watch?v=Dw0A77ARDws – low kicks 

http://www.youtube.com/watch?v=g8vUk5ZbUsI – K1 

http://www.youtube.com/watch?v=gxRX51Uwuo8 – tipos de lutas 

http://www.youtube.com/watch?v=fd91FIWHMgE – top das 10 artes marciais 

mais eficientes. 

Referencias da aula:  

http://www.youtube.com/watch?v=QUBZTYyfNwo – musical forms 

http://www.youtube.com/watch?v=mTTsi0KNoBI – point figth 

http://www.youtube.com/watch?v=6o__p3g7uGs -  light contact 

http://www.youtube.com/watch?v=TWgW6dFA3c4 -  full contact. 

http://www.youtube.com/watch?v=Dw0A77ARDws – low kicks 

http://www.youtube.com/watch?v=g8vUk5ZbUsI – K1 

http://www.youtube.com/watch?v=gxRX51Uwuo8 – tipos de lutas 

http://www.youtube.com/watch?v=fd91FIWHMgE – top das 10 artes marciais 

mais eficientes. 

http://www.youtube.com/watch?v=QUBZTYyfNwo
http://www.youtube.com/watch?v=mTTsi0KNoBI
http://www.youtube.com/watch?v=6o__p3g7uGs
http://www.youtube.com/watch?v=TWgW6dFA3c4
http://www.youtube.com/watch?v=Dw0A77ARDws
http://www.youtube.com/watch?v=g8vUk5ZbUsI
http://www.youtube.com/watch?v=gxRX51Uwuo8
http://www.youtube.com/watch?v=fd91FIWHMgE
http://www.youtube.com/watch?v=QUBZTYyfNwo
http://www.youtube.com/watch?v=mTTsi0KNoBI
http://www.youtube.com/watch?v=6o__p3g7uGs
http://www.youtube.com/watch?v=TWgW6dFA3c4
http://www.youtube.com/watch?v=Dw0A77ARDws
http://www.youtube.com/watch?v=g8vUk5ZbUsI
http://www.youtube.com/watch?v=gxRX51Uwuo8
http://www.youtube.com/watch?v=fd91FIWHMgE
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AULA 3 

Objetivo: Executar atividades/jogos pré-desportivas que identifiquem 

competições individuais e coletivas, caracterizando as lutas. 

Conteúdo: Jogos pré-desportivos que desenvolvam atividades de oposição. 

Materiais utilizados na aula: Espaço físico da quadra esportiva da escola, 

corda, giz e colchonetes. 

Procedimentos didáticos:  

 Informar aos alunos o tema da aula – jogos de competição relacionando 

aos movimentos e ações relacionados ás lutas. 

 Preparação; Atividade de aquecimento: 

 Nunca Três; um fugitivo e um perseguidor. À distância, os demais 

jogadores, aos pares, de mãos dadas, ficarão dispersos pela quadra. 

Desenvolvimento: ao sinal de início o fugitivo correrá e para evitar o 

perseguidor tomará a mão de um dos colegas cujo parceiro se deslocará 

http://www.youtube.com/watch?v=6o__p3g7uGs
http://www.youtube.com/watch?v=TWgW6dFA3c4
http://www.youtube.com/watch?v=Dw0A77ARDws
http://www.youtube.com/watch?v=g8vUk5ZbUsI
http://www.youtube.com/watch?v=fd91FIWHMgE
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kickboxing
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_marciais


fugindo do perseguidor, por não ser permitido o grupo de três. Com o 

novo fugitivo, o jogo prosseguirá sem interrupção, desde que se o 

perseguidor atingir o fugitivo a ação será invertida. 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.ph

p?conteudo=287 

 Cabo de Guerra; Joga-se com cordas longas (aproximadamente uns 

15m), com uma marca no meio, sobre uma linha da quadra esportiva; 

Divide a turma em três (3) grupos de alunos, que subdividem em duas 

equipes cada;  

As equipes seguram cada uma na extremidade da corda, e ao sinal de 

comando puxam a corda, vencendo a equipe que conseguir puxar a 

corda até linha demarcada na quadra. (PETRY, 1986, p. 36). 

Petry, Rose Mary. Educação Física e Alfabetização. Porto Alegre. 

Editora Kuarup Ltda. 1986. 

 Fortaleza; Divide a turma em dois grupos; 

Um grupo formará um círculo, em pé e de mãos dadas, a fim de formar 

uma fortaleza; O outro grupo ficara fora do círculo, estes, serão os atacantes; 

Ao sinal do professor, os alunos tentarão invadir a fortaleza; Os 

defensores não largaram as mãos, mas poderão levanta-las ou abaixa-

las, para impedir a passagem dos adversários; Se ao final do tempo 

(aproximadamente uns 2 minutos), metade dos atacantes conseguir 

invadir a fortaleza, esse grupo será vencedor, caso contrário vencerá os 

defensores (a fortaleza). (SILVA 1997, p. 67). 

 Briga de Galos; divide-se a turma em várias equipes, compostas por 

um mesmo número de alunos; Cada equipe escolherá um representante 

que ficará de cócoras, com os braços á frente, na horizontal, e com as 

mãos voltadas para o representante da outra equipe; Ao sinal do 

professor, dois representantes se colocarão em um círculo desenhado 

por ele, de 2 metros de diâmetro, e irão procurar, somente com as mãos, 

desequilibrar o adversário, colocando qualquer parte do corpo no chão; 

Ao final, poderá escolher outro aluno representante para continuar a 

competição. 

 Volta á calma e finalização da aula.  

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=287
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=287


Os alunos estarão em círculo sentados nos colchonetes, e executarão  

exercícios de alongamento nas articulações, braços, tronco e pernas; 

O professor faz comentário a respeito das atividades realizadas, uma a 

uma relacionando-as aos procedimentos utilizados nas lutas, frisando 

quanto ao uso da força, trabalho em equipe, coordenação, reflexo, 

agilidade, atenção, entre outros. Relacionando estes aspectos ás lutas. 

Também ouvirá as contribuições dos alunos, quanto ás atividades 

realizadas. 

Referencias da aula: 

PETRY, Rose Mary. Educação Física e Alfabetização. Porto Alegre. Editora 

Kuarup Ltda. 1986. 

SILVA, Elizabeth Nascimento. Recreação na Sala de Aula - 5ª á 8ª Séries. Rio 

de Janeiro – Sprint, 1996. 

EDUCAÇÃOFISICA.SEED.PR.GOV.BR. Disponível 

em.http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?

conteudo=287. Acessado em 20 de setembro de 2013. 

 

AULA 4. 

Objetivo: Conhecer estrutura da luta do kicboxing e as modalidades 

enfatizando o light contact, na prática das atividades de luta, executando o 

posicionamento e os deslocamentos feitos na luta. 

 

Conteúdo: Atividades específicas da movimentação feita no kickboxing, 

demonstrando as características de cada modalidade do kickboxing, 

destacando o light contact, como linha de trabalho na aprendizagem e vivência 

da luta. 

 

 Materiais utilizados na aula: vídeos informativos, cartazes, figuras. 

 

 

 

 

  

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=287
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=287


Procedimentos didáticos: 

 Apresentar aos alunos a estrutura do kickboxing, as modalidades em 

forma de cartaz, e as categorias relativos á faixa etária dos alunos, 

especificando o light contact; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDADES DO KICKBOXING 
 

 Musical Forms 

 
 Semi Contact 

É uma modalidade de contato controlado e 

marcado ponto a ponto. Ou seja, a cada golpe 

válido, o combate é interrompido e anota-se o ponto 

para o atleta que o conquistou. 

. 
 Light Contact 

É uma modalidade de contato controlado e contínuo. 

Chamado originalmente de Light Continuous Contact, 

o nome define tudo: Lutar continuadamente, porém 

de maneira controlada. 

 

 Full Contact. 

 
 Low Kicks. 

 
 K1 Rules. 

 

CATEGORIAS 
 

Sub-17 

Semi Contact - Masculino e Feminino 

07 a 09 anos - até 1,30 mts e acima de 1,30 mts  

10 e 11 anos - até 1,40 mts e acima de 1,40 mts  

12 e 13 anos - até 1,50 mts e acima de 1,50 mts  

14 e 15 anos - até 1,60 mts e acima de 1,60 mts  

16 e 17 anos - Masculino: até 55/ 62 / 70 / + 70 Kg.  

                      Feminino: até 55 / 60 / 65 / + 65 Kg. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbkb.com.br/index.php?tipo=conteudo&id=7 

http://www.cbkb.com.br/index.php?tipo=conteudo&id=8 

 Aprendizagem do posicionamento em guarda da luta, (guarda alta, mãos 

na altura do rosto) e base de pernas, e movimentação (frente, atrás, 

lados), fazer individual e em duplas; 

http://www.youtube.com/watch?v=LVhwkDnHovU&hd=1 

           http://www.youtube.com/watch?v=JFupj96k94s&hd=1 

 Demonstrar (o professor) o posicionamento em guarda, tipos de 

deslocamentos em várias direções, individuais e dois a dois; 

 Imagens do posicionamento básico, com soco jab, do kickboxing; 

 

  

Referencias das Imagens; 
 

http://personal.globered.com/alcnv-anzoategui-artes-marciales/categoria.asp?idcat=124 

 

www.oimparcial.com.br 

http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%20Z/Bo

xe/Golpes%20do%20Boxe.htm 

Categorias 
 

Light Contact 
 

14 e 15 anos - Masculino: até 48/ 54 / 60 / 65 e +65Kg 
                      Feminino: até 55 / 60 / 65 e + 65 Kg.  
16 e 17 anos - Masculino: até 55 / 62 / 70 / 80Kg e +80Kg 
                      Feminino: até 55 / 60 / 65 e + 65 Kg. 

http://www.cbkb.com.br/index.php?tipo=conteudo&id=7
http://www.cbkb.com.br/index.php?tipo=conteudo&id=8
http://www.youtube.com/watch?v=LVhwkDnHovU&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=JFupj96k94s&hd=1
http://personal.globered.com/alcnv-anzoategui-artes-marciales/categoria.asp?idcat=124
http://www.oimparcial.com.br/
http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%20Z/Boxe/Golpes%20do%20Boxe.htm
http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%20Z/Boxe/Golpes%20do%20Boxe.htm


 
 Aprendizagem do soco com a mão esquerda e direita (jab e direto) do boxe, 

com os movimentos da posição básica parado na base e em deslocamento 

com a posição em guarda de luta – individual e em duplas;  

 

 

 

http://www.academiatozi.com.br/boxe/boxe-golpes 

 

 Aprendizagem dos chutes: frontal e lateral, partindo da posição básica de luta. 

Fazer os movimentos dos chutes na base em guarda e com movimentação, 

individual de frente um para o outro; 

 

 

 

http://www.cbkb.com.br/sistema_cbkb/pagina/pop_imagem.php?id=676 

 

 Fazer os movimentos de socos e chutes, (combinação dos movimentos). Um 

soco e um chute, (em movimento diagonal – soco com a mão esquerda e chute 

http://www.academiatozi.com.br/boxe/boxe-golpes
http://www.cbkb.com.br/sistema_cbkb/pagina/pop_imagem.php?id=676


com a perna direito e soco com a mão direita e chute com a perna esquerda); 

 

http://artoffight.wordpress.com/page/14/ 

 Revisão das atividades feitas na aula. 

 

REFERENCIAS 

ACADEMIATOZI.COM.BR. Disponível em. 

http://www.academiatozi.com.br/boxe/boxe-golpes. Acessado em 20 de outubro 

de 2013. 

ARTOFFIGHT.WORDPRESS.COM. Disponível em. 

http://artoffight.wordpress.com/page/14/. Acessado em 20 de 0utubro de 2013. 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KICKBOXING. Modalidades. Disponível 

em: http://www.cbkb.com.br/index.php?tipo=conteudo&id=7. Acessaado em 20 

de outubro de 2013. 

______.CBKB.Categorias. Disponível em. 

http://w’ww.cbkb.com.br/index.php?tipo=conteudo&id=8. Acessado em 20 de 

outubro de 2013. 

OGUIADASARTESMARCIAIS.XPG.COM.BR. Disponível em. 

http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%20Z/Bo

xe/Golpes%20do%20Boxe.htm. Acessado em 20 de outubro de 2013. 

http://artoffight.wordpress.com/page/14/
http://www.academiatozi.com.br/boxe/boxe-golpes
http://artoffight.wordpress.com/page/14/
http://www.cbkb.com.br/index.php?tipo=conteudo&id=7
http://w'ww.cbkb.com.br/index.php?tipo=conteudo&id=8
http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%20Z/Boxe/Golpes%20do%20Boxe.htm
http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%20Z/Boxe/Golpes%20do%20Boxe.htm


 

YOUTUBE. Disponível.em: 

http://www.youtube.com/watch?v=LVhwkDnHovU&hd=1. Acessado em 20 de 

outubro de 2013.  

 YOUTUBE. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=JFupj96k94s&hd=1. Acessado em 20 de 

outubro de 2013. 

AULA 5. A 

Objetivo: Apresentar os equipamentos utilizados para a aprendizagem da luta, 

e os de segurança, demonstrando o uso, e posteriormente confeccionar, estes 

com materiais reutilizáveis. 

 

Conteúdo: Expor aos alunos e os equipamentos utilizados na aprendizagem 

do kickboxing e os de segurança, objetivando confecção destes equipamentos 

durante na aula.  

 

Materiais utilizados na aula: texto, slides, equipamentos de luta, borracha, 

espuma, pneus, garrafas, pet, jornal, corda, resto de tecido (retalhos para 

encher o saco de pancada), eva. 

 

Procedimentos didáticos: 

 

 Expor aos alunos, sobre o uso dos equipamentos individuais ou 

coletivos, (de ataque, defesa e proteção) para o auxilio da aprendizagem 

e segurança, durante a aprendizagem prática dos movimentos das lutas; 

 Texto: 

Equipamentos de proteção e de treinamento do kickboxing 

A característica do kickboxing é de ser uma luta de contato, e 

para isto há a necessita do uso de equipamento de proteção, para os 

treinos, aulas e nas competições, sendo estes de uso obrigatório. Vamos 

conhecer quais são estes equipamentos de acordo com as modalidades 

do kickboxing: 

Os materiais de proteção obrigatórios são (no Point Figth e Ligth 

Contact): protetor de cabeça, protetor bucal, luvas específicas para o 

http://www.youtube.com/watch?v=LVhwkDnHovU&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=JFupj96k94s&hd=1


Point Fight e Light Contact, coquilha (por debaixo da calça), protetor de 

canela e protetor de pé, no masculino. No feminino usa-se protetor de 

cabeça, protetor bucal, luvas específicas para as respectivas 

modalidades, protetor de seios (por baixo do top,), protetor de canela e 

protetor de pé, top curto acima do umbigo. (Além desses materiais, todos 

os atletas do SUB 17- masculino e feminino - deverão usar protetor de tórax).  

Nas modalidades de ringue, (full contact, low kick e k1) – protetor de 

cabeça,       protetor bucal, luvas específicas de 10 onças (couro), coquilha (por 

baixo da calça), protetor de canela e protetor de pé, para a categoria masculina 

e nas feminina - protetor de cabeça, protetor bucal, luvas específicas de 10 

onças (couro), protetor de seios (por debaixo do top),  coquilha (por baixo da 

calça ou short), protetor de canela e protetor de pé.(CBKB Apostila Técnica de 

Formação e Capacitação Arbitral 2013). 

Já os equipamentos de treinamento, existem os equipamentos fixos, 

(saco de pancada, teto solo, puchin Ball, e aparelhos (individuais), escudo, tai 

ped (aparador de chute).  luva de boxe e de bate saco, bandagem, ou faixa de 

mão, entre outros. 

Todos estes equipamentos auxiliam no processo de aprendizagem, 

são instrumentos que contribuem para a aprendizagem e aperfeiçoamento de 

um determinado golpe e ou técnica. É de fundamental importância os 

aprendizes, terem contato e conhecimento destes materiais, assim como 

também saber como utiliza-los, para ter melhor aproveitamento prático, e 

segurança, durante a execução das atividades práticas, a fim de evitar lesões e 

desconforto, sendo portanto, recursos que vem contribuir e somar durante o 

processo de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIPAMENTOS DE TREINAMNETO E SEGURANÇA NA LUTA DO 

KICKBOXING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://karatetigrebranco.no.comunidades.net/index.php?pagina=1331198362 

http://karatetigrebranco.no.comunidades.net/index.php?pagina=1331198362


Equipamentos acima são: tai ped, protetor de cabeça, protetor de tórax, 

caneleiras, luvas de bate saco e luva de boxe, bandagem ou faixa de mão, 

raquete para chutes, protetor de tórax, saco de pancada, protetor de seios, 

aparador de chute puchuin ball e ringue. 

Referencia da imagens; 

           http://www.ciam-internacional.com/p/kick-boxing.html 

http://wesport.com.br/products.php?product=shorts-kick-

Sele%C3%A7%C3%A3o 

http://wesport.com.br/products.php?product=Luva-Preta 

http://wesport.com.br/products.php?product=Bate-Saco-Azul 

http://wesport.com.br/products.php?product=SACO-DE-PANCADA 

http://wesport.com.br/products.php?product=Bandagem-Colorida 

http://wesport.com.br/products.php?product=Thai-Ped. 

http://wesport.com.br/products.php?product=Bucal-Prof.-

c%7B47%7DCaixa 

http://wesport.com.br/products.php?product=CAPACETE-OLIMP. 

http://wesport.com.br/products.php?product=Caneleira-

c%7B47%7DP%C3%A9 

http://wesport.com.br/products.php?product=Belly%252dProtetor-

Abdminal 

http://shiroi.com.br/produto/Protetore-Protetor-De-Seio-
Top/832/246/618/005 

           http://www.shiroi.com.br/protetores 
                     

http://karatetigrebranco.no.comunidades.net/index.php?pagina=1331198

362 

 
 Aprendizagem do uso dos equipamentos de proteção e de treinamento. 

Demonstração feita pelo professor e ensinamento aos alunos; 

- O professor pede para que um aluno segure o protetor de chute para 

demonstrar os chutes: frontal, circular peito de pé, (na altura da coxa, 

costela e cabeça) e o chute lateral faca do pé. 

- Chute frontal – é feito partindo da base de luta (pés afastados com o pé 

esquerdo um pouco a frente do direito – para alunos destro, aos 

canhotos a base é contraria ou seja pé direito á frente). Inicia-se o chute 

com a perna direita (perna de trás), elevando o joelho flexionado até 

atingir a melhor altura do joelho, na sequencia estende-se a perna 

http://www.ciam-internacional.com/p/kick-boxing.html
http://wesport.com.br/products.php?product=shorts-kick-Sele%C3%A7%C3%A3o
http://wesport.com.br/products.php?product=shorts-kick-Sele%C3%A7%C3%A3o
http://wesport.com.br/products.php?product=Luva-Preta
http://wesport.com.br/products.php?product=Bate-Saco-Azul
http://wesport.com.br/products.php?product=SACO-DE-PANCADA
http://wesport.com.br/products.php?product=Bandagem-Colorida
http://wesport.com.br/products.php?product=Thai-Ped.
http://wesport.com.br/products.php?product=Bucal-Prof.-c%7B47%7DCaixa
http://wesport.com.br/products.php?product=Bucal-Prof.-c%7B47%7DCaixa
http://wesport.com.br/products.php?product=CAPACETE-OLIMP.
http://wesport.com.br/products.php?product=Caneleira-c%7B47%7DP%C3%A9
http://wesport.com.br/products.php?product=Caneleira-c%7B47%7DP%C3%A9
http://wesport.com.br/products.php?product=Belly%252dProtetor-Abdminal
http://wesport.com.br/products.php?product=Belly%252dProtetor-Abdminal
http://shiroi.com.br/produto/Protetore-Protetor-De-Seio-Top/832/246/618/005
http://shiroi.com.br/produto/Protetore-Protetor-De-Seio-Top/832/246/618/005
http://www.shiroi.com.br/protetores
http://karatetigrebranco.no.comunidades.net/index.php?pagina=1331198362
http://karatetigrebranco.no.comunidades.net/index.php?pagina=1331198362


fazendo o chute com a perna a frente, tendo a ponta do ponto de contato 

no alvo. 

- Chute circular lateral -  

- Na sequencia divide os alunos em pequenos grupos para executarem 

os chutes demonstrados – um segurará o aparador e os demais 

executam os chutes. 

 Executar socos no aparador de socos – jab, direto, cruzado e upper cut, 

partindo da posição básica de luta; 

- Em grupos os alunos executam os socos jab (soco feito coma mão 

esquerda em linha reta á frente, na altura da cabeça), soco direto – 

movimento idêntico ao jab, só que com a mão direita. 

- Execução dos socos cruzado, (mão esquerda e direita) – o movimento 

do cruzado é feito com o braço na altura da cabeça, onde a mão, o 

cotovelo, fazem movimento na direção horizontal, visando a cabeça do 

oponente seu alvo.  

- Soco upper cut, neste soco o movimento do braço e do punho é de 

baixo para cima, direcionando o centro do alvo de ataque, com a 

intenção de atingir na linha da cabeça na parte inferior. 

- Na execução destes movimentos os alunos após ver como é realizado 

pelo professor executarão dois a dois no aparador de soco e nas palmas 

da mão do companheiro da aula, sob a orientação e supervisão do 

professor. 

 

 Construir equipamentos alternativos para a prática do kickboxing, com 

materiais alternativos – borracha, espuma, pneus, parrafas, pet, jornal, 

corda, resto de tecido (retalhos para encher o saco de pancada), eva; 

 

 Utilizar os equipamentos confeccionados pelos alunos, durante a aula; 

 

 Comentário final sobre a aprendizagem da aula. 

 
 

REFERENCIAS. 

APOSTILA TÉCNICA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARBITRAL. 

Qualidade Total Kickboxing CBKB/WAKO. Revisada em Fevereiro de 2012. 

São Paulo – SP. 

CIAM-INTERNACIONAL.COM. Disponível em.http://www.ciam-

internacional.com/p/kick-boxing.html. Acessado em 5 de outubro de 2013. 

KARATETIGREBRANCO.NO.COMUNIDADES.NET. Disponível em. 

http://karatetigrebranco.no.comunidades.net/index.php?pagina=1331198362. 

Acessado em 5 de outubro de 2013.  

http://www.ciam-internacional.com/p/kick-boxing.html
http://www.ciam-internacional.com/p/kick-boxing.html
http://karatetigrebranco.no.comunidades.net/index.php?pagina=1331198362


SHIROI.COM.BR.Disponível em. http://shiroi.com.br/produto/Protetore-Protetor-
De-Seio-Top/832/246/618/005. Acessado em 5 de outubro de 2013. 

______. Disponível em. http://www.shiroi.com.br/protetores. Acessado em 5 de 
outubro de 2013. 
 
WESPORT.COM.BR. Disponível em. 

http://wesport.com.br/products.php?product=shorts-kick-

Sele%C3%A7%C3%A3o. Acessado em 5 de outubro de 2013. 

______. Disponível em.http://wesport.com.br/products.php?product=Luva-

Preta. Acessado em 5 de outubro de 2013. 

______. Disponível em. http://wesport.com.br/products.php?product=Bate-

Saco-Azul. Acessado em 5 de outubro de 2013. 

______. Disponível em. http://wesport.com.br/products.php?product=SACO-

DE-PANCADA. Acessado em 5 de outubro de 2013. 

______. Disponível em. 

http://wesport.com.br/products.php?product=Bandagem-Colorida. Acessado em 

5 de outubro de 2013. 

______. Disponível em. http://wesport.com.br/products.php?product=Thai-Ped. 

Acessado em 5 de outubro de 2013. 

______. Disponível em. http://wesport.com.br/products.php?product=Bucal-

Prof.-c%7B47%7DCaixa. Acessado em 5 de outubro de 2013. 

______. Disponível em. 

http://wesport.com.br/products.php?product=CAPACETE-OLIMP. Acessado em 

5 de outubro de 2013. 

______. Disponível em. http://wesport.com.br/products.php?product=Caneleira-

c%7B47%7DP%C3%A9. Acessado em 5 de outubro de 2013. 

______. Disponível em. 

http://wesport.com.br/products.php?product=Belly%252dProtetor-Abdminal. 

Acessado em 5 de outubro de 2013.      

 

AULA 5. B. 

Objetivo: Confeccionar a equipamentos de proteção e de treinamento, na aula 

de educação física, para o uso nas aulas do conteúdo lutas – kickboxing. 

http://shiroi.com.br/produto/Protetore-Protetor-De-Seio-Top/832/246/618/005
http://shiroi.com.br/produto/Protetore-Protetor-De-Seio-Top/832/246/618/005
http://www.shiroi.com.br/protetores
http://wesport.com.br/products.php?product=shorts-kick-Sele%C3%A7%C3%A3o
http://wesport.com.br/products.php?product=shorts-kick-Sele%C3%A7%C3%A3o
http://wesport.com.br/products.php?product=Luva-Preta
http://wesport.com.br/products.php?product=Luva-Preta
http://wesport.com.br/products.php?product=Bate-Saco-Azul
http://wesport.com.br/products.php?product=Bate-Saco-Azul
http://wesport.com.br/products.php?product=SACO-DE-PANCADA
http://wesport.com.br/products.php?product=SACO-DE-PANCADA
http://wesport.com.br/products.php?product=Bandagem-Colorida
http://wesport.com.br/products.php?product=Thai-Ped.
http://wesport.com.br/products.php?product=Bucal-Prof.-c%7B47%7DCaixa
http://wesport.com.br/products.php?product=Bucal-Prof.-c%7B47%7DCaixa
http://wesport.com.br/products.php?product=CAPACETE-OLIMP.
http://wesport.com.br/products.php?product=Caneleira-c%7B47%7DP%C3%A9
http://wesport.com.br/products.php?product=Caneleira-c%7B47%7DP%C3%A9
http://wesport.com.br/products.php?product=Belly%252dProtetor-Abdminal


Conteúdo: Confeccionar os equipamentos de proteção e de lutas com 

materiais alternativos, para que possam ser utilizados nas aulas de educação 

física, com o tema kickboxing. 

Materiais utilizados na aula: serão utilizados alguns equipamentos 

considerados mais apropriados em uma aula de kickboxing, sendo então os 

seguintes materiais para a confecção dos seguintes equipamentos:  

Aparador de chutes e de socos: - garrafa pet, espuma, lona plástica.  

Saco de pancada; camara de ar de carro, e retalho de tecido 

Teto solo: bola de futebol pequena (leve – infantil), garrote (borracha de 

farmácia) ganchos, de metal com rosca, bucha para parafuso, fita adesiva. 

Protetor de canela (pernas); espuma e garrafa pet 

Faixa de mão: ataduras de tecido (5 a 8 cm de largura por 4 m de 

comprimento) ou jornal.  

Cola quente. 

Procedimentos Didáticos: 

Será descrito a confecção de cada equipamento, tanto de treinamento como de 

proteção 

Esta aula será feita na quadra do colégio com os alunos, que irão confeccionar 

os equipamentos sob a orientação do professor com as seguintes ações: 

 Reunir os alunos e apresentar o objetivo da aula, e os materiais 

alternativos para construir os equipamentos; 

 Dividir os alunos por grupos onde cada grupo irá confeccionar os 

seguintes equipamentos; 

 Grupo 1 parador de soco e de chute. Grupo 2, teto solo. Grupo 3, 

caneleira (protetor de pernas). Grupo 4, saco de pancada. Grupo 5 as 

faixas de mão ou bandagens.  

 Aparador de chutes e de socos: materiais utilizados para a confecção, 

garrafa pet, espuma, lona plástica (corvim), cola quente. 

- Cola 4 garrafas pet com cola quente; 

- cola as espuma em volta das garrafas; 

- cola a lona (corvim), que já estará com uma faixa costurada para 

suporte das mãos, sobre a espuma e as garrafas, para finalizar o 

aparador de chute e de socos. 

- costura as laterais para reforçar a cola.  



   

 

 Teto solo – Puchim Ball: matérias utilizados, bola de futebol leve 

tamanho 3 ou 4, tira de couro e borracha (garrote – borracha de 

farmácia), gancho com rosca, e bucha de parede. 

- costura nas extremidades da bola uma faixa de couro de aproximada 

mente uns 20 cm, (leva a bola para um sapateiro colocar as faixas de 

couro, caso não tiver que costura bola), uma cada extremidade; 

- amara as borrachas (aproximadamente um metro de borracha) em 

ambas extremidades, na faixa de couro; 

- coloca a bucha de parede na borracha e amarra a borracha sobre a 

bucha, logo coloca-se o gancho de rosca na bucha, ficando a borracha 

com os ganchos na extremidades, finalizando então a confecção do 

equipamento. 

   
 

 Faixa de mão bandagem: matérias utilizados, jornal ou atadura de 

farmácia (5 a 8 cm por 4m de comprimento), fita adesiva (esparadrapo 

ou fita crepe). 

- Jornal, dobra o jornal, ficando uma faixa de 5 cm, (utiliza-se 

aproximadamente uns 5 a 6 jornais dobrados para colocar nas mãos), 

enrola os jornais nas mãos e pulso, e colando uma fita adesiva para fixar 

a faixa na mão. O mesmo procedimento poderá ser feito com a atadura 

de farmácia. 

 

 Caneleira – protetor de canela: matérias utilizados garrafa pet, espuma, 

cola quente, elástico de 4 a 5 cm, lona plástica (corvim) 

- corta ao meio uma garrafa pet; 



- coloca elástico na parte de cima e de baixo para prender na perna; 

- cola espuma fina (espessura de meio centímetro) na parte de dentro e 

de fora do plástico (garrafa pet – metade); 

- reveste (colando) com lona plástica (corvim). 

   
 

 

 Saco de Pancada: materiais utilizados, câmara de ar pneu de carro, 

retalho de costura, corda, e elásticos de borracha. 

- corta ao meio uma câmara de ar de carro, vira no lado avesso, e 

amarra com os elásticos de borracha (da própria câmara de ar), desvira 

novamente a câmara de ar; 

- coloca os retalhos de tecido de costura dentro da câmara de ar, 

deixando-a bem firme e ereta; 

- coloca a corda na boca da câmara de ar e amarra novamente com os 

elásticos, terminando a confecção do saco de pancada.  

 

 

   
 

 Concluir a aula com os equipamentos, feitos par serem utilizados na 

próxima aula. 

Referencias 

Imagens – fotos  

 

  



AULA 6. 

Objetivo: Aprender os movimentos de ataques de mãos e de perna, partindo 

da base de luta, parado e em deslocamentos nos equipamentos 

confeccionados pelos alunos.   

Conteúdo: A partir da aprendizagem da posição básica de luta (parado) e em 

deslocamento, incorporar os ataques de mãos (soco) e os de pernas (chutes) e 

aplicá-los nos equipamentos confeccionados e utilizar as técnicas apreendidas 

e combinação de golpes com dois socos e um chute, individual, dois a dois e 

em grupos. 

Materiais utilizados na aula: equipamentos de treinos para ataques, figuras, 

vídeos. 

Procedimentos didáticos: 

 Conhecimento de sequencia e combinações de golpes de mãos – soco 

– e chutes, individual, duplas e em grupos; 

http://www.youtube.com/watch?v=tq-VSysYhMU&hd=1 

 

 Aprendizagem dos golpes de mãos – socos – do boxe: jab, direto, 

cruzado, gancho baixo, gancho médio, gancho alto, upper cut, parindo 

da posição básica,  e os chutes básicos da luta do kickboxing. 

 

http://carecaboxe.blogspot.com.br/2013/01/jab-ou-jabe-golpes-do-boxe.html 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tq-VSysYhMU&hd=1
http://carecaboxe.blogspot.com.br/2013/01/jab-ou-jabe-golpes-do-boxe.html


 

http://karatetigrebranco.no.comunidades.net/index.php?pagina=1331198362 

 Exercícios de movimentação, do combate com aplicação das técnicas 

apreendidas; 

REFERENCIAS 

ARTOFFIGHT.WORDPRESS.COM. Disponível em. 

http://artoffight.wordpress.com/page/14/. Acessado em 7 de outubro de 2013. 

 

CARECABOXE.BLOGSPOT.COM.BR. Disponível 

em.http://carecaboxe.blogspot.com.br/2013/01/jab-ou-jabe-golpes-do-

boxe.html. Acessado em 7 de outubro de 2013. 

 

KARATETIGREBRANCO.NO.COMUNIDADES.NET. Disponível em. 

http://karatetigrebranco.no.comunidades.net/index.php?pagina=1331198362. 

Acessado em 7 de outubro de 2013. 

 

YOUTUBE. Disponível em. http://www.youtube.com/watch?v=tq-

VSysYhMU&hd=1. Acessado em 7 de outubro de 2013. 

http://karatetigrebranco.no.comunidades.net/index.php?pagina=1331198362
http://artoffight.wordpress.com/page/14/
http://carecaboxe.blogspot.com.br/2013/01/jab-ou-jabe-golpes-do-boxe.html
http://carecaboxe.blogspot.com.br/2013/01/jab-ou-jabe-golpes-do-boxe.html
http://karatetigrebranco.no.comunidades.net/index.php?pagina=1331198362
http://www.youtube.com/watch?v=tq-VSysYhMU&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=tq-VSysYhMU&hd=1


AULA 7. 

Objetivo: Exercitar os movimentos de ataque e aprender as defesas dos 

ataques de mãos e de pernas individual e em dupla, iniciando as noções 

básicas do combate.   

Conteúdo: Iniciação ao combate no kickboxing, executando movimentos de 

ataques e defesas individuais, (sombra) e em duplas. Combate de contato leve, 

caracterizado como exercício de sombra dois a dois. 

Materiais utilizados na aula: equipamentos de proteção  para aplicação dos 

ataques, e defesas, local quadra de esportes do colégio. 

Procedimentos didáticos: 

 Exercícios de aquecimento, característicos das aulas de lutas 

(calistenia), em filas, círculos e em colunas, série de exercícios 

localizados, e mobilidade articular; 

- aquecimento das articulações; 

- corrida em volta da quadra (aproximadamente uns 5 minutos); 

- saltito tocando os joelhos em deslocamento na distancia da largura da 

quadra (aproximadamente uns 14 metros); 

- saltito tocando os calcanhares; 

- deslocamento lateral direito - deslocamento esquerdo; 

- saltito na perna direita – e esquerda; 

- polichinelo; 

- saltito girando os braços para frente – e para trás. 

 Dois a dois, fazendo exercícios de socos do boxe, jab, direto, cruzado e 

gancho baixo, (sombra) sem contato; 

- frente a frente os dois alunos, um executará os socos do boxe e o outro 

fará a defesa, simulando o contato. 

 Execução de chutes utilizados no kickboxing, - frontal, semi circular 

lateral, lateral com a faca do pé, giratório, chutes na perna (low kick), em 

duplas, com contatos leves na mão do companheiro de treino; 

 Aprendizagem da defesa dos socos e dos chutes, exercitados; 

- aprendizagem da defesa do socos: jab e direto: defesa com os 

antebraços unidos próximo e na altura do rosto, impedindo o contato do 

soco no rosto. 



 

 

www.oimparcial.com.br 

http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%2

0Z/Boxe/Golpes%20do%20Boxe.htm 

 

- aprendizagem da defesa do cruzado – proteção da cabeça com o 

antebraço flexionado na lateral da cabeça; 

 

http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%2

0Z/Boxe/Golpes%20do%20Boxe.htm 

- aprendizagem da defesa do gancho baixo (hook) proteção do tronco 

com o antebraço; 

 

 

http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%2

0Z/Boxe/Golpes%20do%20Boxe.htm 

http://www.oimparcial.com.br/
http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%20Z/Boxe/Golpes%20do%20Boxe.htm
http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%20Z/Boxe/Golpes%20do%20Boxe.htm
http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%20Z/Boxe/Golpes%20do%20Boxe.htm
http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%20Z/Boxe/Golpes%20do%20Boxe.htm
http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%20Z/Boxe/Golpes%20do%20Boxe.htm
http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%20Z/Boxe/Golpes%20do%20Boxe.htm


- aprendizagem da defesa do uppecut, proteção da cabeça com o 

antebraço de cima para baixo; 

 

 

- defesa dos chutes: frontal, circular lateral; 

 

 

http://personalmarciomachado.com.br/kickboxing.php 

http://www.cbkb.com.br/sistema_cbkb/pagina/pop_imagem.php?id=676 

 

 Introdução ao combate com o uso de chutes e socos, com suas 

respectivas defesas; 

 Obs:. Utilizar, para os ataques de socos e chutes, os equipamentos 

confeccionados nas aulas anteriores; 

 Comentário a respeito do combate, considerando: aprendizagem, 

domínio e controle da força na aplicação dos golpes, cuidados, e 

evolução na aprendizagem na luta do kickboxing. 

REFERENCIAS 

CBKB. Disponível em. 

http://www.cbkb.com.br/sistema_cbkb/pagina/pop_imagem.php?id=676. 

Acessado em 15 de outubro de 2013. 

OGUIADASARTESMARCIAIS.XPG.COM.BR. Disponível em. 

http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%20Z/Bo

xe/Golpes%20do%20Boxe.htm. Acessado em 15 de outubro de 2013. 

http://personalmarciomachado.com.br/kickboxing.php
http://www.cbkb.com.br/sistema_cbkb/pagina/pop_imagem.php?id=676
http://www.cbkb.com.br/sistema_cbkb/pagina/pop_imagem.php?id=676
http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%20Z/Boxe/Golpes%20do%20Boxe.htm
http://www.oguiadasartesmarciais.xpg.com.br/Guia%20de%20A%20a%20Z/Boxe/Golpes%20do%20Boxe.htm


 

OIMPARCIAL.COM.BR. Disponível em. www.oimparcial.com.br. Acessado em 

15 de outubro de 2013. 

PERSONALMARCIOMACHADO. Disponível em. 

http://personalmarciomachado.com.br/kickboxing.php. Acessado em 15 de 

outubro de 2013. 

AULA 8. 

Objetivo: Aprendizagem com movimentos de ataques e defesas, por meio de 

sequencias e combinações de golpes de mãos e de pernas, visando o 

aperfeiçoamento na aprendizagem dos movimentos técnicos da luta. 

Conteúdo: Movimentos de ataques e defesas individual e em duplas e aplica-

los ao combate, com e sem uso de equipamentos de proteção e equipamentos 

para o ataque. 

Materiais utilizados na aula: paradores de chute – tai ped, escudo, paradores 

de soco (manobra), corda, colchonetes.  

Procedimentos didáticos: 

 Exercícios de alongamento e de mobilidade articular, e corrida em volta 

da quadra por tempo determinado; 

 Circuito de treinamento para a aplicação dos ataques de soco e de 

chutes; 

 Estação de combinação de socos jab, direto e cruzado no aparador de 

socos; 

 Estação de chutes, combinação de chutes, frontal com chutes na perna, 

no tai ped; 

 Estação de exercícios localizados, e flexibilidade – exercícios de 

flexibilidade frontal e lateral (sentados, borboleta e extensão frontal com 

as penas retas) e flexão e extensão de braços com os joelhos no 

colchonetes; 

 Estação com combinação de socos e chutes: socos jab, direto e gancho 

baixo, com chutes lateral semi circular com a perna direita e chute lateral 

faca do pé com a perna esquerda; 

 Estação de pulo de corda com exercícios de abdominais; 

 Estação de combate sombra com apenas socos – boxe dois a dois; 

http://www.oimparcial.com.br/
http://personalmarciomachado.com.br/kickboxing.php


 Estação de combate com chutes e socos – combate no light contact, 

(sombra com contato leve na defesa e no ataque);  

 Critérios para o exercício nas estações: tempo para cada estação será 

de 1 minuto, com 4 alunos cada estação; 

Feedback das atividades realizadas.  

REFERENCIAS 

AULA 9. 

Objetivo: Praticar e exercitar o combate do kickboxing light contact, 

observando as regras básicas, e o condicionamento físico usado na luta. 

 

Conteúdo: Combate em duplas na modalidade light contact, com atenção ás 

regras e segurança. 

 

Materiais utilizados na aula: cartaz, livros de regras do kickboxing, 

equipamentos de proteção.  

 

Procedimentos didáticos: 

 Estudo e conhecimento das regras do kickboxing na modalidade do ligth 

contact – ponos importantes e significativos das regras;  

 Aquecimento com jogos de corrida e captura – rela ajuda, pega a pega 

com bola; 

 Exercícios de flexibilidade e de alongamento muscular e articular 

 Combate individual sombra de light contact, com contato leve, com 

atenção á defesa de soco e chutes com tempo de 2 minutos, simulando 

o tempo de um round de competição;  

 Combate do light contact, com atenção ás regras de competição; 

 Exercícios de alongamento,flexibilidade visando o relaxamento e a 

descontração muscular. 

Materiais utilizados na aula: cartaz, livros de regras do kickboxing, 

equipamentos de proteção.  

 

Referencias da aula. 

APOSTILA TÉCNICA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARBITRAL. 



Qualidade Total Kickboxing CBKB/WAKO. Revisada em Fevereiro de 2012. 

São Paulo – SP. 

 

AULA 10. 

Objetivo: Conhecer e vivenciar as demais modalidades de combates do 

kickboxing (tatame e de ringue): Point Fight, Full Contact, Lowkicks e K1 Rules. 

 

Conteúdo: A partir da prática, vivenciar as modalidades de Point Fight, Full 

Contact, Lowkicks e K1 Rules, diferenciando-as entre elas, as características 

da modalidade da luta.  

 

 Materiais utilizados na aula: vídeos, e matérias de proteção para o uso de 

combate. 

 

Procedimentos didáticos: 

 Demonstrar vídeos das modalidades do kickboxing: Point Figtht, Full, 

Contact, Low Kick, e K1; 

 http://www.youtube.com/watch?v=mTTsi0KNoBI – point figth 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=6o__p3g7uGs -  light contact 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=TWgW6dFA3c4 -  full contact. 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=Dw0A77ARDws – low kicks 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=g8vUk5ZbUsI – K1 

 

 Demonstrar com os alunos praticantes de kickboxing o combate das 

varias modalidades de luta de kickboxing; 

  

REFERENCIAS 

YOUTUBE. Disponível em. http://www.youtube.com/watch?v=mTTsi0KNoBI – 

point figth. Acessado em 30 de agosto de 2013. 

______. Disponível em. http://www.youtube.com/watch?v=6o__p3g7uGs -  light 
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contact. Acessado em 30 de agosto de 2013. 

______. Disponível em. http://www.youtube.com/watch?v=TWgW6dFA3c4 -  full 

contact. Acessado em 30 de agosto de 2013. 

______. Disponível em. http://www.youtube.com/watch?v=Dw0A77ARDws – low 

kicks. Acessado em 30 de agosto de 2013. 

Disponível em. http://www.youtube.com/watch?v=g8vUk5ZbUsI – K1.  

Acessado em 30 de agosto de 2013. 

 

AULA 11. 

Objetivo: Elaborar um festival de luta na escola, apresentando o processo da 

aprendizagem da luta do kickboxing, e o desenvolvimento dos alunos 

envolvidos no projeto. 

 

Conteúdo: Fazer com os alunos um festival de luta na escola com as 

seguintes ações: 

Materiais utilizados na aula: Cartazes, imagens, vídeos, equipamento de 

proteção. 

 

Procedimentos didáticos: 

 Apresentação por meio de cartazes informativos, textos, imagens e vídeos 

sobre o kickboxing, mostrando a estrutura e o conceito da luta e a 

aprendizagem da luta no ambiente escolar;  

 Apresentação dos conhecimentos técnicos aprendidos pelos alunos: 

 Grupo de alunos em formação demonstrarão a posição básica de luta e as 

técnicas do soco do kickboxing, (jab, direto, cruzado, gancho e upper cut); 

 Demonstração dos chutes utilizados no kickboxing, - chute frontal, circular peito 

de pé, lateral faca do pé, e giratória faca do pé; 

 Apresentação de técnicas de ataque e defesa utilizados no kickboxing - dois a 

dois; 

 Demonstração de técnicas de defesa pessoal, com o uso das técnicas do 

kickboxing; 

 Apresentação do combate ligth contact do kickboxing;  

 Conclusão e agradecimentos e considerações finais. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TWgW6dFA3c4
http://www.youtube.com/watch?v=Dw0A77ARDws
http://www.youtube.com/watch?v=g8vUk5ZbUsI


 

AULA 12. 

Objetivo: Fazer a reflexão e o feedback das atividades da luta kickboxing, 

junto aos alunos, e da perspectiva da inserção da luta no conteúdo da 

educação física na escola.    

 

Conteúdo: Rever as atividades executadas durante as aulas de intervenção 

pedagógica, por meio dos registros fotográficos e de vídeo das aulas, refletindo 

junto aos alunos da possibilidade de se trabalhar as lutas na educação física 

escolar. 

 

Materiais utilizados na aula: Coletânea de imagens, vídeos, textos e 

documentos, das aulas realizadas. 

 

Procedimentos didáticos: 

 

 Elaborar um portefólio (imagens, fotos, vídeos, textos entre outros) com os 

alunos a fim de organizar e registras as atividades realizadas; 

 Fazer um debate a respeito das lutas como conteúdo da disciplina de 

educação física, possibilidades ( debate com os alunos e a presença da equipe 

pedagógica do colégio). 

 

REFERENCIAS: 

APOSTILA TÉCNICA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARBITRAL. 

Qualidade Total Kickboxing CBKB/WAKO. Revisada em Fevereiro de 2012. 
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FERREIRA, Heraldo Simões. As Lutas na Educação Física Escolar. Revista 

de Educação Física – nº 135 – Novembro de 2006. Pag. 36 – 44. Fortaleza – 

CE. 2006.  

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KICKBOXING. Historia do Kickboxing. 

Disponíel em:     http://www.cbkb.com.br/index.php?tipo=conteudo&id=6. 

Acessado em 27 de maio de 2013. 

http://www.cbkb.com.br/index.php?tipo=conteudo&id=6


 

_______.CBKB. Galeria de Imagens. Disponível em 

http://www.cbkb.com.br/index.php?tipo=galeria&id=72. Acessado em 27 de 

agosto de 2013. 

 

PORTAL DIA DIA EDUCAÇÃO galeria de imagens lutas. Disponível em 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=273

&evento=4#menu-galeria. Acessado em 30 de agosto de 2013. 

 

Pagina inicial da Associação Escola de Kiciboxing, disponível em: 

http://escoladekickboxinghistoriadokickboxin.blogspot.com.br/. Acessado em 02 

de julho de 2013. 

 

RUFINO, L.G.B; DARIDO, S.C.Possíveis Diálogos Entre a Educação Física 

Escolar e o Conteúdo das Lutas na Perspectiva da Cultura Corporal. 

Revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP, Campinas, v. 11, n. 1, 

p. 145 – 170 jan../mar. 2013. ISSN: 1983 – 9030. 

 

YOUTUBE. Tipos de lutas. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=gxRX51Uwuo8. Acessado em 28 de agosto 

de 2013. 

 

_____. Kickboxing. Modalidades. Musical Forms. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=QUBZTYyfNwo.  Acessado em 30 de agosto 

de 2013. 
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http://www.youtube.com/watch?v=mTTsi0KNoBI. Acessado em 30 de agosto de 

2013. 

 

_____. Kickboxing. Modalidade Ligth Contact. Disponível em: Acessado em 30 

de agosto de 2013. 

 

_____. Kickboxing. Modalidade Full Contact. Disponível em. 

http://www.cbkb.com.br/index.php?tipo=galeria&id=72
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=273&evento=4#menu-galeria
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=273&evento=4#menu-galeria
http://escoladekickboxinghistoriadokickboxin.blogspot.com.br/
http://www.youtube.com/watch?v=gxRX51Uwuo8
http://www.youtube.com/watch?v=QUBZTYyfNwo
http://www.youtube.com/watch?v=mTTsi0KNoBI


http://www.youtube.com/watch?v=TWgW6dFA3c4.  Acessado em 30 de agosto 

de 2013. 
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de 2013. 
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2013. 

 

______. Top das 10 Artes Marciais mas eficientes. Disponível em: 
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de 2013. 
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