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Lutas

Qual professor, ao repreender duas crianças que 
se agarravam ou empurravam, não obteve como res-
posta esta afirmação, geralmente dita de maneira 
inocente: “Estamos só brincando...”? Na visão infan-
til, certamente tratava-se de uma simples brincadei-
ra. É bem possível, no entanto, que ambas estivessem 
imitando gestos vistos na televisão, com o objetivo de 
subjugar a colega. Nesse caso, as ações observadas 
caracterizam uma luta. 

A luta é uma prática corporal realizada entre duas 
ou mais pessoas que empregam técnicas específicas 
para imobilizar, desequilibrar ou atingir o oponente. 
Trata-se de uma forma de combate na qual os oposi-
tores atuam simultaneamente. Briga de galo, braço de 
ferro, luta de dedos, cabo de guerra, bater mãos, sumô, 
krav magá15, huka-huka16 e capoeira são exemplos de 
lutas. Algumas, como kung fu ou caratê, encontram-se 
imbuídas de uma certa filosofia e foram, ou ainda são, 
realizadas com finalidades guerreiras. Mais recente-
mente a expressão “modalidades de combate” passou 
a ser usada como referência a lutas institucionalizadas 
que possuem campeonatos, rankings, mensurações 
e demais códigos típicos do esporte. Boxe, judô e tae 
kwon do17 encaixam-se também nesta categoria.

É interessante observar a presença das lutas na 
sociedade contemporânea. Com o emprego de gestos 
simples de autoproteção ou de sofisticadas técnicas 
de ataque, elas são vistas em desenhos infantis, pra-

15 De origem israelense, essa luta envolve técnicas de torção e defesa contra armas, 
bastões, agarres e golpes. Os praticantes e o mestre Kobi Lichtenstein, introdutor 
do krav magá na América Latina, designam-no como defesa pessoal idealizada 
para atuar na guerrilha urbana.

16 Praticada pelos povos indígenas do Xingu e de algumas regiões de Mato Grosso, 
essa luta emprega técnicas de agarre com o objetivo de derrubar o oponente.

17 Luta de origem coreana em que os oponentes têm por objetivo chutar os 
adversários em determinadas partes do corpo.
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ças públicas, jogos eletrônicos, noticiários televisivos 
etc. Mas nada disso pode competir com o cinema. São 
incontáveis os filmes que têm as lutas como tema cen-
tral ou componente de uma trama paralela. Sem mui-
to esforço é possível recordar-se de Star wars, Rock 
– o lutador, O touro indomável, O último samurai, 
Matrix, Karatê kid, O tigre e o dragão, Tartarugas 
ninja, Kung fu panda e muitos outros. 

O contato com as representações veiculadas pela 
indústria cultural exerce alguma influência nas con-
cepções que as crianças constroem sobre o tema. Não 
é raro atribuir-se aos lutadores poderes excepcionais 
ou confundi-los com indivíduos agressivos e violentos. 
Também é comum conceber as lutas como práticas ex-
clusivas a setores restritos da sociedade, devido ao am-
biente de segredo e mistério propositadamente criado 
ao seu redor. O cinema contribuiu para isso com a alu-
são a golpes mortais, quase mágicos, e ao envolvimen-
to das lutas com doses variáveis de misticismo.

Como elemento presente no patrimônio cultural de 
diversos grupos, a luta acumula significados tradicio-
nais de rito, prática religiosa, treinamento para a guer-
ra e exercício físico. Nas suas origens, algumas lutas 
orientais possuíam conotações filosóficas fundamen-
tadas em crenças religiosas e visavam à preparação do 
praticante física e espiritualmente. Mais recentemen-
te, tem sido bastante comum a prática da luta com 
finalidades competitivas, defesa pessoal, condiciona-
mento físico, por razões profissionais ou até mesmo 
como forma de relaxamento das tensões do cotidiano, 
nas modalidades oferecidas pelas academias. 

Há quem atribua à necessidade de autodefesa e 
de ataque o surgimento das lutas. Na Grécia Antiga, 
a luta era parte integrante da educação ateniense e 
espartana em função da preparação para a guerra. 
Num cenário marcado por conflitos, a criação de téc-
nicas de combate com ou sem armas e o seu aperfei-
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çoamento eram primordiais à sobrevivência. Parece 
ter sido justamente a necessidade de sobrepujar os 
adversários que levou distintos grupos sociais a cria-
rem as lutas.

Alguns historiadores relatam a existência de lutas 
de agarrar com o objetivo de derrubar o oponente 
há cerca de cinco mil anos na Grécia, Roma, China 
e Egito. Desenvolvidas para utilização nas guerras, 
essas práticas deram origem ao sumô18, luta livre19, 
greco-romana20 e sambo russo21. Ademais, há lutas 
de agarrar em muitas outras culturas, como entre os 
povos autóctones dos continentes americano e afri-
cano. Já o uso das mãos e dos pés para golpear é bem 
mais recente.

No século IV d.C., o monge indiano Bodhidharma, 
também conhecido como Daruma, viajou da Índia 
para a China a fim de ensinar o budismo no templo 
Shaolin. Segundo a narrativa mais conhecida, os en-
sinamentos eram baseados em exercícios e técnicas 
de respiração para melhorar as capacidades físicas 
dos discípulos e, consequentemente, auxiliar nos 
trabalhos meditativos que se estendiam por horas. 
A prioridade era fortalecer o corpo para avançar nos 
ensinamentos mentais e espirituais. A partir daí, os 
monges shaolins criaram técnicas de autodefesa ins-
piradas nos movimentos dos animais. Essas práticas 
corporais passaram a ser vistas como caminho para a 
ascese pessoal e espiritual, significado ainda atribuí-
do a uma parcela das lutas de origem oriental. 

18 De origem japonesa, essa luta é realizada no interior de uma área circular e 
recorre a agarramentos e projeções. O objetivo é fazer o oponente sair do círculo 
ou tocar o chão com qualquer outra parte do corpo além dos pés.

19 Luta de origem egípcia amplamente disseminada no Ocidente que emprega 
basicamente agarramentos. O objetivo é derrubar o oponente.

20 A luta greco-romana diferencia-se da luta livre ao permitir o agarre apenas 
na parte superior do corpo. O objetivo é manter os dois ombros do adversário 
imóveis no chão. 

21 Criada no início do século XX, essa luta de origem soviética emprega ampla gama 
de técnicas oriundas de outras lutas: socos, chutes, agarramentos, projeções e 
imobilizações. Ganhou certa visibilidade em função do desempenho obtido por 
lutadores de MMA.
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O território chinês era, então, subdividido em cen-
tenas de pequenos Estados de estrutura feudal que se 
guerreavam constantemente. A maioria dos ataques 
se iniciava com flechas e, no decorrer da disputa, os 
homens chegavam ao combate corpo a corpo. Isso 
tornou necessário o desenvolvimento de equipa-
mentos específicos para a luta corporal, como lanças 
e espadas, cuja fabricação ficava a cargo de mestres 
ferreiros. O acúmulo gerado pelas vitórias levou à 
gradativa burocratização da administração pública, 
dada a necessidade de recolher impostos para cus-
tear a profissionalização dos exércitos, antes consti-
tuídos por camponeses mal preparados. O aumento 
do Estado pela conquista e submissão de novos terri-
tórios passou a depender de equipamentos e pessoal 
especialmente treinado. Comandados por oficiais, os 
soldados passaram a treinar e aperfeiçoar técnicas de 
combate, com e sem armas.

Enquanto isso, o comércio entre os povos que vi-
viam na Índia e na China prosperava, fazendo surgir 
muitas rotas. Para proteger suas mercadorias, os co-
merciantes viram-se obrigados a contratar homens 
que dominassem técnicas de luta e possuíssem a con-
dição física necessária para enfrentar longas jorna-
das. Essa mão de obra era basicamente composta por 
mercenários e soldados que abandonavam os exérci-
tos em busca de remuneração melhor.

A chegada dessas práticas corporais ao Ocidente 
deu-se entre fins do século XIX e meados do século 
XX, por meio de movimentos migratórios decorren-
tes de fatores políticos e econômicos. Mesmo que o 
contato com o Oriente não seja algo recente na histó-
ria, pois é certo que mais de mil anos antes Alexan-
dre, o Grande, já estivera na Índia, assim como os ro-
manos no século I d.C., foi apenas a partir do século 
XIV que se intensificaram as trocas de produtos por 
meio de viajantes. Um possível desinteresse inicial 
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dos ocidentais pelas práticas culturais corporais do 
Oriente pode ser explicado pela força das tradições 
europeias; de fato, apenas no século XX algumas lu-
tas orientais já bem conhecidas ganharam adeptos e 
praticantes neste lado do mundo. 

Várias formas de combate corpo a corpo figura-
vam nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, entre elas 
o pancrácio22. Na Idade Média, a Europa foi palco do 
surgimento de um grupo especializado da nobreza, 
constituído por guerreiros. Os cavaleiros medievais 
partilhavam um código específico no uso de armas e 
montaria. As habilidades de luta eram aprendidas na 
família por meio de treinamentos intensivos. Lutar 
fazia parte da educação do jovem, assim como equi-
tação, caça, falcoaria, canto e dança. 

A realização de torneios era o cenário adequado 
para exibição das técnicas adquiridas. Tanto a justa, 
na qual se opunham dois cavaleiros armados, como 
os combates a pé, dos quais participavam muitos ho-
mens, frequentemente terminavam em morte. Esses 
eventos foram alvo de controle e refinamento e, aos 
poucos, passaram a simples simulações das condi-
ções de batalha para dar experiência aos jovens. 

O caráter solene dessas atividades, o grande em-
penho dos participantes e o contraste com os precei-
tos do Cristianismo levaram os cavaleiros à adoção de 
modos de vida singulares e à participação de grupos 
segregados que tiveram um papel destacado nas Cru-
zadas, o movimento de reconquista da Terra Santa.

O processo de mutação da violência dos guerrei-
ros medievais em gestos contidos e elegantes dos ca-
valeiros também foi observado no Japão da era Mei-
ji (1868-1912). Os samurais, antigos protetores das 

22 Luta grega antiga que empregava socos, chutes, cotoveladas, joelhadas, 
cabeçadas, estrangulamentos, agarramentos, derrubadas, imobilizações, torções, 
chaves e travamento das articulações. Exceto enfiar os dedos nos olhos, golpear 
a genitália, arranhar ou morder, tudo era permitido. A vitória ocorria com a 
desistência de um dos oponentes.
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terras de ricos proprietários, compunham uma casta 
especial que vivia sob um rígido código de honra – o 
bushido – forjado através do treinamento de técni-
cas de luta. Levavam uma vida dedicada ao trabalho 
e à preparação para servir, cultivavam valores como 
honra, lealdade e coragem. Com a reestruturação po-
lítica e econômica do Japão, os samurais perderam 
sua função social, pois a burocracia estatal exigia o 
monopólio do uso da força e a centralização do poder.

Os conhecimentos antes restritos à formação dos 
samurais foram ressignificados para constituir a ges-
tualidade de diversas lutas japonesas, cuja prática 
passou a ser incentivada, não mais para finalidades 
bélicas, mas sim pelo seu caráter educativo. 

Na Inglaterra do século XV disseminaram-se as 
técnicas de uso de bastão, espada, escudo e socos. 
A luta era ensinada a qualquer pessoa em troca de 
pagamento. Para angariar interessados, os chama-
dos mestres apresentavam-se em exibições públicas, 
em tablados elevados especialmente construídos 
para esse fim. Procuravam despertar o interesse dos 
espectadores por meio de desafios para lutas ape-
nas com os punhos. Por volta do século XVIII, essas 
apresentações deram origem ao boxe. 

Com a propagação das armas de fogo em toda a 
Europa, o uso da espada como arma diminuiu, per-
manecendo apenas o florete, uma espada mais leve. 
Sua adoção para atividades meramente recreativas 
fez surgir a esgrima. 

Inversamente ao que ocorreu no Oriente, as lutas 
europeias foram completamente esvaziadas de qual-
quer princípio filosófico. É o caso do atual savate23, 
também denominado boxe francês. Elaborado no sé-
culo XIX, acredita-se que seja derivado de práticas 
populares que empregavam socos, chutes e rastei-

23 Luta francesa que combina movimentos do boxe com chutes.
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ras e tenha sofrido influência das lutas orientais. Tal 
como as demais lutas europeias, não possui qualquer 
significado transcendental.

O mesmo acontece com a capoeira. Não se sabe ao 
certo a sua origem. Há autores que afirmam tratar-
-se de uma criação da população negra escravizada 
no Brasil, enquanto outros apontam suas raízes nos 
antigos rituais da África. A transmissão oral relata 
que naquelas terras existia uma prática corporal bas-
tante violenta, denominada “jogo da zebra”. Os lu-
tadores aplicavam cabeçadas e pontapés nos adver-
sários para, em caso de vitória, adquirir o direito de 
se casar com a moça escolhida. A população africana 
que para cá foi trazida em maior número foram os 
bantos de Angola, justamente os que mais se distin-
guiram na prática da capoeira na Bahia. Na condição 
de prisioneiros, os negros escravizados introduziram 
instrumentos musicais e movimentos cadenciados 
para disfarçar a luta, confundindo-a com uma dança. 
Quando escapavam, escondiam-se em uma clareira 
ou capoeira, onde podiam enfrentar seus perseguido-
res. Ser “pego na capoeira” significava ser derrotado 
pelos golpes aplicados pelo fugitivo. 

Cada qual ao seu modo, as lutas possuem traje-
tórias peculiares. Todavia, nada disso explica a dis-
seminação, a quantidade de aficionados e o enorme 
fascínio que exercem sobre as pessoas em todas as 
partes do mundo. 

O aumento do interesse nas últimas décadas im-
pulsionou a ressignificação das modalidades existen-
tes e a invenção de outras. O jiu-jítsu brasileiro pode 
ser tomado como exemplo. Em terras nacionais, a 
prática original escapou das mãos dos seus criado-
res, foi revista e teve suas técnicas modificadas e am-
pliadas. De luta restrita a uma parcela da população 
japonesa, ganhou visibilidade e angariou adeptos em 
vários grupos sociais.
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A própria capoeira experimentou o mesmo fenô-
meno, mas com dimensões muito maiores. Após dé-
cadas na condição de luta marginal, tendo sido sua 
prática proibida pelo Código Civil brasileiro até 1930, 
hoje a capoeira é símbolo da identidade nacional e sua 
prática penetrou em ambientes como a escola, clubes, 
academias da elite etc. Obviamente, não se trata de 
uma ocorrência casual, e sim do resultado de disputas 
por significação. Como artefato cultural, a capoeira 
ganhou mais do que um espaço de atuação, ela propi-
ciou uma ação política da cultura negra.

Em linhas gerais, as raízes de qualquer luta estão 
enterradas no contexto social da época. Conhecer sua 
origem e história é uma maneira de acessar os signifi-
cados que lhe foram atribuídos pelos seus criadores. 
O recente Mixed Marcial Arts, também conhecido 
pela sigla MMA, é um caso emblemático. Compreen-
der seu surgimento e expansão passa pelo entendi-
mento do papel das mídias na sociedade contempo-
rânea e a transformação das lutas em um espetáculo 
consumido por milhões de pessoas. Se num passado 
não muito distante tamanha disseminação era im-
pensável em função do caráter filosófico das lutas 
orientais, a versão mais atual dessa prática corporal 
deve sua existência aos consumidores que pagam pe-
las imagens em tempo real e aos patrocinadores inte-
ressados na venda dos seus produtos. 

Não são apenas os interesses comerciais que estão 
em jogo. Questões políticas e econômicas também in-
fluenciam na difusão das lutas pelo mundo afora. Ge-
ralmente, as nações se interessam pela propagação 
da sua língua, valores e costumes com a finalidade de 
se tornarem conhecidas internacionalmente e, des-
sa forma, ampliarem o seu poder simbólico. Como 
exemplo, basta mencionar os incentivos do governo 
japonês que o judô e o caratê receberam ao longo do 
século XX, o que, de certo modo, contribuiu para a 
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disseminação de representações positivas dos habi-
tantes daquela nação, tais como disciplina, autocon-
trole e perseverança. 

Na prática, as lutas se distinguem pelo conjunto de 
técnicas empregadas: agarrar, torcer, desequilibrar e 
imobilizar o oponente (judô, jiu-jítsu e hapkido24), 
chutes e socos (caratê, muay thai25, tae kwon do), so-
cos (boxe), chutes (capoeira), além das modalidades 
que utilizam armas (esgrima, kendo26). Diferentes 
modalidades podem empregar técnicas similares, 
como judô, ju-jítsu, caratê e tae kwon do, enquanto 
outras, além de possuírem um grande repertório de 
golpes com as mãos e os pés, também usam armas, 
tal como o kung fu. 

É possível classificar as lutas em função dos seus 
objetivos durante o confronto, o tipo de contato en-
tre os adversários e o emprego de recursos. Sob esse 
critério, há lutas com agarre, golpes e implementos. 

O objetivo do agarre é derrubar o adversário e imo-
bilizá-lo. O sumô, o judô e o jiu-jítsu encaixam-se nes-
sa categoria. Dentre as lutas que utilizam golpes, em 
algumas somente os punhos são permitidos, enquan-
to outras usam as pernas. O boxe pertence ao primei-
ro grupo e a capoeira ao segundo. Há também aquelas 
que golpeiam utilizando pernas e braços, como o ca-
ratê. Já as lutas com implementos têm como objetivo 
tocar o adversário. É o caso da esgrima. 

O emprego de instrumentos permite afirmar que 
a esgrima ou o kendo podem, também, ser classifi-
cados como lutas de longa distância. As lutas com 
agarre são de curta distância e aquelas que utilizam 
golpes, de média distância.

24 Luta coreana de autodefesa que emprega socos, chutes, rolamentos, escapes, 
esquivas, torções, técnicas de alongamento e respiração, além de utilizar armas de 
diversos tipos como bastões, espadas, bengalas, facas e leques. 

25 Também conhecida como boxe tailandês, é uma luta que recorre ao uso 
combinado de punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés. 

26 Luta japonesa baseada no combate com espadas.



práticas corporais   99    

Por vezes, as técnicas empregadas caracterizam 
distintos estilos de uma mesma luta. Os estilos do 
kung fu foram inspirados nos movimentos dos ani-
mais (garça, serpente, dragão, louva-a-deus, tigre, 
leopardo, macaco, cavalo e raposa). A capoeira, por 
sua vez, possui o regional e o angola. Os gestos da 
capoeira angola são mais lentos e próximos ao chão, 
enquanto a capoeira regional se caracteriza pela ra-
pidez, manutenção de um ponto de apoio no chão e 
maior contundência dos golpes.

Uma peculiaridade das lutas é a recorrência ao 
grito de guerra, o kiai, no início, durante ou ao final 
da aplicação do golpe. É usado como forma de au-
toencorajamento ou para abalar a concentração do 
oponente, pois costuma acompanhar o ataque.

Algumas modalidades possuem formas próprias 
para ensino dos golpes, os chamados katas ou katis. 
Trata-se de uma sequência coreografada, na maioria 
das vezes correspondente ao nível e à experiência 
do lutador. A execução pode ser individual ou cole-
tiva e contar ou não com a interferência de oponen-
tes, além de seguir obrigatoriamente o princípio de 
ataque e defesa através das técnicas da modalidade. 
Em certa medida, os katas e katis são um meio para 
os praticantes conhecerem as técnicas mais antigas, 
conservando a tradição da luta. 

A maior parte das lutas utiliza uma vestimen-
ta específica: o quimono (judô, caratê, jiu-jítsu), o 
do-bok (tae kwon do), o calção (boxe), o mawashi 
(sumô) e adereços como luvas (MMA), sapatos (sa-
vate, luta livre) etc. Também são utilizadas faixas 
(caratê), fitas no braço (muai thay) ou cordões (ca-
poeira) para identificar a experiência do praticante. 
Durante os treinamentos, visando a segurança dos 
lutadores, algumas modalidades utilizam equipa-
mentos de proteção da boca, tronco, cabeça, ante-
braço, perna, pé, mão e órgãos genitais. O tatame 



100    como eu ensino

também pode ser visto como um material que evita 
lesões em caso de quedas. 

Existem competições por modalidade de luta para 
diversos níveis de participantes. Originárias das an-
tigas contendas destinadas à comparação entre es-
colas ou estilos, na atualidade os eventos seguem 
os mesmos princípios das competições esportivas. 
Empregam-se regras com o objetivo de permitir a 
pontuação e preservar os competidores. Em algumas 
modalidades, existem rankings estaduais, nacionais 
e mundial.

Tanta variedade dificulta qualquer tentativa de 
homogeneizar as lutas e os significados que lhes são 
atribuídos. É simplesmente impossível hierarquizá-
-las ou qualificá-las. Cada qual, enquanto artefato 
cultural, transporta os signos que representam o gru-
po social que a criou e todos aqueles que dela possam 
ter se apropriado. Uma luta é um texto passível de 
leitura, significação e produção. A gestualidade, as 
vestimentas, os rituais e os instrumentos que lhe dão 
especificidade são, na verdade, as chaves para com-
preender as visões de mundo partilhadas pelos seus 
representantes. 

As lutas na escola

A transformação da luta em objeto de estudo pode 
parecer estranha para aqueles acostumados a vê-las 
como sinônimo de violência. Apesar de a maioria das 
obras sobre o assunto e das propostas curriculares 
mencionarem a relevância do tema, algumas pesqui-
sas revelam que uma parcela dos professores mostra-
-se receosa em função das representações negativas 
que cercam essa prática corporal. A alegação utiliza-
da para justificar a sua ausência do ambiente esco-
lar baseia-se na hipótese, um tanto absurda, de que 


