Luta e Briga: Onde está a diferença?

Um dos desafios do professor de Educação Física em suas aulas, que
apresentam como conteúdo a luta, desde o início, é abordar um tema que
ainda é muito confuso para os alunos e freqüentemente permeia as aulas com
esse conteúdo. Sendo assim, começamos lançando a seguinte questão: Luta e
briga - onde está a diferença?
Quando nos referimos ao conteúdo lutas, pode incidir entre os alunos,
que nunca participaram de aulas desse conteúdo, uma imagem de que a
prática se reduz a distribuição de chutes e socos. Por conta disso, muitos
acreditam que é o momento de resolver problemas e outros se negam a
participar, por medo de “apanhar”.
Uma das formas de se dar visibilidade a esta diferença é possibilitando
que o aluno construa seu próprio conceito de luta, a partir de suas memórias e
vivências. Esse processo de confrontação entre o conhecimento científico e o
popular pode desmistificar o entendimento que se tem no senso comum. No
entanto, o tratamento pedagógico deve ser direcionado para além da aquisição
do conceito, em direção a uma prática social que contemple as diversas
dimensões.
Uma sugestão para a intervenção pedagógica é que citem uma
modalidade de luta (que pode ser originada do oriente, como judô, karatê, tae
kwon do) e a comparem com as brigas que acontecem. Através desta
comparação, podemos pedir que respondam às seguintes perguntas:
- Quando alguém briga qual o principal objetivo?
- Quando alguém luta qual o principal objetivo?
- Onde ocorrem brigas?
- Onde são realizadas as lutas?
- Quais os sentimentos envolvidos em uma briga?
- Quais os sentimentos envolvidos nas lutas?
Perguntas como estas auxiliarão a nortear a discussão e a construção do
conceito. Compreender que em uma tem intenção de machucar, ferir, há um
sentimento de ira, não guarda respeito pelo, nesse caso, inimigo e ocorre em

qualquer lugar; e a outra não tem intenção de lesionar, é realizada como
prática da cultura corporal, não se espera o cultivo da raiva, há respeito pelo
adversário e ocorre em locais apropriados, como tatames e dojôs. Estas são
indicações que, provavelmente, farão parte das respostas dos alunos.
Promover esta reflexão possibilita o professor atuar com maior
segurança, sem instigar violência e, principalmente, se preparando para
justificar a importância deste conteúdo que sempre esteve presente na
humanidade, seja como forma de sobrevivência, para buscar seu sustento, ou
como prática corporal, e que apesar de ser uma produção humana significativa,
ainda é negligenciada na escola.

