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RESUMO 
 
 

A história do Muay thai teve seu inicio na Tailândia, onde existem diversas histórias sobre sua 
origem. Esse tipo de luta ocorria em forma de defesa ou até mesmo de ataque às tribos 
adversárias, porém após anos de brigas, o Muay thai tornou-se um esporte com objetivos e 
regras. No Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), desenvolvido na 
escola municipal SEDES em Taubaté – SP, a aulas de Muay thai ocorrem semanalmente onde 
fazemos o uso do tatame para proteção e cuidados com os alunos que participam em turmas 
mistas, com uma média de 25 alunos por atividade. A aplicação das aulas começa com 
orientações gerais, aquecimento, alongamento, parte técnica e no término, exercícios de 
abdominal. De forma geral, os alunos não têm muita dificuldade em executar os movimentos 
propostos, com isso podemos evoluir com maior facilidade em aplicar os movimentos mais 
complexos e específicos. Porém, uma das dificuldades encontradas por eles foi com relação ao 
alongamento e isso é de extrema importância devido aos movimentos específicos solicitarem 
amplitude articular, assim como para a prática correta do esporte. Observamos que o 
alongamento não foi uma atividade estimulada de forma adequada nos anos anteriores, mas 
com a repetição dos exercícios os alunos tem melhorado gradativamente esta capacidade 
física. Podemos dizer que a maior dificuldade encontrada foi passar essa modalidade esportiva 
de forma lúdica para os alunos em idade escolar, por ser uma luta de contato intenso com 
golpes específicos. Ao trabalhar a luta na escola temos que ser bastante rígidos e enérgicos 
com o respeito ao próximo e seriedade no contexto teorico e prático, sem deixarmos os alunos 
dispersos. Não podemos esquecer que antes de uma luta o Muay thai é um esporte que parte 
do princípio de ser a arte de respeitar e superar os limites. Durante as aulas estávamos em 
dois professores, um para aplicar e apresentar os movimentos e o outro para corrigir a 
execução, já que os alunos também tinham bastante dificuldade nas posturas corretas. O 
objetivo do trabalho é proporcionar, por meio de um método pedagógico, a transmissão da arte 
marcial (Muay thai) para os alunos de uma forma que eles preconizem o esporte e não a luta. 
Temos percebido mudança de comportamento dos alunos perante os professores e aos 
próprios colegas. Desta forma vimos que por meio da aula mudamos a visão dos alunos com 
relação à luta, antes os alunos acreditavam que a luta era apenas para brigar e hoje percebem 
que é um esporte com muitos desafios e que merece respeito. Este projeto fez com tivéssemos 
que repensar a prática da luta no contexto escolar, levando-nos a propor adaptações para que 
a modalidade fosse apresentada e aplicada da teoria à prática para que fosse aceita pelos 
alunos, assim como, desenvolvida de forma segura e eficiente. Acreditamos que as adaptações 
são necessárias na Educação Física Escolar e essa prática no PIBID nos permite aprimorar 
nossa criatividade enquanto futuros educadores. 


