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Introdução
•

O presente trabalho teve a extensão universitária como pano de fundo através do
projeto “Lusco fusco: lutas na escola” e a necessidade de reformular suas ações
diante do contexto pandêmico instaurado.

•

Objetivo do projeto: Criar cenários formativos com alunos e docentes, provocando o
debate e reflexão a respeito das lutas como conteúdo escolar, compreendendo uma
Educação Física em que os alunos participem ativamente enquanto sujeitos que
reproduzem e produzem cultura.

•

Objetivo do trabalho: apresentar os dados iniciais referentes a primeira temporada
do Podcast “Educação Física Escolar Lutas em Debate”.

O Podcast
•

O podcast tem por objetivo viabilizar em plataformas de áudio discussões e trocas
sobre as lutas no ambiente escolar, reconhecendo- as, conforme Soares et al (2012)
como componente da Cultura Corporal, conteúdo da Educação Física (EF).
Episódios

Reproduções

Episódio Piloto #1

41

#2 Extensão Universitária e o Projeto
de Extensão Lusco Fusco

30

#3 Escola e sua função social

35

#4 Educação Física, Concepções de
Ensino e Cultura Corporal

77

#5 Metodologias do Ensino de Lutas
na Escola

86

#6 Metodologias do Ensino de Lutas
na Escola

46

#7 Metodologias do Ensino de Lutas
na Escola

93

10%
24%
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59%

Considerações

•

Provocação e ampliação de reflexões acerca das Lutas e da Cultura Corporal

•

Conservação da dialogicidade (FREIRE,2019)

•

Grande potencial formativo

•

Produção da 2° temporada- Lutas brasileiras
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