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Resumo: O estudo teve como objetivo verificar a influência do lúdico no processo ensino-aprendizagem
do judô em crianças de 4 a 6 anos no ambiente escolar. E como objetivos específicos: Identificar a
utilização do lúdico nas aulas de Educação Física e analisar a importância do lúdico na prática educativa. A
ludicidade para as crianças se torna indispensável para o seu desenvolvimento no ensino-aprendizagem,
pois nesta fase ela tem uma intensa necessidade de movimentos, que ela vai dominar e coordenar cada
vez melhor. A metodologia foi a pesquisa de abordagem bibliográfica com analise de trabalhos que tratam
sobre o tema abordado. Sendo assim, diante das pesquisas realizadas o lúdico apresenta grande poder em
ser inserido no judô nas aulas de Educação Física, tornando-se necessária na prática educativa.

Palavras-chave: Judô. Lúdico. Ensino-aprendizagem.

Abstract: This study is aimed at verifying the influence of playful judo activities in the teaching-learning
process in children 4-6 years in the school environment. The clear aim of this work identifies the use of the
playful ways at Physical Education classes and analyze their importance in educational practice. In the
teaching-learning process, the playfulness for children becomes indispensable for their development,
because at this stage they need to be in active movement improving their coordination increasingly. We
analyzed published works concerned to the topic through methodological bibliographic research. Thus, on
the research conducted the judo-playful activities inserted at physical education classes have great power
and become important in educational practice.
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1. INTRODUÇÃO

O judô, no conteúdo da Educação Física escolar, tem grande poder para socializar, além de abordar
valores éticos e morais. Com isso, o trabalho por meio do judô possui conceitos de atitude como o
companheirismo, o espírito de luta, o saber ganhar e perder, o respeito por normas e regras estabelecidas.
O ensino do judô propicia o desenvolvimento cognitivo e intelectual nas aulas de Educação Física e oferece
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meios para um trabalho interdisciplinar dos saberes que compõem o currículo escolar. (ROZA, 2010, p.30)

Para que isto seja desenvolvido segundo Sousa (2008) no trabalho direcionado às crianças no ensino
básico fundamental, é importante utilizar o Judô como um meio para direcionar a prática da educação
física em um instrumento estimulador das capacidades motrizes ao longo do desenvolvimento das aulas e
este se revelará uma fonte inesgotável para o aproveitamento na aprendizagem escolar. Sendo ele
também uma disciplina terá por sua vez que se servir de formas lúdicas para exposição de seus conceitos.
Para Grosso (2002) a ausência do prazer na realização das atividades é prejudicial ao processo
ensino-aprendizagem, podendo até mesmo acarretar no abandono da atividade.

Tivemos como objetivo geral da pesquisa verificar a influência do lúdico no processo ensino-aprendizagem
do judô em crianças de 4 a 6 anos no ambiente escolar. E como objetivos específicos: Identificar a
utilização do lúdico nas aulas de Educação Física e analisar a importância do lúdico na prática educativa. E
a metodologia foi a pesquisa de abordagem bibliográfica com análises de trabalhos que tratam sobre o
tema abordado.

O judô por mais que seja considerada uma arte milenar, ainda sofre grandes preconceitos dentro da
sociedade, incluindo as aulas de Educação Física onde e pouco praticado ou quase nunca se é visto algum
tipo de lutas dentro da escola, levando em consideração esta realidade resolvemos enfatizar: O judô e o
lúdico no processo ensino-aprendizagem de crianças de 4 a 6 anos de idade no ambiente escolar, na qual
estas se encontrarão em uma nova fase de descoberta aprendendo a conviver e a dividir coisas e espaço
com o outro fora da família. Esta fase se torna a mais importante e primordial no desenvolvimento integral
da criança por toda sua vida. Então, não se tem dúvida de que a educação, aliada à atividade física usando
o lúdico despertará na criança um interesse maior dentro das aulas de Educação Física promovendo por
toda sua vida hábitos saudáveis e prazerosos acima de tudo, além de aprender a ser mais humano através
da filosofia que tem com o ensino do judô.

O ensino do judô para crianças requer muita criatividade e dinamismo por parte dos professores, em
virtude disso surgiu a necessidade de enfatizarmos esta prática com o auxílio do lúdico, estimulando e
melhorando o ensino-aprendizagem bem como o desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor. O lúdico
é uma forma de aprender se divertindo, não é uma forma imposta ou obrigatória, pois se o ensino for
efetuado da maneira tradicional as crianças podem se sentir desestimuladas, tendo em vista as
dificuldades para aprender as modalidades de luta dentre as quais está inserido o judô, então o trabalho
nesse processo deve ser de forma lúdica.

Portanto, a utilização do lúdico nas aulas de Educação Física tendo o judô como conteúdo, aumenta o
prazer e o desejo em ser praticada. Esse estudo pode também contribuir para futuros profissionais desta
área como instrumento de pesquisa para assim melhorar suas aulas tornando mais acessíveis e
desenvolvendo nas crianças suas habilidades corporais em um sentido global.

2. HISTÓRIA DO JUDÔ

Na sua criação não se teve a intenção de formar uma arte marcial, e sim uma modalidade de luta com
objetivos esportivos e pedagógicos, assim Judô significa em Japonês “caminho suave” ou “caminho da
suavidade”, criado por Jigoro Kano em 1882, inspirado no JuJutsu (técnica suave), uma arte marcial
japonesa que utilizava técnicas de arremesso, imobilização, estrangulamento e chaves, desenvolvida pelos
samurais desde o período feudal (FROSI, MONTEIRO, 2010)

Para Kano tudo começou no seu tempo de escola quando foi transferido para uma escola interna que se
deparou com diferentes tipos de colegas, no qual Watson (2011) cita que, entre estes, havia muitos que
eram fisicamente frágeis e, por conseguinte, quase sempre ficavam sob o domínio dos meninos maiores e
mais fortes. Naquela época ele era muito franzino e pequenino com 1.55 m e não mais que 55 quilos, por
isso sofria desprezo dos demais, mas teve a curiosidade e o interesse quando ouviu falar pela primeira vez
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do JuJutsu, pois era uma luta que utilizava pouca força podendo superar um adversário fisicamente mais
forte.

Em maio de 1882, ainda um desconhecido estudante universitário de 21 anos, Kano abriu seu pequeno e
despretensioso Kodokan no centro de Tóquio, onde ensinava JuJutsu à sua primeira turma, de nove
alunos. A escolha do nome “Kodokan” simboliza a precocidade de alguém muito jovem e é altamente
representativa, pois significa “o instituto onde se é orientado ao longo de um caminho para prosseguir pela
vida”.

Somente com 24 anos Jigoro Kano foi aprovado como mestre no estilo kito JuJutsu, onde deixou de
ensiná-la, pois achava muito bruta, queria criar uma arte oposta, não violenta e inspiradora do espírito
para o mundo contemporâneo, realizou pesquisas em vários outros estilos de JuJutsu. Visando
principalmente à segurança e à viabilidade prática, alterava e acrescentava procedimentos próprios em
muitas das técnicas, que depois incorporava ao seu recém-concebido sistema, o qual denominou
oficialmente “judô Kodokan”, paralelo a esse trabalho continuava seus estudos e aos 25 anos, foi nomeado
professor de ciências políticas e econômicas da Escola Agrícola Komaba, e também da escola da nobreza,
Gakushuin. Posteriormente tornou-se diretor da Faculdade de Formação de Professores de Tóquio, cargo
em que se manteve por mais de vinte anos. Foi um ser exemplar, graduado em Filosofia, Economia e
Ciência Política na Universidade Imperial de Tóquio, além de muitos outros feitos, dentre eles de ser o
primeiro japonês a pertencer ao Comitê Olímpico Internacional. (WATSON, 2011).

Apesar de seus variados interesses, a elevação do padrão educacional japonês, a produção do judô
Kodokan e o avanço da educação moral talvez tenham sido as preocupações mais importantes ao longo de
toda sua vida. Portanto, ao criar o judô procurava conceber um meio de suscitar intensa motivação em
seus alunos. Aconselhava a todos, independentemente de qual fosse o campo de estudo principal em que
estivessem engajados, a participar desse treinamento, pois além de mantê-los em forma, seriam
bem-sucedidos na vida e também seriam cada vez mais fortalecidos (WATSON, 2011, p. 29).

Os ensinamentos do Judô têm suas raízes filosóficas em quatro escolas: Taoísmo, Shintoismo, Budismo e
Confucionismo. Estas foram a síntese para o judô aprendido no Dojo, que é superar a si mesmo e não
outro adversário.

O judô tem como filosofia integrar corpo e mente. Sua técnica utiliza os músculos e a velocidade de
raciocínio para dominar o oponente. Palavras ditas por Mestre Kano para definir a luta: “arte em que se
usa ao máximo a força física e espiritual”. A vitória, ainda segundo seu mestre fundador, representa um
fortalecimento espiritual. Nas academias, procura-se passar algo mais além da luta, do contato físico. Para
torna-se um bom lutador, antes de tudo, é preciso ser um grande ser humano (CBJ, 2011).

Os princípios que inspiraram Jigoro Kano quando da idealização do Judô foram os três seguintes: Princípio
da máxima eficiência com o mínimo de esforços (seryoku zen yo); Princípio da prosperidade e benefício
mútuo (jita kyoei); Princípio da suavidade, ou seja, o melhor uso de energia (ju), sendo assim, mais
profundo do que a arte de ataque e defesa envolve o treinamento de Judô na sua essência, que são os
ensinamentos filosóficos (ROZA, 2010).

Kano apurou sua arte, o judô, e promoveu-a nacionalmente e depois no mundo todo, para jovens, idosos
e crianças, homens e mulheres. (CBJ, 2011)[4]

2.1 O JUDÔ NO MUNDO

O Judô teve uma grande aceitação em todo o mundo, pois Kano conseguiu reunir a essência do JuJutsu,
arte marcial praticada pelos bushi ou cavaleiros durante o período Kumakura (1185-1333), a outras artes
de luta praticadas no Oriente e fundi-las numa única e básica.
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Um fator decisivo na escalada do Judô foi à chegada ao país de grupos de nipônicos em 1938. Tinham
como líder o professor Riuzo Ogawa e fundaram a Academia Ogawa, com o objetivo de aprimorar a cultura
física, moral e espiritual, através do Judô.

Segundo Oliveira (2007), após a derrota do Japão, na 2º Guerra Mundial, os aliados proibiram a prática
das atividades de luta. Contudo, em 1946, o Judô passou a ser ensinado aos militares ocidentais em
serviço no Japão, sendo as aulas ministradas pelos professores do Instituto Kodokan, dentro da linha de
pensamento do professor Jigoro Kano. Esses militares serviriam de multiplicadores do Judô pelo mundo.

O Judô teve uma grande aceitação pelos países ocidentais, que a primeira instituição internacional
organizada foi a União Européia de Judô, fundada em 1948.Em 1951, foi fundada a Federação
Internacional de Judô, tendo como primeiro presidente Rissei Kano, filho de Jigoro Kano. Em 1956, foi
realizado o primeiro Campeonato Mundial de Judô, na cidade de Tóquio, com a participação de 18 países.
Em 1961, o holandês Anton Geesink quebrou a supremacia nipônica no contexto mundial ao se tornar
campeão mundial (OLIVEIRA, 2007).

Em 1964, o Judô foi incluído como modalidade de demonstração na Olimpíada de Tóquio, e foi aceito como
modalidade olímpica em 1972. Em 1980, na cidade de Nova Iorque, ocorreu o 1º Campeonato Mundial
Feminino. Em 1988, o Judô feminino é incluído nas Olimpíadas de Seul como modalidade de demonstração
e, em 1992, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, o Judô feminino passou a ser uma modalidade olímpica
(OLIVEIRA, 2007).

2.2 O JUDÔ NO BRASIL

O Judô no Brasil foi implantado por volta do ano de 1908 com o advento da imigração japonesa, cujo
primeiro contingente chegou ao Porto de Santos em 18 de junho de 1908, a bordo do navio Kasato Maru,
tendo eles a preocupação de não perder as características orientais, mesmo que muito distante.

O Brasil teve dois grandes mestres deste esporte que lentamente passara despercebidos diante de nosso
público devido a imprensa especializada apenas a dar valor ao futebol. Foram eles Ryuzo Ogawa e Sensei
Ono. (AUGUSTO apud SOUSA, 2008)

Mas o primeiro registro só foi por volta de 1915, através do Conde Koma (Mitsuyo Maeda), como também
era conhecido, ensinando Judô aos integrantes do Exército Brasileiro, fez sua primeira apresentação em
Porto Alegre.

Quanto à chegada de Conde Koma ao Brasil, existem várias divergências, no entanto, Rildo Eros relata a
chegada de Conde Koma, através da cópia do Passaporte dele cedido por Gotta Tsutsumi, presidente da
Associação Paramazônica Nipako de 1914, tendo ganhado devido à sua elegância e semblante triste
(AUGUSTO apud SOUSA, 2008).

Partiu para as demonstrações pelos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, transferindo-se depois para o
Pará, onde montou sua escola com algum sucesso. De seus vários alunos, restou a família Greice que deu
continuidade ao seu trabalho, progredindo e fundando novas escolas em algumas capitais e se projetando
no cenário esportivo brasileiro.

Segundo Oliveira (2007) no Brasil, a primeira instituição organizada de Judô foi a Associação Budokan,
que, a partir de 1948, passou a realizar torneios anuais com a presença de atletas de suas filiações. Em
1961, na França, o Brasil estreou sua participação em campeonatos mundiais, com o atleta Lhofei
Shiozawa. Em 1965, o Brasil organizou o seu primeiro Campeonato Mundial, na cidade do Rio de Janeiro.

Em 18 de março de 1969, foi fundada a Confederação Brasileira de Judô, sendo homologada em 1972,
competindo a esta dirigir, orientar e fiscalizar a prática do Judô em todo o território nacional, bem como
desenvolver o sentimento de brasilidade, além da educação moral e cívica entre os que militam no
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desporto. Ainda em 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique o Brasil conquistou a primeira medalha
olímpica brasileira de Judô que foi um bronze obtido pelo atleta Chiaky Ishii, um japonês naturalizado
brasileiro (OLIVEIRA, 2007).

Seguindo o histórico do Judô Brasileiro nas Olimpíadas, em 1984 em Los Angeles (Estados Unidos), o País
conquistou dois bronzes e uma prata, com Walter Carmona, Luís Onmura e Douglas Vieira,
respectivamente. Nos jogos de Seul (Coreia), em 1988, Aurélio Miguel levou o primeiro ouro brasileiro no
esporte.

Em 1992, Rogério Sampaio se tornou o segundo judoca brasileiro a alcanças o lugar mais alto no pódio
olímpico. Nos jogos de Barcelona (Espanha) ele venceu na categoria Meio-leve para até 65 quilos.

Nos jogos de Atlanta-1996, Aurélio Miguel levou uma prata e Henrique Guimarães, um bronze. Já em
Sydney-2000, foi a vez de Tiago Camilo e Carlos Honorato, que trouxeram para o Brasil uma medalha de
prata cada. A seleção brasileira continuou sua trajetória vitoriosa nos jogos de Atenas-2004, quando Flávio
Canto e Leandro Guilheiro conquistaram dois bronzes.

Em 2005, Sarah Menezes, então com 14 anos, foi campeã Sul-Americana e João Derly conquistou o
primeiro título mundial. Em 2008 Ketleyn Quadros se tornou a primeira brasileira a conquistar uma
medalha olímpica (bronze) num esporte individual. No mesmo evento, Leandro Guilheiro e Tiago Camilo
levaram bronze.

Apesar de tudo, o judô hoje no Brasil esta seguindo uma direção um pouco diferente do que Kano
implantou, é necessário que seja revisto os conhecimentos históricos, filosóficos em sua essência para que
assim possa ser desenvolvido de uma forma crítica e consciente.

3. MÉTODOS DE ENSINO DO JUDÔ

Sendo o Judô inserido no conteúdo de lutas nas aulas de Educação Física é importante ressaltar a
necessidade de uma metodologia de ensino, mas o que é método de ensino Método é a forma como se
desenvolve a prática do ensino. Pelos métodos abordados, então podemos esperar um determinado
resultado do processo de ensino (TENROLLER, MERINO, 2006).

Então no ensino do judô podemos identificar cinco tipos de métodos de ensino que poderão ser utilizados,
sem esquecer de que em cada um desses métodos pode ser incluída a estratégia da ludicidade.

3.1 MÉTODO PARCIAL OU ANALÍTICO

Esse método consiste em ensinar uma destreza motora por partes para, posteriormente, uni-las entre si
(TENROLLER, MERINO, 2006).

Sabendo que nem sempre os gestos motores serão feito de uma forma “perfeita”, onde vão surgir várias
situações que o professor não tem controle sobre o aluno, podendo utilizar o melhor método que condiz
com a sua realidade.

Assim começamos a ensinaras crianças nesta faixa que propormos (4 a 6 anos), de forma gradativa do
mais simples para o mais complexo, podendo incluir estratégias para o ensino de forma lúdica. Que
segundo Roza (2010) a criança de até 6 anos deve iniciar o aprendizado, partindo do andar – rastejar,
engatinhar, sentar, levantar apoiando, por fim, ficar em pé. Esse método pode ser muito utilizado para a
correção de algum gesto que a criança tenha dificuldade.

3.2 MÉTODO GLOBAL OU COMPLEXO
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Esse método apresenta um conjunto, em que a habilidade da criança é desenvolvida na sua totalidade,
onde de inicio o professor não faz a intervenção, só depois fará as correções necessárias.

Mas esse método não é muito indicado para a iniciação, onde segundo Xavier (1986) apud TENROLLER,
MERINO (2006), indica que o método global é mais adequado para crianças de sete a 18 anos de idade.

O ensino do judô através deste método colocaria o aluno a competir e isso não é o objetivo desta arte
marcial na fase que estamos propondo, pois segundo Roza (2010) na faixa de idade de 4 a 7 anos, as
crianças não possuem espírito competitivo nem entendem o que acontece no mundo (o certo e o errado).
A criança acredita que o professor e seus pais são super-heróis, então as facilidades para ensinar com
muita alegria, música e atividades lúdicas.

3.3. MÉTODO MISTO

Esse método consiste na sincronia dos métodos global-parcial-global. Principalmente acontece a execução
do gesto como um todo. Em seguida, o gesto é parcializado com o objetivo de proceder a “correções” do
movimento ou dos movimentos. Finalmente, volta-se à prática completa dos movimentos. Desse modo, a
segunda parte servirá, com base no que foi observado no primeiro momento, para que o professor faça a
demonstração do exercício e, assim, a partir da terceira parte, aconteça o gesto completo. Trata-se de
uma metodologia bastante rica sob o ponto de vista didática, com mais fatores positivos do que negativos
(XAVIER apud TENROLLER, MERINO, 2006)

Já que neste método as crianças são postas aos dois extremos, devemos ter o cuidado que nesta fase (4 a
6 anos), o ensino do judô deve ser trabalhado de uma forma lúdica, sem cobranças de desempenho ou
resultados.

1. MÉTODO RECREATIVO

Este método é bastante popular atualmente, utilizado muito na iniciação dos esportes, mas também nos
de alto nível sem perder o seu nível de importância, muito pelo contrário, ajuda na motivação e
aprendizado no esporte, diminuindo seu nível de estresse esse método leva o aluno a se desenvolver de
uma forma mais completa.

Então segundo Tenroller, Merino (2006), é possível que os elementos técnicos ou táticos, abordados de
uma maneira lúdica, ou seja, recreativa, propiciem ao docente um melhor aprendizado do esporte. Já no
alto nível, tem o seu efeito “antiestressante”, ou seja, diminuem o nível de ansiedade, que é muito
importante no sentido de contribuir na rotina de treinamento.

Desta forma segundo Wallon (2010), o brincar não é essencialmente aquilo que não exigiria esforço, em
contraposição à labuta cotidiana, pois uma brincadeira ou jogo pode exigir e liberar quantidades bem mais
consideráveis de energia do que uma tarefa obrigatória: é o caso de certas competições esportivas. Então
o brincar para a criança é uma verdadeira dedicação, sendo uma brincadeira séria para elas.

1. MÉTODO DA COOPERAÇÃO – OPOSIÇÃO

Neste método, segundo Tenroller e Merino (2006), as noções de companheirismo e adversário são básicas
para o ensino e o entendimento da estrutura funcional do jogo. Assim, deve-se, através desse meio, dar
ênfase aos valores de cooperação entre os participantes que, para acontecer o jogo ou a competição,
precisam do adversário, e este deverá ser visto como um “cooperador”.

Esse método é bastante difundido no judô, pois o outro não é visto como um adversário ou um inimigo,
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mas sim um amigo que lhe ajudará a superar seus próprios medos até a sua vitória, assim necessitamos
do outro para crescer, não subimos sozinhos e nem somos sozinho no mundo.

4. O LÚDICO NO PROCESSO ENSINO- APRENDIZAGEM

Na educação o lúdico é um fator importante para aprendizagem das crianças na educação infantil, como
também, para todos os tipos de modalidades da educação. Assim, a formação de pessoas críticas e
criativas as leva a construírem seus próprios conhecimentos. Daí a importância desde cedo os alunos
desenvolverem atitudes de iniciativa na educação infantil respeitando o já aprendido, explorando-o e
reconstruindo-o. Então, daremos alguns conceitos de diferentes autores sobre a palavra lúdica.

Para Roza (2010), o lúdico é uma forma divertida de aprender, com ele, as crianças desenvolvem uma
atividade com objetivo predeterminado pelo professor, que pode usar brincadeiras, jogos e outros.
Segundo Huizinga citado por Silva, Gonçalves, 1971:

O lúdico tem caráter abrangente. A origem da palavra é grega –
ludus – que significa brincar. O jogo está vinculado ao divertimento
(prazer e alegria) e independe da cultura, da época e da classe
social, as atividades lúdicas fazem parte da vida da criança, pois o
jogo está presente na formação do pensamento, na descoberta de si,
do outro e dos objetos que a rodeia.

O lúdico é o estado de espírito que leva a pessoa a se divertir de maneira espontânea, indicando ações
prazerosas, com equilíbrio dos mundos interiores e exteriores (PIMENTEL apud SILVA; GONÇALVES,
2010).

Assim o lúdico se expressa com vigor no jogo, ou ainda, atravessa toda a compreensão de jogo, sendo um
caminho para que possamos perceber potencialidade da dimensão humana da inventividade. Então a
intencionalidade do jogo não se inscreve em uma lógica linear, mas a partir de uma racionalidade sensível,
em que o lúdico é sua natureza ontológica e epistêmica (MELO; DIAS, 2010).

Logo, o lúdico envolve o desenvolvimento das múltiplas aprendizagens como cognitivas, motora,
socioafetiva, sendo estas as principais.

É importante o vínculo criado entre aluno e professor, onde ambos possam trocar aprendizagens, tornando
o ambiente mais prazeroso e duradouro, principalmente no início da escolaridade da criança, onde recebe
uma influência psicológica e desenvolve seus aspectos: cognitivo, motor e emocional influenciada pelo
professor.

Assim Santos (2001) afirma que, para alguns educadores a educação é falha, rejeitam o ensino pela via do
treinamento, da racionalidade excessiva, da repressão e da massificação. Por outro lado, são unânimes
também em considerar a ludicidade como uma estratégia viável que se adapta a novas exigências da
educação.

Para Roza (2010), o professor utiliza o lúdico para construir uma interatividade, relacionando o homem
com o ambiente em que vive, ou seja, não se pode rotular o lúdico como um jogo ou apenas divertimento,
porém, pode ser uma atividade divertida, que exige entrega total do ser humano, unindo essa entrega
corpo e mente com um objetivo definido. Uma verdadeira ferramenta para o professor. A única explicação
de o lúdico ser fundamental no desenvolvimento da criança é exatamente o aprender como uma forma
divertida, e não imposta ou obrigatória. A criança, brincando e jogando, apresenta desenvolvimento físico,
motor, social, emocional e, também, cognitivo.

4.1 O LÚDICO NO ENSINO DO JUDÔ
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No título proposto falamos na prática do judô para crianças de 4 a 6 anos, para as quais a ludicidade tem
um papel muito importante nas características motoras, cognitivas e sociais no desenvolvimento das
mesmas.

Segundo Roza (2010), crianças de 4 a 6 apresentam uma maturidade ainda em formação, possuindo uma
pré-disposição para o desenvolvimento de habilidades motoras simples com qualidade, o que nos indica
que nesse momento o objetivo que deve ser proposto para o judô é o de um processo de crescimento
global envolvendo não só os aspectos técnicos e físicos da modalidade mais principalmente os afetivos,
cognitivos e psicossociais não sendo indicado entrar em uma iniciação competitiva, mas em escolinhas que
trabalhem as habilidades acima destacadas sem haver uma preocupação exacerbada com as técnicas do
judô e seus aspectos de competição.

De acordo com Silva e Gonçalves (2010) levando em consideração as habilidades motoras e os aspectos
cognitivos, as crianças nessa faixa etária apresentam posturas e atitudes egocêntricas, concentrando as
atenções em si; têm pouca capacidade de conservar a atenção e a concentração por muito tempo,
exigindo troca constante e rápida de ações e/ou a atividades; são cercadas pelo mundo da fantasia, da
imaginação e do faz de conta. No aspecto motor, deparam com uma boa coordenação motora para as
habilidades básicas, como o andar e o correr, demonstrando prazer e motivação pela prática;
desenvolvimento e melhora da coordenação viso motora para atividades que estimulam abrir, fechar,
empilhar recortar e encaixar; apreciação das atividades que envolvem equilíbrio; desenvolvimento da
coordenação motora fina. Na característica socioafetivo, participação em jogos compostos por pequenos
grupos de indivíduos; linguagem verbal para expressão de sentimentos às pessoas mais próximas; gosto
por ser elogiada; forte apego e laço familiar.

Então o judô com ênfase no lúdico nesta fase propicia o desenvolvimento destas habilidades juntamente
com a formação de atitudes das crianças com auxilio dos princípios fisiológicos para o fortalecimento do
espírito, formando sua personalidade.

Além disso, esta modalidade tornou-se uma grande aliada nas escolas, pois tem uma grande possibilidade
de disciplinar, educar e tornar um ambiente favorável para criança no seu autocontrole e no seu futuro
como um ser mais humanitário e próspero, pois o Judô além de educar o físico, educa o espírito e a
mente.

Em relação ao ensino das técnicas do judô, “entende-se que crianças de até 6 anos devem iniciar o
aprendizado, como o aprender andar – rastejar, engatilhar, sentar, levantar apoiado, por fim, ficar em pé.
O mesmo acontece com as técnicas nesta fase de iniciação, o professor necessita criar estratégias para o
ensino de forma lúdica (ROZA, 2010), pois nessa fase a criança aprende da forma divertida, sendo melhor
para que fixe o que lhe for ensinado.

Sendo assim em uma análise feita nos trabalhos desenvolvidos por diversos autores temos uma
compreensão de que o lúdico nas aulas de Judô é uma ferramenta muito importante, pois a criança vai se
deparar com a parte tecnicista da modalidade, mas a ludicidade auxilia quebrando todo um ritmo.

Então, o método recreativo se torna uma das melhores estratégia para o ensino do judô para crianças (4 a
6 anos), pois ela estará em seu nível total de desenvolvimento físico e mental, sem dominá-las, o brincar
vai trazer o prazer de estar praticando tal modalidade que às vezes se torna tão repetitiva e cansativa,
quando não auxiliada pela prática lúdica.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os autores estudados o lúdico se caracteriza por ser uma estratégia que influência de
forma positiva no processo ensino-aprendizagem do judô no ambiente escolar, onde deve ser levada em
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consideração não somente a pesquisa, mas a prática lúdica que foi proposta ao longo deste artigo, um
ensino voltado ao prazer de ambos, tanto professor como aluno.

Sendo assim, a prática do judô por meio da ludicidade na escola, nos faz olhar para uma nova era de
ensino, onde troca todo lado tecnicista e tradicionalista, por um ensino prazeroso e renovado, sempre
ligado nas renovações que podem ocorrer. Mas de forma alguma deixando de lado a importância do ensino
tradicional do Judô em certos momentos, respeitando os limites que cada ser humano tem.

Então com a utilização da ludicidade a criança terá a liberdade de desenvolver brincadeiras, de reconstruir
o que lhe causa medo de errar por nunca ter arriscado a fazer de uma forma prazerosa e divertida,
fantasiar e imaginar, de ser um ser criativo e dinâmico, de manter relações amigáveis uns com os outros.

Conclui-se então que o lúdico nesta pesquisa bibliográfica aponta que é importante para o processo de
ensino-aprendizagem da modalidade na escola, embora a quantidade de trabalhos ainda seja reduzida
sobre a temática o que aponta para a necessidade de que novos estudos sejam desenvolvidos para
ratificar os trabalhos já existentes. Esperamos assim que este artigo possa ajudar aos futuros profissionais
em melhor desenvolver suas práticas relacionando o lúdico em suas aulas.
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