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RESUMO 
 

O presente estudo aborda importância do método lúdico nas aulas de Jiu-Jitsu como 
disciplina curricular obrigatória nas escolas do emirado de Abu Dhabi. Caracteriza-se 
por um estudo qualitativo, de caso que obedece o paradigma pesquisa-ação. A 
amostra foi composta de 15 professores e 90 crianças com a faixa etária de 10 a 11 
anos de idade que praticavam o Jiu-Jitsu como disciplina curricular obrigatória no 
ambiente escolar. Discutimos a necessidade e como os professores vem utilizando 
método lúdico em suas aulas. E também investigamos o nível de satisfação das 
crianças quando submetidas a dinâmicas lúdicas durante as aulas de Jiu-Jitsu. Este 
estudo justifica-se pela necessidade de discutirmos e investigar-mos, métodos e 
pedagogias que promovam um auxilio ao professor e um auxilio ao aprendizado 
para as crianças que praticam o Jiu-Jitsu no ambiente escolar. Entrevistamos 15 
professores de Jiu-Jitsu que atuam nas escolas, depois transcrevemos as 
entrevistas e realizamos uma analise do discurso para realizar a primeira parte de 
tratamento dos dados. No segundo momento realizamos um método de investigação 
que obedece o paradigma pesquisa-ação. O investigador aplicou o método lúdico 
em suas aulas de Jiu-Jitsu na sua escola a fim de investigar o nível de satisfação 
dos alunos com o método lúdico. Ele aplicou um questionário lúdico aos seus alunos 
colocando três faces de expressão: uma alegre, uma neutra e uma triste. Cada uma 
em uma parede diferente. Após o termino de cada momento lúdico da aula ele pedia 
para que os alunos escolhessem a expressão que demonstrassem como os alunos 
estavam se sentindo. Para avaliar a aprendizagem foi selecionado o maior critério de 
sucesso da lição do dia da pertencente aula, se o aluno o atingisse, considerou-se 
que ele obteve o aprendizado. Neste estudo concluímos que o método lúdico vem 
sendo utilizado pelo fato de que o ambiente escolar possui uma maior necessidade 
do que um ambiente de academia (ginásios e clubes). E que na escola o método 
lúdico facilita o processo de ensino aprendizagem do jiu-Jitsu. As barreiras 
enfrentadas  pelos professores são, o excesso de documentos que ele tem que 
preencher durante a aula, a comunicação e o tempo de aula. Com relação ao nível 
de satisfação, percebeu-se que quanto mais se aplicava o método lúdico, os alunos 
se sentiam mais satisfeitos durante a aula.    
 
Palavras-chave: Jiu-jitsu. Ambiente escolar. Método lúdico. 
 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

This study addresses the importance playful method in Jiu-Jitsu curriculum as a 
compulsory subject in schools emirate of Abu Dhabi. It is characterized by a 
qualitative study of case that follows the action research paradigm. The sample 
consisted of 15 Jiu-Jitsu coaches and 90 children in the age group 10-11 years old 
who practiced Jiu-Jitsu curriculum as a compulsory subject at school. We discussed 
the need and how teachers have been using playful method in their classes. And we 
also investigate the level of satisfaction of children when exposed to recreational 
dynamics during Jiu-Jitsu. This study is justified because we need to discuss and 
investigate methods and pedagogies that promote aid to the teacher and an aid to 
learning for children who do Jiu-Jitsu in the school environment. We interviewed 15 
Jiu-Jitsu teachers who work in schools, then transcribed the interviews and 
conducted a discourse analysis to carry out the first part of data processing. In the 
second phase we conducted a research method that follows the action research 
paradigm. The researcher applied the playful method in their Jiu-Jitsu classes in your 
school in order to investigate the level of student satisfaction with the playful method. 
He applied a playful quiz to his students placing three faces of expression: a happy, 
neutral and sad. Each one in a different wall. After the end of each class playful 
moment he asked for students to choose the expression to demonstrate how 
students were feeling. To assess learning, was selected the biggest criterion of 
lesson successful criterion of belonging class if the student to reach, it was 
considered that he obtained learning. In this study we conclude that the playful 
method has been used by the fact that the school environment has a greater need 
than a gym environment (gyms and clubs). And that in school the playful method 
facilitates the teaching process learning jiu-jitsu. The barriers faced by teachers are 
over documents he has to fill in class, communication and class time. Regarding the 
level of satisfaction, it was realized that the more applied the playful method, the 
students felt more satisfied during class. 

 
Keywords: Brazilian Jiu-jitsu. School environment. Playful method. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Jiu-Jitsu é uma arte de luta milenar oriunda dos povos orientais (Dukan, 

1979). Esta prática se proliferou pelo Japão, porém não havia um método de ensiná-

lo. As academias possuíam uma metodologia particular, cada uma desenvolvia 

técnicas diferentes e seus praticantes faziam tudo para demonstrar suas 

habilidades, querendo provar que seu estilo era melhor que os outros. 

Esse esporte ganhou tanta popularidade na sociedade moderna que o sheik 

Muhamed Bin Zayed decretou o Jiu-Jitsu como disciplina curricular obrigatória nas 

escolas do emirado de Abu Dhabi (Palmssports, 2014).  

Com a inserção desse esporte no âmbito escolar, se faz necessário 

discutirmos novas metodologias do ensino para que o docente de Jiu-Jitsu consiga 

atuar da melhor forma possível. Espera-se que este estudo auxilie outros estudos 

nesta área e a professores que atuam ou irão atuar com o jiu-jitsu no ambiente 

escolar. 

Na educação de modo geral, a cada dia vem se discutindo e desenvolvendo 

mais pedagogias lúdicas para o auxilio no processo de ensino aprendizagem. Assim 

segundo Piaget (1976), os jogos e as brincadeiras potencializam saberes em 

diferentes áreas do conhecimento, porque propõem a contextualização de conceitos 

e estratégias da prática pedagógica. 

Roger Cousinet (1881-1973), professor e pesquisador francês e um dos 

fundadores da Escola Nova, substituiu a pedagogia do ensino pela pedagogia da 

aprendizagem. O estudioso defendia a ideia do lúdico e da brincadeira como 

atividades naturais da criança, considerando que a ação educativa precisava se 

fundamentar nelas.  

Os jogos e as brincadeiras potencializam saberes em diferentes áreas do 

conhecimento, porque propõem a contextualização de conceitos e estratégias da 

prática pedagógica. Segundo Piaget (1976), todos os homens são inteligentes e 

essa inteligência serve para buscar e encontrar resposta para seguir vivendo. Nessa 

perspectiva pode-se afirmar que hoje, diante da constatação da fragmentação do 

conhecimento, as escolas devem munir-se desse instrumento potencializador do 

conhecimento.  

O lúdico é uma área incisiva na Educação Física escolar. Conforme Vygotsky 

(2007), brincar é uma atividade humana que envolve criatividade, onde a 
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imaginação, a fantasia e a própria realidade coexistem na produção de novas 

possibilidades de interpretar, se expressar e agir no universo das crianças, assim 

como permeia novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, 

crianças e adultos. 

 O Jiu-Jitsu é um esporte que revela uma vantagem que contribui para a 

atuação da prática lúdica, pois nesse esporte são desnecessários testes de 

habilidade específicos, fator que elimina qualquer diferença ou “vantagem” que 

venha a gerar algum tipo de preconceito ou discriminação. O Jiu-Jitsu é, portanto, 

integrativo, aonde a riqueza e a plasticidade dos movimentos conduzem o 

participante a experiências imprevisíveis a todo instante.  São movimentos soltos ou 

colados sobre seu adversário que atuam em todo o corpo, trabalhando os grandes 

grupos musculares, aumentando a capacidade cardiorrespiratória, a elasticidade, a 

mobilidade articular, fortalecendo os músculos, tendões e ligamentos, 

proporcionando assim o aumento das habilidades motoras. 

É importante lembrar também que o Jiu-Jitsu trabalha com a filosofia do mais 

fraco vencer o mais forte, utilizando um sistema inteligente do uso das alavancas 

nas articulações do adversário, isso cria na mente do praticante um exemplo para 

enfrentar os obstáculos da vida por maiores que sejam. 

Dado as discussões anteriores, o diálogo com a literatura e a 

contemporaneidade do problema, o presente estudo tem como questão norteadora: 

O método lúdico é um instrumento facilitador no processo de ensino-aprendizagem 

nas aulas do Jiu-Jitsu do ambiente escolar? Encerrando com a hipótese de que, 

pelas características educativas das brincadeiras e jogos, o método lúdico se 

configura como meio efetivo para o procedimento educativo durante as aulas de Jiu-

Jitsu escolar com crianças de faixa etária de 10 á 11 anos de idade do emirado de 

Abu Dhabi. 

Neste sentido, este estudo busca investigar a importância de atividades 

lúdicas como um elemento do processo de ensino e aprendizagem da disciplina 

curricular obrigatória de Jiu-Jitsu nas escolas do Emirado Abu Dhabi. Desta forma, 

vamos investigar como os professores de jiu-jitsu vêm utilizando o lúdico em suas 

aulas. 

Assim, nesta primeira seção introdutória apresenta-se a justificativa e os 

objetivos que nortearam a pesquisa. A segunda seção traz a revisão de literatura 

que faz alusão ao tema proposto. A metodologia está descrita na terceira seção. Na 
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quarta seção foram apresentados os resultados da pesquisa e, por fim, na quinta 

seção, as conclusões do estudo.  

 

1.1 Justificativa 

  

Desconhecemos até o momento outros países que utilizam o Jiu-Jitsu como 

disciplina curricular obrigatória no ambiente escolar. O Emirado de Abu Dhabi inseriu 

o Brazilian Jiu-jitsu como disciplina curricular obrigatória nas escolas do ensino 

fundamental e básico desde 2009. E neste pequeno intervalo de tempo, o Brazilian 

Jiu-Jitsu vem ganhando notoriedade e está sendo adotado a cada dia em mais 

escolas dos Emirados Árabes Unidos. 

 No transcorrer da história do Jiu-Jitsu não há relatos de um sistema de aulas 

onde os professores devem seguir como um paradigma. Cada academia de Jiu-Jitsu 

possui o seu próprio método. No entanto, com a inserção desta arte marcial no 

âmbito escolar, se faz necessário investigar os métodos utilizados para o ensino 

deste esporte.  Segundo Alarcão (2001), o papel tanto da escola como do próprio 

professor vai além da mera transmissão de conteúdos. Ele se ampara no diálogo, no 

cumprimento de sua missão social.  

Com isso, percebe-se que a atuação do professor no ambiente escolar deve 

se comprometer com o valor da aprendizagem e não pode contentar-se com uma 

atuação que se limita apenas à transmissão de conteúdos para que os mesmos 

possam ser assimilados e arquivados pelos alunos. 

Ante o exposto, este trabalho justifica-se pela necessidade de haver mais 

estudos acerca da prática do Jiu-Jitsu nas escolas, considerando a escassez de 

publicações científicas que tratam do tema. Além disso, este estudo pode auxiliar 

professores que exerçam ou exercerão o ensino do Brazilian Jiu-Jitsu no ambiente 

escolar como disciplina curricular obrigatória. 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a importância da utilização do método lúdico nas aulas de Jiu-Jitsu 

no ambiente escolar. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

  

 Analisar a necessidade e como os professores vêm utilizando o lúdico nas 

aulas de Jiu-Jitsu no ambiente escolar; 

 Compreender como os professores percebem o lúdico e quais são suas 

concepções; 

 Analisar a relação da satisfação dos alunos com o momento lúdico; 

 Identificar as barreiras que os professores enfrentam para ensinar o Jiu-

Jitsu no ambiente escolar do emirado de Abu Dhabi. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Aprendizagem e ludicidade 

 

A aprendizagem é compreendida como uma mudança relativamente 

permanente do comportamento; basta observar uma criança para discernir 

comportamentos automáticos dos que são produtos da aprendizagem. A criança 

nasce com potencial para aprender, entretanto o aprendizado só ocorrerá em função 

das experiências. Ao mesmo tempo, existem limitações, pois há a necessidade de 

um maduro aparato físico, motor, neurológico e sensorial para que a aprendizagem 

aconteça. Ao superar esses limites, considera-se que as crianças estão “prontas” 

para aprender (Antunes, 2003). 

Segundo Biscoli (2005), ao deixarmos a criança se expressar respeitando sua 

individualidade, linguagem e imaginação, valorizamos sua autoestima. Sendo assim, 

é imprescindível pensar em uma educação que priorize a sensibilidade e respeite os 

processos criativos da criança.  

O aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica, pois ele 

integra vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar 

somente na interação da criança com o ambiente e quando estão com seus pares. 

Após a internalização desses processos, os mesmos tornam-se parte das aquisições 

do desenvolvimento da criança (Vigotski, 2008).  

Cordazzo e Vieira (2008) enfatizam a importância da inserção de momentos 

específicos para o brincar no ambiente escolar, devido a sua colaboração no 

processo do desenvolvimento humano e a grande motivação que as crianças 

possuem para isso. 

Um dos objetivos da aplicação de dinâmicas lúdicas é o de auxiliar a criança a 

obter melhor desempenho na aprendizagem através da utilização de uma 

metodologia espontânea, divertida e recreativa. O lúdico age também como forma 

de comunicação das crianças, tornando a aprendizagem de acordo como cada qual 

vê o mundo, respeitando suas características e raciocínios próprios. 

A educação lúdica, na sua essência, além de contribuir e influenciar na 
formação da criança e do adolescente, possibilitando um crescimento sadio, 
um enriquecimento permanente, integra-se ao mais alto espírito de uma 
prática democrática enquanto investe em uma produção séria do 
conhecimento. A sua prática exige a participação franca, criativa, livre, crítica, 
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promovendo a interação social e tendo em vista o forte compromisso de 
transformação e modificação do meio (Almeida, 1994, p. 41). 
 
Desse modo, o ambiente lúdico possibilita às crianças o enriquecimento de 

suas próprias capacidades mediante o estímulo, a iniciativa, a melhoria nos 

processos de comunicação e criatividade que são, certamente, características 

fundamentais da atividade lúdica, que pode ser vivenciada nas diferentes faixas 

etárias adequando-se às metodologias e procedimentos em cada etapa do 

desenvolvimento. A criança, na atividade lúdica, projeta seu modo de ser e por meio 

dela é auxiliada a expressar com maior facilidade os seus conflitos e dificuldades 

(Maluf, 2008). 

Depreende-se da literatura que a ludicidade propicia um melhor desempenho 

da aprendizagem, na forma como o conhecimento é apropriado. Dentre os inúmeros 

benefícios de uma educação lúdica, pode-se enfatizar a melhoria da capacidade 

cognitiva da criança e a potencialização da sua capacidade psicomotora e social.  

 

2.1.1 Jiu-Jitsu e ludicidade 

 

Pensar no processo de ensino-aprendizagem do Jiu-Jitsu no ambiente escolar 

para o público infantil concatenando apenas os recursos do Jiu-Jitsu é, ao nosso 

modo de entender, um tanto quanto limitado. Ações pedagógicas que facilitem este 

processo faz parte da ação docente. O lazer, na educação em geral, se faz 

importante ao trazer uma vivência psicológica, motora e social estável ou 

harmoniosa para criança.  

Alguns professores têm em mente o modelo de bom aluno “aquele que nunca 

pergunta, não reclama, sempre acata o que o professor diz, não conversa e nem fica 

de pé durante a aula, em suma um aluno autômato e submisso” (Gondim, 2007, p. 

15). Esse tipo de comportamento dificilmente acontece no ambiente escolar entre 

crianças. Assim sendo, o docente de Jiu-Jitsu que não souber atuar com 

metodologias que auxilie o processo ensino-aprendizagem não está seguindo as 

tendências modernas da educação física escolar.  

A educação física para Ferreira (1997) é movimento, é agir com, pelo e 

através do corpo, é interagir no mundo com ele. “É falar de corpo, de movimento, é 

falar de psicomotricidade, é perceber a relação que existe entre essas duas áreas do 

conhecimento humano”, acrescenta Gondim (2007, p. 15). 
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Para Fachada (1997) é importante elaborar uma teoria psicológica que 

estabeleça relações entre o comportamento, o desenvolvimento da criança e a 

maturação do seu Sistema Nervoso Central (SNC), pois só através destas medidas 

se podem construir estratégias educativas, terapêuticas e reabilitadoras adequadas 

às suas necessidades específicas. A psicomotricidade, desta forma, traduz a 

solidariedade entre a atividade psíquica e motora. A ludicidade tem assim sua 

importância evidenciada, pois se não favorecermos o processo de desenvolvimento 

dos alunos, eles não podem “agir com, pelo e através do corpo”, se as aulas 

tradicionais a que são submetidos não favorecem este objetivo. 

É importante que o professor de Jiu-Jitsu atuante no ambiente escolar tenha 

como estratégia a ludicidade, assumindo um papel mais amplo de educar e 

promover o desenvolvimento do educando, estimular as três áreas inerentes aos 

comportamentos da natureza humana, segundo a visão pedagógica: cognitiva, 

afetiva e psicomotora. 

Para Luckesi a ludicidade é um fazer humano mais amplo, que se relaciona 
não a presença das brincadeiras ou jogos, mas também a um sentimento, 
atitude do sujeito envolvido na ação, que se refere a um prazer de celebração 
em função do envolvimento genuíno com a atividade, a sensação de 
plenitude que acompanha as coisas significativas e verdadeiras (como citado 
em Barros, 2008, p. 2). 
 
A importância da ludicidade como ferramenta facilitadora no processo de 

ensino-aprendizagem, implica um maior estudo sobre o seu uso como estratégia de 

ensino nas aulas de Jiu-Jitsu para crianças no ambiente escolar, onde o professor 

deve questionar-se quanto a sua postura e conduta em relação ao objetivo maior de 

proporcionar aos praticantes de Jiu-Jitsu um desenvolvimento globalizado e não 

apenas físico-técnico, transformando-os não em grandes campeões, mas em 

verdadeiros cidadãos.  

A necessidade da repetição no material de aprendizagem em qualquer grau 
de complexidade é notória, mas também se defende a teoria que a monotonia 
da repetição da aprendizagem tende a ser facilitada com a redução dos 
movimentos especializados, talvez com um maior espaçamento entre itens e 
repetições das atividades. O tédio provocado por respostas sempre iguais é 
um fator prejudicial à aprendizagem, portanto, é importante haver a 
alternância entre a aprendizagem de algum fundamento técnico e a 
realização de atividades lúdicas, contribuindo para a criação do espaçamento 
necessário entre as atividades e, consequentemente, melhorar o processo de 
aprendizagem (Grosso, 2002, p. 2). 



14 

 

 

2.2 Aspectos conceituais do Jiu-Jitsu 

 

2.2.1 Significado da palavra Jiu-jitsu 

 

Distintas escolas quiseram adotar o nome “JU” no nome de suas artes para 

identificar que todas as técnicas se embasam no principio de que – a harmonia pode 

controlar a força (Falsone, 1975). 

A palavra Jiu-Jitsu é escrita por duas letras. A primeira “JU” significa 

obedecer, sujeitar, suave, elástico ou flexível. A segunda “JITSU” indica, arte, 

método, técnica ou prática. O conjunto da expressão significa arte graciosa, arte 

suave ou arte da flexibilidade (Falsone, 1975). 

 

2.2.2 Conceitos 

 

A finalidade do Jiu-Jitsu é permitir o triunfo da destreza e da agilidade sobre a 

força bruta, pelo conhecimento perfeito da vulnerabilidade de certas partes do corpo. 

Falsone (1975) reforça, conceituando o Jiu-Jitsu como “um método de luta, contra 

um adversário, onde não se baseia a força bruta, e sim na habilidade técnica e na 

elegância formal” (p. 8). 

Segundo Virgilo (2005) o “Jiu-Jitsu é uma arte mãe, individualmente a mais 

eficaz dentre todas as artes marciais” (p. 22). 

O Jiu-Jitsu é uma arte de luta viva em permanente evolução e para se manter 

atualizado é preciso que os adeptos desta arte se dediquem ao aprendizado de 

novas técnicas sem deixarem de treinar a base, a essência da luta (Gurgel, 2003). 

 

2.3. O Jiu-Jitsu nos Emirados Árabes 

 

O Braziliam Jiu-Jitsu nos Emirados Árabes Unidos é recente, teve início no 

ano de 2009, o que revela o pouco tempo sobre a experiência do Jiu-Jitsu nos 

Emirados Árabes Unidos. 

Há relatos de que o sheik Muhamed Bin Zayed, príncipe real e comandante 

das forças armadas de Abu Dhabi, observou que seu filho ao começar a frequentar 

uma academia de Jiu-Jitsu passou a apresentar novos comportamentos. O ímpeto 

da desobediência e falta de respeito deu lugar a um novo jovem sem arrogância, 
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amigo dos amigos e do pai, além de uma segurança psicossomática que o acalmou 

e o transformou de uma forma tão radical e que impressionou o Sheik a tal ponto 

que ele entendeu que a melhor coisa que ele poderia fazer pelo país seria dar esta 

mesma oportunidade a todas as crianças. Foi então que decidiu inserir o Jiu-Jitsu 

como disciplina curricular obrigatória nas escolas. Criou-se então um fato sociológico 

inédito, visto que tem como objetivo auxiliar toda uma geração de um país a 

desenvolver um sentimento de autoestima, companheirismo e respeito para com as 

pessoas e que são características inerentes a doutrina marcial (Palmssports, 2013). 

O Sheik então ordenou a criação de uma empresa denominada Palmssports 

para efetivar a sua decisão e é do Brasil de onde vêm 95% das centenas de 

professores que já estão residindo no emirado de Abu Dhabi.  

A experiência pessoal do Sheik com o filho também resultou na criação do 

World Professional Jiu-Jitsu Championship, um campeonato mundial feito em Abu 

Dhabi com os competidores que foram campeões das seletivas que acontecem 

previa e anualmente nos cinco continentes.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização do estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva, no qual Cervo, 

Bervian e Silva (2007) a caracterizam como sendo “uma pesquisa que observa, 

registra, analisa e correlaciona factos e fenômenos sem manipulá-los” (p. 61). No 

estudo descritivo Thomas e Nelson (2002), afirmam que seu valor está baseado na 

premissa de que os problemas podem ser resolvidos e as práticas melhoradas por 

meio da observação, análise e descrição objetivas e completas.  

Trata-se também de um estudo de caso, onde Yin (como citado em Araújo et 

al., 2008), aponta que o estudo de caso se adapta à investigação em educação, 

quando o investigador é confrontado com situações complexas, de tal forma que 

dificulta a identificação das variáveis consideradas importantes, quando o 

investigador procura respostas para o “como?” e o “por quê?”, quando o investigador 

procura encontrar interações entre fatores relevantes próprios dessa entidade, 

quando o objetivo é descrever ou analisar o fenómeno, a que se acede diretamente, 

de uma forma profunda e global, e quando o investigador pretende apreender a 

dinâmica do fenómeno, do programa ou do processo.  

Este estudo também obedece ao paradigma de pesquisa-ação, “a qual 

permite conceber e realizar em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo, no qual pesquisadores e participantes estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo.” (Venâncio & Darido, 2012, p. 101). 

 

3.2 Campo do estudo 

 

O campo do estudo envolveu 2 escolas do emirado de Abu Dhabi, 

representadas por 15 professores de Jiu-Jitsu e 90 crianças com a faixa etária entre 

10 a 11 anos de idade que praticam Jiu-Jitsu como disciplina curricular obrigatória. 

 Variáveis independentes: são os professores e os métodos de ensino 

 Variáveis dependentes: o aprendizado e satisfação dos alunos 

 Hipótese principal: a utilização do lúdico facilita o processo do ensino- 

aprendizado em crianças da grade 6 pertencente ao ciclo 2 no jiu-jitsu 

escolar do emirado de Abu Dhabi.  
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 Sub-hipotese: o lúdico é mais necessário no ensino escolar que no ensino 

desportivo. 

 

3.3 Materiais 

 

Para entrevista com os professores foi elaborado um questionário 

semiestruturado (Apêndice 3). 

Para filmagem das entrevistas e das aulas foi utilizado uma câmara de vídeo 

com registo de som. As respostas das entrevistas foram posteriormente transpostas 

e analisadas com o apoio de um computador. 

 

3.4 Procedimentos  

 

Após a submissão e aprovação da pesquisa ao Abu Dhabi Education Council 

(ADEC), que é o órgão que regula a educação no país, foram entregues Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido para serem assinados pelos pais dos alunos 

(Apêndice 1), aos professores de jiu-jitsu (Apêndice 2).  

Aos coordenadores de cada escola investigada nesta pesquisa, foram 

entregues a carta de aprovação da ADEC, como consta o Anexo 1.   

Após esses procedimentos, deu-se início às visitas nas escolas para 

aplicação do questionário primeiramente aos professores. O intuito do questionário 

foi analisar a importância e como eles vêm utilizando atividades lúdicas nas aulas de 

Jiu-Jitsu no ambiente escolar. A entrevista foi estruturada seguindo os preceitos de 

Lakatos e Marconi (1991), que define como “uma conversação efetuada face a face, 

de maneira metódica: que proporciona ao entrevistado, verbalmente, a informação 

necessária” (p. 196).  

As entrevistas foram gravadas por meio de uma câmera de vídeo com registo 

de som e posteriormente foram transcritas para um papel e inseridas numa base de 

dados tal como sugerido por Hill e Hill (2005). 

Foi também elaborado um questionário lúdico (Apêndice 4), a fim de 

investigar a satisfação dos alunos em relação ao método lúdico. Esse instrumento foi 

criado e utilizado da seguinte maneira: confeccionamos 3 faces, ou “carinhas” de 

expressão, sendo uma triste, uma neutra e uma alegre, através das seguintes 

ilustrações: . Antes do início das aulas, as carinhas foram colocadas cada 
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uma em uma parede diferente da sala de aula. Este questionário foi aplicado em 20 

aulas, ao término da aplicação de uma dinâmica lúdica. O professor então solicitava 

aos alunos que se posicionassem frente à parede que exibia a “carinha” que 

expressasse como eles estavam se sentindo naquele momento da aula. Todas as 

aulas foram gravadas em vídeo e observadas, e os acontecimentos foram escritos 

nos planos de aulas pelo próprio observador. 

Para avaliar o aprendizado, estabeleceu-se um maior critério de sucesso da 

lição do dia nos planos de aula (Anexo 3). Feito isso, criava-se e aplicava-se uma 

dinâmica lúdica a fim de promover no aluno o aprendizado deste maior critério de 

sucesso da aula. Se os alunos o atingissem, considerava-se que o mesmo aprendeu 

e atingiu o objetivo com êxito.  

As aulas possuíam esta estrutura a ser seguida: 

- Aquecimento; 

- Explicação da posição de Jiu-Jitsu do dia; 

- Brincadeira que trabalhasse essa posição do dia; 

- Treino específico da posição; 

- Volta à calma; 

- Line up (término da aula).  

 

3.4 Tratamento dos dados  

 

Depois de transcritas as entrevistas com os professores de Jiu-Jitsu, registros 

dos planos das aulas gravadas em vídeo e do questionário lúdico aplicado às 

crianças, os discursos dos sujeitos da pesquisa foram analisados adotando a técnica 

de análise de conteúdo proposta por Bardin (2006). 

A análise do discurso é uma técnica da pesquisa qualitativa que permite 

observar a variedade de interpretações que somos capazes de fazer, graças aos 

recursos da linguagem. Através da dinamicidade do discurso e da sua relação 

intertextual com outros discursos, somos capazes de identificar códigos, e de 

reformular, produzir ou formular ideias relacionadas com aspectos sociais, históricos 

e culturais (Soares, 2007). Portanto, a análise do discurso foi uma importante 

ferramenta para a interpretação dos discursos dos pesquisados. 

Os dados foram discutidos por meio do diálogo com a literatura científica que 

faz alusão ao tema e com os referenciais teóricos da pesquisa qualitativa, com 
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observância à análise do discurso e ao campo de estudo que obedece ao paradigma 

da pesquisa-ação. 

Nesse tipo de pesquisa, identificamos códigos nos discursos dos professores, 

buscando investigar a importância do método lúdico nas aulas de Jiu-Jitsu e como 

os professores o vêm utilizando nas suas práticas docentes. 

No que se refere à pesquisa-ação, realizamos uma avaliação qualitativa dos 

registos gravados em vídeo e registrados nos planos de aula, no tocante ao 

aprendizado e ao nível de satisfação dos alunos quanto a aplicação do método 

lúdico. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção os resultados estão divididos em dois momentos: primeiro a 

abordagem ao discurso dos professores, onde o objetivo consistiu em investigar a 

importância do lúdico nas aulas de Jiu-Jitsu implícita nos discursos. E no segundo 

momento trata-se da pesquisa que obedeceu ao paradigma da pesquisa-ação.  

Em relação ao primeiro momento, utilizamos a metodologia da análise do 

discurso, onde foram identificados 5 códigos que possibilitaram interpretar e analisar 

os discursos referente a cada código, enfatizando a importância de lúdico nas aulas 

de Jiu-Jitsu no ambiente escolar.  

No que tange o paradigma pesquisa-ação, os resultados foram apresentados 

por meio das análises do questionário lúdico aplicados aos alunos durantes as aulas 

e através dos registos gravados em vídeos e registrados nos planos de aulas.  

 

4.1 Códigos dos discursos dos professores de Jiu-Jitsu  

 

4.1.1 Ludicidade nas aulas de Jiu-Jitsu  

 

Este código trata dos discursos dos professores investigados em relação a 

importância da aplicação do lúdico nas aulas de Jiu-Jitsu. 

Por que as crianças se interessam mais pelo conteúdo, quando você tem 
uma brincadeira e... até a disputa é mais saudável e isso torna também a aula 
mais prazerosa. (Professor A, entrevista pessoal, 6 de janeiro de 2015) 
 
Porque na brincadeira as crianças se socializam, e as crianças aprendem 
brincando, a socialização é toda baseada em forma de brincadeiras lúdicas, 
de forma que você se movimente pra melhorar a tua coordenação, saber usar 
a tua lateralidade, tua forca e tudo isso é importe por que faz parte da sua 
psicomotricidade. (Professor B, entrevista pessoal, 3 de março de 2015) 
 
Primeiro que através das brincadeiras, através do lúdico a gente consegue 
entreter a criança e daí você usa como uma forma de ensinar, por que 
associando a técnica a brincadeira fica mais fácil e desperta o interesse na 
criança por aprender a fazer a técnica pelo brincar.  (Professor C, entrevista 
pessoal, 27 de julho de 2015) 
 
Outro dia eu estava conversando com um amigo, e eu falei exatamente isso, 
eu tenho um determinado jogo e se eu passar pra eles esse jogo da maneira: 
hó! Você tem que me tocar e aí só que seu te olhar você tem que congelar, 
não pode me tocar. Esse é o jogo. Mas se eu falar pra eles de maneira lúdica, 
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eu falar que eu sou um vampiro e você é um zumbi, então você quer comer 
meu crânio, comer meu cérebro, só que se eu te olhar você congela. Aí essa 
brincadeira, esse jogo vai tomar outra proporção e eles vão gostar muito mais 
e é por isso que eu procuro usar esse recurso na sala de aula (Professor D, 
entrevista pessoal, 5 de junho de 2015) 
 
Eu acho quando as crianças estão se divertindo elas executam muito melhor 
a aula, melhora a coordenação motora, melhora o desenvolvimento, melhora 
a atenção, você quando dá uma brincadeira com um fundo positivo você trás 
o foco das crianças muito mais forte do que se você fizer uma coisa formal, 
aquela aula engessada, se você puder brincar naquele momento, se você 
puder trazer a atenção deles pra vários momentos da aula com a brincadeira, 
a coisa tem um valor muito maior. (Professor E, entrevista pessoal, 4 de 
março de 2015) 

É possível observar, pelos discursos acima, que os sujeitos da pesquisa 

utilizam o lúdico como uma ferramenta facilitadora em suas aulas. Esses professores 

fazem menção a um conjunto de vantagens de utilização do lúdico tais como: maior 

interesse, maior socialização, mais satisfação e motivação, melhoria da 

comunicação entre professor e aluno e melhoria das capacidades (coordenação 

motora, execução das atividades e atenção).  

Foi citado acima que os professores percebem nos alunos um maior 

interesse, foco, utilização da imaginação e um maior uso de habilidades motoras. De 

acordo com Borba (2006): 

É importante enfatizar que o modo próprio de comunicar do brincar não se 
refere a um pensamento ilógico, mas a um discurso organizado com lógica e 
características próprias, o qual permite que as crianças transponham espaços 
e tempos e transitem entre os planos da imaginação e da fantasia explorando 
suas contradições e possibilidades. Assim, o plano informal das brincadeiras 
possibilita a construção e a ampliação de competências e conhecimentos nos 
planos da cognição e das interações sociais, o que certamente tem 
consequências na aquisição de conhecimentos nos planos da aprendizagem 
formal (p. 38). 
 
De encontro com o pensamento de Borba (2006), o Professor D utiliza a 

comunicação lúdica para melhorar a perspectiva de aplicação da brincadeira em sua 

aula. O faz-de-conta usado por ele estimula a capacidade da criança respeitar 

regras e ativa sua criatividade. Vygotsky (2007), afirma que na brincadeira “a criança 

se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além de seu 

comportamento diário; no brinquedo, é como se ela fosse maior do que ela é na 

realidade” (p.122). 
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Nessa perspectiva, é possível considerar que o lúdico é uma ferramenta 

importante e necessária nas aulas de Jiu-Jitsu para esta faixa etária. Pois, o caráter 

lúdico, conforme Silva e Heine (2008), “é um estado de espírito que está relacionado 

ao brinquedo, à alegria, ao jogo, ao prazer pela vida, à espontaneidade, à 

criatividade, à intuição, à imaginação e a liberdade. O lúdico é próprio do mundo da 

criança” (p. 39). 

 

4.1.2 Ludicidade dentro e fora do ambiente escolar 

 

Este código trata dos discursos dos professores em relação à necessidade da 

aplicação do lúdico nas aulas de Jiu-Jitsu como disciplina curricular obrigatória no 

ambiente escolar quando comparado às aulas de Jiu-Jitsu em um ambiente 

desportivo (academias de ginástica, clubes e etc.). Senão vejamos os discursos: 

Então... eu sinto que na academia é diferente, porque na academia a criança 
já vai querendo treinar. No colégio faz parte do currículo então tem criança 
que nunca viu jiu-jitsu, não sabe, ou então tem criança que não quer, que não 
gosta de treinar jiu-jitsu. Então a brincadeira traz a criança pro jiu-jitsu. Então 
a brincadeira no colégio se não tiver... então a brincadeira tem muito mais 
eficiência no colégio que numa academia porque na academia a criança já vai 
aberta a treinar. No colégio não né? (Professor F1, entrevista pessoal, 6 de 
janeiro de 2015)1 
 
Eu do algumas brincadeiras na academia, mas na academia é diferente por 
que o aluno que vai pra uma academia ele já sabe que vai treinar, ele não 
tem essa barreira que tem da cultura, essa barreira de, de..., ele já vai 
querendo treinar. No colégio é diferente, as vezes o menino tem vários 
problemas físicos ou psicológico,  ele é um moleque meio quieto, ou 
hiperativo, então no colégio você  encontra todo tipo de criança né? Na 
academia a criança já vai querendo treinar no colégio é diferente então você 
tem que usar as brincadeiras pra tentar ensinar de forma geral, não tem um 
público especifico. (Professor F2, entrevista pessoal, 8 de junho de 2015) 
 
[...] no ambiente escolar, às vezes a criança quer estar lá, ela não gosta ou 
não está a fim de fazer a aula de jiu-jitsu propriamente dita. A criança sempre 
tem o interesse de se divertir, brincar, então com essas brincadeiras vão leva-
las ao aprendizado, inconscientemente ela vai aprender. (Professor H, 
entrevista pessoal, 10 de maio de 2015) 
 
[...] O principal é porque no ambiente escolar, você tem que cativar o aluno 
pra fazer jiu-jitsu. O aluno que vai para uma academia, ele já sabe o que quer 
ele vai encontrar, ele já sabe o que quer, ele está procurando. E jiu-jitsu no 

                                                           
1
 Os números que acompanham as letras que identificam os professores, correspondem à 

identificação de um mesmo professor em momentos diferentes (F1, F2, G2). 
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ambiente escolar o aluno não  sabe o que ele vai encontrar então você tem 
meio que  adaptar ele a essa prática esportiva. E essa adaptação é muito 
mais fácil através do lúdico. (Professor I, entrevista pessoal, 5 de dezembro 
de 2014) 
 
O que se pensa é assim: na academia é treino pau! E na escola como é 
obrigatório você vai dar um treino para que eles tomem gosto, na academia 
ele tá lá por que ele quer. Na escola ele tá lá por que ele tem que fazer, então 
você tem que fazer com que ele goste. Não! Pelo contrario, eu acho que não. 
Eu trabalhei muito com crianças no Brasil,  e a academia era minha, nossa 
principal briga era fidelizar o aluno, e você fideliza diariamente assim como na 
escola. Eu trabalhava ludicidade direto, e eu também tinha meu time de 
competição. [...] Então na aula normal eu trabalhava como trabalho aqui. 
(Professor G2, entrevista pessoal, 3 de março de 2015) 
 
Depreende-se dos discursos, que a maioria dos professores sente uma maior 

necessidade de aplicar o método lúdico no ambiente escolar do que numa 

academia, pois referem que numa academia o público escolhe praticar o esporte e 

está mais motivado e apto para tal prática. Já na escola, há um publico onde se 

misturam crianças motivadas com as não motivadas, ou seja, crianças mais aptas 

que outras.  

Mesmo assim há professores que discordam desta maior necessidade para o 

ambiente escolar. O professor G2 remete que nos dois ambientes é possível haver a 

mesma necessidade.  

Os discursos acima revelam 3 perspectivas do ensino. Uma perspectiva 

educacional, uma comercial e uma desportiva. Na educacional, há uma necessidade 

maior de se aplicar o lúdico, pois possui um público diversificado de crianças. As que 

gostam de Jiu-Jitsu e querem fazer a aula, as que gostam de Jiu-Jitsu e não querem 

fazer a aula naquele momento, e ainda as que não gostam de Jiu-Jitsu e tem que 

fazer a aula. Dentro deste universo há que se considerar ainda que existem crianças 

com necessidades distintas e peculiares. Podemos aferir isso no discurso do 

Professor F2. 

[...] No colégio é diferente, as vezes o menino tem vários problemas físicos ou 
psicológico,  ele é um moleque meio quieto, ou hiperativo, então no colégio 
você  encontra todo tipo de criança né?[...] 
 
No ambiente escolar, devido a diversidade de público e necessidades, o 

professor utiliza o lúdico como uma ferramenta de socialização, integração e como 

facilitadora do aprendizado do conteúdo. Na perspectiva comercial, também há uma 

necessidade do lúdico por possuir um grupo de alunos onde eles podem passar a 
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não quererem mais praticar este esporte, então existe uma preocupação comercial 

de mantê-los na academia. Isso se clarifica quando o Professor G2 relata utilizar o 

lúdico como ferramenta atrativa para fidelizar seus alunos. Na perspectiva 

desportiva, temos um grupo excludente, onde apenas alguns alunos participam 

desta aula, tendo uma menor necessidade de aplicação do método lúdico. 

 

4.1.3 O lúdico no aprendizado e na avaliação 

  

Este código trata dos discursos dos professores em relação como eles 

promovem e avaliam o aprendizado dos alunos através do lúdico. 

A gente faz uma brincadeira que requer o uso de certa técnica, e aí na hora 
que ele fizer a execução da técnica, eu vou ver se ele está fazendo bem ou 
não. E ele nem vai saber que está sendo avaliado. (Professor H, entrevista 
pessoal, 10 de maio de 2015) 
 
Na verdade você consegue prender a atenção dele através das regras das 
brincadeiras. E a regra você manipula de acordo com o que você quer passar 
o conteúdo do dia. (Professor C, entrevista pessoal, 27 de julho de 2015) 
 
Principalmente na hora de fazer os drills as crianças gostam mais quando 
está envolvendo algum tipo de brincadeira [...]. É que na brincadeira a criança 
se imagina e situações que não aconteceria em situações mais especificas, 
então é importante que a gente avalie também o que está acontecendo numa 
brincadeira como num fato real. Tipo, o aluno aprendeu uma técnica e ele tá 
brincando com a técnica, daí você vê se ele está aplicando o fundamento ou 
não. (Professor I, entrevista pessoal, 5 de março de 2015) 
 
Se não colocar uma brincadeira, ou um atrativo tipo: medicine ball, um arco, 
uma corda se não colocar nada disso eles não se sentem motivados para 
aprender. Isso é a realidade que eu tenho no meu colégio. [...] Eu to dando 
uma brincadeira e eu falo: - olha você tem que usar side control, mount 
position e xanta. Quando eu falo isso eles acabam usando isso pra sair de 
uma situação difícil da brincadeira. É um veículo de avaliação. Eu vejo 
também quem melhorou de coordenação motora, quem  melhorou de 
percepção. Isso me ajuda muito. (Professor F1, entrevista pessoal, 6 de 
janeiro de 2015) 
 
Porque eu acho que fica muito mais fácil o aprendizado contextualizado, um 
aprendizado divertido. A percepção da aprendizagem é no final da conta ele 
executar o movimento que eu queria que ele fizesse, independe se é o arm 
lock. Mas se ele conseguiu através de uma ludicidade eu falar: - tem que 
segurar o kimono com garra de tigre, ele segurou com garra de tigre o braço. 
Eu usei o lúdico para mostrar a ele. Igual na montada, eu digo pra ele colocar 
as mãos como o super man lá na frente, ele executou a montada e colocou 
as mãos lá na frente. Se eu vi que ele fez o movimento correto do Jiu-Jitsu da 
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maneira que eu expliquei ludicamente, eu vi que houve o ensino e 
aprendizagem. (Professor G2, entrevista pessoal, 3 de março de 2015) 
 
A partir dos discursos dos sujeitos é possível perceber que além de aplicar 

jogos, é importante também o uso de acessórios lúdicos como: medicine ball, arcos, 

corda e etc. O uso de acessórios lúdicos nas aulas de Jiu-Jitsu vem de encontro 

com as proposições de Vygotsky (2008): 

Em resumo, o brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina-
a a desejar, relacionando seus desejos a um “eu” fictício, ao seu papel no 
jogo e suas regras. Dessa maneira, as maiores aquisições de uma criança 
são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu 
nível básico de ação real e moralidade (p. 118).    

 
Podemos afirmar também, que o uso do lúdico além de promover a 

aprendizagem é uma importante ferramenta de avaliação utilizada pelos professores 

arguidos neste estudo. Demo (2009) argumenta que: 

No lugar da prova é urgente colocar outros procedimentos que , ao avaliar , 
não se restrinjam aos laivos negativos sempre também presentes, mas 
impliquem o contexto necessariamente dos alunos (p.7). 

O foco da avaliação precisa ser retirado da prova e de outras querelas que 

giram em torno da prova, como nota, para centrar‐se no desafio da 
aprendizagem reconstrutiva política e aí servir de apoio sistemático. Avalia‐se 
para garantir o direito de aprender (Demo, 2009 p. 73‐74).  

Consoante com Demo, o lúdico contribui com a espontaneidade que ela gera 

no aluno. O Professor H enfatiza que o aluno nem sequer sabe que está sendo 

avaliado no momento da brincadeira. Dessa maneira, é razoável concluir que a 

avaliação lúdica permite ao aluno demonstrar o que ele aprendeu de uma forma 

mais dinâmica e espontânea, ao passo que em uma prova tradicional, a forma de 

como o aluno demonstra seu conhecimento é mais restrita. 

 

4.1.4 Jiu-Jitsu na escola e suas barreiras 

 

Este código trata dos discursos dos professores sobre as barreiras que eles 

enfrentam para ensinar o Jiu-Jitsu no ambiente escolar do emirado de Abu Dhabi. 

O paper work é uma barreira devido ao tempo que a gente se dedica a ele. 
Por exemplo: em uma aula você tem que ter um card (cartão com a lição da 
aula do dia), então você tem que trocar o card, você tem que ter o 
assessment (programa de computador que os professores usam para 
computar a presença dos alunos nas aulas e dados gerais da escola), você 
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tem que perguntar para cada aluno, você tem que dá um feedback para cada 
aluno. Então se um aluno vestiu candura (roupa que a população árabe usa) 
semana passada, você já vai dar um aviso, vai ter que explicar da nota para 
ele, e as vezes são 30 alunos, é muito aluno, e isso toma muito tempo da 
aula. Se você for fazer ao pé da letra mesmo, toma um tempo da aula que 
você poderia tá se dedicando ao conteúdo do jiu-jitsu. (Professor A2, 
entrevista pessoal, 17 de maio de 2015) 
 
Primeiro passo é a conquista e a língua, o problema da comunicação por que 
as crianças sabem pouco inglês e os professores sambem pouco árabe. 
Então você tem que usar linguagem metafóricas tipo, associações ou 
aprender o árabe como eu tenho feito. (Professor C, entrevista pessoal, 27 de 
julho de 2015)    
 
Cara! Tem várias barreiras, eu diria que a maior barreira é a barreira cultural, 
não só o fato deles não se interessarem culturalmente pelo jiu-jitsu por ser 
muito diferente, mas, pela cultura que eles tem aqui de não..., a educação 
tem que vir de casa né? Então ela já chega ali na sua aula, da pra ver que em 
casa ela não tá tendo o respaldo da família pra se educar aquela criança, 
aquilo ali acaba dificultando ainda mais seu trabalho porque a criança acaba 
atrapalhando seu trabalho,  por que além de ser uma coisa muito diferente 
pra ela, ainda tem uma barreira cultural que vem de casa que ela não quer te 
respeitar, não quer..., entendeu? Então eu diria que essa é a maior barreira. 
(Professor M, entrevista pessoal, 5 de janeiro de 2015) 
 
Então, eu acho que as pessoas que dirigem as escolas, tem pessoas que 
gostam de jiu-Jitsu e tem pessoas que não gostam, as que não gostam não 
ajudam. O paper work também. Eu acho ele importante, temos que ter o 
plano de aula, mas acho que tem que ser simplificado, se fosse uma escola 
normal, teríamos menos papel, mas como é para nossa empresa temos muito 
papel. Aí você fala: - você pode fazer depois! Mas eu não posso fazer depois, 
eu tenho que fazer no calor do momento se não, eu esqueço. Como é que eu 
vou lembrar aquela criança depois no dia em que você dá cinco ou seis 
aulas? (Professor P, entrevista pessoal, 5 de janeiro de 2015) 
 
Aqui os alunos tem tudo muito fácil, tem muita opção, tem shopping, tem 
vídeo game, ele pode ter qualquer tipo de vídeo game, ele pode ter qualquer 
tipo de atividade que ele queira. Qualquer Ipad, qualquer jogo do lançamento 
e kimono..., ele tem isso com muita facilidade, então ele não dá tanto valor  
pro Jiu-Jitsu ou pra qualquer outra atividade. Você poderia colocar surf ou 
ginástica olímpica. O problema não é com o Jiu-Jitsu, o problema é essa 
questão cultural da gama de opções que ele tem pra se divertir [...] (Professor 
D2, entrevista pessoal, 8 de fevereiro de 2015)  
 
Tem a barreira da cultura. Mas no meu caso eu coloco uns atrativos, corda, 
medicine ball, etc. E através desses atrativos, ele começa a ver que o Jiu-
Jitsu não é só luta, por que tem criança que não é competitiva, ela não quer 
lutar ela quer treinar, se divertir. (Professor F1, entrevista pessoal, 6 de 
janeiro de 2015) 
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Analisando o discurso dos professores, D2, F1 e C, podemos reforçar a 

importância de aplicar o lúdico como método nas aulas de Jiu-Jitsu. Pois, o 

Professor D2 nos remete a ideia de que os alunos possuem certo desinteresse ao 

Jiu-Jitsu, pois possuem muitas opções de entretenimento.  

O professor F1 utiliza implementos lúdicos para solucionar esta barreira 

cultural. Então com a metodologia lúdica nas aulas, podemos ensinar através do 

entretenimento, pois tanto Soares e Porto (2006), quanto Vieira (2007), nos dão a 

ideia de que as atividades lúdicas são a expressão que se refere aos jogos, às 

brincadeiras, às festas, sendo que a utilização das mesmas pode tornar a 

aprendizagem mais atraente e motivante. 

O Professor C diz utilizar uma linguagem metafórica para resolver o problema 

de comunicação, ou seja ele utiliza uma linguagem lúdica, onde o aluno pode 

relacionar por metáforas os símbolos de sua realidade cultural com o que professor 

quer ensinar naquele momento. Pois, na visão de Ferreira (1998): 

[...] a criança em idade pré-escolar, em pleno processo de relação com os 
objetos de seu mundo e com o “outro”, amplia sua consciência sobre a 
realidade na qual está inserida, apropriando e dominando os símbolos e os 
significados de sua cultura (p.43-44). 
 
Nos demais discursos supracitados, os professores trazem à tona a 

burocracia, do quanto eles tem o seu tempo de aula diminuído por causa da 

quantidade de papéis que eles têm que preencher durante a aula. Esta burocracia 

pode afetar a aplicação do método lúdico, pois os jogos e as brincadeiras, além de 

serem devidamente explicados para os alunos, necessitam de um tempo de 

planeamento e execução na aula. E por vezes, o professor pode deixar de completar 

o processo de ensino aprendizagem da aula, por ter este tempo interrompido.   

 

4.1.5 O lúdico para o professor 

 

Este código trata dos discursos dos professores no que se refere a como eles 

compreendem o método lúdico. 

[...] Eu acho que essa é até a diferença do lúdico pra brincadeira em si. A 
brincadeira ela tem um caráter de diversão e o lúdico ele tem o aprendizado 
da técnica dentro da brincadeira. (Professor O, entrevista pessoal, 15 de 
janeiro de 2015) 
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É uma ferramenta que incrementa brincadeira no ensino aprendizado. É isso. 
(Professor A2, entrevista pessoal, 27 de maio de 2015) 
 
É você passar o conhecimento de uma maneira mais agradável, de maneira 
que vá despertar o interesse de quem está aprendendo, fugindo um pouco do 
padrão. (Professor J2, entrevista pessoal, 5 de dezembro de 2014) 
 
É você conseguir dentro de sua aula atingir um objetivo de maneira 
contextualizada que você possa enviar aos alunos através de brincadeiras, 
através de momentos agradáveis e no fim das contas você consiga atingir 
seu objetivo. (Professor G2, entrevista pessoal, 3 de março de 2015) 
 
É você passar um conceito para uma criança através de uma brincadeira, 
sem você chegar ao mérito de falar pra uma criança: - Hó você tem que 
aprender isso aí! A criança vai aprender aquilo ali através de um subterfúgio, 
de um recurso teu de aprendizado didático. (Professor D2, entrevista pessoal, 
8 de fevereiro de 2015) 
 

Nos discursos, nota-se que os professores compreendem o método lúdico 

como uma ferramenta de ensino. Todos os professores remetem a ideia de 

promover o aprendizado dos alunos com utilização de aspectos lúdicos como: 

contextualizar a aula, utilizar brincadeiras, promoção de momentos agradáveis, 

dentre outros. Tudo isso são aspectos lúdicos.  

De acordo com Gross e Farencena (2007) inúmeras pesquisas foram 

realizadas sobre a ludicidade, dando enorme suporte de conhecimento a respeito 

deste tema, podendo ser aplicado de diferentes formas, as quais são mais 

conhecidas e utilizadas, o jogo, a brincadeira, o brinquedo e também festas.  

O Professor D2 relata que a criança aprende através de um subterfúgio, ou 

seja, o interesse dela é despertado de uma maneira diferente, esquivando-se das 

dificuldades de uma metodologia tradicional ou arcaica. Um dos maiores desafios 

para o educador é despertar o interesse pelo aprender nos educandos, por isso é 

muito importante que a objetividade esteja em primeiro lugar, sendo o ponto de 

partida para que as estratégias venham para auxiliar a aprendizagem. De acordo 

com Dallabona (2004) o lúdico é um instrumento indispensável na escola, uma vez 

que abrange a aprendizagem em todas as dimensões: social, cognitiva, relacional e 

pessoal. 

Nesta análise, os discursos dos professores revelam de forma geral, que o 

método lúdico é adotado por certa necessidade e como uma ferramenta facilitadora 

no processo de ensino aprendizagem do Jiu-Jitsu no ambiente escolar. Eles avaliam 
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o aprendizado dos alunos de forma lúdica, despertam o interesse dos alunos de 

forma lúdica, resolvem barreiras de cominação com a ludicidade e criam 

brincadeiras ligadas a lição do dia. Esses benefícios estão bem claros nos discursos 

dos sujeitos.  

O que foi dito acima, corrobora com os estudos de Nascimento et al. (2012), 

onde 40 indivíduos matriculados em 4 escolas da rede pública e privada, sendo 10 

de cada escola, foram investigados com o objetivo de verificar a influência do lúdico 

no desenvolvimento da aprendizagem e da praxia global de crianças matriculadas 

na educação infantil. Os achados revelaram que na praxia global houve semelhança 

nos resultados das escolas avaliadas, provavelmente porque as referidas escolas 

contam com professores de educação física que direcionam o desenvolvimento 

dessa variável. No que concerne o desenvolvimento da aprendizagem, a escola que 

as crianças tinham contato com atividades lúdicas foram registrados maiores índices 

de aprendizado. 

Outro estudo realizado por Severino e Porrozzi (2010), intitulado: “A 

ludicidade aplicada à Educação Física: a prática nas escolas”, que se baseou na 

discussão dos aspectos da ludicidade e os conteúdos pré-estabelecidos pelo Plano 

de Componente Curricular, unindo a característica que toda criança apresenta em 

gostar de brincar. Os autores concluíram que as atividades lúdicas representam um 

importantíssimo papel tanto no universo como no interesse da criança, devendo, por 

isso, serem utilizadas como um importante instrumento de ensino.  

 

4.2 Pesquisa-ação  

 

Neste tópico vamos discutir sobre importância do método lúdico nas aulas de 

Jiu-Jitsu no ambiente escolar a partir dos registos escritos feitos pelo o investigador 

enquanto ele observava e aplicava o método em suas aulas.   

Logo no primeiro dia de aula foi possível perceber que as crianças se sentiam 

muito motivadas quando terminavam o momento da brincadeira. Então, pouco a 

pouco fomos aplicando mais aspectos lúdicos em outros momentos das aulas. Com 

o passar do tempo, foi inevitável mudar esta estrutura das aulas. Pois, cada vez 

mais que contextualizávamos um momento da aula com um caráter lúdico, tínhamos 

um melhor feedback quanto a satisfação da turma.  
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Diante dessa constatação, passamos a criar dinâmicas lúdicas para a entrada 

dos alunos na sala de aula, dinâmicas para que os alunos aprendessem os nomes 

dos professores que estão aplicando a aula, dinâmicas para avaliar o aprendizado 

dos alunos, enfim, cada vez mais os momentos das aulas se tornavam lúdicos, não 

havia mais um momento exclusivo para a brincadeira. Então, toda vez que terminava 

algum momento lúdico, aplicávamos o questionário lúdico aos alunos. Fomos 

anotando tudo nos feedbacks dos planos de aula.  

Com relação ao aprendizado, fomos percebendo que cada vez mais que 

aplicávamos algum recurso lúdico os alunos chegavam ao objetivo com êxito e com 

mais facilidade. Isto foi outro fator que fez com que nós, sempre que possível, 

aplicássemos e contextualizássemos as aulas com um caráter lúdico, ocupando 

cada vez mais tempo com uso das dinâmicas.    

Nesse período do estudo, conseguimos identificar quais os tipos e como 

devemos aplicar cada dinâmica lúdica em cada momento das aulas, criamos a 

nossa própria metodologia lúdica. O questionário lúdico e os registos dos planos de 

aulas nos permitiu selecionar e catalogar 30 jogos que tiveram uma aceitação 

positiva das crianças e que promoveu o aprendizado da lição diária.  

Durante a pesquisa, um projeto paralelo de aulas de Jiu-Jitsu das bases 

militares do emirado de Abu Dhabi nos convidou para darmos uma capacitação 

deste método lúdico estudado na pesquisa. Após isso, confeccionamos um manual 

lúdico (Apêndice 6), baseado nos jogos desenvolvidos no decorrer da pesquisa com 

as crianças no ambiente escolar. Esse manual passou a ser utilizado no programa 

de aulas de Jiu-Jitsu das bases militares.  

Após a implementação dos jogos nas aulas do projeto militar, recebemos um 

feedback muito positivo, nos foi relatado que os jogos facilitaram a prática do ensino, 

o controle da turma e a motivação dos alunos, já que as aulas são ministradas para 

uma grande quantidade de alunos simultaneamente. Com isso, recebemos um 

certificado (Anexo 2) com a menção de que contribuímos de forma significativa para 

o referido projeto.  

Isso também revela uma contribuição relevante deste estudo e de como o 

método lúdico é um instrumento importante para as aulas de Jiu-Jitsu, tanto para 

crianças no ambiente escolar, como para adultos no ambiente militar.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Este estudo revelou que os professores vêm utilizando o método lúdico em 

suas aulas de Jiu-Jitsu por sentirem uma necessidade maior desta prática no 

ambiente escolar do que nas academias. Pois, na escola, como foi relatado pelos 

professores, há um público de alunos com uma gama variada de diferentes 

necessidades específicas. E o professor, como mediador e provedor do 

conhecimento neste ambiente, necessita de uma metodologia que facilite o processo 

de ensino aprendizagem ao atuar com este público diverso.   

Assim, tanto nos discursos dos sujeitos, quanto no momento de investigação 

que obedeceu ao paradigma da pesquisa-ação, chegamos à conclusão que o 

método lúdico despertou nos alunos um maior nível de satisfação, interesse e 

aprendizado. Aos professores, foi possibilitado avaliar o aprendizado do aluno de 

uma forma mais dinâmica, espontânea e atrativa. Também ajudou aos professores 

quanto à comunicação, pois este método permitiu ao professor explicar e se 

comunicar de forma que facilitasse este processo.  Sendo assim, concluímos que o 

método lúdico é uma ferramenta facilitadora no processo de ensino aprendizagem 

do Jiu-Jitsu no ambiente escolar do emirado de Abu Dhabi. 

Outra constatação é de que os professores possuem uma compreensão de 

que o método lúdico é um instrumento de educação e que o entretenimento é um 

facilitador do aprendizado para as crianças.  

Quanto às barreiras que os professores enfrentam para ensinar o Jiu-Jitsu no 

ambiente escolar do emirado de Abu Dhabi, foram identificadas neste estudo as 

seguintes: 

- O excesso de documentos que os professores têm que preencher durante 

a aula fazendo com que eles percam um tempo significativo e que 

compromete a qualidade da aula; 

- A comunicação, pois os alunos falam pouco inglês, ou vice-versa; 

- Os aspectos culturais. 

Levando em consideração que o Jiu-Jitsu como disciplina curricular 

obrigatória ainda parece ser uma peculiaridade dos emirados, este estudo serve 

como paradigma de comparação com outras experiências que possam existir que 

ainda desconhecemos no meio científico e ainda, estimula a iniciativa de novos 

acerca dessa temática.  
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Foi também mencionado, que este estudo serviu de auxílio para as aulas de 

Jiu-Jitsu das bases militares de Abu Dhabi. Isso reforça ainda mais a ideia de que o 

método lúdico possui uma relevante importância pedagógica para o ensino deste 

esporte, revelando sua eficácia tanto para crianças no ambiente escolar como para 

adultos no ambiente militar. Ou seja, o mesmo método pode atender realidades 

bastante distintas.  

Pretendemos, em trabalhos futuros, abrir perspectivas para outras pesquisas 

voltadas para o aperfeiçoamento e a compreensão dessa temática na escola, pois 

temos a consciência de que este estudo é só o início de uma investigação sobre um 

campo tão amplo, rico e que pode ser um caminho para o Jiu-Jitsu escolar em 

escala global. 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS 

PAIS 

 

Esta pesquisa é destinada ao programa de Mestrado em Educação Física e 
Desporto: Especialização em Desenvolvimento da Criança, considerando a sua 
atuação mediante a utilização da atividade física de conteúdo cultural ( Brazilian Jiu-
Jitsu), com crianças matriculadas no ensino fundamental em escolas do emirado de 
Abu Dhabi. Será desenvolvida por Jiddu Bastos Lemos, aluno do Curso de mestrado 
da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real Portugal. sob a orientação 
da Prof. Dr. Agata Aranha. 

O objetivo do estudo é: “Analisar  a importância da utilização das brincadeiras 
no processo de ensino aprendizagem do jiu-jitsu no ambiente escolar”. 

 A  finalidade deste trabalho é contribuir para outros estudos na mesma área, 
para professores de Jiu-jitsu que trabalham nas escolas do emirado de Abu Dhabi e 
para  professores que irão atuar com o Jiu-Jitsu no âmbito escolar.  

Solicitamos a colaboração para submeter seu filho a este estudo onde iremos 
filma-lo durante as aulas de Jiu-Jitsu. Por ocasião da publicação dos resultados, o 
nome dele será mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa não oferece 
riscos, previsíveis, para a saúde dele. 

Esclarecemos que a participação de seu filho é voluntária e, portanto, o(a) 
senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as 
atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou 
resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem 
haverá modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 
consentimento para meu filho participar da pesquisa e para publicação dos 
resultados.  

 

Abu Dhabi, _____ de ________________ de 200____.   

________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa ou Responsável Legal 

OBSERVAÇÃO: (em caso de analfabeto) 

____________________________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

Atenciosamente, 

Contato para maiores informações: 

Jiddu Bastos Lemos  - Aluno de mestrado: (+971) 0562460503 

Agata Aranha – Orientadora do projeto: (+351) 939 602 734 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS 

PROFESSORES 

 

Esta pesquisa é destinada ao programa de Mestrado em Educação Física e 

Desporto: Especialização em Desenvolvimento da Criança, considerando a sua 

atuação mediante a utilização da atividade física de conteúdo cultural ( Brazilian Jiu-

Jitsu), com crianças e professores do ensino fundamental em escolas do emirado de 

Abu Dhabi. Será desenvolvida por Jiddu Bastos Lemos, aluno do Curso de mestrado 

da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real Portugal. sob a orientação 

da Prof. Dr.Agata Aranha. 

O objetivo do estudo é: “Analisar  a importância da utilização das brincadeiras 

no processo de ensino aprendizagem do jiu-jitsu no ambiente escolar”. 

 A finalidade deste trabalho é contribuir para outros estudos na mesma área, 

para professores de Jiu-jitsu que trabalham nas escolas do emirado de Abu Dhabi e 

para professores que irão atuar com o Jiu-Jitsu no âmbito escolar.  

Solicitamos sua colaboração para submeter o senhor a este estudo onde 

iremos aplicar e filmar uma entrevista com um questionário semiestruturado e filma-

lo durante as aulas de Jiu-Jitsu. Por ocasião da publicação dos resultados, o nome 

seu nome será mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa não oferece 

riscos, previsíveis, para a saúde dele. 

Esclarecemos que a sua participação é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) 
não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 
solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a 
qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá 
modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. 

 

Abu Dhabi, _____ de ________________ de 20____.   

Nome:__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa ou Responsável Legal 

 

Atenciosamente, 

Contato para maiores informações: 

Jiddu Bastos Lemos  - Aluno de mestrado: (+971) 0562460503 

Agata Aranha – Orientadora do projeto: (+351) 939 602 734 
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APÊNDICE 3 – QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA 

 

Questionário de entrevista: 

1. Você acha necessário a utilização das brincadeiras nas aulas de jiu-jitsu? 

a) sim   b) não  

Por quê? 

2. Com que frequência você utiliza brincadeiras nas suas aulas de jiu-jitsu? 

a) todas as aulas b) em quase todas as aulas c) em algumas aulas  

d) em nenhuma aula  

3. Quais desses momentos em sua aula você utiliza o método lúdico? 

a) no aquecimento  b) na explicação da técnica c) na luta propriamente dita   

d) na forma de se comunicar  e) no desenvolvimento da  técnica do dia   

f) para terminar a aula.  

4. Você tenta aplicar o método lúdico em todo o período da sua aula? 

a) Sim   b) Não  

Por quê? 

5. Quando você aplica o método lúdico na aula, percebe uma melhora no 

aprendizado do jiu-jitsu pelos alunos? 

a) sim   b) não 

Por quê? 

6. Você sente mais necessidade de aplicar brincadeiras no ambiente escolar 

que numa academia? 

a) sim                b) não  

Por quê? 

7. Qual a maior barreira que você encontra para ensinar o jiu-jitsu no ambiente 

escolar dos emirados? 

8. Geralmente qual o momento em que os alunos mais gostam na sua aula? 

a) quando você utiliza brincadeiras          b) quando você não utiliza brincadeira 

Por quê? 
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9. A brincadeira te ajuda a avaliar o aprendizado do jiu-jitsu parte do aluno? 

a) sim  b) Não 

Por quê?  

10. Como você avalia o aprendizado dos seus alunos? 

11. O que é método lúdico para você? 

12. Você conhece outro lugar que possui o jiu-jitsu como disciplina curricular 

obrigatória? 

13. Você tenta criar jogos para cada lição do dia? 

a)Sim  b) Não 

Por quê?  
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APÊNDICE 4 – QUESTIONÁRIO LÚDICO 
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APÊNDICE 5 – MANUAL LÚDICO DA BASE MILITAR 
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ANEXO 1 – CARTA DA ADEC 
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ANEXO 2 – CERTIFICADO DE CONTRIBUIÇÃO AO NSA 
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ANEXO 3 – PLANO DE AULA 

 


