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14 – CATEGORIA PROJETO SOCIAL. Você profissional que
desenvolveu Projeto Social em 2019? Qual objetivo, público atendido
e relevância do projeto para sociedade?
Descrição
O Projeto Esporte Judô para a Vida Semeando Cidadania, vem sensibilizar a
comunidade
para a ação diga não a Violência, onde as atividades dão ênfase ao respeito ao próximo.
E a pratica do Esporte Judô é uma excelente ferramenta para
semear cidadania.
O judô é uma arte em que se usa ao máximo a força física e
espiritual, O judô tem como objetivo maior a formação de homens de caráter,
influenciando
a
vida
do
praticante dentro e fora do dojô, contribuindo assim na manutenção benéfica da
sociedade
e
consequentemente
a união dos povos.
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PROJETO ESPORTE JUDÔ PARA VIDA
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Marituba-Pará

PROJETO ESPORTE JUDÔ PARA VIDA SEMEANDO CIDADANIA

O presente projeto visa cumprir o compromisso de responsabilidade social de
cada cidadão ou entidade colaboradora e simpatizante da causa e se constitui em uma
ferramenta de organização das ações que tem o objetivo de transformar a realidade
social da comunidade Portal do Saber através do esporte, com ênfase na prática do
judô entre os alunos da comunidade escolar.
O desenvolvimento social não está vinculado a ações assistenciais, já que estas
não modificam a realidade da sociedade e agem apenas sobre as conseqüências de
um processo de exclusão social ignorando as suas causas. A transformação desejada
é produzida a partir do entendimento das relações sociais e da forma como estas
relações estão inseridas e são constituídas.
O esporte hoje é reconhecido como um fator social de grande importância para o
município de Marituba-PA, dada a sua grande capacidade de influenciar
profundamente a vida e o cotidiano das pessoas. Desta maneira, entendemos ser o
esporte um valioso instrumento de transformação social, pois nele se representam os
papéis vividos na sociedade, onde se passam todos os tipos de relação: consigo
mesmo, com o próximo e com o mundo.
Por meio de um processo diferenciado de esporte, propomos alcançar a
valorização e o reconhecimento do indivíduo como cidadão, independente de posição
social, proporcionando ao mesmo acesso a ambiente e convivências sadias.
Com o objetivo de que a atividade esportiva seja desenvolvida como meio de
formação e reconhecimento deste indivíduo como ser integral e que o esporte venha a
ser muito mais do que a perspectiva de formação de atletas (conseqüência natural),
que apresentamos o ESPORTE JUDÔ PARA VIDA SEMEANDO CIDADANIA.
A responsabilidade social não deve se restringir a ações governamentais apenas.
Cabe à sociedade civil, através da livre iniciativa privada, participar e se comprometer
com este processo. Os frutos dessa articulação serão colhidos por nós e por todos os
setores da sociedade.
APRESENTAÇÃO
O Projeto tem como objetivo, o resgate social de crianças carentes com idade
entre 4 – 13 anos, onde no momento a ociosidade tem proporcionado aos mesmos,
caminhos diversos, que ao longo do tempo, os levará a práticas indesejáveis e
traumáticas para sociedade.

Visando o resgate do comportamento, a formação do caráter, e uma melhor
qualidade de vida, foi escolhido a modalidade de Judô, sob a coordenação da
professora de Judô Alcilene Magalhães, com larga experiência na educação e
formação de crianças que estão a margem da sociedade.
JUSTIFICATIVA
Existe uma preocupação da grande maioria das pessoas envolvidas com o
esporte, na ênfase à formação técnica dos jovens, como forma de descobrir talentos
para o esporte. Neste caso existe uma certa exclusão, já que normalmente somente
são descobertos aqueles que possuem condições financeiras de treinarem em alguma
agremiação.
Pensando nessa situação, foi idealizado um trabalho, com o objetivo de expandir
o alcance das oportunidades àqueles com menos condições de acesso ao esporte e
assim dar oportunidade aos jovens sem distinção, de conhecerem os inúmeros
benefícios que o esporte proporciona e que vão além das conquistas como atleta,
ajudando também na formação do cidadão e desenvolvendo habilidades e valores tais
como disciplina, trabalho em equipe, respeito à hierarquia, espírito esportivo, realizar
sonhos e transpor obstáculos.
A grande justificativa é mostrar aos jovens que, por trás do grande atleta, existe a
formação do indivíduo em todos os aspectos.
OBJETIVOS DO PROJETO
1) Criar um espaço de convivência esportivo-social, onde as crianças e adolescentes
ocupem parte de seu tempo livre com treinos, evitando o contato com o mundo da
marginalidade, vislumbrando perspectivas de melhoria da qualidade de suas vidas;
2) Utilizar as diversas perspectivas de melhoria como ação preventiva de distorções
sociais;
3) Fortalecer a imagem e o entendimento da importância do Projeto Esporte Judô para
Vida Semeando Cidadania, assim como a sua atividade como fator de desenvolvimento
do educando.
4) Divulgar a ação do Projeto Judô Cidadania, vinculando a imagem de um projeto
voltado para a formação socioeducativa do indivíduo.
5) Desenvolver atividades esportivas como instrumento de desenvolvimento integral e
formação de cidadania de crianças e adolescentes das comunidades carentes.
6) Favorecer a disseminação de uma cultura esportiva diversificada por meio de
atividades com várias modalidades esportivas, tendo como principal foco o judô.
7) Oferecer atividades esportivas educacionais como uma ação complementar à
escola, incentivando a permanência da criança que esteja estudando e promovendo a
inserção ou a re-inserção daqueles que estão fora da escola;

8) Praticar atividades esportivas pautadas em princípios sócio-educacionais como meio
de formação de indivíduos, que através de valores desenvolvidos dentro do esporte,
sejam multiplicadores da não-violência e da ética na vida, que sejam, além de qualquer
outra coisa, cidadãos;
9) Dar perspectivas de renda aos participantes do projeto com bolsa auxílio para
aqueles que se tornarem atletas competidores;
10) Gerar perspectiva de carreira no esporte, para os jovens talentos que despontarem
no projeto, encaminhando-os para agremiações federadas, possibilitando assim a
participação em competições e a conquista ao direito da Bolsa Auxílio;
11) Envolver a família, a escola e a comunidade em uma ação conjunta de valorização
dessas instituições frente à criança e o adolescente;
12) Promover o desenvolvimento e o entendimento do movimento do corpo e de suas
implicações na formação integral do indivíduo.
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
As atividades previstas no âmbito da parceria são as seguintes:
a) Seleção dos espaços a serem utilizados, de acordo com a necessidade da
comunidade, da região indicada pelos parceiros e locais que possuem a infra-estrutura
e segurança desejada pela equipe de trabalho;
b) Adaptação dos espaços utilizados na realização dos treinamentos, com vistas a
dotá-la de meios eficazes para a interação dos alunos e da atividade do próprio local
escolhido;
c) Aquisição dos materiais necessários para a prática esportiva;
d) Formação do corpo docente, composto de um técnico de judô e um estagiário, que
esteja cursando a faculdade de educação física;
e) Orientação e supervisão para a aplicação da metodologia e filosofia a que o projeto
se propõe, por meio de reuniões de acompanhamento mensal e a distância;
f) Avaliação e aprimoramento durante a evolução do projeto, observando não só a os
benefícios durante a atividade esportiva, bem como seu impacto social;
g) Divulgação dos resultados para a comunidade, parceiros e nosso público alvo.
PRÁTICA DO JUDÔ
Os alunos terão os primeiros contatos com o judô, para a estimulação da prática
da modalidade.

Iniciarão a aprendizagem dos fundamentos e o desenvolvimento das capacidades
motoras de maneira recreativa, adaptando-os à realidade de cada cenário e às
necessidades dos alunos, observando sempre a disponibilidade dos recursos humanos
e materiais.
A intenção do processo nesta fase, não é valorizar os níveis físicos, técnicotático, mas proporcionar a aprendizagem das regras básicas do judô.
COORDENADOR RESPONSAVEL PELO PROJETO
- Prof. Alcilene Costa de Magalhães – CREF: 007537-G/PA
- Prof Maria de Nazaré Rosário da Costa– Diretora da Escola Portal
APOIO INSTITUCIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
ACADEMIA CAMPOS JUDÔ
ESCOLA PORTAL DO SABER
FPAJU – Federação Paraense de Judô
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JUDÔ NA ESCOLA
O Esporte Judô educando para a
vida semeando cidadania, é projeto de
estudo que vem sensibilizar a comunidade
escolar para a importância de se praticar
o Judô nas aulas de educação física – EF,
utilizando este esporte como ferramenta
para semear cidadania, pois acreditamos
que o esporte judô associado à Educação
poderá produzir resultados conscientes
para o desenvolvimento e a formação
global dos alunos.
O Judô é uma excelente ferramenta de
ensino capaz de propiciar situações
que possibilitem a formação moral,
intelectual, ética e social dos alunos.

INTRODUÇÃO
O tema: O ESPORTE JUDÔ EDUCANDO PARA VIDA SEMEANDO CIDADANIA traz as
lutas como linha de pesquisa e o ensino do Judô para alunos do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental dentro das aulas de educação física. Segundo QUINTÃO e NOVACOSKI, 2013
a literatura sobre o assunto mostra que o Judô é uma excelente ferramenta de ensino
capaz de propiciar situações que possibilitem a formação moral, intelectual, ética e social
dos alunos.

Para
superar
as
dificuldade
de
indisciplina e baixo rendimento escolar,
a escola recomenda como plano de
trabalho o Esporte judô nas aulas de EF.
Pois acredita que a pratica do judô é a
ferramenta certa para melhorar a conduta
escolar dos alunos em parceria com a
família e comunidade.

No dojo, a criança aprende a conhecer-se,
a discernir os seus defeitos e as suas qualidades.
Aprende, sobretudo a disciplina e o gosto pelo esforço.
(ROBERT, 1976, p.488)

A QUEM SE DESTINA O PROJETO
A escolinha de judô foi criada para atender alunos de 6 a 12 anos que estudam do 1ª ano ao
5ª ano da Educação Básica (Séries Iniciais do Ensino Fundamental).
O esporte judô já é uma realidade no contexto escolar, seus benefícios foram aprovados
como uma nova perspectiva pedagógica que visa transmitir não só técnicas de combate aos
alunos, mas ensinar valores de conduta, noções de regras, disciplina, cooperação,
socialização, autoestima e a pratica da cidadania.
UNESCO declara judô como esporte mais adequado para crianças.
COI afirma que o judô é o esporte mais completo por promover a amizade e o respeito mútuo.

PROBLEMATIZAÇÃO
O judô é o esporte da cidadania e ele é fundamental no contexto escolar, porque
como prática pedagógica e estratégia de ensino é um facilitador da aprendizagem.
Nesta perspectiva o projeto nasceu da seguinte questão: - De que forma, a pratica
do esporte judô como ferramenta, auxilia no processo de ensino e
aprendizagem viabilizando melhorias no comportamento e no rendimento escolar do
aluno.

“judô é a máxima eficiência do uso da mente e do corpo
para o beneficio e o bem-estar mútuos” Jigoro Kano

OBJETIVOS
Desenvolver a pratica do esporte Judô na escola como uma ferramenta educativa que
favoreça a formação ética de crianças e jovens, valorizando o judô como um instrumento que
impulsiona processo de ensino e aprendizagem viabilizando melhorias no comportamento e
no rendimento escolar do aluno.

Desenvolver a pratica do esporte judô na escola como prática de cidadania.

Sensibilizar a comunidade escolar para a importância da pratica do Judô na escola e os
benefícios do judô para formação do cidadão.

Para o mestre fundador
do Judô, o objetivo deste
Esporte é tornar o corpo
forte e saudável, mas, ao
mesmo tempo, formar o
caráter por meio da
disciplina mental e moral.
Jigoro Kano

DESENVOLVIMENTO
O judô é o esporte da disciplina e ele é fundamental, pois está relacionado as normas da
escola e da sociedade, onde o respeito é indispensável, uma vez que, para treinar e competir
depende dos seus colegas, dos superiores hierárquicos ou até como filosofia de vida.

Metodologia: Este trabalho é de natureza qualitativa, utilizada através de pesquisa
bibliográfica, entrevista e registro de observação. Durante os bimestres será avaliado a
interação, o comportamento e o conhecimento dos alunos nas aulas de Judô na escola.

O esporte judô na educação é fator importante de
disciplina pessoal, uma vez que deve conduzir o
atleta à lealdade dentro do judô, trabalhando assim
a diversidade. Assim também o aluno deve
valorizar os estudos, pois mente e corpo
caminham juntos para obter o sucesso escolar.

“O judô é um todo que deve ser estudado,
compreendido e dominado” Jigoro Kano

CRONOGRAMA
O Projeto Esporte Judô na Escola inicia-se em fevereiro e tem seu fechamento das
atividades em dezembro do ano letivo.
ATIVIDADES
Estruturação do projeto
Aulas de Judô
Treinamento e Entrevista
Ações de Cultura de Paz
Avaliação Trimestral
Socialização do Projeto
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“O objetivo do Judô na escola não é formar atletas, mas sim formar cidadãos”.

O aluno que pratica Judô
aprende que se deve

“ceder para vencer”,
“cair para se levantar”,
dentre outros preceitos que são
aplicados na luta e na vida.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O esporte Judô favorece desenvolvimento de habilidades e capacidades específicas do
aluno, além de prepara-lo para uma convivência harmônica em seu ambiente social,
estimulando o exercício do respeito mútuo e o cultivo da cidadania no ambiente escolar.
As dificuldades de indisciplinas são muitas, mas cada aluno deve buscar seu novo modo
de ver o mundo e como agir para deixar seu convívio melhor. Reuniões com os pais e
alunos serão realizadas para dar o andamento no projeto e a cada semana os valores do
código moral é atribuído nas aulas de Judô para que o aluno vivencie seu aprendizado
observando seu comportamento.
O Projeto Esporte Judô pode ser aplicado em
qualquer escola ou comunidade, os objetivos
traçados sempre são direcionados para melhorar a
qualidade de vida. Os alunos precisam de esporte
para evoluir e favorecer mudanças e o judô é um
esporte articulador que forma gerações.
– Os 8 valores do código moral do judô são
ensinados a todos os judocas desde a primeira
vez que entram no dojo.
*Respeito, honestidade, autocontrole, amizade,
cortesia, honra, coragem e modéstia.

ZA-REI
SAUDAÇÃO SENTADO

OBRIGADO A TODOS

RITSU-REI
SIGNIFICA SAUDAÇÃO EM PÉ

SAUDAÇÃO NO JUDÔ
REQUER O MAXIMO RESPEITO

Prof. Alcilene Magalhães
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