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A sociedade atual disponibiliza uma gama de facilidades extremamente prejudiciais ao desenvolvimento
físico e motor do ser humano, comprometendo o bem-estar das futuras gerações. Perante esse contexto,
torna-se necessário inserir a criança em atividades físicas para que ela possa experimentar movimentos novos e diferentes, melhorando, assim, as diferentes áreas do desenvolvimento motor. Diante dessa
realidade, o objetivo deste estudo foi identificar o perfil motor das crianças com faixa etária de 06 a 10
anos de idade, praticantes e não praticantes da modalidade de judô, na cidade de Chapecó, SC. Este estudo se caracteriza como qualitativo e comparativo em que a amostra foi composta por 40 crianças, com
idade entre 6 e 10 anos, sendo 20 participantes da escolinha de judô do município, alunos do Complexo
Esportivo Ivo Silveira (praticantes de judô), e 20 participantes do programa PETI (não praticantes), núcleo Unoesc. A análise descritiva dos dados foi feita por meio da média da idade motora, a qual resultou
em 122 meses para a amostra dos praticantes de Judô e 94 meses para os não praticantes, resultando
em uma diferença de 28 meses, e, da média do quociente motor, os valores ficaram em 118 para os
praticantes e 95 para os não praticantes. Na classificação final, 100% dos praticantes se classificaram
entre os níveis normal médio e muito superior; já os não praticantes, 60% se classificaram entre os
níveis normal médio e normal alto, 35% no nível normal baixo e 5% no nível muito inferior. Diante desses resultados concluiu-se que os alunos praticantes de judô alcançaram resultados superiores aos não
praticantes, justificando, assim, a importância de direcionar a criança para um esporte que contemple as
várias oportunidades da prática dos movimentos básicos, em que as vivências motoras se tornam fatores
fundamentais para se aperfeiçoar a qualidade dos movimentos em todo o processo de construção do
desenvolvimento motor da criança.
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