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EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Unidade temática: Esportes. 

Objeto de conhecimento: Esportes Paralímpicos. 

 

Judô Paralímpico 

 

Ilustração: Freepik.com Acesso em 15/07/2020. 

 

A modalidade é disputada por atletas com deficiência visual divididos em categorias de acordo com 

o peso corporal. Com até cinco minutos de duração, as lutas acontecem sob as mesmas regras 

utilizadas pela Federação Internacional de Judô, com pequenas modificações em relação ao judô 

convencional. A principal delas é que o atleta inicia a luta já em contato com o quimono do oponente. 

Além disso, a luta é interrompida quando os lutadores perdem esse contato. Não há punições para 

quem sai da área de combate. No Brasil, a modalidade é administrada pela Confederação Brasileira 

de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV). 

Fonte: cbj.com.br acesso em 15/07/2020 

 

Classificação e forma de disputa 

No judô paralímpico as disputas são divididas por categorias de peso, da mesma forma que 

acontece no judô olímpico. A diferença é que, além da divisão por peso, há também uma 

classificação por grau de deficiência visual no judô paralímpico. Tanto no masculino, quanto no 

feminino, são três as classificações e todas começam com a letra B (de Blind, que é “cego” em 

inglês). 
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B1 B2 B3 

Cego total: de nenhuma 

percepção em ambos os olhos 

até a percepção de luz com 

incapacidade de reconhecer o 

formato de uma mão a 

qualquer distância ou direção. 

Lutadores que têm a 

percepção de vultos, com 

capacidade em reconhecer a 

forma de uma mão até a 

acuidade visual de 2/60 ou 

campo visual inferior a cinco 

graus. 

Lutadores conseguem definir 

imagens. Acuidade visual de 

2/60 a 6/60 ou campo visual 

entre cinco e 20 graus. 

 

No judô paraolímpico, o atleta deve derrubar o adversário com as costas voltadas para o chão, 

imobilizá-lo no solo por 20 segundos ou forçá-lo a desistir. 

Fonte: cpb.org.br acesso em 15/07/2020 

Se for possível, acesse o vídeo disponível no link: https://youtu.be/eyD9o5Mk3Nw 

 

 Fonte: Youtube.com Acesso em 05/08/2020  

 

1- De acordo com o texto, circule a alternativa está correta: 

a) A modalidade é disputada por atletas com deficiência auditiva divididos em categorias de 

acordo com o peso corporal. 

b) A modalidade é disputada por atletas com deficiência intelectual divididos em categorias de 

acordo com o peso corporal. 

c) A modalidade é disputada por atletas com deficiência visual divididos em categorias de 

acordo com o peso corporal. 

d) A modalidade é disputada por atletas com deficiência física divididos em categorias de 

acordo com o peso corporal. 

 

https://youtu.be/eyD9o5Mk3Nw
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2- Existe uma modificação importante do judô convencional para o judô paralímpico que auxilia 

o inicio da luta, qual modificação é essa?  

  

  

  

 

3- Descreva quais são as categorias de atletas que disputam o judô paralímpico. 

  

  

  

  

 

4- Vamos praticar! Chame um familiar para participar com você. 

 

Judô – Panqueca 

 

Em duplas, um dos participantes ficará deitado de barriga para baixo, e o outro de barriga 

para cima. O participante que estiver de barriga para cima, tentará virar a criança deitada 

de barriga para baixo para a mesma posição que a sua (de barriga para cima).  

A tentativa só poderá durar por 20 segundos e somente usando a técnica de empurrar com 

o corpo, sem utilizar a ajuda das mãos.  
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Você Sabia? 

O Judô é um dos esportes mais práticados no Brasil, com cerca de 2,2 milhões de adeptos, 

que desenvolvem além do esporte aspectos físicos, sociais e valores importantes para 

sua formação cidadã como autocontrole, modéstia, honestidade, coragem, respeito, 

responsabilidade e honra. 

A UNESCO, braço das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, também 

destaca o judô como um esporte que possibilita o relacionamento saudável com outras 

pessoas, utilizando o jogo e a luta como um integrador dinâmico. 

Além disso, diz o estudo da UNESCO, o judô é o melhor esporte como formação inicial 

para as crianças e jovens de quatro a vinte e um anos já que promove uma educação 

física integral. O esporte permite, através do conhecimento e prática regular do mesmo, o 

aprimoramento de todas as possibilidades psicomotoras: localização espacial, 

perspectiva, ambidestria, lateralidade, jogar, puxar, empurrar, rastejar, pular, rolar, cair, 

coordenação conjunta e independente de ambas as mãos e pés, dentre outras. 

Fonte: Adaptação de cbj.com.br | Acesso em 17/07/2020 


