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EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Unidade temática: Lutas. 

Objeto de conhecimento: Lutas do contexto comunitário e regional. 

 

Judô no Contexto Brasileiro 

 

O nome Judô é a junção das duas sílabas, traduzidas do japonês, que significam caminho suave. 

O esporte foi criado por Jigoro Kano, que estudou outra modalidade de luta, o Jujitsu e verificou 

quais aspectos deveria mudar para criar um combate mais defensivo. Em 1882, Jigoro Kano fundou 

o Instituto Kodokan com a intenção de expandir a nova arte marcial para todos os tipos de público. 

No Brasil, o Judô chegou por volta das décadas de 1920 e 1930, logo após a chegada dos 

imigrantes japoneses. No entanto, a consagração do esporte em terras brasileiras veio depois da 

abertura da Academia Ogawa, fundada pelo professor recém-chegado Riuzo Ogawa, em 1938. 

Nas Olimpíadas, o esporte entrou exclusivamente como demonstração em Tóquio, apenas em 

1964, apesar de Jigoro Kano ter feito parte do Comitê Olímpico Internacional no ano de 1909. Para 

o Brasil, as medalhas vieram na edição de Munique, em 1972, quando Chiaki Ishii, japonês 

naturalizado brasileiro, conquistou o primeiro triunfo olímpico brasileiro de muitos que estariam por 

vir, em cada evento o pódio era sempre conquistado. As mulheres puderam participar dos jogos 

olímpicos apenas em 1992, na cidade de Barcelona. 

Atualmente, o judô é um dos esportes mais praticados no Brasil, com cerca de 2,2 milhões de 

adeptos aos quimonos nas cores azul ou branca. Os judocas em competição são separados por 

categorias de peso e gênero. Veja a tabela abaixo: 

Categoria Masculino Feminino 

Ligeiro Até 60kg Até 48kg 

Meio Leve Até 66kg Até 52kg 

Leve Até 73kg Até 57kg 

Meio Médio Até 81kg Até 63kg 

Médio Até 90kg Até 70kg 

Meio pesado Até 100kg Até 78kg 

Pesado Acima de 100kg Acima de 78kg 
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As competições  

Em cada disputa, os atletas dispõem de quatro minutos. No caso de empate, há uma prorrogação 

até que um marque o ponto da vitória.  

As pontuações variam de acordo com a execução de golpes. Veja abaixo: 

 Ippon: Derrubar de forma rápida o oponente com as costas no solo. Imobilizá-lo por até 20 

segundos ou fazer com que desista utilizando–se de uma chave de braço por exemplo. Após 

sua execução a luta é finalizada. 

 Wazari: Similar ao ippon, porém no caso as costas não tocaram em sua totalidade o chão 

ou o golpe não foi com força e velocidade, podendo ser imobilizado entre 15 e 19 segundos. 

Fonte: infoescola.com/esportes/judô adaptado por Gisele Vitório e Rafael Silva acesso em 23/06/2020. 

 

Competições juvenis 

Em competições para crianças, adolescentes e jovens existem classes e categorias por peso e 

gênero, assim como nas competições de adultos. Veja abaixo algumas classes e categorias, 

reconhecidas pela Federação Paulista de Judô (FPJ): 

Categorias 

Classes 

SUB 11 

(menores de 11 

anos) 

SUB13 

(entre 12 e 13 

anos) 

SUB 15 

(entre 14 e 15 

anos) 

Super Ligeiro Até 28 quilos Até 28 quilos Até 36 quilos 

Ligeiro + 28 a 30 kg + 28 a 31 kg + 36 a 40 kg 

Meio Leve + 30 a 33 kg + 31 a 34 kg + 40 a 44 kg 

Leve + 33 a 36 kg + 34 a 38 kg + 44 a 48 kg 

Meio Médio + 36 a 40 kg + 38 a 42 kg + 48 a 53 kg 

Médio + 40 a 45 kg + 42 a 47 kg + 53 a 58 kg 

Meio Pesado +45 a 50 kg + 47 a 52 kg + 58 a 64 kg 

Pesado + 50 a 55 kg + 52 a 60 kg + de 64 a 73 kg 

Super Pesado +55 a 60 kg +60 kg +73 kg 

Extra Pesado + de 60 kg - - 

Fonte: http://www.fpj.com.br/novo2016/tabela-de-pesos-da-aspirantes-FPJ-2018-1.pdf acesso em 23/06/2020. 
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Você conhece esses atletas? Veja a ficha técnica de cada um deles: 

 

 

 
Nome: Rafaela Lopes Silva  Nome: Felipe Eidji Kitadai 

Categoria: Leve (até 57 kg)  Categoria: Ligeiro (até 60 kg) 

Data de Nascimento: 24/04/1992  Data de Nascimento: 28/07/1989 

Altura:1,65 m  Altura: 1,64 m 

Peso:57 kg  Peso: 60 kg 
   
   

 

 

 
Nome: Tiago Henrique de Oliveira Camilo  Nome: Mayra Aguiar da Silva 

Categoria: Médio (até 90 kg)  Categoria: Meio-pesado (até 78 kg) 

Data de Nascimento: 25/05/1982  Data de Nascimento: 03/08/1991 

Altura: 1,80 m  Altura: 1,77 m 

Peso: 81 kg  Peso: 78 kg 
Fonte: uol.esporte.com acesso em 23/06/2020 

 

1- O que significa o nome Judô? 

a) Caminho Devagar. 

b) Estrada Suave. 

c) Caminho Suave. 

d) Estrada Devagar. 
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2- Vamos construir a sua ficha técnica? Observe novamente a tabela das competições juvenis 

e verifique em qual classe você competiria, caso fosse um judoca. 

 Para entender a tabela, procure primeiro pelo seu peso. 

 Encontre qual a categoria para o seu peso e em seguida verifique em qual idade você se 

encaixa e coloque em categoria. 

 Insira as demais informações da tabela e no faça um desenho seu com um quimono. 

 Caso tenha dúvidas, observe novamente a ficha técnicas dos atletas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:  

Categoria: 

Classe: 

Data de Nascimento: 

Altura: 

Peso: 
 

3- Vamos praticar? Convide seus familiares e vamos brincar de pega-prendedor. Essa 

brincadeira, além de divertida ensina sobre as pegadas do judô. 

 Você vai precisar de pelo menos 5 pregadores de roupa por participante. 

 Escolha um espaço de sua casa e combine com os participantes que este será o espaço 

da brincadeira. 

 Em seguida, prenda alguns pregadores na gola de sua blusa e também na gola da blusa 

dos demais participantes. Os pregadores também podem ser colocados nas costas, para 

deixar a brincadeira mais difícil.  
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 O objetivo é o seguinte: cada participante deve tentar pegar os pregadores da costas e 

gola dos demais participantes sem perder o seu, quem perder todos os seus pregadores 

está fora da brincadeira.  

 Ganha quem permanecer com os seus pregadores até o final ou quem pegar mais 

pregadores dos colegas sem perder o seu. Você escolhe. 

 

Regras importantes: 

 Para continuar na brincadeira deve-se ter pelo menos um pregador nas costas. 

 Pregadores que caírem no chão não entram na contagem de pontos, somente os que 

estiverem em mãos é que valem. 

 Quem perder todos os prendedores está fora da brincadeira. 

Valores do Judô 

O judô tem valores muito fortes, que acompanham o judoca em todas as suas ações 

enquanto pessoa e atleta. Veja alguns desses valores: 

1. Respeito: aos mais experientes, independentemente da idade, aos mais velhos, 

ao professor, aos colegas e aos oponentes.  

2. Disciplina: para seguir as regras e as boas condutas, para treinar, evoluir e 

atingir o desempenho que deseja. 

3. Confiança: em você e na sua capacidade de aprender e aprimorar-se; no seu 

colega e na oportunidade que possuem de crescerem juntos; no seu professor e 

nos ensinamentos que ele lhe passa, e no seu caminho. 

4. Paciência: para esperar a sua vez no treino, para aguardar a própria evolução 

na prática, para a troca de faixas, para alcançar os próprios objetivos. 

5. Persistência: para tornar-se um judoca e um ser humano melhor, para enfrentar 

as dificuldades com coragem e para continuar lutando sempre. 

Fonte: revistacrescer.globo.com acesso em 23/06/2020. 

 

4- Dentre os valores do Judô citados acima, qual você considera mais importante? Como você 

pode práticá-lo em seu dia a dia? 

  

  

  

  


