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P R O G R A M A  D E  E N S I N O 
 

 

Código: DEF 5849  

Disciplina: Teoria e Metodologia do Judô 

Carga Horária: 04 h/a semanais - 72 h/a semestrais (54 h/a teórico/práticas e 18 h/a PCC) 

Pré-requisitos: Sem pré-requisito 

 

 

 

1. EMENTA 

 

Histórico e evolução do judô. Fundamentação básica das técnicas de projeção e de solo. 

Elementos básicos e aspectos metodológicos do ensino do judô. Noções de regras. Prática 

pedagógica, sob orientação e supervisão docente, compreendendo atividades de observação 

dirigida ou experiências de ensino. 

 

 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Formar profissionais qualificados para intervir, acadêmica e profissionalmente, em 

instituições públicas e privadas no ensino ou treinamento do judô. 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1. Oportunizar a aquisição de conteúdo referente à evolução histórica do judô; 

 

3.2. Auxiliar no entendimento e a aplicação prática dos princípios filosóficos do judô; 

 

3.3. Favorecer o domínio da fundamentação e das técnicas de projeção e de solo; 

 

3.4. Adquirir conhecimentos de conteúdos técnico-pedagógicos através de experiências 

de ensino e observações de aulas/sessões de judô; 

 

3.5. Possibilitar o entendimento e aplicação das regras de judô adaptadas às crianças. 

 

 

 

 

 



4.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1. UNIDADE I – Aspectos históricos, filosóficos e características da modalidade de 

Judô (Origem e evolução; princípios filosóficos; classificação e graus diferenciados quanto 

à aprendizagem). 

 

4.2. UNIDADE II – Fundamentos da modalidade de Judô (Adaptação; posições; pegadas; 

movimentação; amortecimento de quedas). 

 

4.3. UNIDADE III – Técnicas do Judô (Características e divisão das técnicas; 

nomenclatura utilizada; fundamentos práticos de ensino e aprendizagem das diferentes 

técnicas vinculada aos aspectos maturacionais da criança). 

  

4.4. UNIDADE IV – Regulamentação do Judô (Regras de arbitragem; aplicação em 

evento infantil simulado). 

 

4.5. UNIDADE V – Práticas pedagógicas como componente curricular - PPCC 

(Observações de aulas de Judô em escolas/clubes e experiências de ensino na própria 

turma). 
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A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço 

“http://www.def.ufsc.br/formularios” 

 

 


