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Capítulo 1: História e Fundamentos 

A lenda do salgueiro e da cerejeira 

 

Símbolo da Kodokan 
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Jigoro Kano, o criador 

Kano quando criança 

Kano quando jovem 
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O Judô no Brasil 

O mestre Kano aplican-

do a técnica conhecida 

como waki-gatame 
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Fundamentos para vida e treinamento 

─ 

─ 

Maeda pousando para 

uma foto em Cuba 
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Capítulo 2: Tradições e Vocabulário 

Vocabulário básico 

─ 

─ 
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─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

Dojo, local de treinamento 
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Posturas no dojo 

Chokuritsu ou musubi-dachi: postura fundamental em pé 

Pés em formas de V. Na posição inicial, as mãos estão lateralmente sobre a coxa. 

 

Seiza: postura fundamental no solo 

Mãos encostadas sobre a coxa. Para homens: dedão direito sobre o dedão 

esquerdo. Para mulheres: dedão esquerdo sobre o dedão direito. 

 

Agura ou hizaokumo: postura sentada com as pernas cruzadas 

Postura mais relaxada. 
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Saudações 

Ritsu-rei: saudação em pé 

Posição de chokuritsu. Calcanhares juntos, pés separados. No cumprimento, as 

mãos deslizam para frente e novamente voltam para a primeira posição. 

 

Za-rei: saudação no solo 

O primeiro pé a ser dobrado é o esquerdo. Posição de seiza. As mãos desli-

zam para o solo e voltam. Ao se levantar, o primeiro pé que deve subir é o 

direito. 

 

Seiza! 

Ki o tsuke! 

Mokuso 

Mokuso yame 

Shomen ni... rei 

Sensei ni... rei 

Otagai ni... rei 
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Judogi, o uniforme 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 
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Graduações 

─ 

 Cor Graduação Nome Tempo de carência Idade mínima 

 
branca iniciante mkyu – – 

 
branca com ponteira cinza 11º kyu juichikyu 6 meses 4 anos 

 
cinza 10º kyu jikkyu 6 meses 5 anos 

 
cinza com ponteira azul 9º kyu kyukyu 6 meses 6 anos 

 
azul 8º kyu hachikyu 6 meses 7 anos 

 
azul com ponteira amarela 7º kyu shichikyu 6 meses 8 anos 

 
amarela 6º kyu rokkyu 6 meses 9 anos 

 
amarela com ponteira laranja 5º kyu gokyu 6 meses 10 anos 

 
laranja 4º kyu yonkyu 1 ano 11 anos 

 
verde 3º kyu sankyu 1 ano 12 anos 

 
roxa 2º kyu nikyu 1 ano 13 anos 

 
marrom 1º kyu ikkyu 1 ano 14 anos 

─ 

 Cor Graduação Nome Tempo de carência Idade mínima 

 
preta 1º dan shodan 2 anos 16 anos 

 
preta 2º dan nidan 2 anos 20 anos 

 
preta 3º dan sandan 3 anos 25 anos 

 
preta 4º dan yondan/shidan 4 anos 31 anos 

 
preta 5º dan godan 5 anos 37 anos 
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─ 

 
Cor Graduação Nome Tempo de carência Idade mínima 

 

coral (vermelha e 

branca) 
6º dan rokudan 7 anos 44 anos 

 

coral (vermelha e 

branca) 
7º dan 

nanadan/ 

shichidan 
8 anos 52 anos 

 

coral (vermelha e 

branca) 
8º dan hachidan 8 anos 60 anos 

 
vermelha 9º dan kyuudan/kudan 9 anos 69 anos 

 
vermelha 10º dan juudan 9 anos 78 anos 

Números 

1 ichi  6 roku  11 juu ichi  21 ni-juu uchi 

2 ni  7 shichi  12 juu ni  40 shi-juu 

3 san  8 hachi  13 juu san  41 shi-juu ichi 

4 shi  9 kyuu  14 juu shi  100 hyaku 

5 go  10 juu  20 ni-juu  101 hyaku ichi 
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Partes do corpo 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

Direções 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 
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Reigi, disciplina e higiene 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 
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Capítulo 3: O Treinamento 

Aquecimento e alongamento 

 

Ukemi, amortecimentos de queda 

 



 

24 

─ 

 

─ 

 

─ 

 

─ 
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Kiai, o grito 

Shintai, deslocamentos 

─ 

─ 

─ 

 

Kumi-kata, a pegada 
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Posturas de combate 

Shizentai 

(shizen-hontai): 

Postura natural em pé, 

com os pés ligeiramente 

afastados; 
 

 

Jigotai 

(jigo-hontai): 

Postura defensiva em pé, 

com as pernas afastadas e 

joelhos flexionados.  

Tai-sabaki, esquivas 

─ 

─ 

─  
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Fases de projeção 

 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

Tipos de treinamento 

─ 

─ 

─ 
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─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

Lesões 



 

30 

Capítulo 4: Classificação das Técnicas 

 

Judo-no-waza

técnicas do Judô

Nage-waza

técnicas de arremesso

Tachi-waza

técnicas em pé

Te-waza

técnicas de mão

Koshi-waza

técnicas de quadril

Ashi-waza

técnicas de perna

Sutemi-waza

técnicas de sacrifício

Ma-sutemi-waza

técnicas de sacrifício 

para trás

Yoko-sutemi-waza

técnicas de sacrifício 

para o lado

Katame-waza

técnicas de controle

Osaekomi-waza

técnicas de 

imobilização

Shime-waza

técnicas de 

estrangulamento

Kansetsu-waza

técnicas de luxação
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─ 

─ 

─ 

─ 

Katame-waza 

(29 técnicas) 

Osaekomi-waza 

(7 técnicas) 

Shime-waza 

(12 técnicas) 

Kansetsu-waza 

(10 técnicas) 

Kesa-gatame 

Kami-shiho-gatame 

Yoko-shiho-gatame 

Kuzure-kesa-gatame 

Kata-gatame 

Tate-shiho-gatame 

Kuzure-kami-shiho-gatame 

Hadaka-jime 

Nami-juji-jime 

Kata-juji-jime 

Gyaku-juji-jime 

Kataha-jime 

Sankaku-jime 

Okuri-eri-jime 

Sode-guruma-jime 

Tsukkomi-jime 

Kata-te-jime 

Ryo-te-jime 

Do-jime* 

Ude-hishigi-juji-gatame 

Ude-garami 

Ude-hishigi-sankaku-gatame 

Ude-hishigi-waki-gatame 

Ude-hishigi-ude-gatame 

Ude-hishigi-hiza-gatame 

Ude-hishigi-hara-gatame 

Ude-hishigi-ashi-gatame 

Ude-hishigi-te-gatame 

Ashi-garami* 
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Nage-waza 

(67 técnicas) 

Tachi-waza 

(47 técnicas) 

Sutemi-waza 

(20 técnicas) 

Te-waza 

(15 técnicas) 

Koshi-waza 

(11 técnicas) 

Ashi-waza 

(21 técnicas) 

Ma-sutemi-waza 

(5 técnicas) 

Yoko-sutemi-waza 

(15 técnicas) 

Ippon-seoinage 

Seoinage 

Tai-otoshi 

Kata-guruma 

Sukui-nage 

Uki-otoshi 

Sumi-otoshi 

Morote-gari 

Obi-otoshi 

Seoi-otoshi 

Yama-arashi 

Kibusu-gaeshi 

Kuchiki-taoshi 

Kouchi-gaeshi 

Uchi-mata-sukashi 

O-goshi 

Koshi-guruma 

Uki-goshi 

Harai-goshi 

Hane-goshi 

Tsurikomi-goshi 

Sode-tsurikomi-goshi 

Tsuri-goshi 

Ushiro-goshi 

Utsuri-goshi 

Daki-age* 

Osoto-gari 

Ouchi-gari 

Osoto-guruma 

Kouchi-gari 

De-ashi-barai 

Kosoto-gari 

Kosoto-gake 

Uchi-mata 

Sasae-tsurikomi-ashi 

Okuri-ashi-barai 

Hiza-guruma 

Ashi-guruma 

O-guruma 

Osoto-otoshi 

Harai-tsurikomi-ashi 

Osoto-gaeshi 

Ouchi-gaeshi 

Tsubame-gaeshi 

Harai-goshi-gaeshi 

Uchi-mata-gaeshi 

Tomoe-nage 

Sumi-gaeshi 

Tawara-gaeshi 

Ura-nage 

Hikikomi-gaeshi 

Uki-waza 

Yoko-guruma 

Yoko-wakare 

Yoko-gake 

Tani-otoshi 

Yoko-otoshi 

Soto-makikomi 

Osoto-makikomi 

Harai-makikomi 

Hane-makikomi 

Uchi-makikomi 

Uchi-mata-makikomi 

Daki-wakare 

Kani-basami* 

Kawazu-gake* 
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Hane-goshi-gaeshi 

Gokyo-no-waza 

 Dai-ikkyo: 1ª série   Dai-nikkyo: 2ª série   Dai-sankyo: 3ª série 

1 De-ashi-barai  1 Kosoto-gari  1 Kosoto-gake 

2 Hiza-guruma  2 Kouchi-gari  2 Tsuri-goshi 

3 Sasae-tsurikomi-ashi  3 Koshi-guruma  3 Yoko-otoshi 

4 Uki-goshi  4 Tsurikomi-goshi  4 Ashi-guruma 

5 Osoto-gari  5 Okuri-ashi-barai  5 Hane-goshi 

6 O-goshi  6 Tai-otoshi  6 Harai-tsurikomi-ashi 

7 Ouchi-gari  7 Harai-goshi  7 Tomoe-nage 

8 Seoi-nage  8 Uchi-mata  8 Kata-guruma 

 Dai-yonkyo: 4ª série   Dai-gokyo: 5ª série 

1 Sumi-gaeshi  1 Osoto-guruma  

2 Tani-otoshi  2 Uki-waza 

3 Hane-makikomi  3 Yoko-wakare 

4 Sukui-Nage  4 Yoko-guruma 

5 Utsuri-goshi  5 Ushiro-goshi 

6 O-guruma  6 Ura-nage 

7 Soto-makikomi  7 Sumi-otoshi 

8 Uki-otoshi  8 Yoko-gake 

Extra-gokyo 
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Renraku-henka-waza, técnicas combinadas 

 Forma Técnica inicial Forma Técnica final 

1 F Osoto-gari N Osoto-guruma 

2 E Osoto-gari N Tani-otoshi 

3 E Osoto-gari N Osoto-otoshi 

4 E Osoto-gari N Harai-goshi 

5 E Osoto-gari N Nidan-kosoto-gari 

6 P Ouchi-gari N Kouchi-gari 

7 E Ouchi-gari N Tai-otoshi 

8 E Ouchi-gari N De-ashi-barai 

9 F De-ashi-barai N Tai-otoshi 

10 F De-ashi-barai N Harai-goshi 

11 E De-ashi-barai N Osoto-gari 

12 F De-ashi-barai F Seoinage 

13 P Ipon-seoinage N Kouchi-gake 

14 P Ipon-seoinage N Uchi-makikomi 

15 P Ipon-seoinage N Sukui-nage 
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16 P Koshi-guruma N Harai-goshi 

17 P Koshi-guruma N Soto-makikomi 

18 P Harai-goshi N Osoto-gari 

19 P Harai-goshi N Harai-makikomi 

20 P Hane-goshi N Hane-makikomi 

 Forma Técnica inicial Forma Técnica final 

21 P Hane-goshi N Ouchi-gari 

22 P Hane-goshi N Harai-goshi 

23 P Uchi-mata N Kouchi-gari 

24 P Uchi-mata N Ouchi-gari 

25 P Uchi-mata N Tai-otoshi 

26 F Hiza-guruma N Kosoto-gari 

27 F Hiza-guruma N Osoto-gari 

28 F Hiza-guruma N De-ashi-barai 

29 P Kosoto-gari N Nidan-kosoto-gari 

30 F Kosoto-gari N Ashi-guruma 

31 P Kosoto-gari N Sukui-nage 

32 P Kouchi-gari N Kuchiki-taoshi 

33 P Kouchi-gari N Ouchi-gari 

34 P Kouchi-gari N Tai-otoshi 

35 F Sasae-tsurikomi-ashi N Osoto-gari 

36 P Uki-goshi N Harai-goshi 

37 P Tai-otoshi N Ouchi-gari 

38 P Kata-guruma N Kibisu-gaeshi 

39 P Uki-goshi N Hane-goshi 

40 P Uki-goshi N Tomoe-nage 

41 P Seoinage N Ouchi-gari 

42 P Tsurikomi-goshi N Kosoto-gari 

43 P Tsurikomi-goshi N Kouchi-gari 

44 P Tsurikomi-goshi N Tani-otoshi 

45 P Tsuri-goshi N Hane-goshi 

46 P Tsuri-goshi N Harai-goshi 

47 E Yoko-otoshi N Katama-waza 

48 E Kuchiki-taoshi N Ouchi-gari 
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Kaeshi-waza, contragolpes 

 Forma Técnica inicial Forma Técnica final 

1 E Osoto-gari N Harai-goshi 

2 F Osoto-gari F Osoto-sukashi 

3 E Osoto-gari N Osoto-gaeshi 

4 E Osoto-gari N Sukui-nage 

5 P Ouchi-gari N Ouchi-gaeshi 

6 E Ouchi-gari N Tomoe-nage 

7 E Ouchi-gari N Uki-waza 

8 E De-ashi-barai F Tsubame-gaeshi 

9 F De-ashi-barai N Fumi-kae-ashi 

10 E De-ashi-barai N Harai-goshi 

11 P Ipon-seoinage N Kataha-jime 

12 P Ipon-seoinage N Hadaka-jime 

13 P Ipon-seoinage N Okuri-eri-jime 

14 P Tsurikomi-goshi N Kosoto-gari 

15 P Koshi-guruma N Ushiro-goshi 

16 P Koshi-guruma N Yoko-guruma 

17 P Koshi-guruma N Utsushi-goshi 

18 P Koshi-guruma N Tani-otoshi 

19 P Harai-goshi F Te-guruma 

20 P Harai-goshi N Tani-otoshi 

21 P Harai-goshi N Kosoto-gari 

22 P Harai-goshi N Ushiro-goshi 

23 P Hane-goshi N Tani-otoshi 

24 P Hane-goshi F Utsuri-goshi 

25 P Hane-goshi N Ushiro-goshi 

26 P Uchi-mata F Uchi-mata-sukashi 

27 P Uchi-mata F Te-guruma 

28 P Uchi-mata F Tai-otoshi 

29 P Hiza-guruma N Kuchiki-taoshi 

30 P Kouchi-gari F Kouchi-gaeshi 
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 Forma Técnica inicial Forma Técnica final 

31 P Sasae-tsurikomi-ashi N Kuchiki-taoshi 

32 P Sasae-tsurikomi-ashi N Ouchi-gari 

33 F Sasae-tsurikomi-ashi N Kosoto-gake 

34 P Uki-goshi F Koshi-guruma 

35 P Uki-goshi F Harai-goshi 

36 P Tai-otoshi N Osoto-gari 

37 P Tai-otoshi N Yoko-guruma 

38 P Tai-otoshi N Kosoto-gake 

39 P Kata-guruma N Tawara-gaeshi 

40 P Morote-gari N Tawara-gaeshi 

41 P Kosoto-gake N Uchi-mata 

42 P Kosoto-gake N Ouchi-gari 

43 F Tomoe-nage F Kosoto-gari 

44 P Tomoe-nage N Katame-waza 

45 P Soto-makikomi N Okuri-eri-jime 

46 P Seoinage N Okuri-eri-jime 

47 P Uki-otoshi F Tai-otoshi 

Kata 
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Ju-no-kata apresentado por Jigoro Kano em 1936 na Kodokan 
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─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 
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Capítulo 5: Nage-Waza, Técnicas de Projeção 

Te-waza, técnicas de mão 

Ippon-seoinage 

projeção por um ponto sobre o ombro 

Ippon: um ponto 

Seoi: carregar nas costas 

Nage: projeção, arremesso 

O tori não deve pôr o braço do uke por cima 

do ombro, mas entre a dobra do antebraço. A mão 

direita do tori deve estar fechada. 

 

(Morote) Seoinage 

projeção (com as duas mãos) sobre o ombro 

Morote: ambas as mãos 

Seoi: carregar nas costas 

Nage: projeção, arremesso 

A mão direita do tori segura a gola esquerda 

do uke, mantendo o kumi-kata usual. Para a aplica-

ção do eri-seoinage, a mão direita do tori segura a 
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gola direita do uke. 

Tai-otoshi 

queda do corpo 

Tai: corpo 

Otoshi: movimento de cima para baixo, queda 

Projeção com os braços lateralmente. O tori 

deve pôr a perna direita em frente à perna do uke.  

Kata-guruma 

rotação sobre o ombro 

Kata: ombro 

Guruma: rotação, roda, giro 

O tori deve pôr o uke sobre os ombos, rota-

cioná-los e lançar ao chão. 
 

Sukui-nage 

arremesso escavando 

Sukui: concha, colher, escavar 

Nage: projeção, arremesso 

Projeção lateral de frente, o tori deve ir para 

trás, segurar por trás do joelho do uke com as mãos 

em “forma de colher” e jogar ao chão. 
 

Uki-otoshi 

queda flutuante 

Uki: flutuar 

Otoshi: movimento de cima para baixo, queda 

O tori puxa o uke para baixo utilizando as 

duas mãos. 
 

Sumi-otoshi 

queda de canto 

Sumi: canto, ângulo 

Otoshi: movimento de cima para baixo, queda 
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O uke é trazido e empurrado para frente. 

Morote-gari 

ceifada com as duas mãos 

Morote: ambas as mãos 

Gari: ceifa, foice, varrida 

Tori segura as coxas do uke e lança para trás. 
 

Obi-otoshi 

queda com (usando) a faixa 

Obi: cinta, faixa 

Otoshi: movimento de cima para baixo, queda 

O tori deve segurar a faixa do uke com a mão 

direita e se posicionar atrás para projetar. 
 

Seoi-otoshi 

queda carregando nas costas 

Seoi: carregar nas costas 

Otoshi: movimento de cima para baixo, queda 

O tori põe um joelho no chão para lançar. 

Braço como no ippon-seoinage. 
 

Yama-arashi 

tempestade na montanha 

Yama: montanha 

Arashi: tempestade 

Mão direta na gola esquerda. Usa-se a perna. 
 

Kibisu-gaeshi 

salto invertido 

Kibisu: salto 

Kaeshi/gaeshi: reverso, contra-ataque, devolver, 

torção 

Segurar o calcanhar direito do uke por en-  
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tre as pernas e derrubá-lo. 

Kuchiki-taoshi 

derrubada da árvore seca 

Kuchiki: árvore velha e seca, morta 

Taoshi: derrubar 

Segurar a perna direita do uke por fora. 
 

Kouchi-gaeshi 

pequena invertida por dentro 

Ko: pequeno 

Uchi: dentro 

Kaeshi/gaeshi: reverso, contra-ataque, devolver, 

torção 

Retirar a perna atacada e lançar ao chão. 

 

Uchi-mata-sukashi 

evasão do uchi-mata (parte interna da coxa) 

Uchi: dentro 

Mata: parte interior da coxa 

Sukashi: evasão 

Sair do movimento e lançar o uke ao chão. 
 

Koshi-waza, técnicas de quadril 

O-goshi 

grande quadril 

O: grande 

Koshi/goshi: quadril 

Mão por trás das costas do uke. Projeção 
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com os quadris. 

Koshi-guruma 

rotação pelo quadril 

Koshi/goshi: quadril 

Guruma: rotação, roda, giro 

Mão fechada por trás do pescoço sobre o 

ombro do uke. Projeção com a cintura em rotação.  

Uki-goshi 

quadril flutuante 

Uki: flutuar 

Koshi/goshi: quadril 

O quadril não deve ser rotacionado por 

completo, como o-goshi, apenas metade. Projeção 

lateral. 

 

Harai-goshi 

varredura com o quadril 

Harai/barai: varredura 

Koshi/goshi: quadril 

Projeção de quadris e tronco, com a varre-

dura da perna. 
 

Hane-goshi 

elevação com o quadril 

Hane: salto, mola, levantar, elevar 

Koshi/goshi: quadril 

Pé dobrado, projetar com o joelho e quadril.  

Tsurikomi-goshi 

levantamento com o quadril 

Tsurikomi: ato de levantar e puxar para o corpo, 

como o movimento da pesca 

Koshi/goshi: quadril 
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Projeção com os quadris segurando a gola 

com a mão. O braço deve estar esticado. 

Sode-tsurikomi-goshi 

levantamento com o quadril pela manga 

Sode: manga da roupa 

Tsurikomi: ato de levantar e puxar para o corpo, 

como o movimento da pesca 

Koshi/goshi: quadril 

O tori deve segurar as mangas do judogi do 

uke para realizar a projeção. 

 

Tsuri-goshi 

puxada com o quadril 

Tsuri: levantar 

Koshi/goshi: quadril 

A execução do gokyo requer que o braço di-

reito do tori esteja por cima do braço esquerdo do 

uke, segurando a faixa. O braço pode estar por cima 

do ombro do uke, ou ao lado do braço, caso ele seja 

mais alto. 

 

Ushiro-goshi 

quadril para trás 

Ushiro: atrás, retaguarda 

Koshi/goshi: quadril 

O tori deve sair lateralmente para que a mão 

do uke suba ao seu ombro, assim o tori abaixa o 

quadril e o lance para frente, para que possa realizar 

a projeção e lançá-lo ao chão. 
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Utsuri-goshi 

arremesso mudando de quadril 

Utsuri: mudança, troca 

Koshi/goshi: quadril 

O tori deve sair lateralmente para que a mão 

do uke suba ao seu ombro, então é lançado para as 

costas e em seguida para frente.  
 

Ashi-waza, técnicas de perna 

Osoto-gari 

grande ceifada por fora 

O: grande 

Soto: fora 

Gari: ceifa, foice, varrida 

Enganche por fora da perna, sem pôr o pé 

apoiado no chão. 

 

Ouchi-gari 

grande ceifada por dentro 

O: grande 

Uchi: dentro 

Gari: ceifa, foice, varrida 

Enganche por dentro da perna, deve-se pro-

jetar lateralmente. 

 

Osoto-guruma 

grande rotação por fora 

O: grande 

Soto: fora 

Guruma: rotação, roda, giro 

Rotacionar o uke com aplicação da técnica 

nas duas pernas. 
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Kouchi-gari 

pequena ceifada por dentro 

Ko: pequeno 

Uchi: dentro 

Gari: ceifa, foice, varrida 

Varrida do pé direito por dentro das pernas.  

Deashi-barai 

varredura com o pé avançado 

De: avançado 

Ashi: pé, perna 

Harai/barai: varredura 

Varrida do pé do uke quando avançado. 
 

Kosoto-gari 

pequena ceifada por fora 

Ko: pequeno 

Soto: fora 

Gari: ceifa, foice, varrida 

Saída lateral com projeção varrendo a perna. 
 

Kosoto-gake 

pequeno gancho por fora 

Ko: pequeno 

Soto: fora 

Gake: gancho 

Projeção trançando a perna por fora.  

Uchi-mata 

parte interna da coxa 

Uchi: dentro 

Mata: parte interior da coxa 

Perna do tori entre as pernas do uke.  
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Sasae-tsurikomi-ashi 

levantamento com o apoio do pé 

Sasae: suporte, apoio 

Tsurikomi: ato de levantar e puxar para o corpo, 

como o movimento da pesca 

Ashi: pé, perna 

Rotacionar o corpo do uke apoiando o pé. 
 

Okuri-ashi-barai 

varredura com o pé deslizando 

Okuri: deslizar 

Ashi: pé, perna 

Harai/barai: varredura 

Varrer com o pé aproveitando o desliza-

mento do oponente. 
 

Hiza-guruma 

giro no joelho 

Hiza: joelho 

Guruma: rotação, roda, giro 

Similar ao sasae-tsurikomi-ashi. A projeção 

de desequilíbrio é no joelho.  

Ashi-guruma 

giro na perna 

Ashi: pé, perna 

Guruma: rotação, roda, giro 

Uso da perna para rotação do uke. 
 

O-guruma 

grande rotação 

O: grande 

Guruma: rotação, roda, giro 

Similar ao ashi-guruma. O ponto de apoio 

para a rotação é acima do joelho. 
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Osoto-otoshi 

grande queda por fora 

O: grande 

Soto: fora 

Otoshi: movimento de cima para baixo, queda 

Similar ao osoto-gari, com a perna “crava-

da”. 
 

Harai-tsurikomi-ashi 

levantamento com a varrida do pé 

Harai/barai: varredura 

Tsurikomi: ato de levantar e puxar para o corpo, 

como o movimento da pesca 

Ashi: pé, perna 

Similar ao sasae-tsurikomi-ashi. A projeção 

deve ser feita puxando o adversário contra o ventre, 

obrigando-o a desequilibrar-se no apoio. 

 

Osoto-gaeshi 

grande invertida por fora 

O: grande 

Soto: fora 

Kaeshi/gaeshi: reverso, contra-ataque, devolver, 

torção 

Bloqueio do osoto-gari e aplicação da mes-

ma técnica em seguida. 
 

Ouchi-gaeshi 

grande invertida por dentro 

O: grande 

Uchi: dentro 

Kaeshi/gaeshi: reverso, contra-ataque, devolver, 

torção 

Projetar o uke com nidan-kosoto-gari en-

quanto ele aplica ouchi-gari. 
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Tsubame-gaeshi 

reversão do abismo 

Tsubame: abismo 

Kaeshi/gaeshi: reverso, contra-ataque, devolver, 

torção 

Bloqueio do deashi-barai e aplicação da 

mesma técnica em seguida. 

 

Harai-goshi-gaeshi 

reversão do harai-goshi (varredura com o quadril) 

Harai/barai: varredura 

Koshi/goshi: quadril 

Kaeshi/gaeshi: reverso, contra-ataque, devolver, torção 

Bloquear harai-goshi e aplicar contra-golpe.  

Uchi-mata-gaeshi 

reversão do uchi-mata (parte interna da coxa) 

Uchi: dentro 

Mata: parte interior da coxa 

Kaeshi/gaeshi: reverso, contra-ataque, devolver, torção 

Bloquear uchi-mata e aplicar contra-golpe.  

Hane-goshi-gaeshi 

reversão do hane-goshi (elevação com o quadril) 

Hane: salto, mola, levantar, elevar 

Koshi/goshi: quadril 

Kaeshi/gaeshi: reverso, contra-ataque, devolver, torção 

Bloquear o hane-goshi e aplicar contra-golpe.  

Ma-sutemi-waza, técnicas de projeção para trás 
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Tomoe-nage 

projeção circular 

Tomoe: circular 

Nage: projeção, arremesso 

Lançamento em círculo, em direção frontal. 
 

Sumi-gaeshi 

reversão pelo canto 

Sumi: canto, ângulo 

Kaeshi/gaeshi: reverso, contra-ataque, devolver, 

torção 

Similar ao tome-nage, mas a perna do tori é 

encaixada entre a coxa e nádega esquerda do uke. 

Levanta-o do chão e lança por cima de sua cabeça 

para a retaguarda esquerda. 

 

Tawara-gaeshi 

reversão do saco de arroz 

Tawara: saco de arroz 

Kaeshi/gaeshi: reverso, contra-ataque, devolver, 

torção 

A forma como uma pessoa pega o saco de 

arroz e joga é praticamente o mesmo movimento da 

técnica. Excelente para ser usada como contra-

ataque, quando o oponente ataca com morote-gari. 

 

Ura-nage 

projeção para trás 

Ura: inversão, para trás, lado oposto, as costas 

Nage: projeção, arremesso 

Projeção de sacrifício jogando o adversário 

para trás com uma das duas pernas.  
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Hikikomi-gaeshi 

puxada invertida 

Hikikomi: apertar, puxar 

Kaeshi/gaeshi: reverso, contra-ataque, devolver, 

torção 

Alguns chamam esse golpe de obi-tori-

gaeshi, por segurar na faixa. A Kodokan reconhece o 

obi-tori-gaeshi como hikikomi-gaeshi. 

 

Yoko-sutemi-waza, técnicas de projeção para o lado 

Uki-waza 

técnica flutuante 

Uki: flutuar 

Waza: técnica 

Ao realizar um movimento semelhante ao 

yoko-ukemi na frente do oponente, ele “flutua”, e é 

projetado pela força e peso do próprio corpo ao cair 

no chão. 

 

Yoko-guruma 

rotação lateral 

Yoko: lado, lateral 

Guruma: rotação, roda, giro 

Projeção em círculo lateral.  

Yoko-wakare 

separação lateral 

Yoko: lado, lateral 

Wakare: separação 

O corpo realiza uma separação lateral: jo-

gando o oponente de um lado para o outro. Pegada 

como no seoinage. 
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Yoko-gake 

gancho lateral 

Yoko: lado, lateral 

Gake: gancho 

Uma espécie de de-ashi-barai onde os dois 

caem juntos, lateralmente. 

 

Tani-otoshi 

queda do vale 

Tani: vale 

Otoshi: movimento de cima para baixo, queda 

Como uki-waza, o uke é projetado para trás. 
 

Yoko-otoshi 

queda lateral 

Yoko: lado, lateral 

Otoshi: movimento de cima para baixo, queda 

Similar ao uki-waza, porém o uke é projeta-

do lateralmente. 
 

Soto-makikomi 

enrolamento por fora 

Soto: fora 

Makikomi: enrolamento, envolver 

O braço do uke fica por fora. 
 

Osoto-makikomi 

grande enrolamento por fora 

O: grande 

Soto: fora 

Makikomi: enrolamento, envolver 

Similar ao soto-makikomi, porém a técnica é 

realizada com a perna do tori por fora do lado do 

uke. 
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Harai-makikomi 

varredura com enrolamento 

Harai/barai: varredura 

Makikomi: enrolamento, envolver 

Similar ao harai-goshi, porém com o uso do 

braço direito na forma de makikomi.  

Hane-makikomi 

enrolamento com elevação 

Hane: salto, mola, levantar, elevar 

Makikomi: enrolamento, envolver 

O tori deve usar o pé como apoio para o ro-

lamento e caracterizar o braço para makikomi. 
 

Uchi-makikomi 

enrolamento por dentro 

Uchi: dentro 

Makikomi: enrolamento, envolver 

Diferentemente do soto-makikomi, o braço 

do uke fica dentro do braço do tori.  

Uchi-mata-makikomi 

enrolamento com a parte interna da coxa 

Uchi: dentro 

Mata: parte interior da coxa 

Makikomi: enrolamento, envolver 

Similar ao uchi-mata, porém com o uso do 

braço direito na forma de makikomi. 

 

Daki-wakare 

levantamento e separação 

Daki: levantar nos braços, abraçar 

Wakare: separação 

Técnica muito semelhante à técnica do wres-
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tling. Como Jigoro Kano estudou o wrestling, inserin-

do movimentos dessa luta no Judô, é possível que 

essa técnica tenha sido aperfeiçoada tendo como 

inspiração essa luta, apesar de ser um golpe bastante 

intuitivo e natural. 
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Capítulo 6: Katame-Waza, Técnicas de Controle 

Osaekomi-waza, técnicas de imobilização 

(Hon) Kesa-gatame 

imobilização (fundamental) com uma gravata 

Hon: fundamental, básico 

Kesa: “aplicar uma gravata” 

Katame/gatame: controle, imobilização 

O braço direito do uke deve estar debaixo 

da axila do tori. O tori deve manter a cabeça baixa. 

 

Kami-shiho-gatame 

imobilização dos quatro lados sobre a cabeça 

Kami: cabeça, topo, parte superior 

Shiho: quatro lados, todas as direções 

Katame/gatame: controle, imobilização 

O tori deve fazer a pegada na faixa do uke. 
 

Yoko-shiho-gatame 

imobilização lateral dos quatro lados 

Yoko: lado, lateral 

Shiho: quatro lados, todas as direções 

Katame/gatame: controle, imobilização 
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Tori põe a barriga por cima da barriga do 

uke. 

Kuzure-kesa-gatame 

variação do kesa-gatame (imobilização com uma 

gravata) 

Kuzure: deformado, variação, modificado 

Kesa: “aplicar uma gravata” 

Katame/gatame: controle, imobilização 

Imobilização prendendo o braço esquerdo 

do uke, mantendo seu braço direito por baixo do 

uke. 

 

Kata-gatame 

imobilização sobre o ombro 

Kata: ombro 

Katame/gatame: controle, imobilização 

Imobilização segurando o pescoço, deixan-

do o braço do oponente para trás. Se necessário, 

aplicar estrangulamento. 

 

Tate-shiho-gatame 

imobilização vertical dos quatro lados 

Tate: vertical 

Shiho: quatro lados, todas as direções 

Katame/gatame: controle, imobilização 

Imobilização montada sobre o tórax do uke 

(da parte inferior). É possível manter as pernas en-

trelaçadas. 
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Kuzure-kami-shiho-gatame 

variação do kami-shiho-gatame (imobilização dos 

quatro lados sobre a cabeça) 

Kuzure: deformado, variação, modificado 

Kami: cabeça, topo, parte superior 

Shiho: quatro lados, todas as direções 

Katame/gatame: controle, imobilização 

Imobilização segurando um braço e a faixa 

do uke. 

 

Shime-waza, técnicas de estrangulamento 

Hadaka-jime 

estrangulamento sem o uso do judogi 

Hadaka: nu, sem roupa 

Jime/shime: estrangulamento 

Estrangulamento do pescoço.  

Nami-juji-jime 

estrangulamento cruzado comum 

Nami: comum, normal 

Juji: cruzado, em forma de X 

Jime/shime: estrangulamento 

Estrangulamento em cruz, palmas para baixo.  
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Kata-juji-jime 

estrangulamento cruzado pelo ombro 

Kata: ombro 

Juji: cruzado, em forma de X 

Jime/shime: estrangulamento 

Estrangulamento em cruz, palmas invertidas.  

Gyaku-juji-jime 

estrangulamento cruzado invertido 

Gyaku: contrário, inverso 

Juji: cruzado, em forma de X 

Jime/shime: estrangulamento 

Estrangulamento cruzado ao contrário.  

Kataha-jime 

estrangulamento com um ombro 

Kataha: um ombro 

Jime/shime: estrangulamento 

Estrangulamento aproveitando como apoio 

um dos braços do uke.  

Sankaku-jime 

estrangulamento triangular 

Sankaku: triângulo 

Jime/shime: estrangulamento 

A partir da mesma posição, pode ser aplica-

da tanto chave de braço quanto estrangulamento.  

Okuri-eri-jime 

estrangulamento deslizando pela gola 

Okuri: deslizar 

Eri: pescoço, colar, gola 

Jime/shime: estrangulamento 

Estrangulamento puxando um dos lados da 

gola. 
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Sode-guruma-jime 

estrangulamento com giro da manga 

Sode: manga da roupa 

Guruma: rotação, roda, giro 

Jime/shime: estrangulamento 

Apertar os braços para estrangular.  

Tsukkomi-jime 

estrangulamento com o peso 

Tsukkomi: tamanho, volume, peso 

Jime/shime: estrangulamento 

Estrangulamento por esmagamento.  

Kata-te-jime 

estrangulamento com uma mão 

Kata-te: uma só mão 

Jime/shime: estrangulamento 

Usar peso para aplicar estrangulamento.  

Ryo-te-jime 

estrangulamento com ambas as mãos 

Ryo-te: ambas as mãos 

Jime/shime: estrangulamento 

Usam-se as mãos no pescoço do uke.  

Kansetsu-waza, técnicas de luxação 
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Ude-hishigi-juji-gatame 

controle com deslocamento cruzado do braço 

Ude: braço, parte superior do braço 

Hishigi: esmagamento, deslocamento 

Juji: cruzado, em forma de X 

Katame/gatame: controle, imobilização 

O cotovelo do uke deve estar para baixo. 

 

Ude-garami 

chave de braço 

Ude: braço, parte superior do braço 

Garami: torção, chave 

Formar ângulo de 90 graus com os braços. 
 

Ude-hishigi-sankaku-gatame 

controle com deslocamento triangular do braço 

Ude: braço, parte superior do braço 

Hishigi: esmagamento, deslocamento 

Sankaku: triângulo 

Katame/gatame: controle, imobilização 

A partir da mesma posição, executado tanto 

como chave de braço, quanto estrangulamento. 

 

Ude-hishigi-waki-gatame 

controle com deslocamento do braço na axila 

Ude: braço, parte superior do braço 

Hishigi: esmagamento, deslocamento 

Waki: parte lateral do peito, axila 

Katame/gatame: controle, imobilização 

O braço do uke deve estar estendido. 
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Ude-hishigi-ude-gatame 

controle com deslocamento do braço usando o 

braço 

Ude: braço, parte superior do braço 

Hishigi: esmagamento, deslocamento 

Katame/gatame: controle, imobilização 

Chave na articulação com o braço estendi-

do. 

 

Ude-hishigi-hiza-gatame 

controle com deslocamento do braço usando o 

joelho 

Ude: braço, parte superior do braço 

Hishigi: esmagamento, deslocamento 

Hiza: joelho 

Katame/gatame: controle, imobilização 

Chave de braço com a utilização do joelho, 

forçando a articulação do cotovelo do uke para dire-

ção de baixo. 

 

Ude-hishigi-hara-gatame 

controle com deslocamento do braço usando a bar-

riga 

Ude: braço, parte superior do braço 

Hishigi: esmagamento, deslocamento 

Hara: barriga 

Katame/gatame: controle, imobilização 

A articulação do cotovelo do uke é forçada 

com o apoio da barriga do tori. 

 

Ude-hishigi-ashi-gatame 

controle com deslocamento do braço usando a per-

na 

Ude: braço, parte superior do braço 

Hishigi: esmagamento, deslocamento 

Ashi: pé, perna 
 



 

65 

Katame/gatame: controle, imobilização 

Uso da perna para forçar a articulação do 

uke para baixo. 

Ude-hishigi-te-gatame 

controle com deslocamento do braço usando a mão 

Ude: braço, parte superior do braço 

Hishigi: esmagamento, deslocamento 

Te: mão 

Katame/gatame: controle, imobilização 

Uma das formas de aplicação, é a partir da 

posição em pé, precedida com um rolamento. 
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Capítulo 7: Nage-no-Kata 

Saudação 

 1 

 

 

    

2 

 

 3 

 

     

4 

 

 5 

 

     

6 

 

 7 
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Primeira série: te-waza 

Uki-otoshi 

projeção sobre o joelho 

 

Ippon-seoinage 

projeção lateral pelo ombro 

 

Kata-guruma 

projeção sobre os ombros 

 

Segunda série: koshi-waza 

Uki-goshi 

projeção lateral com o quadril 

 

Harai-goshi 

projeção de quadris e tronco 

 

Tsuri-komi-goshi 

projeção com os quadris, segurando a 

gola com a mão 
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Terceira série: ashi-waza 

Okuri-ashi-barai 

varrida com o pé aproveitando o desli-

zamento do adversário  

Sasae-tsurikomi-ashi 

puxada do adversário para si com a 

perna  

Uchi-mata 

projeção com a perna entre as pernas 

do oponente  

Quarta série: ma-sutemi-waza 

Tomoe-nage 

projeção com um dos pés apoia-

do no ventre do adversário  

Ura-nage 

projeção de sacrifício atirando o 

adversário para trás com uma 

das pernas  

Sumi-gaeshi 

projeção em esquiva lateral 

 

Quinta série: yoko-sutemi-waza 

Yoko-gake 

projeção de lado 
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Yoko-guruma 

projeção em círculo lateral 

 

Uki-waza 

técnica de projeção 
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Capítulo 8: Katame-no-Kata 

Saudação 

 

 1 

 

 

    

2 

 

 3 
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4 

 

 5 

 

Primeira série: osaekomi-waza 

Kesa-gatame 

imobilização com uma “gravata” 

 

Kata-gatame 

imobilização segurando o pescoço, 

deixando o braço do uke para trás 

 

Kami-shiho-gatame 

imobilização inversa 

 

Yoko-shiho-gatame 

imobilização de lado 

 

Kuzure-kami-shiho-gatame 

imobilização contrária, segurando a 

faixa por fora dos braços  

Segunda série: shime-waza 
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Kata-juji-jime 

estrangulamento em cruz 

 

Hadaka-jime 

estrangulamento sem o uso do judogi 

 

Okuri-eri-jime 

estrangulamento puxando pelas golas 

 

Kataha-jime 

estrangulamento aproveitando como 

apoio um dos braços do adversário 

 

Gyaku-juji-jime 

estrangulamento cruzado 

 

Terceira série: kansetsu-waza 

Ude-garami 

chave de braço 
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Ude-hisigi-juji-gatame 

chave de braço entre as pernas em cruz 

 

Ude-hisigi-ude-gatame 

chave contra a articulação com o braço 

esticado 

 

Ude-hisigi-hiza-gatame 

chave de braço com os joelhos 

 

Ashi-garami 

chave com as pernas 
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Capítulo 9: Competindo 

Como se preparar para competir 

Categorias 
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Categoria masculina 
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Sub 07 

4, 5 e 6 

anos 

Sub 09 

07 e 08 

anos 

Sub 11 

9 e 10 

anos 

Sub 13 

11 e 12 

anos 

Sub 15 

13 e 14 

anos 

Sub 18 

15, 16 e 17 

anos 

Sub 21 

18, 19 e 20 

anos 

Sênior 

de 21 a 29 

anos 

Master 

30 e acima 

Super Li-

geiro 
– – até 28 kg até 28 kg até 36 kg até 50 kg até 55 kg 

Ligeiro 
– – 

+ 28 a 30 

kg 

+ 28 a 31 

kg 

+ 36 a 40 

kg 

+ 51 a 55 

kg 
+ 55 a 60 kg 

Meio Leve 
– – 

+ 30 a 33 

kg 

+ 31 a 34 

kg 

+ 40 a 44 

kg 

+ 55 a 60 

kg 
+ 60 a 66 kg 

Leve 
– – 

+ 33 a 36 

kg 

+ 34 a 38 

kg 

+ 44 a 48 

kg 

+ 60 a 66 

kg 
+ 66 a 73 kg 

Meio Mé-

dio 
– – 

+ 36 a 40 

kg 

+ 38 a 42 

kg 

+ 48 a 53 

kg 

+ 66 a 73 

kg 
+ 73 a 81 kg 

Médio 
– – 

+ 40 a 45 

kg 

+ 42 a 47 

kg 

+ 53 a 58 

kg 

+ 73 a 81 

kg 
+ 81 a 90 kg 

Meio Pesa-

do 
– – 

+ 45 a 50 

kg 

+ 47 a 52 

kg 

+ 58 a 64 

kg 

+ 81 a 90 

kg 

+ 90 a 100 

kg 

Pesado 
– – 

+ 50 a 55 

kg 
+ de 52 kg + de 64 kg + de 90 kg + de 100 kg 

Super Pe-

sado 
– – 

+ 55 a 60 

kg 
– – – – 

Extra Pesa-

do 
– – + de 60 kg – – – – 
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Categoria feminina 

 

Sub 07 

4, 5 e 6 

anos 

Sub 09 

7 e 8 anos 

Sub 11 

9 e 10 

anos 

Sub 13 

11 e 12 

anos 

Sub 15 

13 e 14 

anos 

Sub 18 

15, 16 e 17 

anos 

Sub 21 

18, 19 e 20 

anos 

Sênior 

de 21 a 29 

anos 

Master 

30 e acima 

Super Ligei-

ro 
– – até 26 kg até 28 kg até 36 kg até 40 kg até 44 kg 

Ligeiro 
– – 

+ 26 a 28 

kg 

+ 28 a 31 

kg 

+ 36 a 40 

kg 

+ 40 a 44 

kg 
+ 44 a 48 kg 

Meio Leve 
– – 

+ 28 a 30 

kg 

+ 31 a 34 

kg 

+ 40 a 44 

kg 

+ 44 a 48 

kg 
+ 48 a 52 kg 

Leve 
– – 

+ 30 a 33 

kg 

+ 34 a 38 

kg 

+ 44 a 48 

kg 

+ 48 a 52 

kg 
+ 52 a 57 kg 

Meio Mé-

dio 
– – 

+ 33 a 36 

kg 

+ 38 a 42 

kg 

+ 48 a 53 

kg 

+ 52 a 57 

kg 
+ 57 a 63 kg 

Médio 
– – 

+ 36 a 40 

kg 

+ 42 a 47 

kg 

+ 53 a 58 

kg 

+ 57 a 63 

kg 
+ 63 a 70 kg 

Meio Pesa-

do 
– – 

+ 40 a 45 

kg 

+ 47 a 52 

kg 

+ 58 a 64 

kg 

+ 63 a 70 

kg 
+ 70 a 78 kg 

Pesado 
– – 

+ 45 a 50 

kg 
+ de 52 kg + de 64 kg + de 70 kg + de 78 kg 

Super Pe-

sado 
– – + de 50 kg – – – – 
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─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

Classe Idade 

Master 1 30 a 40 anos 

Master 2 35 a 39 anos 

Master 3 40 a 44 anos 

Master 4 45 a 49 anos 

Master 5 50 a 54 anos 

Master 6 55 a 59 anos 

Master 7 60 a 64 anos 

Master 8 acima de 65 anos 
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Sistemas de disputas 

─ 

 

─ 

1ª rodada  2ª rodada  3ª rodada  4ª rodada  5ª rodada 

Competidor 1 

x 

Competidor 6 

 Competidor 1 

x 

Competidor 5 

 Competidor 1 

x 

Competidor 4 

 Competidor 1 

x 

Competidor 3 

 Competidor 1 

x 

Competidor 2 

Competidor 2 

x 

Competidor 5 

 Competidor 6 

x 

Competidor 4 

 Competidor 5 

x 

Competidor 3 

 Competidor 4 

x 

Competidor 2 

 Competidor 3 

x 

Competidor 6 

Competidor 3 

x 

 Competidor 2 

x 

 Competidor 6 

x 

 Competidor 5 

x 

 Competidor 4 

x 

3ª rodada2ª rodada1ª rodada

Vencedor final

Finalista 1

Vencedor 1

Competidor 1

Competidor 2

Vencedor 2

Competidor 3

Competidor 4

Finalista 2

Vencedor 3

Competidor 5

Competidor 6

Competidor 7 

(isento)
Competidor 7
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Competidor 4 Competidor 3 Competidor 2 Competidor 6 Competidor 5 

─ 

1ª rodada  2ª rodada  3ª rodada 

Competidor 1 

x 

Competidor 2 

 Competidor 1 

x 

Competidor 3 

 Competidor 2 

x 

Competidor 3 

─ 

1ª rodada  2ª rodada  3ª rodada (se necessária) 

Competidor 1 

x 

Competidor 2 

 Competidor 1 

x 

Competidor 2 

 Competidor 1 

x 

Competidor 2 

Como deve estar o judogi 
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Shiai-jo, a área de combate 

 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 
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Interrupções e penalizações 

─ 

─  
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─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

Pontuações e vitória 

─ 

─ 
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─ 

─ 

─ 

─ 

Comandos e gestos usados pelos árbitros 

 

  
 

Hajime: comando para iniciar a 

luta; 

Matte: comando para interrom-

per a luta temporariamente; 
Comando para arrumar o judogi; 

   

 
 

 

Shido: comando dado para no 

momento em que o competidor 

comete uma falta; 

Shido por falta de combativida-

de. É seguido pelo gesto de shi-

do apontado para os competido-

res; 

Falta por falso ataque. É seguido pelo 

gesto de shido apontado para o 

competidor que cometeu; 
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Osaekomi: comando dado no 

início de uma imobilização; 

Toketa: comando dado no mo-

mento em que é desfeita uma 

imobilização; 

Sono-mama: ordem para parar a luta 

no chão e permanecer na posição; ou 

Yoshi: retomar a luta, continuar; 

   

 

  

Waza-ari: comando dado para o 

ponto quase perfeito e quando o 

competidor imobiliza o adversá-

rio entre 10 e 19 segundos; 

Ippon: é o comando dado para 

o ponto completo ou para a 

imobilização por 20 segundos. 

Um ippon encerra a luta; 

Kachi: indica a vitória do lutador. É 

apontado para o competidor que 

venceu. 

 

O shiai 
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O Judô brasileiro nas Olimpíadas 

Símbolo do Judô 

nas Olimpíadas 

Aurélio Miguel após conquistar a 

medalha de ouro nos Jogos Olím-

picos 
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Sarah Menezes vencendo a se-

mifinal nas Olimpíadas de Lon-

dres 2012 
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Recomendações 

Para ler 

─ 

─ 

─ 

─ 

Para assistir 

─ 

─ 

Para acessar 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 


