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Judô na EEFERP/USP – Aproximação entre a Universidade e a Sociedade através do Esporte 

 
Instituições proponentes:  
- Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo - EEFERP/USP  
- Federação Paulista de Judô - 12ª Delegacia Regional - Mogiana - F.P.Judô/Mogiana 
 
Público Alvo:  
Estudantes do Ensino Fundamental e Médio, Estudantes que praticam Judô, Professores de Educação 
Física, Técnicos de Judô e Dirigentes das áreas de Educação e Esporte/Judô. 
 
Principais atividades:  
1) Judô na EEFERP/USP: Visitas de estudantes do ensino fundamental e médio à EEFERP/USP. 
2) Curso de Judô. 
3) II Workshop Ciência e Esporte - Núcleo de Alto Rendimento. 
 
Membros da Equipe: 
Prof. Cleber do Carmo (F.P.Judô/Mogiana - Faixa Vermelha e Branca - 6º Dan - Judô) 
Prof. Cristiano Roque Antunes Barreira (EEFERP/USP, Faixa Preta 3º Dan - Karate) 
Prof. Enrico Fuini Puggina (EEFERP/USP, Faixa Marrom - Judô) 
Prof. Hugo Tourinho Filho (EEFERP/USP) 
Prof. Marcelo Papoti (EEFERP/USP) 
Prof. Tito José Bonagamba (IFSC/USP, Faixa Preta 1º Dan - Judô) 
Apoio: 
Daniel Rolnik (CAPEX/EEFERP/USP) 
 
Introdução  
Uma Universidade de qualidade se envolve profundamente com a Sociedade que a apoia, oferecendo, 
não apenas formação em nível superior aos cidadãos, mas também se preocupando em realizar 
atividades que possam contribuir efetivamente ao desenvolvimento socioeconômico do País. A 
Universidade de São Paulo tem se esforçado neste sentido em várias frentes de atuação, contando com 
todas suas áreas de conhecimento. É importante destacar que a proposta de gestão apresentada pelos 
Professores Vahan Agopyan e Antonio Carlos Hernandes para a Gestão 2018-2022 recebeu o título “USP: 
Excelência para a sociedade”. A EEFERP/USP é totalmente solidária a essa proposta e propõe as 
atividades abaixo descritas. 
 
Obviamente, a EEFERP/USP não pode colaborar e atuar em todas as modalidades esportivas e 
respectivas comunidades simultaneamente. Para dar início a essas atividades, escolheu uma modalidade 
esportiva muito praticada e de alto desempenho no Brasil, o Judô. O Judô no Brasil apresenta uma história 
relevante de sucesso, tanto no âmbito nacional quanto internacional, com destaque para os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos, onde mulheres e homens têm alcançado grande êxito ao longo da história, 
desde os Jogos Olímpicos de 1972, quando o Judoca Chiak Ishii ganhou a medalha de bronze, com o 
apoio de várias entidades, destacando a Confederação Brasileira e as Federações Estaduais de Judô.  
 
Nesta trajetória de sucesso do Judô devemos também incluir a USP, evidenciando as importantes 
contribuições do Prof. Emerson Franchini, docente da EEFE/USP. O Prof. Franchini, além de ser Judoca 
Faixa Preta 2° Dan, é um estudioso desta modalidade esportiva, se destacando, não somente como uma 
das lideranças mundiais da Ciência das Artes Marciais, com ênfase ao Judô, como também na 
transmissão de seus conhecimentos à preparação física de vários atletas, com resultados expressivos em 
competições de alto rendimento, como os Jogos Pan-Americanos, Campeonatos Mundiais e Jogos 
Olímpicos. É importante ressaltar que a primeira final olímpica do Judô, disputada por um brasileiro, foi 
realizada por Douglas Eduardo de Brito Vieira, então estudante da EEFE/USP, alcançando a medalha de 
prata nos Jogos Olímpicos de Verão de Los Angeles em 1984.  
 
Além desses fatos, o grande sucesso do Judô Brasileiro demonstra o inestimável valor das importantes 
contribuições da Cultura Japonesa no Brasil. 
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Tendo em mente todas essas extraordinárias características do Judô no Brasil, nos ambientes esportivos e 
acadêmicos, a EEFERP/USP deu um passo inicial importante, realizando o Workshop Estratégico USP - 
Ciência e Esporte: "O Judô como modelo de esporte de alto rendimento no Brasil", em 20/11/2017, que 
contou com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, Federação Paulista de Judô e a presença de 
membros da Confederação Brasileira de Judô, Confederação Brasileira de Karatê e Comitê Paralímpico 
Brasileiro, além de vários nomes de destaque na área de Ciência do Esporte. 
(http://www.eeferp.usp.br/?q=pt-br/home/workshop-estrategico-usp-ciencia-e-esporte-o-judo-como-modelo-
de-esporte-de-alto-rendimento-no) Um dos principais objetivos deste evento foi promover uma efetiva 
integração entre comunidades esportiva e acadêmica, procurando trazer resultados ainda mais 
expressivos para o Esporte brasileiro, lembrando que esta estratégia de aproximação deverá ser estendida 
a outras modalidades esportivas.   
 
Em função da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão em 2020, o País sede, Japão, 
através da ação “Sport for Tomorrow” (https://www.sport4tomorrow.jp/), uma iniciativa que visa a utilizar o 
esporte como ferramenta para desenvolvimento social e humano, propôs ao Brasil, o Programa “Judô nas 
Escolas”, em parceria com a Universidade de Tsukuba e contando, no Estado de São Paulo, com o apoio 
do Instituto Kodokan do Brasil e Federação Paulista de Judô.  
 
Para a apresentação do Programa, o Professor da Universidade de Tsukuba, o Judoca Hirotaka Okada – 
bicampeão mundial e bronze olímpico – apresentou no dojo, de forma didática, no dia 10/03/2018, na 
Arena Olímpica do Judô – Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães – Ibirapuera, como o Judô 
deve ser apresentado aos jovens de Escolas Públicas.(http://www.fpj.com.br/workshop-orientacao-para-
professores-referente-ao-judo-nas-escolas/. A USP esteve representada no evento pelo Prof. Tito José 
Bonagamba. 
 
Após este importante evento, foi realizada uma reunião sobre o Programa “Judô nas Escolas” no 
Consulado Geral do Japão, no dia 13/03/2018, com as seguintes presenças: Sr. Yosuke Nakatomi (Vice-
Consul), Profs. Hirotaka Okada e Junpei Igarashi (Universidade de Tsukuba), Sr. Satoshi Watanabe 
(Japan Sport Council – Sport for Tomorrow), Senseis Takanori Sekine e Rafael Borges (Presidente e 
Coordenador de Comunicação do Instituto Kodokan do Brasil), bem como os docentes da USP, Myrian 
Nunomura, Walter Roberto Correia e Tito José Bonagamba. Durante esta reunião no Consulado Geral do 
Japão, ciente da importância da janela de oportunidades oferecida à EEFERP/USP, foi discutida, de forma 
sucinta, a proposta que está sendo apresentada neste documento, que se diferencia do projeto “Sport For 
Tomorrow”, mas utiliza as mesmas reflexões sobre a importância do Esporte para o desenvolvimento 
social e humano.  
 
Após todos esses importantes contatos, a Direção da EEFERP/USP, ciente de suas relevantes 
possibilidades de aproximação à Sociedade, através do esporte, abraçou a oportunidade apresentada pelo 
Governo do Japão e Universidade de Tsukuba, tendo em mente todas as atribuições intrínsecas de uma 
Unidade de Ensino e Pesquisa: Cultura e Extensão Universitária, Ensino (de Graduação e Pós-
Graduação), Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, bem como Internacionalização. Deste modo, nos 
colocamos como totalmente solidários a essa importantíssima proposta do movimento “Sport for 
Tomorrow”, porém, atuando dentro de suas características e possibilidades. 
 
O projeto proposto pela EEFERP/USP dedicado a aproximar-se da Sociedade através do Judô, envolverá 
as atividades descritas abaixo, em parceria com a Federação Paulista de Judô, através da 12ª Delegacia 
Regional - Mogiana, liderada pelo Prof. Cleber do Carmo.  
 
Para o êxito do projeto proposto, estamos estreitando contato com os seguintes setores: Reitoria, Pró-
Reitorias e Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI) da USP, 
Consulado Geral do Japão - São Paulo, Escritório da Universidade de Tsukuba - São Paulo, Instituto 
Kodokan do Brasil, Diretorias Regionais de Ensino e Secretarias Municipais da Educação. 
 
 
 

http://www.eeferp.usp.br/?q=pt-br/home/workshop-estrategico-usp-ciencia-e-esporte-o-judo-como-modelo-de-esporte-de-alto-rendimento-no
http://www.eeferp.usp.br/?q=pt-br/home/workshop-estrategico-usp-ciencia-e-esporte-o-judo-como-modelo-de-esporte-de-alto-rendimento-no
https://www.sport4tomorrow.jp/
http://www.fpj.com.br/workshop-orientacao-para-professores-referente-ao-judo-nas-escolas/
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Atividades: 
 
1) Judô na EEFERP/USP 
 
Objetivo: visitas de estudantes do ensino fundamental e médio à EEFERP/USP, que deverão ocorrer de 
manhã e à tarde, incluindo almoço no Restaurante Universitário 
 
Organizadores: EEFERP/USP e F.P.Judô/Mogiana 
 
Público alvo inicial: 
 
1) Atletas do Projeto “Rumo ao Pódio” (10/10/2018) 
2) Atletas do “Projeto Educa Judô” (data a definir) 
3) Atletas do “Projeto Judô Para Todos” (data a definir) 
 
Posteriormente, serão convidados estudantes do ensino fundamental e médio, judocas ou não, 
acompanhados por professores e diretores de escolas públicas ou privadas, contando com o apoio e 
parceria das Diretorias Regionais de Ensino. 
 
Programação: 
 
- Palestra: USP e as oportunidades que ela oferece. (Equipe EEFERP/USP) 
 
- Palestra: EEFERP/USP e as oportunidades que ela oferece. (Equipe EEFERP/USP) 
 
- Coffee Break com “Show da Física”. (Equipe IFSC/USP) 
 
- Palestra: História dos Jogos Olímpicos, incluindo o papel do Prof. Jigoro Kano na consolidação dos ideais 
Olímpicos e da Educação Física, bem como os expressivos resultados alcançados pelo Judô Brasileiro na 
competição. (Equipe EEFERP/USP) 
 
- Visita às dependências da EEFERP/USP. (Equipe EEFERP/USP) 
 
- Almoço no Restaurante Universitário. 
 
- Palestra: História, Filosofia, Ética e Terminologia do Judô. (Equipe F.P.Judô/Mogiana) 
 
- Palestra: Relatos de experiência de vida esportiva de um(a) atleta de alto rendimento olímpico do Judô. 
(Equipe F.P.Judô/Mogiana) 
 
- Atividades de Judô no Tatame, a definir de acordo com o perfil dos visitantes. (Equipe F.P.Judô/Mogiana) 
 
OBS: os Judocas visitantes estarão trajando quimono branco. 
 
2) Curso de Judô na EEFERP/USP 
 
Objetivos: Oferecer aos alunos fundamentos teóricos e práticos do Judô, incluindo aspectos históricos e 
filosóficos. 
 
Organizadores: F.P.Judô/Mogiana e EEFERP/USP 
 
Público alvo: Professores de Educação Física do Ensino Fundamental e Médio e Alunos de Graduação e 
Pós-Graduação de Educação Física e Esporte e de áreas correlatas. 
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3) II Workshop - Núcleo de Alto Rendimento – EEFERP/USP 
 
Organizadores: EEFERP/USP e F.P.Judô/Mogiana  
 
Objetivos: Apresentar os protocolos de avaliação através de lutas simuladas, prescrição e monitoramento 
do treinamento, métodos específicos para o desenvolvimento da força e potência, bem como as 
estratégias nutricionais para melhora do desempenho esportivo, com ênfase no Judô. 
 
Público alvo: Alunos de Graduação e Pós-Graduação de Educação Física e Esporte e de áreas correlatas, 
Técnicos, Preparadores Físicos, Atletas e Pessoas interessadas no Judô de alto rendimento. 


