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RESUMO 

CONSTRUÇÃO, VALIDAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM PROGRAMA 

COMPUTADORIZADO PARA ANÁLISE DE AÇÕES TÉCNICAS E TÁTICAS 

EM ATLETAS DE JUDO: DIFERENÇAS ENTRE CLASSES, CATEGORIAS E 

NÍVEIS COMPETITIVOS 

 

Autora: BIANCA MIARKA 

Orientador: PROF. DR. EMERSON FRANCHINI 

 

Essa dissertação apresenta dois objetivos de trabalho (1) 

desenvolvimento e avaliação um programa computacional para análises 

técnico-táticas em combates de judô; (2) analisar as ações técnico-táticas 

utilizadas por atletas de judô de quatro classes de idade (pré-juvenil, juvenil, 

júnior e sênior), nas oito categorias de peso oficiais do Brasil (super-ligeiro até 

pesado) no sexo masculino e feminino, em dois níveis diferentes, a saber: (a) 

Circuito Paulistano e (b) Estadual de São Paulo. Nesta segunda parte, foram 

analisadas as variáveis: i) estrutura temporal do combate; ii) execução e 

orientação de golpes; iii) quantificação de pontuação; e iv) caracterização do 

tipo de pegada. Para verificação da objetividade do programa computacional, 

três experts realizaram 20 análises de combate, sendo que um deles analisou 

as mesmas 20 por três vezes (1° expert, n= 20; 2° expert n= 20, e; 3° expert n= 

60). Para a comparação entre grupos observados no segundo estudo e para 

verificar a correlação de concordância (CCC) entre as medidas dos experts, 

utilizou-se a Análise de Variância e, quando necessário, post hoc de Tukey, 

com nível de significância adotado de 5%. Os resultados quanto ao programa 

demonstraram forte correlação intra e inter-expert, com alto grau de 

concordância (> 0,90 de índice) para 41 grupos de variáveis e (>0,80 de índice) 

para 37 grupos de variáveis, respectivamente. Para o segundo estudo, os 

principais resultados para o sexo masculino foram: no nível estadual e/ou a 

classe sênior, utilizam maiores tempos de combate, de luta em pé (tachi-waza) 

de movimentação livre, de pegada e da variação de pegada e direção de 

ataque. Nos grupos do sexo feminino, ocorreram diferenças entre o nível 

estadual e/ou a classe sênior (exceto quando comparado à classe pré-juvenil 
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no tempo de combate sem pausa e no tempo de pegada) e os demais grupos - 

com tempos maiores para combate, tachi-waza, movimentação livre e pegada -

, demonstraram diferenças entre a categoria pesado - que possuiu tempos de 

combate, tachi-waza, movimentação livre e pegada menores do que as 

categorias meio-leve, leve e meio-médio. Quanto às diferenças entre níveis, as 

atletas do estadual apresentaram uma frequência maior de entradas de golpe e 

de quantidade de tipos de pegada utilizados. 

Palavras-chave: Judô, Técnica, Tática, Análise Notacional; Desempenho 

competitivo, Aprendizagem Técnico-Tática. 
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ABSTRACT 

CREATION, VALIDATION AND APPLICATION OF A COMPUTER PROGRAM 

FOR ANALYSIS OF TECHNIQUES AND TACTICS IN JUDO ATHLETES: 

DIFFERENCES BETWEEN CLASSES, CATEGORIES AND COMPETITIVE 

LEVELS 

 

Author: BIANCA MIARKA 

Supervisor: PROF. DR. EMERSON FRANCHINI 

 

This dissertation has two goals: developing and evaluating a computer program 

for the analysis of technical and tactical combat in judo, and analyzing 

technical-tactical actions used by judo athletes from four age classes (pre-

juvenile, juvenile, junior and senior) in the eight official Brazilian weight 

categories (super-light to heavy), males and female, at two different levels, 

namely: (1) São Paulo City (Paulistano) and (2) São Paulo State levels. The 

variables were: i) temporal fight structure, ii) execution and direction of throws, 

iii) quantification of scores and iv) characterization of grip type. In order to verify 

the objectivity of the computer program, three experts conducted 20 analyses of 

combats, with one expert examining three times the same 20 (1st. expert, n = 

20; 2nd. expert n = 20; 3rd. expert n = 60). For comparison between groups 

observed in the second study and in order to verify the concordance correlation 

(CCC) between experts’ measurements, analysis of variance and, when 

necessary, post hoc Tukey test with significance level p <0.05, were used. The 

results from the software showed strong intra and inter-expert agreement, with 

higher rate (> 0,90 of index) in 41 groups of variables and (>0,80 of index) in 37 

groups of variables, respectively. For the second study, the most significant 

results from the male group were at the state and/or the senior class, using 

longer periods of combat, standing fight (tachi-waza), free displacement, grip 

time and variation in grip type, and direction of attacks. In females, there were 

differences between state and/or the senior class (except when compared to 

pre-juvenile in fight time without pause and grip time) and other groups, with 

more combat time, tachi-waza, free displacement and grip - showing differences 

between the heavyweight, who presented less combat, tachi-waza, free 
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movement and grip times, and half-lightweight, lightweight and welterweight 

categories. Regarding differences between levels, state-level athletes used a 

higher frequency of techniques and different grip types. 

Key-words: Judo, Technique, Tactics, Notational Analysis; Competitive 

Performance, Technical and Tactical Learning. 

 

 


