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Curso de Técnicas de Ensino – CTE
Visão Geral do Curso: Sabendo-se que ser faixa preta não significa ser professor, e que os faixas roxas
(monitores) e marrons (instrutores) são um primeiro passo para desenvolvimento de um bom Faixa Preta
Professor, este curso visa iniciar e registrar os monitores, instrutores e professores de jiu-jitsu como parte
integrante de um circulo reconhecido de profissionais devidamente habilitados, com técnicas e
procedimentos pedagógicos atualizados. Este curso ajuda a desenvolver o conteúdo teórico e prático do JiuJitsu, valorizando a docência como profissão, apresentando de forma prática, racional e eficiente os
conceitos técnicos que envolvem o conhecimento com o relacionamento professor x aluno, culminando em
uma aula dinâmica, prazerosa e devidamente técnico-pedagógica.
A partir da iniciativa dos Grandes Mestres Carlos Gracie, João Alberto Barreto, Carlos Robson Gracie e
atualmente do Mestre Hélio Batista Fadda, com o apoio de reconhecidos Grandes Mestres de Jiu-Jitsu, este
curso visa normatizar e sistematizar as ações pedagógicas dos Professores faixas pretas e Mestres de JiuJitsu. Isso se dá ao fato de não haver uma cadeira de competências hierárquicas de desenvolvimento
pedagógico, portanto, tem ficado a critério de cada Professor, Mestre, Academia e Entidade de Jiu-Jitsu o
“Modus Operandi” do ensino. De forma heterogênea e sem padrões, se multiplica os conhecimentos
adquiridos ao longo do tempo, deixando de lado as Metodologias Pedagógicas e demais conceitos que muito
agregam ao futuro do Jiu-Jitsu Brasileiro.

Objetivo do Curso: Capacitar o público alvo a desenvolver de forma prática e dinâmica os conceitos
pedagógicos básicos inerentes a docência do Jiu-Jitsu, observando-se sobre tudo, a qualidade técnica
esperada e apropriada à um Professor Faixa Preta de Jiu-Jitsu, e/ou, seus seguimentos educacionais.
Conceituar a figura do Professor como profissional de Educação e Saúde em ambiente acadêmico,
representando desta forma a mais nobre representação filosófica, técnica e pratica da arte, como resultado
do aprimoramento do Jiu-Jitsu Brasileiro difundido em todo mundo pela família Gracie e os seguimentos
originais.
Visão do Conteúdo Programático: História do Jiu-Jitsu, Questões Profissionais ( Legislação, Legalidade,
Conceitos Éticos...) Técnicas de Apresentação, Desenvolvimento e Dinâmica Prática, Liderança e Comando,
Metodologias especificas, Liturgias, Filosofias e Atualização do Sistema de Graduações.
Metodologia Pedagógica: Apresentações Teóricas e práticas de forma a desenvolver uma linguagem
individual a cada aluno, culminando sobre tudo, o desenvolver da cultura filosófica e técnica adquirida em
consonância com as mais atualizadas técnicas pedagógicas. Ao final será realizado uma avaliação prática
(aula) e a apresentação de um trabalho de conclusão de curso (plano de aula), estes definirão a entrega da
certificação.
Duração e Período: 01 dia de final de semana, no horário de 08 às 17hs, culminando em um total de 08
horas Aula. Sabendo-se que haverá intervalo para almoço de 12 as 13 hs.
Público Alvo: Todas a faixas, e em especial, os faixas roxas e marrons e pretas. Aberto a todos os graus de
professor e mestre, se voluntários.
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Corpo Docente: Sob a égide do Grande Mestre Helio Batista Fadda, faixa Vermelha – 9º grau, Bacharel e
com licenciatura Plena em Educação Física pela UGF, o curso é dirigido e administrado pelo Professor
Alexandre Paiva Cardoso, faixa preta 6º grau, Pós-Graduado em Docência do Ensino Superior pela UCB.
Instrutor de renomadas instituições nacionais e internacionais e Coordenador dos mesmos cursos na FJJRio,
FJJDRio, FJJO e FJJP.
Dados complementares: Seguindo como exemplo, os conceitos básicos de educação aplicados pelo
Grande Mestre de Jiu-Jitsu Japonês, Professor Jigoro Kano, quando decidiu criar, à partir do Jiu-Jitsu, o Judô,
a Federação de Jiu-Jitsu Profissional do Estado do Rio de Janeiro, destaca os valores filosóficos, técnicos e
acadêmicos de seus Professores e Mestres, como os preceitos fundamentais para o desenvolvimento e
continuidade do Jiu-jitsu Brasileiro. A partir de um programa de treinamento específico, e formando
graduados fundamentados na credibilidade intelectual dos conhecimentos que envolvem todas as
disciplinas do Jiu-Jitsu Brasileiro, poderemos demonstrar uma visão distintamente legítima esperada ao
supremo corpo docente desta arte, representados por seus Mestres e Grandes Mestres.Com uma dinâmica
simples, este curso completa e desenvolve a forma de ensinar os conhecimentos adquiridos na Academia de
Jiu-Jitsu, qualificando o quadro docente como Monitores, Instrutores e Professores devidamente
reconhecidos e preparados para a docência em consonância às diretrizes da Confederação, bem como, do
verdadeiro Jiu-Jitsu Brasileiro. Através de uma visão holística e destacando, sobre tudo, a legalidade e
legitimidade da profissão, este curso inicia agregando valores a todos envolvidos.
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