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Filosofia oriental versus esporte moderno 

 O Judô surgiu como uma daquelas artes marciais que colocava o aprendizado e a desenvolvimento 

espiritual com igual ou maior importância do que valência física. Essa filosofia tem sua origem ligada ao 

mestre japonês Jigoro Kano, que no ano de 1882 fundou o Instituto Kodokan, considerado ainda hoje o 

templo do esporte. Kano foi o responsável por unir características de outras escolas de lutas e formular as 

regras do Judô (ju-do em japonês), nome que significa “o caminho da suavidade”. 

 O intuito do mestre fundador era que toda vitória e também as derrotas representassem uma 

evolução espiritual ao praticante, por meio do respeito ao oponente, ao mestre e ao local de disputa, 

operando mais ou menos como um código de ética e transpondo a prática como uma mera aplicação de 

técnicas. 

 Passados quase 140 anos do surgimento de tal arte marcial, esta perdeu grande parte de suas 

características originais, tendo em vista que as exigências geradas pela necessidade de resultados, 

medalhas e prêmios fizeram com que, gradativamente, os atletas colocassem a vitória por si só como 

objetivo maior, ficando aquela ética filosofia de Kano, restrita às antigas academias orientais sem fins 

competitivos. É um ônus que se paga ao moldar a arte marcial oriental visando configurá-la como esporte 

moderno. 

O principal objetivo da modalidade consiste em derrubar o oponente com as costas no tatame, para 

tanto são permitidos golpes de projeção, o mais importante é chamado de Ippon, pois, se realizado com 

sucesso, em qualquer momento da luta, finaliza a disputa, dando a vitória a quem o aplicou. Outra forma 

de se chegar ao Ippon é manter o adversário imobilizado por pelo menos 20 segundos. 

 Outros golpes também contam pontos, como o Waza-ri (é muito parecido com o Ippon, mas difere 

deste por não ser caracterizado por tanta perfeição técnica, ou seja, o adversário é lançado ao solo quase 

de costas, mas não o atinge apenas em um tempo) e o Yuko (consistente na queda lateral do oponente, 

contanto que este caia com o braço recolhido ou no prolongamento do tronco). Dois Waza-ri ou três Yuko 

são computados como Ippon, e assim finaliza-se da mesma forma a luta). Havia ainda o Koka, que consistia 

na derrubada do adversário em posição sentado, apesar de valer como pontuação, este golpe não 

possibilitava o fim da luta ao se acumular, porém tal tipo de golpe, após a realização de alguns testes em 

campeonatos menores, foi excluído do regulamento a partir das Olimpíadas de Londres (2012). 

 Durante a luta, os atletas podem sofrer punições, que são chamadas de shidos. Estes podem 

ocorrer por falta de combatividade, atitude antidesportiva leve e ataques falsos. Essas punições não 

computam pontos ao adversário, mas, se o combate terminar empatado, é proclamado vencedor aquele 

que possuir menos shidos. Existe também o hansokumake que consiste na desqualificação imediata do 

atleta infrator, geralmente ocasionado por infrações mais graves, como golpes ilegais, atitudes 

antidesportivas graves ou quatro shidos acumulados na mesma luta. 

As lutas possuem tempo de cinco minutos, com golden score em caso de empate. Nesta 

prorrogação de tempo, qualquer golpe aplicado, finaliza a luta, em última circunstância, terminado este 

tempo extra sem nenhuma pontuação, os árbitros, levando em conta o tempo total de luta, elegem o 

lutador de melhor desempenho.  



 
 

 Os tatames utilizados para as competições mundiais e olímpicas devem medir 10 x 10m, ou seja, 

100m², com pelo menos 4m de área de segurança. Esta última se faz necessária pelo fato de que durante a 

luta, se um golpe for iniciado dentro do tatame, o mesmo pode ser concluído nessa área de segurança. 

 O Judô é, segundo dados da sua própria federação internacional, em números absolutos, o segundo 

esporte com maior número de praticantes em todo o mundo, perdendo apenas para o Futebol. Sendo 

ainda, aquele que possui mais federações nacionais ligadas à sua entidade mor (Internacional Judô 

Federation – IJF). 

 
Trajetória Olímpica 
  
 Após uma sessão do Comitê Olímpico Internacional (COI), realizada em Roma em agosto de 1960, a 
Diretoria decidiu reconhecer a Federação Internacional de Judô (IJF) e incluir este esporte no programa 
olímpico de Tóquio (1964). Portanto, a modalidade teve seu início nestas Olimpíadas, no Japão, mas, 
apenas como esporte demonstrativo.  
 
 Em outubro de 1963 uma nova sessão foi realizada em Baden-Baden, Alemanha. Durante a mesma, 
foi recordada a decisão, tomada em Moscou (1962), de incluir apenas 18 esportes no programa olímpico 
da Cidade do México (1968). O Judô estava incluso na lista de esportes eliminados desta edição. 
 
 Na sessão do COI realizada em Madri, em agosto de 1965, foi tomada a decisão de aumentar 
novamente o número de modalidades inseridas no programa das Olimpíadas de Munique (1972), passando 
a ser 21, no qual, o Judô foi reincluído nesta nova lista.  
 
 As mulheres puderam disputar a modalidade mais tardiamente do que os homens, como na 
maioria dos esportes olímpicos. Em junho de 1985, em Berlim, o COI decidiu dar espaço à participação 
feminina nos Jogos Olímpicos em Barcelona (1992), com a condição de que a IJF resolvesse algumas 
questões pendentes. Apesar disto, o esporte foi demonstrado nos Jogos de Seul (1988). 
 
 Existem, atualmente, sete categorias de peso para disputas femininas e masculinas. Em disputas 
olímpicas os japoneses dominam o pódio, porém nos últimos anos eles não têm obtido resultados 
expressivos. 
 
  

 

CATEGORIAS JUDÔ 

PESO Masculina Feminina 

Extra-leve Até 60kg Até 48kg 

Meio-leve 60-66kg 48-52kg 

Leve 66-73kg 52-57kg 

Meio-médio 73-81kg 57-63kg 

Médio 81-90kg 63-70kg 

Meio-pesado 90-100kg 70-78kg 

Pesado Acima de 100kg Acima de 78kg 



 
 

 
Até Los Angeles (1984), havia uma categoria masculina que era aberta a todos os pesos, mas foi 

retirada após esta edição. 
 
Fez História 

  
 O judoca japonês Tadahiro Nomura 
foi o que mais conquistou medalhas de ouro 
em Jogos Olímpicos, todas obtidas na 
categoria extra leve (até 60kg). Ele nasceu 
em 10 de dezembro de 1974 e logo aos 21 
anos participou de sua primeira edição 
olímpica, a de Atlanta (1996), onde 
conquistou sua primeira medalha de ouro, 
na disputa contra o italiano Girolamo 
Giovinazzo. Nas edições seguintes, Sidney 
(2000) e Atenas (2004), ele repetiu este 
feito, derrotando o coreano Bu-Kyung Jung e 
o georgiano Nestor Khergiani, 
respectivamente. Suas conquistas podem ter 
relação com as suas raízes, já que o atleta 

veio de uma família de campeões: seu tio, Toyokazu Nomura, foi campeão 
olímpico em Munique (1972), enquanto seu pai foi o treinador do medalhista de 
ouro de Los Angeles (1984), Shinji Hosokaw. Tadahiro também conquistou o 
título do Campeonato Mundial de 1997, realizado em Paris e da Copa do Mundo 
de 2006, realizada em Praga.  
 
 A atleta belga Ingrid Berghmans é a judoca com mais feitos realizados até 
hoje. Em campeonatos europeus Ingrid já obteve sete medalhas de ouro, quatro 
de prata e três de bronze na categoria até 72kg. Em campeonatos mundiais 
conquistou 11 medalhas, sendo seis de ouro nas categorias até 72kg e aberto, 
estas foram obtidas entre 1980 e 1989. Em Jogos Olímpicos ela venceu quando a 
modalidade era apenas um esporte de demonstração, isto ocorreu em Seul 

(1988). Atualmente ela se dedica ao Vital Club Ingrid Berghmans, clube para 
“diversão, esporte e lazer”. 
 
Potência Olímpica 

  
 A seleção francesa tem se destacado no esporte nos últimos anos. 
Atualmente é a segunda seleção com maior número de medalhas em Jogos 
Olímpicos, perdendo somente para o país que originou este esporte, o 
tradicional Japão. Possui um total de 44 medalhas, sendo 12 de ouro, oito de 
prata e 24 de bronze. Em Atenas (2004), conquistou apenas uma medalha de 
bronze na categoria até 48kg feminina (Ligeiro), porém foi aumentando este 
número nas edições seguintes. Em Pequim (2008), obteve quatro medalhas, 
sendo duas de prata (Peso Meio-médio feminino e Meio-leve masculino) e duas 
de bronze (Meio-pesado feminino e Pesado masculino). Já em Londres, 
obtiveram sete medalhas, sendo duas medalhas de ouro (Médio feminino e 
Pesado masculino) e cinco de bronze (Meio-leve, Leve, Meio-médio e Meio-

pesado feminino e Leve masculino). O destaque é o atleta Teddy Riner no 
Pesado, considerado uma verdadeira lenda do esporte francês. Com estes 
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números é possível ver notória evolução da França na modalidade, o que pode conceder certo favoritismo 
aos atletas da mesma em algumas categorias nos Jogos no Rio de Janeiro (2016). 
 
De Olho Neles 
  

 Dirk Van Tichelt é um dos atletas que poderá representar a 
Bélgica nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016. Ele nasceu 
em 10 de junho de 1984 e iniciou na modalidade por causa de seu 
irmão e suas duas irmãs que a praticavam, apesar do fato de que os 
amigos dele jogavam apenas o futebol. Começou com sete anos no 
clube de judô Hirano Blecht, com o treinador Frans Geerts. Ele 
compete na categoria até 73kg (Peso Leve) e já conquistou duas 
medalhas de bronze em campeonatos mundiais (Roterdã, 2009 e 
Rio, 2013) e uma de ouro no Campeonato Europeu realizado em 
Lisboa (2008). Além destas conquistas ele se encontra na 1ª posição 
do ranking mundial de 2014 da IJF. Como já subiu ao pódio no 
Mundial do Rio de Janeiro em 2013, possivelmente reaparecerá nos 
Jogos de 2016 como um dos favoritos da seleção belga. 
 
 Audrey Tcheuméo é atualmente a 
número um do ranking mundial na 
categoria Meio-pesado (70-78kg) 
feminina. Ela nasceu no subúrbio de 
Bondy, localizado na França, em 20 de 

abril de 1990. De 2010 até maio de 2014 conquistou: dois títulos no 
Campeonato Francês (2010 e 2011); duas medalhas de ouro (2011 e 2014) e 
uma de prata (2012) em campeonatos europeus; uma medalha de ouro (2011) e 
uma de bronze (2013) em campeonatos mundiais; e uma medalha de bronze 
nos Jogos Olímpicos em Londres (2012), além de outros títulos internacionais de 
campeonatos menores. Audrey acabou perdendo para a britânica Gemma 
Gibbons nas semifinais em Londres. Contudo, seus mais recentes resultados 

demonstram que a atleta se dedicará muito para que novamente tenha uma 
chance de ir em busca de uma medalha olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, 
em 2016. 
 
O Judô no Brasil 

 O primeiro contato do Brasil com o Judô se deu na década de 1920, quando Eisei Maeda fez uma 
demonstração desta arte marcial em Porto Alegre. Da capital gaúcha ele seguiu para os estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Pará, nos quais se utilizou do mesmo método na tentativa de popularizar a técnica. 
Apesar disso, o Judô demoraria a se estabelecer definitivamente no país. 
 
 Somente em 1938 foi fundada a primeira academia destinada ao ensino dessa arte marcial no 
Brasil. Isto se deu após uma segunda onda emigratória japonesa ao país. Entre essas pessoas de origem 
oriental que desembarcaram no Brasil para trabalhar em lavouras de café, estava o professor Ryuzo 
Ogawa, que juntamente com seus aprendizes fundou a Academia Ogawa, organização que tinha como 
objetivo cultuar o espírito e a moral por meio da prática do Judô, disseminando os conhecimentos de 
Jigoro Kano. 
 
 A partir daí, mais escolas foram surgindo e o Judô ganhou adeptos em grande parte do país, até que 
em 1969 foi criada e Confederação Brasileira de Judô, reconhecida somente em 1972. Atualmente o Judô é 
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uma das modalidades olímpicas que o Brasil possui maior reconhecimento em âmbito mundial, sendo, 
inclusive, considerado um “celeiro” de bons atletas.  
 

Um competente trabalho vem sendo feito desde as categorias de base da seleção brasileira, o que 
possibilitou significativos resultados por parte dos atletas. Até hoje, em Jogos Olímpicos, foram 
conquistadas três medalhas de ouro (Sarah Menezes, em Londres – 2012; Rogério Sampaio, em Barcelona 
– 1992; Aurélio Miguel, em Seul – 1988) e três medalhas de prata (Tiago Camilo e Carlos Honorato, em 
Sidney – 2000; Douglas Vieira, em Los Angeles, 1984) além de mais de dez medalhas de bronze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Rogério Sampaio, Barcelona 1992. Imagem 
disponível em: 

<http://terceirotempo.bol.uol.com.br/que-fim-
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 Os resultados em campeonatos mundiais 

são ainda melhores, sendo a renovação de 

atletas uma constante dentro da seleção 

nacional. Dessa maneira, é possível ver no Judô 

– esporte que distribui um grande número de 

medalhas olímpicas – um dos possíveis caminhos 

para que o Brasil se aproxime de grandes 

potências mundiais do esporte no quadro geral 

de medalhas. Como já existem atletas 

consagrados, tradição olímpica e adequadas 

condições de treinamento, vale a pena focar 

esforços em um desenvolvimento ainda maior desta modalidade, para que o país se torne realmente um 

destaque olímpico comparável ao Japão e à Coréia do Sul, por exemplo. E consequentemente impulsione a 

colocação geral do país nas Olimpíadas. 

 
Nosso Destaque 
  
 Sarah Menezes fez história na 
modalidade olímpica para o Brasil: foi 
a primeira mulher do país a conquistar 
uma medalha de ouro no Judô. Ela 
nasceu em 26 de março de 1990, em 
Teresina, Piauí. Começou a treinar 
ainda quando criança, junto com 
meninos, o que gerou desconfiança 
dos pais na época, que acreditavam 
que modalidades de combate eram 
exclusivas para os homens.  Tal 
sobressalto dos pais foi ofuscado pelo 

sucesso da menina na modalidade. Foi 
duas vezes campeã das olimpíadas 
escolares, bicampeã também no 
Mundial Sub-20 (2008 e 2009), obteve medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 
(2011), três medalhas de bronze em campeonatos mundiais (Tóquio, 2010, Paris, 2011 e Rio 2013) e a 
medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em Londres (2012) na categoria até 48kg. Atualmente é a principal 
referência deste esporte no país, mas principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde é considerada 
um exemplo a ser seguido. Além disso, ocupa o 2ª lugar no ranking mundial em sua categoria. Sarah 
possivelmente será uma das atletas que poderá conquistar uma medalha para o país nos Jogos Olímpicos 
de 2016, no Rio de Janeiro. 
 
  

Douglas Vieira. Imagem disponível em: 
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Quadro de medalhas – Jogos Olímpicos 
 

ANO LOCAL 1º 2º 3º BRASIL 

MASCULINO           

1964 TÓQUIO 

JAPÃO                                                           

Medalhas: 3 Ouro 

e 1 Prata 

URSS                                              

Medalhas: 4 Bronze 

HOLANDA                                              

Medalhas: 1 Ouro PARTICIPOU 

1972 MUNIQUE 

JAPÃO                                              

Medalhas: 3 Ouro 

e 1 Bronze                        

 URSS                                                

Medalhas: 1 Ouro, 1 

Prata e 2 Bronze            

HOLANDA                                             

Medalhas: 2 Ouro PARTICIPOU 

1976 MONTREAL 

JAPÃO                                              

Medalhas: 3 Ouro, 

1 Prata e 1 Bronze 

URSS                                                  

Medalhas: 2 Ouro, 2 

Prata e 1 Bronze 

COREIA DO SUL                                             

Medalhas: 1 Prata e 2 

Bronze PARTICIPOU 

1980 MOSCOU 

URSS                                              

Medalhas: 2 Ouro, 

1 Prata e 2 Bronze                        

FRANÇA                                               

Medalhas: 2 Ouro, 1 

Prata e 1 Bronze 

ALEMANHA 

ORIENTAL                               

Medalhas: 1 Ouro e 4 

Bronze PARTICIPOU 

1984 

LOS 

ANGELES 

JAPÃO                                                    

Medalhas: 4 Ouro, 

1 Prata e 1 Bronze                                         

COREIA DO SUL                                                           

Medalhas: 2 Ouro, 2 

Prata e 1 Bronze 

ALEMANHA 

OCIDENTAL                                              

Medalhas: 1 Ouro e 2 

Bronze PARTICIPOU 

1988 SEUL 

COREIA DO SUL                                          

Medalhas: 2 Ouro 

e 1 Bronze 

JAPÃO                                            

Medalhas: 1 Ouro e 3 

Bronze 

URSS                                                 

Medalhas: 1 Prata e 4 

Bronze PARTICIPOU 

1992 BARCELONA 

JAPÃO                                           

Medalhas: 2 Ouro, 

1 Prata e 2 Bronze                       

HUNGRIA                                   

Medalhas: 1 Ouro e 2 

Prata e 1 Bronze 

EQUIPE UNIFICADA                                                         

Medalhas: 2 Ouro e 1 

Bronze PARTICIPOU 

1996 ATLANTA 

JAPÃO                                            

Medalhas: 2 Ouro 

e 2 Prata 

FRANÇA                                             

Medalhas: 2 Ouro e 2 

Bronze                

COREIA DO SUL                                  

Medalhas: 1 Ouro, 2 

Prata e 1 Bronze PARTICIPOU 

2000 SYDNEY 

JAPÃO                                             

Medalhas: 3 Ouro 

e 1 Prata 

FRANÇA                                         

Medalhas: 1 Ouro, 1 

Prata e 2 Bronze 

ITÁLIA                                           

Medalhas: 1 Ouro e 1 

Bronze PARTICIPOU 

2004 ATENAS 

JAPÃO                                                      

Medalhas: 3 Ouro 

e 1 Prata  

COREIA DO SUL                                         

Medalhas: 1 Ouro, 1 

Prata e 1 Bronze 

URSS                                                        

Medalhas: 2 Prata e 2 

Bronze PARTICIPOU 

2008 PEQUIM 
COREIA DO SUL                                                      

Medalhas: 1 Ouro JAPÃO                                         

AZERBAIJÃO                                            

Medalhas: 1 Ouro e 1 
PARTICIPOU 



 
 

e 2 Prata  Medalhas: 2 Ouro Bronze 

2012 LONDRES 

RÚSSIA                                           

Medalhas: 3 Ouro, 

1 Prata e 1 Bronze 

COREIA DO SUL                                         

Medalhas: 2 Ouro e 1 

Bronze 

JAPÃO                                                          

Medalhas: 2 Prata e 2 

Bronze PARTICIPOU 

      
      ANO LOCAL 1º 2º 3º BRASIL 

FEMININO           

1988 SEUL 

JAPÃO                                                   

Medalhas: 1 Ouro, 

1 Prata e 3 Bronze  

CHINA                                                       

Medalhas: 1 Ouro e 2 

Prata                  

GRÃ-BRETANHA                                        

Medalhas: 2 Ouro PARTICIPOU 

1992 BARCELONA 

FRANÇA                                                

Medalhas: 2 Ouro 

e 2 Bronze                       

JAPÃO                                            

Medalhas:  3 Prata e 

2 Bronze 

ESPANHA                                                        

Medalhas: 2 Ouro PARTICIPOU 

1996 ATLANTA 

COREIA DO SUL / 

JAPÃO                                            

Medalhas: 1 Ouro, 

2 Prata e 1 Bronze 

CUBA                                             

Medalhas: 1 Ouro, 1 

Prata e 3 Bronze                

BÉLGICA                                      

Medalhas: 1 Ouro, 1 

Prata e 1 Bronze PARTICIPOU 

2000 SYDNEY 

CUBA                                             

Medalhas: 2 Ouro 

e 2 Prata 

CHINA                                         

Medalhas: 2 Ouro, 1 

Prata e 1 Bronze 

JAPÃO                                        

Medalhas: 1 Ouro, 1 

Prata e 2 Bronze PARTICIPOU 

2004 ATENAS 

JAPÃO                                              

Medalhas: 5 Ouro 

e 1 Prata 

CHINA                                                     

Medalhas: 1 Ouro, 1 

Prata e 3 Bronze 

CUBA                                                            

Medalhas: 1 Prata e 4 

Bronze PARTICIPOU 

2008 PEQUIM 

CHINA                                                      

Medalhas: 3 Ouro 

e 1 Bronze 

JAPÃO                                         

Medalhas: 2 Ouro, 1 

Prata e 2 Bronze 

CUBA                                            

Medalhas: 3 Prata e 1 

Bronze PARTICIPOU 

2012 LONDRES 

FRANÇA                                           

Medalhas: 1 Ouro 

e 4 Bronze 

JAPÃO                                         

Medalhas: 1 Ouro, 1 

Prata e 1 Bronze 

CUBA                                                          

Medalhas: 1 Ouro e 1 

Prata PARTICIPOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gráficos 
 
Judô masculino 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Judô feminino 
 

 

 

 
 
  



 
 

Para Saber Mais 
 
COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL 
<http://www.olympic.org/tadahiro-nomura> 
<http://www.olympic.org/judo-equipment-and-history?tab=history> 
<http://www.olympic.org/Assets/OSC%20Section/pdf/QR_sports_summer/Sports_Olympiques_judo_eng.
pdf> 
<http://www.olympic.org/olympic-results/london-2012/judo> 
<http://www.olympic.org/olympic-results/beijing-2008/judo> 
<http://www.olympic.org/content/results-and-
medalists/gamesandsportsummary/?sport=31482&games=2004%2f1> 
 
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO 
<http://timebrasil.cob.org.br/atletas/sarah-gabrielle-cabral-de-menezes> 
 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ 
<http://www.cbj.com.br/noticias/2612/perfil-sarah-menezes.html> 
<http://www.cbj.com.br/painel/arquivos/noticias_arquivos/2899/121304020213_circular-03-13_relatrio-

seminrio-mxico.pdf> 

 
FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE JUDÔ 
<http://www.intjudo.eu/Hall_of_Fame/cikk2614?Docmutat=0> 
<http://www.intjudo.eu/upload/2014_05/27/140118854269015787/ijf_wrl_senior_2014_5_26.pdf> 
 
VITAL CLUB INGRID BERGHMANS 
<http://www.vitalclub.net/> 
 
EQUIPE FRANCESA 
<http://www.lequipe.fr/Aussi/AussiFicheAthlete35792.html> 
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