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Lutas: Judô. 

A introdução do Judô no Brasil 

A imigração japonesa foi o fator mais importante para o surgimento do judô no Brasil. A 

influência exercida por lutadores profissionais representantes de diversas escolas de ju-jutsu 

japonês também contribuiu para o desenvolvimento do judô. O início do judô no Brasil ocorreu 

sem instituições organizadoras. Apenas na década de 1920 e início dos anos 1930 chegaram ao 

Brasil os imigrantes que conseguiram organizar as práticas do judô e kendô no país. Em São 

Paulo, destaque para Tatsuo Okoshi (1924), Katsutoshi Naito (1929), Tokuzo Terazaki (1929 em 

Belém e 1933 em São Paulo), Yassuishi Ono (1928), Sobei Tani (1931) e Ryuzo Ogawa (1934). 

Takaji Saigo e Geo Omori, ambos com vínculo na Kodokan, chegaram a abrir academias em São 

Paulo na década de 1920, porém, essa atividade não teve continuidade.  

A chegada dos primeiros professores-lutadores também deixou o seu legado. Dentre os 

pioneiros se destacaram, Mitsuyo Maeda e Soishiro (Shinjiro) Satake, alunos de Jigoro Kano. Em 

18 de dezembro de 1915 a trupe de lutadores chegou a Manaus, mas antes disso rodou o Brasil 

em demonstrações e desafios. Conde Koma se radicou em Belém do Pará, em 1921, enquanto 

Satake ficou em Manaus, onde ministrava aulas no Bairro da Cachoeirinha ainda na década de 

20. Maeda fundou sua primeira academia de judô no Brasil no Clube do Remo, bairro da cidade 

velha. A contribuição dos imigrantes japoneses que divulgaram o judô parece ter sido mais 

importante do que a contribuição de Conde Koma, e seus companheiros lutadores. A 

institucionalização do esporte, inicialmente organizada pela colônia japonesa, depois sob o 

controle da Confederação Brasileira de Pugilismo e finalmente a criação da Confederação 

Brasileira de Judô foram os passos para a diferenciação das práticas de luta e a organização do 

judô no país. 

A Criação da Confederação Brasileira de Judô 

A primeira instituição a ‘coordenar’ o desenvolvimento do judô kodokan no Brasil foi a Ju-

kendo-Renmei a partir de 1933 em São Paulo e 1937 no Paraná. A partir do ingresso do judô 

como modalidade olímpica nos Jogos de Tokyo em 1964, passaram-se a se organizar as 

(    ) E.M. “PREFEITO LUPÉRCIO GUEDES PINTO - TITICO”  

(    ) E.M. “MARIA CÂNDIDA ALVES PINTO” 

(    ) E.M. “APARECIDA DO CARMO MASCHIETTO” 

Nome: Ano:______ 

Educação Física – Semana: 29 de Março a 01 de Abril 
Habilidades desenvolvidas:  (EF89EF21) Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a 
midiatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem. 

Orientação: Caro Aluno,  leia e responda as perguntas, vamos falar sobre o Judô que está dentro tema: 
Lutas. 
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instituições federativas do judô brasileiro. A Confederação Brasileira de Judô foi fundada em 18 

de março de 1969, sendo reconhecida em 1972, quando o Brasil conquistou a primeira medalha 

olímpica. A partir de 1984 o país estabeleceu uma tradição vitoriosa em Jogos Olímpicos, 

conquistando medalhas em todas as edições.  

Esporte olímpico 

Prosseguindo com a organização da Kodokan e buscando aprovar os regulamentos do 

Judô, Mestre Kano tornou-se o primeiro membro asiático do Comitê Olímpico Internacional em 

1909 e trabalhou para a propagação do esporte no mundo todo. O Judô passou a fazer parte do 

programa olímpico oficialmente nos Jogos de Tóquio em 1964. 

Jigoro Kano 

Ao longo de sua vida, Jigoro Kano alcançou o doutorado em Judô, uma graduação 

equivalente ao 12º Dan, honraria concedida apenas ao criador do esporte. Ele trabalhou 

constantemente para garantir o desenvolvimento do atletismo e do esporte japonês de uma 

maneira em geral e, como resultado de seus esforços, muitas vezes é chamado de "Pai dos 

Esportes Japoneses”. Em 1935, ele foi premiado com o prêmio Asahi por sua excepcional 

contribuição para a organização do esporte no Japão durante sua vida. 

Responda as perguntas abaixo, de acordo com o texto acima: 

1- Complete a frase: 

O Judô passou a fazer parte do programa ________________ oficialmente nos Jogos de 

_________em _________. 

a) (   ) Futebolístico; São Paulo; 1910. 

b) (   ) Olímpico; Rio de Janeiro; 1964. 

c) (   ) Olímpico; Tóquio; 1964. 

d) (   ) Olímpico; Atenas; 1964. 

2- Assinale alternativa correta: 

a) (  ) A Confederação Brasileira de futebol foi fundada em 18 de março de 1969, sendo 

reconhecida em 1972, quando o Brasil conquistou a primeira medalha olímpica. 

b) (   ) A Confederação Brasileira de Judô foi fundada em 18 de março de 1969, sendo reconhecida 

em 1972, quando o Brasil conquistou a primeira medalha olímpica. 

c) (   ) A Confederação Brasileira de Judô foi fundada em 31 de março de 1979, sendo reconhecida 

em 1972, quando o Brasil conquistou a primeira medalha olímpica. 

d) (   ) A Confederação Brasileira de Judô foi fundada em 18 de março de 1969, sendo reconhecida 
em 2021, quando o Brasil conquistou a primeira medalha olímpica. 


