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ORGULHO
DO BRASIL
Rafaela Silva é ouro nos Jogos Rio 2016

Mayra Aguiar e Rafael Silva conquistam o bronze
E o judô se consolida como a modalidade que
mais vezes levou o país ao pódio olímpico

UM TIME QUE REÚNE FORÇA,
DEDICAÇÃO E RESULTADOS.
ESSE É O TIME PETROBRAS.
PAT RO C I N AD OR
OF I C I AL

Serginho
Bicampeão
Olímpico
no Vôlei.

Isaquias Queiroz
Maior medalhista
brasileiro em uma
única Olimpíada.

Rafaela Silva
Ouro no Judô.
Robson
Conceição
Ouro no Boxe.
Rafael Silva
Bronze no Judô.

Mayra Aguiar
Bronze no Judô.
Maicon
de Andrade
Bronze no
Taekwondo.

Parabéns aos nossos judocas que, assim como os atletas de outras modalidades, tanto nos emocionaram
nos Jogos Olímpicos Rio 2016. São verdadeiros guerreiros que lutaram, venceram, conquistaram medalhas
e mostraram que, para chegar longe e conquistar os objetivos, é preciso muita garra, vontade e determinação.
Petrobras. Patrocinadora Oficial das Confederações Brasileiras de Boxe, Judô, Taekwondo, Remo,
Esgrima e Levantamento de Pesos. Há mais de 15 anos apoiando o esporte olímpico brasileiro.
Confira o time todo em timepetrobras.com.br
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Caros judocas, prezadas judocas e membros da
família do judô brasileiro,

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 entraram para a História. E é com satisfação que afirmo
que o judô brasileiro subiu no pódio pela nona vez
seguida em Olimpíadas. Eu tinha certeza de que
isso aconteceria. É um feito que nos enche de orgulho e mostra a força
do nosso trabalho. Somos a modalidade que mais deu medalhas olímpicas ao nosso país: 22.
Parabéns à atleta Rafaela Silva, medalha de ouro na categoria leve e
primeira judoca do Brasil a ser campeã mundial júnior, mundial sênior e
olímpica. Parabéns a Mayra Aguiar e Rafael Silva, medalhistas de bronze nas categorias meio-pesado e pesado, respectivamente. E estendo
também meus cumprimentos a todos os dirigentes, técnicos, atletas e
demais parceiros que estiveram conosco nessa jornada. Este resultado
pertence a todos nós.
Aproveito também para parabenizar o Comitê Organizador Rio 2016
e o Comitê Olímpico do Brasil, na figura do presidente Carlos Arthur
Nuzman. O Brasil mostrou sua capacidade de empreender e de superar
desafios dentro e fora do campo de jogo. Fizemos história ao realizar os
Jogos Olímpicos e Paralímpicos pela primeira vez na América do Sul.
Agora, o horizonte se volta para o Japão. Daqui a quatro anos, teremos a
missão de buscar o pódio no país que é berço do judô. Por isso, para nós,
o ciclo que agora começa tem sabor especial. E, como vocês verão nas
próximas páginas, nós estaremos, como sempre, preparados para vencer.
Ohayo, Tóquio!
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ELEIÇÕES NO COB
Paulo Wanderley Teixeira é eleito vice-presidente do Comitê Olímpico do
Brasil na chapa encabeçada pelo presidente Carlos Arthur Nuzman

Paulo Wanderley Teixeira, presidente da Confederação Brasileira
de Judô (CBJ), foi eleito nesta terça-feira, dia 4, para ocupar o cargo
de vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB). A chapa encabeçada por Carlos Arthur Nuzman venceu o
pleito realizado na Assembleia Geral do COB,
na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e vai
cumprir mandato de quatro anos, a começar
da posse, prevista para a primeira quinzena
de janeiro de 2017. A chapa foi eleita por 24
votos a favor, um contrário, três abstenções
e um voto em branco. A eleição definiu também a composição dos Membros Eleitos e do
Conselho Fiscal.
“É com imensa honra que recebo este novo
desafio na minha vida. Desde a infância eu
milito no meio do esporte. Ocupar a vice-presidência do Comitê Olímpico do Brasil é uma
grande responsabilidade, mas eu me sinto preparado para esta missão. Afinal, já fui atleta,
treinador, gestor de clube e presidente de confederação. Ao longo dessa trajetória, o período à frente da CBJ me capacitou para encarar
esse novo passo que vou dar agora. Ao lado do
presidente Nuzman, espero poder contribuir
para o desenvolvimento ainda maior do esporte brasileiro”, afirmou Paulo Wanderley.
Na eleição tiveram direito a voto os presidentes das 30 Confederações Brasileiras de Esportes Olímpicos, os três membros natos permanentes do COB – André Gustavo Richer,
Bernard Rajzman e Carlos Arthur Nuzman, e
o presidente da Comissão de Atletas do COB,
Emanuel Rego. Devido a uma viagem inter-

nacional, Emanuel não pôde comparecer à
Assembleia, mas enviou uma carta de apoio
à chapa Nuzman/Paulo Wanderley. Por atraso
no voo, o presidente da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, Vicente Blumenschein,
não pôde votar. As Confederações de Desportos no Gelo, Desportos na Neve e Taekwondo
também estiveram ausentes, pois indicaram
pessoas que não tinham representatividade
legal para votar pelo presidente da entidade.
A eleição foi realizada através de voto secreto,
em cédula única.
Paulo Wanderley Teixeira tem 66 anos e nasceu na cidade de Caicó (RN). Aos 5 anos de
idade, mudou-se para Vitória (ES), onde começou a praticar judô com o professor Algênio de Barros. Aos 17 anos, passou a dar aulas
e, logo em seguida, fundou seu primeiro clube
de judô, o CECAJ - Centro Capixaba de Judô.
Graduou-se em Educação Física em 1972.
Sete anos mais tarde, foi convidado a ser técnico da seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano de Montevidéu. Nos anos 1980,
trabalhou com as seleções das categorias
juvenil, júnior e depois sênior, acompanhando
as equipes nacionais nos Jogos Pan-Americanos de 1991, nos Mundiais Adultos de 1991
e 1993 e também nos Jogos Olímpicos Barcelona 1992, em que orientou o judoca Rogério
Sampaio, à beira do tatame, na conquista da
medalha de ouro. Foi ainda presidente da Federação Espíritossantense de Judô. Em 2001,
foi eleito presidente da Confederação Brasileira de Judô. Sua gestão tem como marcas
emblemáticas a reaproximação da CBJ com
atletas e treinadores, o desenvolvimento da

estrutura da modalidade, a excelência nos resultados e a organização de grandes eventos
internacionais no Brasil.
Sob sua liderança, foram realizadas as edições
do Grand Slam do Rio de Janeiro de 2009 a
2012; os Mundiais Adultos de 2007 e 2013,
também no Rio de Janeiro; e o Mundial Por
Equipes de 2012, em Salvador. Em 2014, por
meio de parceria com o Governo Federal e o
Governo do Estado da Bahia, a Confederação
Brasileira de Judô inaugurou seu Centro de
Treinamento em Lauro de Freitas (BA), o maior
das Américas e um dos maiores do mundo.
No tatame, durante sua gestão, o Brasil conquistou 12 medalhas olímpicas, sendo a primeira da história do judô feminino (Ketleyn
Quadros, em Pequim 2008) e o primeiro ouro
de uma judoca (Sarah Menezes, em Londres
2012). Além disso, foram 30 medalhas em
Mundiais Adultos, incluindo o recorde em
uma mesma edição (seis, no Rio de Janeiro,
em 2013) e o recorde de ouros (três, no Rio em
2007). Desde 2014, Paulo Wanderley é membro do Conselho Executivo do Comitê Olímpico do Brasil.
“À frente do judô brasileiro, nossa gestão teve
conquistas expressivas dentro e fora do tatame. Nessa jornada, sempre pudemos contar
com o apoio do Comitê Olímpico do Brasil, sem
o qual não teríamos realizado tudo o que fizemos. Como vice-presidente do COB, vou trabalhar, junto com o presidente Nuzman, numa
gestão comprometida com a manutenção das
conquistas obtidas até aqui e a consolidação
da excelência do esporte no Brasil.”.
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Confederação volta o foco de
vez para o Projeto Ohayo, de
preparação dos atletas para
os Jogos Olímpicos de 2020

>> No Aberto de Tallinn, judocas como Eduardo Yudi
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As sete medalhas conquistadas no Aberto Europeu de Tallinn, na
Estônia, no segundo final de semana de setembro foram emblemáticas
para o judô brasileiro. Os ouros de Daniel Cargnin (66kg), 18 anos, e Gustavo Assis

4

(90kg), 21; as pratas de Rafael Macedo (81kg), 21, e Samanta Soares (78kg), 23; e os bronzes
de Lincoln Neves (73kg), 20, Eduardo Yudi Santos (81kg), 21, e Camila Nogueira (+78kg), 21,
mostraram o poder de fogo da nova geração do “caminho suave” do Brasil. Já são frutos de
um trabalho da Confederação Brasileira de Judô que começou há dois anos.
Trata-se do Projeto Ohayo, parte do planejamento da CBJ para preparação dos atletas
rumo aos Jogos Olímpicos de 2020. Ohayo significa “Bom dia” em japonês, e nem bem a
página Rio 2016 foi virada e já estamos no terceiro capítulo de Tóquio 2020.
O projeto é um trabalho em conjunto das Gestões de Alto Rendimento e das Equipes de
Base. A ideia é, logicamente, manter o judô brasileiro no pódio olímpico. Com as três láureas nos Jogos Rio 2016, a modalidade chegou à nona Olimpíada seguida com medalhas e a
um total de 22 pódios, sendo 4 ouros, 3 pratas e 15 bronzes.
“Em 2014, quando a corrida pela vaga olímpica no Rio começou a afunilar, a se restringir
a um número pequeno de atletas, percebemos que chegaríamos aos Jogos com uma
equipe muito parecida com a que teríamos em Londres 2012 e que os atletas estreantes
estariam com 24, 25 anos. Por isso, decidimos já trazer os atletas mais jovens de potencial
para perto da seleção principal”, explicou Ney Wilson, gestor de Alto Rendimento, um dos
artífices do projeto.
O primeiro passo foi uma aproximação com as categorias de base a fim de identificar
esses atletas promissores e traçar o planejamento que seria seguido em paralelo. Essa
foi uma etapa especialmente importante, porque atualmente as seleções Sub-21 e Sub-18
contam com um calendário próprio de treinamentos e competições internacionais. Mas
ainda em 2014 veio a convicção de que seria possível integrar o trabalho das categorias
de base com a sênior e tirar o Projeto Ohayo do papel.
“A partir da Seletiva de 2013, percebemos que era importante aproximarmos mais as
classes Sub-18 e Sub-21 da seleção principal. O Treinamento de Campo Internacional de
Saquarema, em 2014, foi essa primeira experiência. Com essa troca de vivências entre os

BOM DIA,
TÓQUIO!

mais jovens e os mais experientes, vimos que era possível proporcionar um
crescimento maior para as promessas e trabalhar melhor a transição. Foi um
verdadeiro divisor de águas”, contou Marcelo Theotônio, gestor das Equipes
de Base.
Assim, o Ohayo começou a tomar forma. O fato de 14 atletas recém-saídos das
Equipes de Base terem ingressado na seleção principal através da terceira etapa da Seletiva Rio 2016 reforçou a necessidade de um trabalho específico com
esses nomes que estavam em transição entre as classes de idade.
A primeira ação dentro do projeto foi a edição 2015 do Treinamento de Campo
Internacional de Saquarema, desta vez encorpado com a classe Sub-18, visando
também melhorar a passagem dos judocas da categoria Cadete para a Júnior.
No ano anterior, apenas atletas do Sub-21 haviam participado do TC exatamente
por um conflito no calendário. Ainda em 2015 outra grande ação foi o período
de treinamento antes dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, que contou com
33 atletas das equipes Cadete e Júnior. A escolha da equipe de apoio para os
judocas que foram para o Pan também teve foco na renovação: quase todos os
atletas tinham menos de 23 anos. Alguns eram ainda bem jovens, como Vitor
Hugo Carvalho (60kg), Ricardo Santos Júnior (66kg), Eduardo Yudi Santos
(81kg), Matheus Storti Rocha (+100kg), Gabriela Clemente (48kg), Karol Gimenes
(70kg), Aine Schmidt (70kg) e Ellen Furtado (+78kg).
Em 2016, com a Olimpíada do Rio despontando no horizonte, o projeto
ganhou corpo. Foram sete Treinamentos de Campo (TC) com as seleções
trabalhando em conjunto, incluindo aí a reta final da preparação para os Jogos
Olímpicos, feita em Mangaratiba (RJ). Essa experiência colaborou muito para
o desenvolvimento dos jovens atletas. No convívio diário com os principais
atletas do país, os medalhistas olímpicos deixam de ser figuras inalcançáveis.
Passaram a ser mais um companheiro de atividades. Desse modo, mesmo
na função de apoiar o treinamento dos judocas olímpicos, os mais jovens
entenderam que eles estavam ali sendo preparados para futuramente
disputarem a vaga olímpica na seleção sênior.
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Santos, Gustavo Assis e Camila Nogueira subiram ao pódio

5

Fotos Tallin: Martin Kraus/ EJU • Fotos Mangaratiba: Marlon Falcão e Paulo Pinto

BJ
C
A
D
RO
T
EN
D
R
PO

Confederação volta o foco de
vez para o Projeto Ohayo, de
preparação dos atletas para
os Jogos Olímpicos de 2020

>> No Aberto de Tallinn, judocas como Eduardo Yudi

JUDÔ EM REVISTA
N O 16 • OUTUBRO 2016

As sete medalhas conquistadas no Aberto Europeu de Tallinn, na
Estônia, no segundo final de semana de setembro foram emblemáticas
para o judô brasileiro. Os ouros de Daniel Cargnin (66kg), 18 anos, e Gustavo Assis
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(90kg), 21; as pratas de Rafael Macedo (81kg), 21, e Samanta Soares (78kg), 23; e os bronzes
de Lincoln Neves (73kg), 20, Eduardo Yudi Santos (81kg), 21, e Camila Nogueira (+78kg), 21,
mostraram o poder de fogo da nova geração do “caminho suave” do Brasil. Já são frutos de
um trabalho da Confederação Brasileira de Judô que começou há dois anos.
Trata-se do Projeto Ohayo, parte do planejamento da CBJ para preparação dos atletas
rumo aos Jogos Olímpicos de 2020. Ohayo significa “Bom dia” em japonês, e nem bem a
página Rio 2016 foi virada e já estamos no terceiro capítulo de Tóquio 2020.
O projeto é um trabalho em conjunto das Gestões de Alto Rendimento e das Equipes de
Base. A ideia é, logicamente, manter o judô brasileiro no pódio olímpico. Com as três láureas nos Jogos Rio 2016, a modalidade chegou à nona Olimpíada seguida com medalhas e a
um total de 22 pódios, sendo 4 ouros, 3 pratas e 15 bronzes.
“Em 2014, quando a corrida pela vaga olímpica no Rio começou a afunilar, a se restringir
a um número pequeno de atletas, percebemos que chegaríamos aos Jogos com uma
equipe muito parecida com a que teríamos em Londres 2012 e que os atletas estreantes
estariam com 24, 25 anos. Por isso, decidimos já trazer os atletas mais jovens de potencial
para perto da seleção principal”, explicou Ney Wilson, gestor de Alto Rendimento, um dos
artífices do projeto.
O primeiro passo foi uma aproximação com as categorias de base a fim de identificar
esses atletas promissores e traçar o planejamento que seria seguido em paralelo. Essa
foi uma etapa especialmente importante, porque atualmente as seleções Sub-21 e Sub-18
contam com um calendário próprio de treinamentos e competições internacionais. Mas
ainda em 2014 veio a convicção de que seria possível integrar o trabalho das categorias
de base com a sênior e tirar o Projeto Ohayo do papel.
“A partir da Seletiva de 2013, percebemos que era importante aproximarmos mais as
classes Sub-18 e Sub-21 da seleção principal. O Treinamento de Campo Internacional de
Saquarema, em 2014, foi essa primeira experiência. Com essa troca de vivências entre os

BOM DIA,
TÓQUIO!

mais jovens e os mais experientes, vimos que era possível proporcionar um
crescimento maior para as promessas e trabalhar melhor a transição. Foi um
verdadeiro divisor de águas”, contou Marcelo Theotônio, gestor das Equipes
de Base.
Assim, o Ohayo começou a tomar forma. O fato de 14 atletas recém-saídos das
Equipes de Base terem ingressado na seleção principal através da terceira etapa da Seletiva Rio 2016 reforçou a necessidade de um trabalho específico com
esses nomes que estavam em transição entre as classes de idade.
A primeira ação dentro do projeto foi a edição 2015 do Treinamento de Campo
Internacional de Saquarema, desta vez encorpado com a classe Sub-18, visando
também melhorar a passagem dos judocas da categoria Cadete para a Júnior.
No ano anterior, apenas atletas do Sub-21 haviam participado do TC exatamente
por um conflito no calendário. Ainda em 2015 outra grande ação foi o período
de treinamento antes dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, que contou com
33 atletas das equipes Cadete e Júnior. A escolha da equipe de apoio para os
judocas que foram para o Pan também teve foco na renovação: quase todos os
atletas tinham menos de 23 anos. Alguns eram ainda bem jovens, como Vitor
Hugo Carvalho (60kg), Ricardo Santos Júnior (66kg), Eduardo Yudi Santos
(81kg), Matheus Storti Rocha (+100kg), Gabriela Clemente (48kg), Karol Gimenes
(70kg), Aine Schmidt (70kg) e Ellen Furtado (+78kg).
Em 2016, com a Olimpíada do Rio despontando no horizonte, o projeto
ganhou corpo. Foram sete Treinamentos de Campo (TC) com as seleções
trabalhando em conjunto, incluindo aí a reta final da preparação para os Jogos
Olímpicos, feita em Mangaratiba (RJ). Essa experiência colaborou muito para
o desenvolvimento dos jovens atletas. No convívio diário com os principais
atletas do país, os medalhistas olímpicos deixam de ser figuras inalcançáveis.
Passaram a ser mais um companheiro de atividades. Desse modo, mesmo
na função de apoiar o treinamento dos judocas olímpicos, os mais jovens
entenderam que eles estavam ali sendo preparados para futuramente
disputarem a vaga olímpica na seleção sênior.
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Santos, Gustavo Assis e Camila Nogueira subiram ao pódio
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>> Na reta final da preparação olímpica, atletas da base
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“Para a comissão
técnica da seleção
é extremamente
positivo estar
perto desses
judocas. Especialmente para
a área técnica,
porque é possível
observar os atletas
promissores fora da
competição, analisar as
características mais marcantes
e ver o comportamento dos jovens diante
dos ídolos deles”, analisou Ney Wilson.
Como parte do processo, alguns desses atletas foram indicados
pelo Alto Rendimento para serem integrados ao sistema militar.
Foram eles Nathália Mercadante (48kg), bronze no Mundial
Cadete em 2011; Jéssica Pereira (52kg), vice-campeã mundial
Sub-21 em 2013; Layana Colman (52kg), ouro nos Jogos
Olímpicos da Juventude Nanquim 2014; Samanta Soares (78kg),
vice-campeã mundial Sub-21 em 2013; Camila Gebara Nogueira
(+78kg), vice-campeã mundial Sub-21 em 2015; Alexia Castilhos
(63kg); Danielle Karla Oliveira (63kg); e Eduardo Katsuhiro
Barbosa (73kg).
Encerrados os Jogos Rio 2016, o Projeto Ohayo entra em sua
nova fase, que deve ser incrementada em 2017. Foi criada uma
outra área de investimento, uma equipe de desenvolvimento, para
contemplar atletas que já não se enquadram mais em nenhuma
das classes de idade das categorias de base e que ainda não são
titulares na seleção principal, bem como os jovens talentos que
ainda não chegaram à equipe sênior. Esse é o caso dos atletas
que foram para a disputa em Tallinn, a primeira competição do
Circuito Mundial que distribuiu pontos para o ranking mundial
no ciclo Tóquio 2020. A convocação para o Aberto Europeu de
Glasgow, na Escócia, previsto para o mês de outubro, seguiu a
mesma lógica.
“Como sabíamos que geralmente os atletas olímpicos tiram um
período de férias depois dos Jogos, planejamos junto com o Alto
Rendimento formarmos essa equipe e disputarmos competições
para adultos, como é o caso dos Abertos Continentais. Desse
jeito, seguimos dando bagagem internacional para esses
atletas, acostumando-os com as competições do Circuito
Mundial e contribuindo para o seu amadurecimento”, contou
Marcelo Theotônio.
Com esse processo contínuo, a observação, identificação e
prospecção desses talentos se expandiu. Anteriormente, a

única forma de ser convocado pela CBJ para participar de uma
competição internacional era passar pela Seletiva e estar entre
os 42 atletas da seleção principal. Com o Ohayo, houve um
incremento desse processo e a criação da chamada “Zona de
Investimento”. Isso significa que os talentos que estão no radar
do Alto Rendimento, com o aval das Equipes de Base, também
terão o direito de participar de treinamentos e competições
internacionais com investimento da Confederação.
“Para ter sucesso no Alto Rendimento é preciso ter, além de
talento, um grande espírito competitivo. Por isso, os mais jovens
estão sendo testados nos Abertos e, se forem bem, serão
chamados para outras competições de nível técnico maior, como
os Grand Prix, por exemplo. O processo é bem parecido com os
novatos na seleção principal”, explicou Ney Wilson.
É importante frisar que a preparação para ter uma seleção
olímpica forte em 2020 depende não apenas do Projeto Ohayo,
mas do trabalho que é feito no dia a dia nos clubes do Brasil, nas
Federações Estaduais e, logicamente, nas seleções brasileiras.
“Conquistar títulos no Sub-18 e Sub-21 é importante, mas a
principal função da Base é fornecer atletas de qualidade para a
equipe principal. O Projeto Ohayo só existe porque nos últimos
anos a CBJ conseguiu que as Equipes de Base tivessem um
trabalho independente, mas muito bem integrado com o Alto
Rendimento. Agora é aprimorar as ações para fazermos um
grande papel em Tóquio, no berço do judô”, concluiu o presidente
Paulo Wanderley Teixeira.
marca principal
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treinaram com a seleção principal: experiência valiosa

>> CT de Lauro de Freitas com estrutura renovada

Com visual modernizado, CT de Lauro de Freitas
abre espaço para jovens promissores no Brasileiro Sênior
Quem esteve no Centro de Treinamento da CBJ,
em Lauro de Freitas, região metropolitana de
Salvador, ficou impressionado com o que viu em
setembro no Brasileiro Sênior. Com um novo painel, um
pódio vistoso destacando a marca da CBJ e uma moderna iluminação com lâmpadas de LED, o entorno das quatro áreas de
competição ficou muito diferente — e para melhor. A roupagem
nova do CT pareceu ter deixado as promessas do judô nacional
se sentindo mais íntimas do espaço, e os judocas se beneficiaram
do conforto para lutar por uma vaga na primeira etapa da Seletiva
Tóquio 2020. A competição, que foi disputada nos dias 24 e 25 do
mês passado, teve o estado de São Paulo como grande campeão
no feminino; e o Rio Grande do Sul, no masculino.
O desempenho das paulistas foi marcado pelos ouros de jovens como Eleudis Valentim (52kg), de 24 anos; Samanta Soares
(78kg), também de 24; e Ellen Furtado (+78kg), de apenas 19 anos.
“Peguei uma adversária forte na final, para quem eu vinha perdendo com frequência no último ano, mas consegui virar a luta. Estou
muito feliz de ter conseguido essa vaga na Seletiva para Tóquio,
mas antes tenho outro objetivo, que é a Seletiva da Base”, disse
a jovem Ellen, que venceu na decisão Camila Nogueira, de 21. No
quadro de medalhas do feminino, depois de São Paulo vieram o
Rio Grande do Sul, Amazonas, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
No masculino, o pódio foi composto por Rio Grande do Sul, São
Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Mato Grosso do Sul. Das três
medalhas de ouro que deram o título no masculino para os gaúchos, duas foram conquistadas por atletas mais experientes —
Diego Santos (66kg) e Renan Nunes (100kg) — mas uma foi

de Rafael Macedo, campeão mundial Sub-21 em 2013 no meio-médio. Essa categoria, aliás, também teve uma atleta jovem, a
Jéssica Santos (63kg/SP), de 23 anos, como campeã. Ambos já
estavam na zona de investimento da seleção principal e agora,
com a vaga garantida na Seletiva, buscam um espaço ainda maior
entre os convocados para as competições internacionais.
“É uma conquista muito grande para mim porque meu sonho é
chegar em Tóquio 2020 e esse foi um passo nesse caminho”, disse Jéssica.
As seguintes Federações também colocaram atletas da nova geração no topo do pódio: Amazonas, com Carolynne Hernandes
(48kg), de 20 anos; Maranhão, com Ítalo Carvalho (60kg), de 18;
e Mato Grosso do Sul, com Hernandes Santos (55kg), de 17. Ao
todo, 26 Federações estiveram presentes no Brasileiro Sênior e 19
foram ao pódio de uma das competições mais fortes do calendário nacional, ao lado do Troféu Brasil e do Grand Prix Interclubes.
Mais uma prova de que o judô brasileiro está espalhado pelos
quatro cantos.
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“É UMA CONQUISTA MUITO
GRANDE PARA MIM PORQUE
MEU SONHO É CHEGAR EM
TÓQUIO 2020 E ESSE FOI UM
PASSO NESSE CAMINHO”
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“O PROJETO OHAYO SÓ EXISTE PORQUE NOS
ÚLTIMOS ANOS A CBJ CONSEGUIU QUE AS
EQUIPES DE BASE TIVESSEM UM TRABALHO
INDEPENDENTE, MAS MUITO BEM
INTEGRADO COM O ALTO RENDIMENTO”
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mas do trabalho que é feito no dia a dia nos clubes do Brasil, nas
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“Conquistar títulos no Sub-18 e Sub-21 é importante, mas a
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grande papel em Tóquio, no berço do judô”, concluiu o presidente
Paulo Wanderley Teixeira.
marca principal

marca secundária / horizontal

cores

Paulo Pinto

JUDÔ EM REVISTA
N O 16 • OUTUBRO 2016

treinaram com a seleção principal: experiência valiosa

>> CT de Lauro de Freitas com estrutura renovada

Com visual modernizado, CT de Lauro de Freitas
abre espaço para jovens promissores no Brasileiro Sênior
Quem esteve no Centro de Treinamento da CBJ,
em Lauro de Freitas, região metropolitana de
Salvador, ficou impressionado com o que viu em
setembro no Brasileiro Sênior. Com um novo painel, um
pódio vistoso destacando a marca da CBJ e uma moderna iluminação com lâmpadas de LED, o entorno das quatro áreas de
competição ficou muito diferente — e para melhor. A roupagem
nova do CT pareceu ter deixado as promessas do judô nacional
se sentindo mais íntimas do espaço, e os judocas se beneficiaram
do conforto para lutar por uma vaga na primeira etapa da Seletiva
Tóquio 2020. A competição, que foi disputada nos dias 24 e 25 do
mês passado, teve o estado de São Paulo como grande campeão
no feminino; e o Rio Grande do Sul, no masculino.
O desempenho das paulistas foi marcado pelos ouros de jovens como Eleudis Valentim (52kg), de 24 anos; Samanta Soares
(78kg), também de 24; e Ellen Furtado (+78kg), de apenas 19 anos.
“Peguei uma adversária forte na final, para quem eu vinha perdendo com frequência no último ano, mas consegui virar a luta. Estou
muito feliz de ter conseguido essa vaga na Seletiva para Tóquio,
mas antes tenho outro objetivo, que é a Seletiva da Base”, disse
a jovem Ellen, que venceu na decisão Camila Nogueira, de 21. No
quadro de medalhas do feminino, depois de São Paulo vieram o
Rio Grande do Sul, Amazonas, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
No masculino, o pódio foi composto por Rio Grande do Sul, São
Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Mato Grosso do Sul. Das três
medalhas de ouro que deram o título no masculino para os gaúchos, duas foram conquistadas por atletas mais experientes —
Diego Santos (66kg) e Renan Nunes (100kg) — mas uma foi

de Rafael Macedo, campeão mundial Sub-21 em 2013 no meio-médio. Essa categoria, aliás, também teve uma atleta jovem, a
Jéssica Santos (63kg/SP), de 23 anos, como campeã. Ambos já
estavam na zona de investimento da seleção principal e agora,
com a vaga garantida na Seletiva, buscam um espaço ainda maior
entre os convocados para as competições internacionais.
“É uma conquista muito grande para mim porque meu sonho é
chegar em Tóquio 2020 e esse foi um passo nesse caminho”, disse Jéssica.
As seguintes Federações também colocaram atletas da nova geração no topo do pódio: Amazonas, com Carolynne Hernandes
(48kg), de 20 anos; Maranhão, com Ítalo Carvalho (60kg), de 18;
e Mato Grosso do Sul, com Hernandes Santos (55kg), de 17. Ao
todo, 26 Federações estiveram presentes no Brasileiro Sênior e 19
foram ao pódio de uma das competições mais fortes do calendário nacional, ao lado do Troféu Brasil e do Grand Prix Interclubes.
Mais uma prova de que o judô brasileiro está espalhado pelos
quatro cantos.

marca principal

marca secundária / horizontal

cores

“É UMA CONQUISTA MUITO
GRANDE PARA MIM PORQUE
MEU SONHO É CHEGAR EM
TÓQUIO 2020 E ESSE FOI UM
PASSO NESSE CAMINHO”

JUDÔ EM REVISTA
N O 16 • OUTUBRO 2016

“O PROJETO OHAYO SÓ EXISTE PORQUE NOS
ÚLTIMOS ANOS A CBJ CONSEGUIU QUE AS
EQUIPES DE BASE TIVESSEM UM TRABALHO
INDEPENDENTE, MAS MUITO BEM
INTEGRADO COM O ALTO RENDIMENTO”

7

SAIBA MAIS ACESSANDO
ESTE QR CODE

SAIBA MAIS ACESSANDO
ESTE QR CODE

16
0
2
O
I
ÁR
D
EN
L
DATA
CA

TROFÉU BRASIL

marca principal

OUT.16

marca secundária / horizontal

cores

Paulo Pinto/ CBJ

>> Minas Tênis Clube no topo do pódio feminino
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UF

Campeonato Sul-Americano Sub15

Cidade de Luque

1º Minas T.C. (MG)
2º J.C. Instituto Reação
(RJ)
3º E.C. Pinheiros (SP)
4º Sogipa (RS)
5º C.A. Juventus (SP)

PAÍS

08 e 09

Troféu Brasil de Clubes

L. Freitas - CT/CBJ

15 e 16

European Open - M & F

Glasgow

22 e 23

Campeonato Brasileiro Sub 13

L. Freitas - CT/CBJ

BA

BRA

24 a 29

Treinamento de Campo Nacional - M & F

Pindamonhangaba

SP

BRA

28 a 30

Grand Slam - F &M

Abu Dhabi

10 a 19

Jogos Escolares da Juventude 15 a 17 anos

João Pessoa

11 e 12

Campeonato Pan-americano Sub 13 e Sub 15

Santo Domingo

PAR
BA

BRA
GBR

UAE
PB

BRA
DOM

12 e 13

Grand Prix Nacional Interclubes - Masculino

São Paulo

SP

BRA

19 e 20

Grand Prix Nacional Interclubes - Feminino

L. Freitas - CT/CBJ

BA

BRA

24 a 27

Seletiva Nacional da Base

L. Freitas - CT/CBJ

BA

BRA

25 e 26

Campeonato Sul-Americano

Lima

PER

02 a 04

Grand Slam - F & M

Tóquio

JPN

07 a 12

Campeonato Mundial Militar

Uster

SUI

13 e 14

Seletiva 2017 - Projeto Tóquio 2020 - Etapa I

BRA

EVENTOS INTERNACIONAIS - EQUIPES DE BASE
EVENTOS REALIZADOS NO BRASIL
EVENTOS INTERNACIONAIS - EQUIPE PRINCIPAL

ERIKA MIRANDA, RAFAEL SILVA E
LUCIANO CORRÊA SÃO ELEITOS
REPRESENTANTES DOS ATLETAS NA CBJ
Paulo Pinto/ CBJ

Depois de uma votação que durou 14 horas
durante o Troféu Brasil 2016, foram definidos
os três representantes dos atletas na CBJ.

1º E.C. Pinheiros (SP)
2º Minas T.C. (MG)
3º E.C. Vitória (BA)
4º A. J. Rogério Sampaio (SP)
5º Sogipa (RS)

>> No pódio masculino, o Pinheiros ficou no primeiro lugar

DEZ.16

No final, Mariana ficou com a prata no peso Médio, Pombo conquistou um bronze no Meio-Médio masculino e Erika acabou perdendo na primeira luta do peso Leve para Flávia Cruz, do Instituto
Reação, que, mais tarde, conquistaria o ouro.
Uma das conquistas mais marcantes da competição, contudo, veio
do Rio Grande do Sul. Oito meses após dar à luz sua primeira filha,
Bella, a meio-leve Milena Mendes Zaccani sagrou-se campeã do
Troféu Brasil, garantindo uma vaga na seletiva para Tóquio 2020
e o único pódio da equipe feminina da Sogipa na competição, que
deu às “Sogirls” o quarto lugar no quadro de medalhas.
“A rotina de uma mãe-atleta é puxada. A minha sorte é que ela é
um bebê muito bonzinho, colabora muito comigo. É minha companheira, minha parceira. Aonde eu vou ela está comigo”, explica.
“Eu tenho ajuda da minha mãe e só sou uma mãe-atleta porque
tenho uma mãe por trás de mim também e um marido que me dá
todo o apoio.”

JAN.17

tegorias em disputa, os paulistas venceram cinco e as mineiras
venceram três.
O maior torneio individual interclubes do país reuniu 273 atletas e
67 clubes de 21 Federações Estaduais. Os campeões de cada categoria olímpica classificaram-se diretamente para a primeira etapa
da Seletiva Olímpica Tóquio 2020.
“A equipe masculina veio muito forte. Acredito que a maior prova
disso foram as duas finais que foram feitas por atletas do Pinheiros,
o Ligeiro e o Meio-Médio”, disse Sérgio Baldijão, supervisor técnico
do clube paulista.
Treinador do Minas, o sensei Floriano Almeida destacou a homogeneidade de sua equipe feminina, que mesclou judocas experientes com jovens talentos como Thays Marinho e Sarah Nascimento,
campeãs do Super Ligeiro e Meio-Médio, respectivamente.
“Nosso trabalho é sempre valorizando a qualidade técnica. Como
temos poucas meninas no clube, elas treinam todas juntas.
Enquanto as mais novas dão apoio ao treino das ‘galácticas’, as
mais experientes ajudam no crescimento técnico das mais jovens.
O segredo é esse grupo coeso”, avaliou.
O Troféu Brasil Interclubes marcou o fim das férias para três judocas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.
Alex Pombo, Erika Miranda e Mariana Silva voltaram às competições para defender as cores do Minas TC na Bahia. Os três, porém, lutaram uma categoria acima das suas respectivas, já que o
retorno aos tatames está sendo feito de forma gradativa, depois
de um intenso ciclo de preparação para o Rio.

CIDADE

06 a 09

Pinheiros é campeão geral no masculino e Minas Tênis leva a melhor no feminino
A 15ª edição do Troféu Brasil Interclubes de Judô
consagrou o Esporte Clube Pinheiros como campeão geral no masculino e o Minas Tênis Clube,
no feminino, depois de dois dias de combates nos
dias 8 e 9 de outubro, no Centro de Treinamento
da CBJ, em Lauro de Freitas, na Bahia. Das oito ca-

EVENTO

Luciano Corrêa, campeão mundial em 2007, foi o escolhido
com 158 votos para participar da Assembleia Eletiva. Erika
Miranda, três vezes medalhista em Campeonatos Mundiais;
e Rafael Silva, duas vezes medalhista em Jogos Olímpicos,
foram eleitos com 188 e 127 votos, respectivamente, e farão
parte do Conselho Técnico.
“Poder representar todos os atletas da melhor forma possível,
ser uma voz ativa do que realmente os atletas sentem e saber
que posso melhorar o judô nacional nessa questão, isso tudo
me deixa realmente feliz. Vamos trabalhar para melhorar as
competições, os eventos, poder conciliar com os clubes, fazer a
interação de um atleta de seleção com outro que está chegando.
Tudo isso, de uma forma bem planejada, vai ser positivo para o
judô nacional”, afirmou Erika.
A Confederação Brasileira de Judô recebeu oito candidaturas
para o pleito. Além dos eleitos, disputaram uma vaga no
Conselho Técnico Jéssica Pereira, Rafael Macedo e Maicon
França. Já a vaga para a Assembleia Eletiva teve também o
campeão olímpico Rogério Sampaio e o medalhista olímpico
Henrique Guimarães como candidatos.

>> Os candidatos Henrique Guimarães, Rafael Silva, Luciano Corrêa e
Rogério Sampaio ao lado do presidente Paulo Wanderley Teixeira

Puderam votar todos os atletas com registro válido da categoria
Adulto (acima de 15 anos) no Sistema Zempo da CBJ e
que, estando em dia com suas obrigações, não estivessem
cumprindo qualquer tipo de suspensão aplicada pela CBJ, suas
filiadas, COB ou entidades internacionais.
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EVENTOS INTERNACIONAIS - EQUIPES DE BASE
EVENTOS REALIZADOS NO BRASIL
EVENTOS INTERNACIONAIS - EQUIPE PRINCIPAL

ERIKA MIRANDA, RAFAEL SILVA E
LUCIANO CORRÊA SÃO ELEITOS
REPRESENTANTES DOS ATLETAS NA CBJ
Paulo Pinto/ CBJ

Depois de uma votação que durou 14 horas
durante o Troféu Brasil 2016, foram definidos
os três representantes dos atletas na CBJ.
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4º A. J. Rogério Sampaio (SP)
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DEZ.16
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JAN.17
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venceram três.
O maior torneio individual interclubes do país reuniu 273 atletas e
67 clubes de 21 Federações Estaduais. Os campeões de cada categoria olímpica classificaram-se diretamente para a primeira etapa
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o Ligeiro e o Meio-Médio”, disse Sérgio Baldijão, supervisor técnico
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Treinador do Minas, o sensei Floriano Almeida destacou a homogeneidade de sua equipe feminina, que mesclou judocas experientes com jovens talentos como Thays Marinho e Sarah Nascimento,
campeãs do Super Ligeiro e Meio-Médio, respectivamente.
“Nosso trabalho é sempre valorizando a qualidade técnica. Como
temos poucas meninas no clube, elas treinam todas juntas.
Enquanto as mais novas dão apoio ao treino das ‘galácticas’, as
mais experientes ajudam no crescimento técnico das mais jovens.
O segredo é esse grupo coeso”, avaliou.
O Troféu Brasil Interclubes marcou o fim das férias para três judocas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.
Alex Pombo, Erika Miranda e Mariana Silva voltaram às competições para defender as cores do Minas TC na Bahia. Os três, porém, lutaram uma categoria acima das suas respectivas, já que o
retorno aos tatames está sendo feito de forma gradativa, depois
de um intenso ciclo de preparação para o Rio.
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A 15ª edição do Troféu Brasil Interclubes de Judô
consagrou o Esporte Clube Pinheiros como campeão geral no masculino e o Minas Tênis Clube,
no feminino, depois de dois dias de combates nos
dias 8 e 9 de outubro, no Centro de Treinamento
da CBJ, em Lauro de Freitas, na Bahia. Das oito ca-

EVENTO

Luciano Corrêa, campeão mundial em 2007, foi o escolhido
com 158 votos para participar da Assembleia Eletiva. Erika
Miranda, três vezes medalhista em Campeonatos Mundiais;
e Rafael Silva, duas vezes medalhista em Jogos Olímpicos,
foram eleitos com 188 e 127 votos, respectivamente, e farão
parte do Conselho Técnico.
“Poder representar todos os atletas da melhor forma possível,
ser uma voz ativa do que realmente os atletas sentem e saber
que posso melhorar o judô nacional nessa questão, isso tudo
me deixa realmente feliz. Vamos trabalhar para melhorar as
competições, os eventos, poder conciliar com os clubes, fazer a
interação de um atleta de seleção com outro que está chegando.
Tudo isso, de uma forma bem planejada, vai ser positivo para o
judô nacional”, afirmou Erika.
A Confederação Brasileira de Judô recebeu oito candidaturas
para o pleito. Além dos eleitos, disputaram uma vaga no
Conselho Técnico Jéssica Pereira, Rafael Macedo e Maicon
França. Já a vaga para a Assembleia Eletiva teve também o
campeão olímpico Rogério Sampaio e o medalhista olímpico
Henrique Guimarães como candidatos.

>> Os candidatos Henrique Guimarães, Rafael Silva, Luciano Corrêa e
Rogério Sampaio ao lado do presidente Paulo Wanderley Teixeira

Puderam votar todos os atletas com registro válido da categoria
Adulto (acima de 15 anos) no Sistema Zempo da CBJ e
que, estando em dia com suas obrigações, não estivessem
cumprindo qualquer tipo de suspensão aplicada pela CBJ, suas
filiadas, COB ou entidades internacionais.
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RINO COM

Respeite os limites de velocidade.
Quem segue com força tem o nosso apoio

Nas estradas
e Nos tatames
Com muito orgulho, a Scania
patrocinou a delegação brasileira
de judô nos Jogos Olímpicos
Rio 2016. Parabenizamos nossos
judocas pelo máximo desempenho
nos tatames e esperamos que

nossa capacidade de superar
obstáculos continue inspirando
todos os atletas brasileiros, para
que possam continuar trazendo
muitas conquistas para o Brasil
nos próximos anos.
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Com uma Olimpíada inesquecível, país prova sua capacidade

O BRASIL MOSTRA SUA FORÇA
o japonês Masashi Ebinuma, tricampeão mundial e que terminaria
com o bronze no Rio. Em luta equilibrada, o brasileiro perdeu por
imobilização.

LEVE

De 6 a 12 de agosto, o judô escreveu os capítulos
mais esperados de uma história que começou em
2009, quando o Rio de Janeiro foi escolhido pelo
Comitê Olímpico Internacional para sediar os Jogos
Olímpicos de 2016. Foram sete dias intensos de combates no
shiai-jo da Arena Carioca 2, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca.
O Brasil provou para o mundo sua capacidade, organizando com
louvor o maior evento esportivo do planeta. E, dentro do tatame,
mostrou que estava preparado para vencer, com a conquista de
três medalhas.
Pela nona Olimpíada seguida, o judô brasileiro subiu no pódio, uma
demonstração inquestionável da excelência do trabalho desenvolvido pela Confederação Brasileira de Judô, Federações Estaduais,
clubes, treinadores e, claro, os atletas.
O ouro épico de Rafaela Silva no peso leve, e os bronzes, assim como
em Londres-2012, de Mayra Aguiar, no meio-pesado feminino, e de
Rafael Silva, no pesado masculino, fizeram o judô brasileiro chegar à
soma de 22 medalhas olímpicas no total. É a modalidade que mais
vezes fez o país subir no pódio na História dos Jogos.
“A equipe teve a melhor preparação de todos os tempos. Encontramos
um nível técnico muito equilibrado. Vinte e seis países diferentes
foram ao pódio e dez conseguiram fazer campeões olímpicos. Isso
mostra que foi muito competitivo”, avaliou Ney Wilson, gestor de
Alto Rendimento da CBJ. “Coreia do Sul e Mongólia ficaram atrás
da gente. Ficamos perto de França, Rússia e Japão. Eles investem
há décadas. O Brasil nunca tinha investido tanto como fez para essa
Olimpíada. Espero que o apoio continue para que a gente possa
evoluir ainda mais.”
Nestas páginas, vamos relembrar a campanha do judô brasileiro
em cada categoria. Nas páginas seguintes, todos os
detalhes das medalhas de Rafaela Silva, Mayra
Aguiar e Rafael Silva.
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Sarah Menezes e Felipe Kitadai
abriram a participação do
Brasil nos Jogos
Olímpicos com
grande

14

expectativa depois de subirem ao pódio nos Jogos de Londres há
quatro anos.
Defendendo seu título, a piauiense passou pela belga Charline
Van Snick, bronze em Londres, com um yuko na primeira luta, mas
caiu nas quartas de final para a cubana Dayaris Mestre Alvarez.
Na repescagem, Sarah resistiu bravamente a três chaves de braço
aplicadas pela mongol Urantsetseg Munkhbat, número um do
ranking mundial, mas foi forçada a desistir do combate no terceiro jujigatame, já com o cotovelo gravemente lesionado. Saiu da Arena com
um sétimo lugar e direto para o atendimento médico.
“A ficha demorou a cair. Não é fácil você perder e fingir que nada
aconteceu. É complicado. Não consegui dormir. Com
dor no braço, dor no peito pela derrota. Mas não
tenho que ficar pensando no passado. Agora
é tratar a lesão para recuperar e voltar logo”,
disse, no dia seguinte à derrota.
Kitadai teve caminho idêntico. Começou
com uma vitória espetacular, com um yuko
a dois segundos do fim do combate contra o
francês Walide Kyhar. Passou, em seguida, pelo
alemão Tobias Englmaier, mas caiu nas quartas
para o ippon de Orkhan Safarov, do Azerbaijão. Na repescagem, não
resistiu ao uzbeque Diyorbek Urozboev e fechou sua participação em
sétimo lugar.

MEIO-LEVE

No segundo dia, o Brasil teve a dupla
Charles Chibana e Erika Miranda em
ação. Cabeça de chave, a brasiliense
imobilizou sua primeira adversária,
Hela Ayari, da Tunísia, até o ippon, mas
não passou pela chinesa Yngnam Ma,
nas quartas. Na repescagem, derrotou de
virada,
a romena Andreea Chitu, líder do ranking mundial,
para avançar à luta pelo bronze. Depois de dois
minutos de golden score, a japonesa Misato
Nakamura conseguiu um yuko e a medalha
de Erika escapou.
Chibana teve caminho mais curto,
encarando no primeiro combate

O terceiro dia foi quando veio a primeira medalha
e logo a de ouro, com Rafaela Silva. Implacável, ela
enfileirou adversárias nas preliminares, passando
por Miryam Roper, da Alemanha, e Jandi Kim, da
Coreia do Sul. Nas quartas, eliminou a húngara
Hedvig Karakas e na semifinal derrotou a vicecampeã olímpica Corina Caprioriu, da Romênia. Na
final, se consagrou contra a líder do ranking mundial, Sumyia
Dorjsuren, da Mongólia.
“No primeiro dia veio um sétimo lugar
da Sarinha, e, no segundo, o quinto da
Erika. No terceiro dia tinha que vir uma
medalha”, brincou Rafaela após ouvir o
hino na Arena.
No masculino, Alex Pombo, também
estreante em Jogos Olímpicos, começou
bem contra o chinês Saiyinjirigala, mas
acabou ficando em desvantagem de um yuko
a quatro segundos do fim e não conseguiu inverter o placar.

MEIO-MÉDIO

Pelo quarto dia consecutivo o judô brasileiro
chegou ao bloco final de disputas, com
Mariana Silva disputando o bronze depois
de vencer a ganesa Szandra Szogedi, na
estreia, e derrotar grandes favoritas ao pódio,
como a alemã Martyna Trajdos, nas oitavas,
e a israelense Yarden Gerbi, nas quartas. Na
semifinal, a brasileira não passou pela atual
campeã do mundo Tina Trstenjac,
da Eslovênia, que viria a conquistar o
ouro. Na disputa pelo bronze, contra
a holandesa Anicka Van Endem, Mariana
fechou sua participação em quinto lugar.
No masculino, Victor Penalber estreou
com vitória sobre Marlon Acácio, de
Moçambique, mas não passou pelo saudita
Sergiu Toma, nas oitavas de final.

No embate contra o azeri Mammadali Mehdiyev, o brasileiro abriu
um yuko de vantagem no início. Em seguida, caiu de wazari, saiu de
uma imobilização, mas não conseguiu virar o placar. Deixou a Arena
Carioca 2 aplaudido de pé pela torcida brasileira:
“É um sentimento de amor que sempre tive pelo
judô e toda minha história no esporte. Fico
triste por encerrar assim, sem medalha.
Mas fico feliz pelo meu desempenho.”
No feminino, Maria Portela também
começou bem e, assim como Tiago,
caiu nas oitavas. Depois de passar pela
marroquina Asmaa Niang, a Raçudinha dos
Pampas encarou a suíça Bernadette Graff,
levou a luta ao golden score depois de empate nas
punições, mas acabou levando um shido fatal por usar uma técnica de
pegada proibida.

MEIO-PESADO

O sexto dia tinha a experiência de Mayra
Aguiar em sua terceira Olimpíada e a estreia
do jovem Rafael Buzacarini. Mayra repetiu
o desempenho de Londres, conquistando
seu segundo bronze
olímpico na decisão
contra a cubana
Yallenis Castillo, enquanto Buzacarini,
por apenas uma punição, parou no
japonês Ryunosuke Haga depois de
vencer o uruguaio Pablo Aprahamian
na primeira luta.

PESADO

O último dia teve Brasil no pódio novamente, com
o pesado Rafael Silva arrematando seu segundo
bronze olímpico após derrotar o uzbeque
Abdullo Tangriyev.
No feminino, Maria Suelen Altheman lutava no
dia de seu aniversário, mas o sonho da medalha
olímpica foi interrompido logo na primeira luta contra
a sul-coreana Minjeong Kim.

MÉDIO

O quinto dia foi especial para o judô brasileiro, pois era
a despedida de Tiago Camilo do tatame olímpico.
Em sua quarta Olimpíada, o peso-médio
brindou a torcida com um belo ippon
no primeiro combate contra o
sul-africano Zack Piontek.
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de realização. Na Arena Carioca 2, judô brasileiro conquista
três medalhas e chega a 22 pódios na História
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um nível técnico muito equilibrado. Vinte e seis países diferentes
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há décadas. O Brasil nunca tinha investido tanto como fez para essa
Olimpíada. Espero que o apoio continue para que a gente possa
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Defendendo seu título, a piauiense passou pela belga Charline
Van Snick, bronze em Londres, com um yuko na primeira luta, mas
caiu nas quartas de final para a cubana Dayaris Mestre Alvarez.
Na repescagem, Sarah resistiu bravamente a três chaves de braço
aplicadas pela mongol Urantsetseg Munkhbat, número um do
ranking mundial, mas foi forçada a desistir do combate no terceiro jujigatame, já com o cotovelo gravemente lesionado. Saiu da Arena com
um sétimo lugar e direto para o atendimento médico.
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aconteceu. É complicado. Não consegui dormir. Com
dor no braço, dor no peito pela derrota. Mas não
tenho que ficar pensando no passado. Agora
é tratar a lesão para recuperar e voltar logo”,
disse, no dia seguinte à derrota.
Kitadai teve caminho idêntico. Começou
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a dois segundos do fim do combate contra o
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virada,
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de Erika escapou.
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O terceiro dia foi quando veio a primeira medalha
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MEIO-MÉDIO
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MEIO-PESADO
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olímpico na decisão
contra a cubana
Yallenis Castillo, enquanto Buzacarini,
por apenas uma punição, parou no
japonês Ryunosuke Haga depois de
vencer o uruguaio Pablo Aprahamian
na primeira luta.

PESADO
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MÉDIO

O quinto dia foi especial para o judô brasileiro, pois era
a despedida de Tiago Camilo do tatame olímpico.
Em sua quarta Olimpíada, o peso-médio
brindou a torcida com um belo ippon
no primeiro combate contra o
sul-africano Zack Piontek.
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A trajetória de superação da primeira judoca brasileira
a ser campeã mundial júnior, sênior e olímpica
No dia 09 de agosto de 2016 o Brasil amanheceu em êxtase. Na noite do dia anterior, a “menina do
judô” lavou a alma do país ao colocar o Hino Nacional brasileiro para tocar pela primeira vez nos Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro. As capas dos jornais estampavam a foto e o nome da pessoa mais relevante
do Brasil naquele momento: Rafaela Silva, campeã olímpica.
Um ouro que significou muito mais do que uma medalha para a carioca da Cidade de Deus, uma das maiores favelas do Rio, onde a
judoca nasceu. No dia 08 de agosto, na Arena Carioca 2 do Parque Olímpico da Barra, Rafaela redefiniu o significado da expressão
“volta por cima”. Respondeu no tatame à covardia de quatro anos antes, quando sofreu insultos racistas nas redes sociais depois
de ser desclassificada dos Jogos de Londres. O trauma britânico que quase a afastou para sempre do esporte foi o principal
combustível para o Rio.
“Disseram que eu era uma vergonha para minha família, que eu não tinha capacidade de estar numa Olimpíada, que era para eu estar
numa jaula. E agora posso mostrar para as pessoas que me criticaram que eu posso estar entre as melhores da minha categoria, que
eu posso dar alegrias para a minha família e que o macaco que deveria estar na jaula hoje é campeão olímpico”, disparou, em sua
primeira entrevista logo que deixou a área de combate após derrotar a número um do mundo, Sumiya Dorjsuren, da Mongólia, na
decisão pelo ouro.

16

Rafaela sempre gostou de lutar e teve que aprender muito cedo a defender-se sozinha. Travessa, jogava bola nas ruas da Cidade
de Deus. Pulava muros, soltava — e ainda solta — pipa na laje. Encarava sem medo os meninos que a desafiavam. Brincadeiras de
criança que trabalharam naturalmente seu desenvolvimento motor, equilíbrio e agressividade. Sem saber, a menina da favela reunia as
características necessárias para uma futura judoca talentosa. O primeiro a enxergar isso foi o sensei Geraldo Bernardes, que entrou
na vida de Rafaela quando ela tinha apenas 8 anos. E nunca mais saiu.
“No primeiro treino, a Rafa desmaiou. Não aguentou, porque estava com fome. Não tinha comido nada antes”, conta Geraldo, professor
do Instituto Reação e que dirigiu a seleção brasileira de judô por 20 anos. “Mas eu vi nela um diamante bruto a ser lapidado. Busquei
canalizar toda aquela agressividade natural das ruas para os tatames.”
Os resultados mais expressivos começaram a aparecer quando ela ingressou na seleção júnior. Em 2008, no Mundial Sub-20 de
Bangcoc, na Tailândia, Rafaela Silva ganhou sua primeira medalha de ouro mundial, com 16 anos. Naquele mesmo ano, foi selecionada
pela Confederação Brasileira de Judô para apoiar os treinos da seleção principal feminina que disputaria os Jogos Olímpicos de
Pequim, onde viu a também meio-leve (57kg) Ketleyn Quadros fazer história ao conquistar o bronze, primeira medalha olímpica
feminina do judô brasileiro. Ao final de 2008, Rafaela entrou para a seleção principal.
Com investimentos contínuos da CBJ, a atleta rodou o Circuito Mundial de Judô da FIJ. Ganhou experiência, evoluiu tecnicamente
e, em 2011, chegou à sua primeira final de Campeonato Mundial Sênior. Sagrou-se vice-campeã com apenas 19 anos. Em 2012, foi
aos Jogos de Londres como favorita ao pódio. Porém, uma catada na perna, técnica que havia sido proibida pouco tempo antes,
interrompeu seu sonho.
“Em Londres aprendi que não se deve pegar na perna. E, se pegar na perna, não pegue no celular”, diz, referindo-se às agressões que
sofreu no Twitter depois de sua eliminação.

Fotos: Márcio Rodrigues/ MPIX/ CBJ e Reprodução
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“Não vou nem treinar com esse quimono. Está na marca (tamanho),
certinho. Ele só vai lutar os Jogos Olímpicos e, quando acabar, vou
enquadrá-lo junto com a minha medalha.”
Vinte e cinco dias depois a medalha de ouro estava no peito e um
de seus quimonos se tornará peça permanente no acervo do Museu
Olímpico do Comitê Olímpico Internacional, em Lausanne, na Suíça.
No dia decisivo, ela chegou ao Parque Olímpico cedo, por volta
das 8h30. Desembarcou a passos firmes e rápidos do ônibus dos
atletas, seguida pelo técnico da seleção feminina Mario Tsutsui,
que a acompanha desde o título mundial júnior, em 2008. Um
detalhe, porém, chamava atenção. Rafaela chegou à Arena vestindo
o uniforme de pódio do Time Brasil.
Impulsionada pela torcida brasileira, que fazia as arquibancadas
tremerem, a judoca entrou no tatame com um olhar impressionante
de determinação. Precisou de apenas 45 segundos para finalizar sua
primeira adversária, a alemã Miryam Ropper, com dois wazaris (ippon)
e seguir para as oitavas de final, onde enfrentaria a sul-coreana JandiKim. Mais um wazari para a conta e classificação às quartas de final.
“Essa luta me deu muita confiança. Ela era a atleta mais dura da
minha chave. Eu treinei muito para lutar contra ela, pois tenho
dificuldade contra canhotas. Quando passei, vi a medalha mais
perto”, conta.

>> O ouro de Rafaela estampou as capas de jornal de todo o Brasil

“EU FIQUEI PENSANDO NO QUE
ACONTECEU EM 2012 E QUE
EU NÃO PODERIA DEIXAR QUE
ACONTECESSE DE NOVO AQUI,
NA MINHA CASA”
O episódio de racismo fez com que Rafaela pensasse em desistir
do judô assim que retornou ao Brasil. Teve que lutar contra a
depressão, reerguer-se daquele baque e provar-se capaz de dar a
volta por cima. Resultado: Rafaela Silva campeã mundial, em 2013,
no Rio de Janeiro, sua cidade natal.

18

“No Rio é diferente. Eu vejo
minha família na
arquib an c a d a ,
meus amigos,
as criancinhas
do Reação e isso
me traz muita
motivação para
entrar e ganhar”,
explica a carioca.
>> Na chegada à Arena Carioca 2, com o uniforme de Depois do Mundial,
pódio: prenúncio do que viria mais tarde
porém, Rafaela teve
um ciclo olímpico instável. Conquistou 12 medalhas no Circuito
Mundial, com três ouros (Aberto Europeu de Roma 2014, Grand
Prix de Dusseldorf 2015 e Grand Prix de Tbilisi 2016). Resultados
suficientes para mantê-la entre as melhores do mundo, mas não
para colocá-la entre as cabeças de chave dos Jogos Olímpicos.
Nada que a abalasse..
A confiança era tamanha que, no dia 14 de julho, durante o
último treinamento de campo da seleção olímpica no Centro de
Treinamento da CBJ, em Lauro de Freitas, na Bahia, Rafaela, ao
receber os quatro judogis olímpicos, profetizou.

>> Na final contra a mongol Sumyia Dorjsuren, vitória por wazari
O duelo das quartas de final faria Rafaela reviver a dolorosa eliminação
em Londres contra a mesma adversária, a húngara Hedvid Karakas.
“Eu fiquei pensando no que aconteceu em 2012 e que eu não poderia
deixar que acontecesse de novo aqui, na minha casa”, relembra.
E não aconteceu. Com um wazari a um minuto do fim da luta, a brasileira
controlou a disputa e se classificou para a semifinal, onde a adversária
da vez seria a romena Corina Caprioriu, vice-campeã olímpica em 2012.
Foram sete minutos de luta equilibrada. A vitória só veio com outro
wazari da brasileira no golden score, levando o público à loucura.
Na outra semifinal, Rafaela viu a campeã olímpica Kaori Matsumoto,
do Japão, cair de ippon para a mongol Sumyia Dorjsuren, líder do
ranking. Manteve o foco e foi para a grande final determinada a sair
dali com o ouro.
Na decisão, entrou agressiva e já forçou uma punição à mongol, que
em seguida empatou o placar nos shidos. Com um minuto de luta,
Rafaela encaixou o golpe, o árbitro central deu wazari, mas a mesa
quis revisar a técnica. Rafaela havia utilizado o cotovelo para projetar
a mongol. O drama de Londres parecia se repetir, mas, dessa vez, o
golpe foi validado, uma vez que ela já havia estabelecido kumikata
no momento da execução. Tática, Rafaela administrou a vantagem
até desabar em lágrimas, com os braços abertos. Era o alívio da
vitória e o ouro garantido. Era a primeira e única judoca brasileira
campeã mundial júnior, mundial sênior e olímpica.
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Mayra Aguiar conquista no Rio seu segundo bronze
e entra para a História como única judoca brasileira
com duas medalhas olímpicas

“Quando você conquista uma medalha olímpica você ganha
um novo sobrenome. Hoje eu sou Mayra Aguiar, duas vezes
medalhista olímpica.”
Mayra parece ter nascido predestinada, e seu currículo comprova
isso. Já foi campeã mundial júnior,
campeã mundial sênior, campeã
de todas as etapas do Circuito
Mundial da Federação Internacional
de Judô, ouro no Campeonato PanAmericano (cinco vezes), recordista
de medalhas em Campeonato
Mundial (oito pódios, somando júnior
e sênior) e medalhista olímpica.
Com tantas conquistas, a meiopesado assumiu, com a humildade
que lhe é característica, o favoritismo
para o Rio. Encarou a pressão interna
e a externa. Nunca escondeu seu
principal objetivo, que era conquistar
em casa o único ouro que ainda lhe
falta, o olímpico.
“Eu posso prometer que vou dar o meu melhor no tatame olímpico
para conseguir o que eu quero”, dizia ela, todas as vezes que lhe
perguntavam sobre sua busca pela segunda medalha olímpica.

Em 2015, manteve a invencibilidade no Campeonato PanAmericano de Edmonton derrotando a campeã olímpica Kayla
Harrison, dos Estados Unidos. Depois, caiu na final dos Jogos
Pan-Americanos de Toronto para a mesma adversária. Mas o
divisor de águas foi o Mundial de Astana, no Cazaquistão, onde
Mayra experimentou a rara — pelo menos para ela — sensação
de ficar fora do pódio. Era algo que não acontecia desde 2007.
“Um tombo assim acontece para, lá na frente, vir coisa melhor”,
disse à época, mostrando que sabia onde queria chegar.
Após a frustração de Astana, Mayra voltou aos treinamentos com
foco total nos Jogos Olímpicos. Ajustou os treinos técnicos para
fortalecer seu ne-waza. Afiou as técnicas preferidas. Trabalhou
para ficar mais forte e potente, tanto física quanto mentalmente,
para brilhar no dia 11 de agosto de 2016.
Além disso, adotou uma tática de
isolamento para se concentrar
apenas no seu objetivo. Quinze dias
antes de lutar, Mayra saía de todas
as redes sociais e desligava a TV.
No fim de julho, na concentração da
seleção em Mangaratiba, sua rotina
começava às 8h com café da manhã,
seguido por uma sessão de treino
físico ou técnico pela manhã, almoço,
descanso à tarde, mais treino, jantar,
fisioterapia e, se o cansaço deixasse,
a leitura de um livro antes de dormir.
“Fiquei totalmente off. Só falava com
a minha família e alguns amigos pelo
WhatsApp num número novo que só
eles tinham”, explica. “Foi uma experiência bem diferente. Você
vive o momento. Vive as pessoas que estão à sua volta. Isso que
eu queria fazer. Desligar mesmo.”

“QUANDO VOCÊ
CONQUISTA UMA
MEDALHA OLÍMPICA
VOCÊ GANHA UM NOVO
SOBRENOME. HOJE EU
SOU MAYRA AGUIAR,
DUAS VEZES MEDALHISTA
OLÍMPICA”

JUDÔ EM REVISTA
N O 16 • OUTUBRO 2016

Antes de Astana e depois de Astana

20

Neste ciclo de preparação para o Rio, a gaúcha passou por
situações extremas que a obrigaram a amadurecer dentro e fora
dos tatames. Em 2013, teve o pior momento da carreira. Precisou
submeter-se a duas cirurgias complexas, uma no joelho e outra
no cotovelo. No ano seguinte, voltou imbatível. Sagrou-se campeã
mundial em Chelyabinsk, na Rússia.

marca principal

marca secundária / horizontal

cores

Mayra, duas vezes medalhista olímpica

Assim como todos os outros judocas brasileiros, Mayra chegou
à Vila dos Atletas no Rio na antevéspera de seu combate. No
dia D, estava pronta. Logo na primeira luta, contra a australiana
Miranda Giambelli, começou com um ippon fulminante para
levantar a torcida na Arena Carioca 2 e avançar às quartas de
final. O segundo duelo foi mais equilibrado, e Mayra conseguiu
forçar uma punição na alemã Luise Malzahn para chegar à sua
segunda semifinal olímpica consecutiva.

>> Mayra Aguiar fez História na Arena Carioca 2 e foi para os braços da torcida
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Quem assiste a uma sessão de treinos físicos e
técnicos de Mayra Aguiar pode se impressionar
com sua força. Erguer dezenas de quilos e lançar adversárias ao solo, para ela, parece ser uma
atividade comum. Mas comum é um adjetivo que
nunca serviu para definir essa atleta. Aos 25 anos,
a gaúcha de Porto Alegre superou adversidades
para se tornar a única judoca do país a ter duas
medalhas olímpicas, depois de conquistar o bronze, seu segundo, nos Jogos Rio 2016.

Desta vez, a adversária era uma velha conhecida, a
francesa Audrey Tcheuméo, que a brasileira já havia
vencido em cinco de seis confrontos. O roteiro parecia
se encaminhar para o grand finale que todos esperavam,
Mayra versus Kayla Harrison, que havia passado para
a final ao derrotar a eslovena Anamari Velensek. Mas,
um shido (punição) para a brasileira a 30 segundos
do fim da luta interrompeu o sonho do ouro inédito. A
história de Londres se repetiu no Rio. E Mayra usou
aquela experiência para se fortalecer na busca de seu
segundo bronze.
“A gente perde uma medalha, mas não a guerra. Ainda
tem uma luta. No judô, a primeira coisa que a gente
aprende é a cair. Depois, a se levantar. Eu caí feio, me
abalou muito. Só que eu tinha de voltar de qualquer
jeito e conquistar a medalha. Foi um tempo curto.
Troquei esse sentimento ruim por um positivo,
pela garra”, conta.
Na disputa pelo bronze, Mayra entrou
agressiva desde o início no combate contra
a cubana Yallenis Castillo. Pontuou com um
yuko, administrou a vantagem, garantiu
seu lugar no pódio e foi para os braços da
torcida na arquibancada.
“Foi uma nova competição que começou,
e eu fui campeã nessa nova. Medalha
olímpica não tem cor, é medalha
olímpica. Não dava para sair daqui
sem ela.”

Fotos: Márcio Rodrigues/ MPIX
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A VOLTA
POR CIMA

Um ano após sofrer pior lesão de sua carreira, Rafael Silva
conquista segundo bronze consecutivo em Jogos Olímpicos

Assim como fez em Londres 2012, Baby derrubou gigantes no Rio
e conquistou seu segundo bronze olímpico, no dia 12 de agosto
de 2016. Mas, os maiores adversários do brasileiro nestes Jogos
Olímpicos vieram muito antes do dia 12.
Fã de AC/DC, Baby precisou encarar uma verdadeira estrada para
o inferno, como diz a letra de Highway to Hell, música da banda
australiana que embala os treinamentos do atleta. Em julho de
2015, a aproximadamente um ano do Rio 2016, ele se preparava
para disputar os Jogos Pan-Americanos de Toronto quando sofreu
a lesão mais grave de sua carreira e que colocaria em xeque sua
participação nos Jogos. Um arrancamento do tendão do músculo
peitoral maior do lado direito durante o último treino de musculação antes da viagem para o Canadá resultou em cirurgia e seis
meses sem competir.
“Foi minha primeira lesão com intervenção cirúrgica”, lembra.

JUDÔ EM REVISTA
N O 16 • OUTUBRO 2016

A importância da estrutura de apoio

Nesse período, Rafael contou com o suporte de toda a equipe
multidisciplinar da seleção brasileira, sobretudo do fisioterapeuta
Thiago Takara, responsável por reabilitar o atleta para a alta performance em busca de seu grande sonho. Para isso, era preciso
inovar no tratamento.
“Além de recuperarmos a lesão, queríamos aproveitar o momento
em que ele estava afastado das competições para trabalhar um aspecto que nunca havia sido trabalhado, que era a qualidade da sua
postura e a harmonia do movimento. Isso resultaria numa eficiência maior e aumento de performance dentro dos tatames”, explica
Takara, que também é judoca.
Ao longo dos seis meses de recuperação, Baby realizou, em média,
dez sessões semanais de fisioterapia. Enquanto isso, viu seu rival
pela vaga olímpica, David Moura, conquistar resultados no Circuito
Mundial e ultrapassá-lo no ranking.
Para recuperar o tempo perdido, Rafael voltou aos tatames em janeiro de 2016, no Grand Prix de Havana, em Cuba. Fez 11 competições em cinco meses até os Jogos. No final, foram 39 lutas no ano,
contando os Jogos Olímpicos. Para termos uma ideia do tamanho
do esforço do peso-pesado brasileiro, basta olharmos para seus
companheiros de pódio olímpico. O campeão Teddy Riner esteve
em apenas três campeonatos e fez somente 12 combates em 2016.
marca principal

O japonês Hisayoshi Harasawa, medalha de prata na Rio 2016, lutou 14 vezes em três disputas. O israelense Or Sasson, o outro medalhista de bronze olímpico, fez 29 lutas em oito torneios.
O recomeço de Baby, porém, não foi simples. O risco constante de
perder a vaga foi o que o moveu adiante e o fez persistir.
“Fiquei desesperado quando perdi minha primeira luta após meu
retorno. Pensei que seria muito difícil voltar. Mas tive muita perseverança, e minha equipe também confiou bastante na recuperação.
Quando voltei a medalhar, a confiança foi voltando. Até que veio a
definição da minha vaga nos Jogos e eu vi que tinha chance real de
conseguir mais uma medalha olímpica”, relembra.

No auge da forma

A sequência de resultados positivos e a recuperação da confiança
no combate o colocaram definitivamente entre os 14 convocados,
em nono lugar no ranking olímpico. Mas, Baby ainda não estava em
seu 100%. Com o desgaste das várias competições, sentiu dores
nas coxas esquerda e direita em meados de maio.
“De maio até os Jogos, retomamos a frequência de 10 sessões de
fisioterapia por semana. O Baby só conseguiu treinar com 100% de
sua capacidade na última semana antes de entrar na Vila, ou seja,
dez dias antes da sua competição”, revela Takara. “Nesse período
de julho de 2015 até agosto de 2016, fizemos 465 horas de fisioterapia com ele.”
O tratamento intensivo colocou o atleta no auge de sua forma no
momento em que ele mais precisava. O ippon no primeiro combate
dos Jogos, contra o hondurenho Ramon Pileta e o outro ippon contra o russo Renat Saidov, nas oitavas de final, provaram que o gigante estava de volta e pronto para encarar a lenda francesa Teddy
Riner nas quartas de final.
Empolgada e confiante, a torcida brasileira na Arena Carioca 2 entoava o coro de “Eu acredito” antes do confronto. Baby também
acreditou. Manteve-se firme durante três minutos de luta até ser
projeto por Riner numa técnica de sacrifício que resultou em wazari
para o francês, que administrou a vantagem até o fim.
Mesmo com a derrota, Rafael não esmoreceu. Na repescagem,
derrotou o holandês Roy Meyer na diferença de punições (2 a
1). Na disputa de bronze, jogou o veterano Abdullo Tangriyev, do
Uzbequistão, de yuko para sacramentar seu lugar no pódio.
“Estava bastante apreensivo se estaria ou não nos Jogos. Ainda
bem que deu tudo certo. Essa medalha veio para coroar o trabalho
pelo qual toda a minha equipe passou, desde a lesão até a recuperação”, reconheceu Baby, com a sua segunda medalha olímpica
no peito.
marca secundária / horizontal

>> Na preparação em Mangaratiba, o esforço de Baby com o fisioterapeuta Thiago Takara

JUDÔ EM REVISTA
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Na história do judô brasileiro apenas cinco atletas ostentam em seus currículos duas medalhas
olímpicas: Aurélio Miguel, Tiago Camilo, Leandro
Guilheiro, Mayra Aguiar e Rafael Silva. O peso-pesado foi o último a entrar para esse seleto grupo.
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Camilo, Victor Penalber, Mariana Silva, Rafael Silva, Mayra Aguiar e Rafaela Silva
foram recebidos pelo presidente Antônio Claret de Oliveira (de gravata vermelha)
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>> Na Infraero, o presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira, e os judocas Tiago

Fundamentais para o sucesso do judô
brasileiro, patrocinadores recebem visita
de agradecimento dos atletas olímpicos e
do presidente da CBJ

24

de agradecimento pelo apoio durante o último ciclo olímpico, que
culminou com três medalhas conquistadas nos Jogos Rio 2016.
Graças ao suporte da Infraero, Cielo, Scania e Mizuno — além
de Bradesco e Petrobras que receberam ações semelhantes ainda antes da disputa dos Jogos —, os judocas da seleção brasileira puderam treinar nas melhores condições possíveis, além
de fazer numerosas viagens para competições internacionais e
treinamentos e de terem uma comissão técnica multidisciplinar
à disposição.
“A missão que nós tivemos foi exatamente de prestar contas do
que fizemos nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Nosso objetivo era permanecer entre as modalidades que mais deram medalhas olímpicas ao Brasil e
conseguimos cumprir esse
objetivo com muito profissionalismo”, disse Paulo
Wanderley. “Além disso,
nós humanizamos esses
patrocínios ao levar judocas que eles viram na TV
ou ao vivo, pelo quais eles
torceram, para que estivessem por um momento
ao lado dos colaboradores
dessas empresas. Afinal,
assim como os atletas com
a CBJ, são os funcionários
que tornam essas marcas
fortes”.
Rafaela Silva (ouro nos
Jogos Rio 2016), Mayra

Aguiar (bronze em Londres 2012 e Rio 2016), Rafael Silva (bronze
em Londres 2012 e Rio 2016), Tiago Camilo (prata em Sydney
2000 e bronze em Pequim 2008), Mariana Silva e Victor Penalber
foram os atletas que participaram da ação. Nas quatro visitas, judocas e dirigentes da CBJ se encontraram com presidente, diretores e funcionários das empresas.
No dia 12 de setembro, a turnê começou na sede da Infraero, em
Brasília. A delegação foi recebida pelo presidente da companhia,
Antônio Claret de Oliveira.
“A Olimpíada e o judô trouxeram oxigênio para renovar a esperança dos brasileiros. E, para a Infraero, especialmente, vocês são
exemplo de garra. Temos orgulho de termos participado dessa
conquista”, ressaltou o presidente.
“Ser campeão olímpico é a realização do sonho de qualquer
atleta. O apoio da Infraero foi e é fundamental para o judô, pois
não precisamos nos preocupar com coisas fora do tatame. Para
mim, está sendo muito importante essa conquista, pois hoje sou
referência para crianças de comunidades como a que eu saí.
Assim como eu consegui, eles agora sabem que também podem vencer na vida”, afirmou Rafaela Silva.
No dia seguinte, a Cielo foi a primeira a receber os judocas.
Na empresa de serviços financeiros, o presidente
Rômulo Dias recepcionou
pessoalmente os atletas e
representantes da CBJ, ao
lado de Danilo Caffaro, vice-presidente de Produtos,
Negócios,
Marketing
e
Inovação;
Duda
Bastos,
Diretora de Marketing; Grazielle
Schneider, Coordenadora de
Comunicação Corporativa;
Carolina Short, Gerente de
Comunicação Corporativa;
e Camila Inoue, Analista de
Comunicação Corporativa.
“Entendemos que devemos
apoiar iniciativas sérias e éticas como a gestão que a CBJ

“NÓS HUMANIZAMOS ESSES
PATROCÍNIOS AO LEVAR
JUDOCAS QUE ELES VIRAM NA
TV OU AO VIVO, PELO QUAIS
ELES TORCERAM, PARA QUE
ESTIVESSEM POR UM MOMENTO
AO LADO DOS COLABORADORES
DESSAS EMPRESAS. AFINAL,
ASSIM COMO OS ATLETAS COM A
CBJ, SÃO OS FUNCIONÁRIOS QUE
TORNAM ESSAS MARCAS FORTES”

>> A delegação da CBJ é recebida na Cielo...

>> ...Na sede da Mizuno...

>> ...E na Scania, onde o presidente Paulo Wanderley recebeu uma placa
de parabéns pelo desempenho do judô nos Jogos Olímpicos
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A cortesia é um dos princípios do Código Moral
idealizado pelo mestre Jigoro Kano quando formatou a base filosófica do judô. Cumprindo esse
ensinamento, seis atletas olímpicos, acompanhados pelo presidente da Confederação Brasileira de
Judô, Paulo Wanderley Teixeira, e pelo diretor de
marketing Maurício Santos, visitaram no começo
de setembro as sedes de quatro dos seis atuais
patrocinadores/fornecedores da CBJ. Foi um gesto
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Camilo, Victor Penalber, Mariana Silva, Rafael Silva, Mayra Aguiar e Rafaela Silva
foram recebidos pelo presidente Antônio Claret de Oliveira (de gravata vermelha)
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>> Na Infraero, o presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira, e os judocas Tiago

Fundamentais para o sucesso do judô
brasileiro, patrocinadores recebem visita
de agradecimento dos atletas olímpicos e
do presidente da CBJ

24

de agradecimento pelo apoio durante o último ciclo olímpico, que
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BRADESCO E PETROBRAS,
TAMBÉM PATROCINADORES
DA CBJ, RECEBERAM AÇÕES
SIMILARES ANTES DO COMEÇO
DOS JOGOS OLÍMPICOS

>> Mais momentos
na Cielo...
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vem fazendo. Assim como vocês, eu sou esportista e faço analogia da vida empresarial fundamentada no esporte. É um prazer enorme recebê-los na Cielo”, disse Dias.
Na sequência, a delegação da CBJ seguiu para a Scania. Utilizando o ônibus cedido pela
empresa sueca para a seleção brasileira, atletas e dirigentes desembarcaram na sede e
foram recepcionados por Per Olov Svedlund, presidente da Scania América Latina; e
Roberto Barral, diretor geral de Operações Comerciais no Brasil. Logo após, começou uma
requisitada sessão de fotos com os colaboradores em frente ao backdrop especialmente
preparado para a ocasião.
“Essa ação tem o objetivo de mostrar o que a Scania
apoia. Não é simplesmente uma empresa que está
produzindo e vendendo ônibus, caminhões, motores,
serviços. Ela apoia essa modalidade que tem tudo a ver
com a marca, porque representa valores como orgulho,
confiança e dedicação. E a prova disso é que todos
os funcionários ficaram muito felizes de estar ao lado
desses atletas. Já estamos num parceria de longa data
e que espero que dure por muito tempo”, disse Barral,
que, junto com Olov Svedlund, entregou uma placa
ao presidente Paulo Wanderley parabenizando a CBJ
pelo desempenho nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e
uma miniatura de caminhão aos atletas e dirigentes.
A Mizuno,
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fornecedora oficial de material esportivo da
Confederação Brasileira de Judô, encerrou a série
de visitas de agradecimento. A marca, que no
Brasil pertence à Alpargatas, é responsável pelos
judoguis e uniformes de competição e passeio da
seleção brasileira. O encontro começou com um
bate-papo com o presidente da Alpargatas, Márcio
Utsch.
“Como brasileiro, senti
um enorme orgulho
do
desempenho
do judô brasileiro
nos Jogos. Como
empresário, sinto um
orgulho ainda maior
por manter uma
parceria vencedora
com a CBJ há
nove anos”, disse
Utsch. Além dele, a
Mizuno/Alpargatas
foi
representada por Fernando
>> ... na Mizuno...
Beer, Diretor de Artigos Esportivos
da Alpargatas; Rogério Barenco, Gerente Executivo da Mizuno; e Eduardo Soares,
Gerente de Marketing Esportivo da Alpargatas.
Portando a medalha da Rio 2016, o “gigante” Baby foi um dos mais requisitadas para
as fotos e comentou a importância da imagem do atleta como exemplo.
“Nós, atletas, podemos inspirar pessoas para que, com dedicação e esforço, se
doando de corpo e alma, consigam conquistar seus objetivos.”
marca principal

marca secundária / horizontal

cores

>> ... e na Scania.

>> ... na Infraero...
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Divulgação

“Sabor de dever cumprido. Esta é a minha visão quanto a este grandioso
espetáculo. Fiquei orgulhoso por fazer parte deste grande mosaico,
onde todos se envolveram de maneira primorosa, mostrando ao mundo
a capacidade de superação e realização que nós brasileiros temos
diante de grandes desafios.”

José Nilson Gama,
Presidente da Federação Alagoana de Judô

“Fomos privilegiados de participar de um momento ímpar e histórico
em nossas vidas, para a modalidade que amamos e administramos em
nossos Estados. Isso tudo proporcionado pela competente gestão
feita pelo professor Paulo Wanderley, que teve esta sensibilidade e
reconhecimento para com todos nós.”

Seloí Totti,
Presidente da Federação de Judô de Rondônia

“Vivenciar os Jogos Olímpicos com medalhas para o judô brasileiro e sendo
tão bem tratado por toda a equipe da CBJ, capitaneada pelo Presidente
Paulo Wanderley, foi para ficar marcado para a vida inteira! Estar no maior
evento esportivo do mundo certamente abriu meus horizontes, ampliou
meus conhecimentos e, principalmente, renovou minhas energias para
contribuir em fazer do judô brasileiro o melhor do mundo!”

José Cardoso Neto,
Presidente da Federação Cearense de Judô

“A visão da CBJ em reunir, não apenas como meros espectadores, os
dirigentes das Federações Estaduais, é prova inequívoca da busca
constante e incessante do judô nacional, também através dos seus
dirigentes, de aprimorar as atividades organizacionais, sociais e esportivas.”

>> Na Casa do Judô, o presidente Paulo Wanderley Teixeira (de camisa de botão) recebeu presidentes das Federações Estaduais e atletas da seleção brasileira

A CASA DO JUDÔ
CBJ monta estrutura durante os Jogos Rio 2016 para proporcionar
vivência olímpica aos Presidentes de Federações Estaduais

JUDÔ EM REVISTA
N O 16 • OUTUBRO 2016

O Jita Kyoei é um dos princípios do judô e versa sobre a prosperidade e os benefícios mútuos. Como
não poderia deixar de ser, a atual administração
da Confederação Brasileira de Judô, tem em seu
cerne conceitos como esse. Sendo assim, a CBJ não
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poderia estar envolvida na realização do maior evento esportivo do mundo, os Jogos Olímpicos Rio 2016, e não repassar nada
aos seus filiados, base de sua existência. Seja no campo esportivo ou no campo da organização, ficou claro para o presidente
Paulo Wanderley Teixeira a necessidade de inserir as Federações
Estaduais nesse cenário.
“Essa ação, a meu ver, foi um dos pontos altos do judô brasileiro
nos Jogos Olímpicos, porque pôde proporcionar uma vivência
olímpica aos presidentes das 27 Federações Estaduais que, por
sua vez, irão repassar o que viram e viveram para os seus afiliados. Foi uma forma de motivar mas também de agradecer o
trabalho que eles realizaram”, afirmou o presidente.
A ação citada por Paulo Wanderley Teixeira foi a Casa do Judô. O
espaço, situado em um hotel em Copacabana, Zona Sul do Rio de

Janeiro, ficou aberto de 06 a 12 de agosto, durante quatro horas
por dia, sempre após o encerramento das disputas do judô na
Arena Carioca 2. No mesmo hotel, ficaram hospedados os 27 presidentes de Federações, que tiveram transporte para o Parque
Olímpico e ingressos disponibilizados pela Confederação.
Ao som de MPB, os dirigentes puderam confraternizar e receber visitas dos judocas olímpicos Felipe Kitadai, Charles Chibana,
Alex Pombo, Victor Penalber, Mariana Silva e da campeã olímpica
Rafaela Silva.
“O clima foi tão descontraído que em um dos dias chegamos a ter
música ao vivo, graças a um show de voz e violão do presidente da Federação Paraibana, Adjaílson Coutinho”, contou Jorgélia
Fonseca, uma das responsáveis pela condução do projeto.
Além dos presidentes de Federações, passaram pelo local membros da Federação Internacional como Andre Van Zyl e Gerard
Benone, além dos presidentes da Federação Equatoriana de
Judô, Fernando Ibañez; e da Federação da Costa Rica, Dudley
Lopez. Presenças que confirmam a força do judô brasileiro.
marca principal

Walter Amaral,
Presidente da Federação Paraense de Judô

“Surpresa maior foi a Casa do Judô, onde nos confraternizamos todas as
noites, em total harmonia, com a presença de alguns atletas olímpicos,
medalhistas ou não, dirigentes, amigos e amigas. Obrigado e parabéns
ao amigo Presidente Paulo Wanderley Teixeira e a toda equipe CBJ.”

Cesar Paschoal,
Presidente da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul

“No chamado ‘País do Futebol’, de repente, as pessoas outrora leigas
e desinteressadas pelo judô estão conversando sobre técnicas de
luta, questionando os nomes dos golpes, indagando se determinado
movimento é uma ‘rasteira’ e se foi válido ou não. Enfim, estão com
os olhos vidrados na televisão, acompanhando e torcendo pelo
Brasil em cada combate. O reflexo dessa popularização é o aumento
da demanda pelo judô em todas as classes, principalmente para as
categorias de base.”

Alessandro Puglia,
Presidente da Federação Paulista de Judô

“Acredito firmemente ter testemunhado a história do esporte brasileiro.
Agradeço à CBJ a oportunidade que foi dada a todos os Presidentes
das Federações Estaduais. Pudemos viver, nos sete dias de competição,
o verdadeiro espírito olímpico. Os nossos atletas confirmaram a tradição
do judô brasileiro de subir no pódio e consolidaram a nossa posição de
destaque e liderança entre os esportes olímpicos do Brasil.”

Adjaílson Coutinho,
Presidente da Federação Paraibana de Judô

“A modalidade judô mostrou um diferencial muito importante, que
é poder fazer inclusão social através do esporte. Rafaela Silva deu
o exemplo. Saiu de uma favela e chegou ao ouro olímpico, dando
esperanças de uma sociedade mais justa entre nós brasileiros. Parabéns,
Ministério do Esporte, Comitê Olímpico do Brasil e Confederação
Brasileira de Judô!”

Josmar Amaral,
Presidente da Federação Goiana de Judô

“A Arena Carioca 2 ficou muito bonita, com o povo muito animado com
as competições, todos esperando aqueles atletas que conhecemos
apenas pela mídia. E sempre lotada, o que caracteriza justamente a
divulgação do judô. Mostra que o judô é um esporte de muita aceitação
no Brasil. Foi maravilhoso.”

César Cação,
Presidente da Federação Gaúcha de Judô

“Sabemos o quanto nossos atletas estavam preparados. O investimento
coordenado pela CBJ ao longo do ciclo foi empregado de forma séria e
competente. Estou orgulhoso deste esporte, o melhor!”

Antônio Viana,
Presidente da Federação Amapaense de Judô

“A realização da Olimpíada no Brasil foi um momento único para nós,
judocas, porque nos deu a oportunidade de ver os melhores atletas em
combate e ver a evolução do judô no mundo.”

Luiz Gonzaga Filho,
Presidente da Federação Metropolitana de Judô

“A Federação Espiritossantense de Judô manifesta seu total apoio
à equipe técnica da CBJ diante do relato apresentado. Confiamos na
excelente trajetória do judô brasileiro. Agradecimentos especiais ao
presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira.”

Miguel Angelo Agrizzi,
Presidente licenciado da Federação
Espiritossantense de Judô

“Imensurável descrever o que foi vivenciar o momento olímpico da
modalidade, quando pudemos conviver irmanados por um sentimento
de união hoje proporcionado pela nossa entidade maior (CBJ).”

Sílvio Acácio Borges,
Presidente da Federação Catarinense de Judô

“Acompanhei todos os dias as lutas de judô e ficou evidente o alto nível
dos nossos atletas, o nosso espirito olímpico e como estamos bem
organizados. Isto é resultado de muito trabalho e dedicação da atual
gestão da CBJ e demais federações estaduais.”

Fernando Moimaz,
Presidente da Federação Matogrossense de Judô

Tibério Maribondo do Nascimento,
Presidente da Federação de Judô do Estado
do Rio Grande do Norte

marca secundária / horizontal

cores

>> João Batista da Rocha,
2o vice-presidente da CBJ,
com a Tocha Olímpica

>> Atletas como Alex Pombo, Rafaela Silva e Mariana Silva
estiveram presentes nas confraternizações
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“A participação brilhante do judô brasileiro nos Jogos Rio 2016
consolidaesta modalidade como a vitrine do esporte brasileiro.”
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espaço, situado em um hotel em Copacabana, Zona Sul do Rio de

Janeiro, ficou aberto de 06 a 12 de agosto, durante quatro horas
por dia, sempre após o encerramento das disputas do judô na
Arena Carioca 2. No mesmo hotel, ficaram hospedados os 27 presidentes de Federações, que tiveram transporte para o Parque
Olímpico e ingressos disponibilizados pela Confederação.
Ao som de MPB, os dirigentes puderam confraternizar e receber visitas dos judocas olímpicos Felipe Kitadai, Charles Chibana,
Alex Pombo, Victor Penalber, Mariana Silva e da campeã olímpica
Rafaela Silva.
“O clima foi tão descontraído que em um dos dias chegamos a ter
música ao vivo, graças a um show de voz e violão do presidente da Federação Paraibana, Adjaílson Coutinho”, contou Jorgélia
Fonseca, uma das responsáveis pela condução do projeto.
Além dos presidentes de Federações, passaram pelo local membros da Federação Internacional como Andre Van Zyl e Gerard
Benone, além dos presidentes da Federação Equatoriana de
Judô, Fernando Ibañez; e da Federação da Costa Rica, Dudley
Lopez. Presenças que confirmam a força do judô brasileiro.
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Walter Amaral,
Presidente da Federação Paraense de Judô

“Surpresa maior foi a Casa do Judô, onde nos confraternizamos todas as
noites, em total harmonia, com a presença de alguns atletas olímpicos,
medalhistas ou não, dirigentes, amigos e amigas. Obrigado e parabéns
ao amigo Presidente Paulo Wanderley Teixeira e a toda equipe CBJ.”

Cesar Paschoal,
Presidente da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul

“No chamado ‘País do Futebol’, de repente, as pessoas outrora leigas
e desinteressadas pelo judô estão conversando sobre técnicas de
luta, questionando os nomes dos golpes, indagando se determinado
movimento é uma ‘rasteira’ e se foi válido ou não. Enfim, estão com
os olhos vidrados na televisão, acompanhando e torcendo pelo
Brasil em cada combate. O reflexo dessa popularização é o aumento
da demanda pelo judô em todas as classes, principalmente para as
categorias de base.”

Alessandro Puglia,
Presidente da Federação Paulista de Judô

“Acredito firmemente ter testemunhado a história do esporte brasileiro.
Agradeço à CBJ a oportunidade que foi dada a todos os Presidentes
das Federações Estaduais. Pudemos viver, nos sete dias de competição,
o verdadeiro espírito olímpico. Os nossos atletas confirmaram a tradição
do judô brasileiro de subir no pódio e consolidaram a nossa posição de
destaque e liderança entre os esportes olímpicos do Brasil.”

Adjaílson Coutinho,
Presidente da Federação Paraibana de Judô

“A modalidade judô mostrou um diferencial muito importante, que
é poder fazer inclusão social através do esporte. Rafaela Silva deu
o exemplo. Saiu de uma favela e chegou ao ouro olímpico, dando
esperanças de uma sociedade mais justa entre nós brasileiros. Parabéns,
Ministério do Esporte, Comitê Olímpico do Brasil e Confederação
Brasileira de Judô!”

Josmar Amaral,
Presidente da Federação Goiana de Judô

“A Arena Carioca 2 ficou muito bonita, com o povo muito animado com
as competições, todos esperando aqueles atletas que conhecemos
apenas pela mídia. E sempre lotada, o que caracteriza justamente a
divulgação do judô. Mostra que o judô é um esporte de muita aceitação
no Brasil. Foi maravilhoso.”

César Cação,
Presidente da Federação Gaúcha de Judô

“Sabemos o quanto nossos atletas estavam preparados. O investimento
coordenado pela CBJ ao longo do ciclo foi empregado de forma séria e
competente. Estou orgulhoso deste esporte, o melhor!”

Antônio Viana,
Presidente da Federação Amapaense de Judô

“A realização da Olimpíada no Brasil foi um momento único para nós,
judocas, porque nos deu a oportunidade de ver os melhores atletas em
combate e ver a evolução do judô no mundo.”

Luiz Gonzaga Filho,
Presidente da Federação Metropolitana de Judô

“A Federação Espiritossantense de Judô manifesta seu total apoio
à equipe técnica da CBJ diante do relato apresentado. Confiamos na
excelente trajetória do judô brasileiro. Agradecimentos especiais ao
presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira.”

Miguel Angelo Agrizzi,
Presidente licenciado da Federação
Espiritossantense de Judô

“Imensurável descrever o que foi vivenciar o momento olímpico da
modalidade, quando pudemos conviver irmanados por um sentimento
de união hoje proporcionado pela nossa entidade maior (CBJ).”

Sílvio Acácio Borges,
Presidente da Federação Catarinense de Judô

“Acompanhei todos os dias as lutas de judô e ficou evidente o alto nível
dos nossos atletas, o nosso espirito olímpico e como estamos bem
organizados. Isto é resultado de muito trabalho e dedicação da atual
gestão da CBJ e demais federações estaduais.”

Fernando Moimaz,
Presidente da Federação Matogrossense de Judô

Tibério Maribondo do Nascimento,
Presidente da Federação de Judô do Estado
do Rio Grande do Norte
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com a Tocha Olímpica

>> Atletas como Alex Pombo, Rafaela Silva e Mariana Silva
estiveram presentes nas confraternizações
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“A participação brilhante do judô brasileiro nos Jogos Rio 2016
consolidaesta modalidade como a vitrine do esporte brasileiro.”
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Após receberem quimonos da CBJ, judocas
refugiados do Congo fazem história na Olimpíada
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tempo é incapaz de curar. Pessoas como os judocas congoleses Popole Misenga (-90kg), de 24 anos, e Yolande Bukasa (-70kg),
de 28. Eles não conquistaram medalha nos Jogos Rio 2016, mas lutaram com honra e ganharam o carinho e admiração de toda a
comunidade do esporte.
A Confederação Brasileira de Judô, de maneira inequívoca, demonstrou seu apoio aos judocas congoleses. Em junho, quando os atletas tiveram seus nomes confirmados na delegação de Refugiados, a CBJ doou um par de quimonos Mizuno para Popole e outro para
Yolande. Os judoguis, fabricados no Japão, eram do mesmo modelo top de linha produzido para a seleção brasileira e já vinham com o
selo vermelho de certificação de padrão exigido pela Federação Internacional de Judô para competições oficiais. O próprio presidente
Paulo Wanderley Teixeira os entregou, num encontro na sede da Confederação, no Rio de Janeiro.
“Popole e Yolande têm uma história de superação incrível, são verdadeiros guerreiros e ficamos todos felizes com a confirmação da
participação deles nos Jogos do Rio. É uma mensagem muito positiva, tanto para o esporte, quanto para a sociedade em geral”, afirmou Paulo Wanderley Teixeira, na ocasião.
Literalmente, Popole e Yolande encontraram refúgio na comunidade do judô brasileiro. Foram acolhidos em 2013 pelo Instituto Reação,
do medalhista olímpico Flávio Canto, no Rio de Janeiro. A instituição, além de apoiá-los com cestas básicas, transporte e equipamentos, ofereceu a supervisão de Geraldo Bernardes, que foi técnico da seleção brasileira por 20 anos.
“No início, foi complicado. Eles eram muito agressivos, era preciso contê-los. Eu precisava conversar com os outros atletas para que
eles pudessem entender o contexto de vida do Popole e da Yolande”, lembrou Geraldo.
O contexto, de fato, era dramático. A história dos dois começou no final da década de 1990, em meio à guerra civil do Congo. Ainda
crianças, Popole e Yolande perderam contato com suas famílias.
“Voltei da escola um dia e fui brincar. Então, me lembro de ver muita gente morta, ouvir tiros e explosões. Não sabia o que fazer, apenas
fugi”, lembra Yolande, que acabou levada para a capital Kinshasa num helicóptero de refugiados.
Popole teve o mesmo destino, porém com um percurso diferente. Em meio aos conflitos, ele fugiu por uma floresta e por lá ficou durante muitos dias, até ser resgatado e levado para Kinshasa. Na
capital, ambos viveram num acampamento, onde foram apresentados ao judô. Mas, longe da filosofia pregada por Jigoro Kano, os
dois conheceram um regime desumano. A derrota no tatame era
inaceitável e, caso acontecesse, os atletas ficavam presos numa
jaula, com alimentação restringida. Apesar dessa rotina cruel, os
dois passaram a integrar a seleção congolesa. Em 2013, vieram
para o Rio de Janeiro, para a disputa do Campeonato Mundial no
Maracanãzinho. Em vez do sonho, viveram um pesadelo.

“NÃO TER CONQUISTADO A
MEDALHA NÃO TEM PROBLEMA,
VAMOS BUSCÁ-LA EM TÓQUIO.
O QUE EU GANHEI FOI MUITO
MAIS DO QUE ISSO”

>> Popole Misenga (à esquerda) e Yolande Bukasa com Paulo Wanderley Teixeira,
presidente da CBJ: Confederação doou quimonos aos dois atletas

O chefe da delegação desapareceu e os abandonou sem os tíquetes de alimentação, dinheiro e documentos. Os dois judocas se viram
tendo que morar na rua, passando fome e sem entender e falar uma palavra em português. Essa realidade se estendeu até chegarem
à Cáritas, organização que acolhe refugiados de todo o mundo. De lá foram encaminhados para o Instituto Reação.
Em 2016, começaram a ter aulas de português, graças ao apoio da Universidade Estácio, que é sede de um dos polos do Reação. Mais
à vontade com o idioma, Popole e Yolande passaram a deixar a timidez de lado.
“Eu tinha medo de falar alguma coisa e alguém me entender errado. Aos poucos vou melhorando”, afirmou Popole.
Sob a tutela do sensei Geraldo Bernardes, os congoleses trabalharam forte no tatame. Com a possibilidade de serem convocados para
a delegação de refugiados, tiveram a oportunidade de treinar com a seleção brasileira em Pindamonhangaba (SP), em maio.
“Pude treinar com mais pessoas do meu peso ou até mais pesados que eu. Estou aguentando bem e vou lutar bem quando chegar a
hora”, disse Popole.
Enfim, a hora chegou no dia 10 de agosto, na Arena Carioca 2. Yolande acabou derrotada na estreia pela israelense Linda Bolder. Popole sentiu
o gosto da vitória na luta contra o indiano Avtar Singh. Foi eliminado nas oitavas de final pelo sul-coreano Donghan Gwak. O resultado, neste
caso, pouco importou. Valeu mais a vitória no tatame da vida.
“Não ter conquistado a medalha não tem problema, vamos buscá-la em Tóquio. O que eu ganhei foi muito mais do que isso”, encerrou Yolande.
marca principal
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Os Jogos Rio 2016 tiveram vários marcos históricos: pela primeira vez a Olimpíada e a Paralimpíada
foram realizadas num país da América do Sul; as cerimônias de abertura, brasileiríssimas, encantaram
o mundo; e houve a coroação final de mitos do esporte como Usain Bolt (atletismo) e Michael Phelps
(natação). Mas outro detalhe tornou a competição mais especial: a participação da primeira delegação
formada por refugiados. Eram atletas que tinham em comum histórias de vida sofridas, com lembranças trágicas que o
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selo vermelho de certificação de padrão exigido pela Federação Internacional de Judô para competições oficiais. O próprio presidente
Paulo Wanderley Teixeira os entregou, num encontro na sede da Confederação, no Rio de Janeiro.
“Popole e Yolande têm uma história de superação incrível, são verdadeiros guerreiros e ficamos todos felizes com a confirmação da
participação deles nos Jogos do Rio. É uma mensagem muito positiva, tanto para o esporte, quanto para a sociedade em geral”, afirmou Paulo Wanderley Teixeira, na ocasião.
Literalmente, Popole e Yolande encontraram refúgio na comunidade do judô brasileiro. Foram acolhidos em 2013 pelo Instituto Reação,
do medalhista olímpico Flávio Canto, no Rio de Janeiro. A instituição, além de apoiá-los com cestas básicas, transporte e equipamentos, ofereceu a supervisão de Geraldo Bernardes, que foi técnico da seleção brasileira por 20 anos.
“No início, foi complicado. Eles eram muito agressivos, era preciso contê-los. Eu precisava conversar com os outros atletas para que
eles pudessem entender o contexto de vida do Popole e da Yolande”, lembrou Geraldo.
O contexto, de fato, era dramático. A história dos dois começou no final da década de 1990, em meio à guerra civil do Congo. Ainda
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“Voltei da escola um dia e fui brincar. Então, me lembro de ver muita gente morta, ouvir tiros e explosões. Não sabia o que fazer, apenas
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Para o único judoca da História a conquistar quatro medalhas de ouro consecutivas em Jogos
Paralímpicos, uma medalha de prata poderia significar um passo atrás. Não para Antônio Tenório. Nos
Jogos Rio 2016, o maior ídolo da modalidade conseguiu mais uma vez
contrariar as probabilidades. Aos 45 anos, chegou à final da categoria
-100kg e, mesmo derrotado na decisão pelo sul-coreano Gwanggeun
Choi, por ippon, saiu da Arena Carioca 3 com o sentimento do dever
cumprido.
“Foi gostoso. Aos 45 anos, era a única medalha que faltava para mim.
Veio num bom momento da minha vida. Eu sempre brincava que só
faltava ela, mas aí ela finalmente
veio”, afirmou Tenório, referindo-se à medalha de prata, a única
que faltava no seu currículo, que
já incluía quatro ouros (Atlanta
1996, Sydney 2000, Atenas
2004 e Pequim 2008) e um
bronze (Londres 2012).
No Rio, Tenório foi o comandante
da equipe brasileira que, no total,
conquistou quatro medalhas de
prata. Além dele, subiram no pódio Lúcia Teixeira (-57kg), Alana
Maldonado (-70kg) e Willians
Araújo (+100kg). Referência para
os demais, Tenório chegou à impressionante marca de seis medalhas em seis Jogos Paralímpicos. E,
perguntado sobre planos para o futuro, joga a ideia de aposentadoria
para fora do tatame.
“Não está certa. Em 2018 eu ainda irei lutar, no Mundial. E, se a minha
equipe continuar achando que eu tenho capacidade e que eu consigo,
eu vou lutar em Tóquio 2020 também, sem dúvida. As pessoas
acharam que eu não conseguia mais e consegui uma medalha”, disse,
em entrevista por telefone à Judô em Revista.

A trajetória de Antônio Tenório serve de inspiração para qualquer
judoca. Nascido em São Bernardo do Campo, começou a praticar
o judô aos 7 anos, sob a tutela do professor Nivaldo Gomes. Aos 13
anos, perdeu a visão do olho esquerdo, atingido por uma semente
de mamona durante uma brincadeira com estilingue. Seis anos mais
tarde, uma infecção no olho direito o deixou totalmente sem visão.
Ao ficar cego, o atleta passou a treinar para se adaptar à sua nova
realidade. Aos 20 anos, estreou no judô paralímpico e não parou mais.
Já são 20 anos de pódios em Jogos Paralímpicos.
“Já me disseram que eu não conseguiria e eu disse que precisava
tentar antes. Como eu vou saber se não consigo se eu nunca tentar? Então eu tentei e consegui.
E até hoje estou conseguindo. O
grande ensinamento que o judô
me deu foi aprender a ganhar e
aprender a perder.”
Nos Jogos Rio 2016, o caminho
até a final foi marcado por três
vitórias. A primeira foi por ippon,
sobre o alemão Oliver Upmann.
Nas quartas de final, o combate
contra o britânico Chris Skelley
só foi decidido no golden score
(desempate), após uma punição
para o adversário. Na semifinal,
pontuou com um yuko e derrotou
o uzbeque Shirin Sharipov. A vaga
na final estava garantida, assim como a medalha, que acabou sendo
de prata.
Com tanta experiência, Tenório deixa como legado seus ensinamentos para os atletas mais jovens que seguem e seguirão seus passos
no judô paralímpico.
“O que eu posso dizer para eles é que eles precisam sonhar e acreditar. Acreditar que eles conseguem. Não deixem de tentar nunca. ”

Fotos: Cléber Mendes/ MPIX/CPB e Fernando Maia/ MPIX/CPB

Com medalha de prata,
o mito Antônio Tenório
comanda, aos 45 anos,
a participação do judô
brasileiro nos Jogos
Paralímpicos Rio 2016

“COMO EU VOU SABER SE
NÃO CONSIGO SE EU NUNCA
TENTAR? ENTÃO EU TENTEI E
CONSEGUI. E ATÉ HOJE ESTOU
CONSEGUINDO. O GRANDE
ENSINAMENTO QUE O JUDÔ ME
DEU FOI APRENDER A GANHAR E
APRENDER A PERDER”
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Lúcia Teixeira (-57kg)
Prata
Alana Maldonado (-70kg)
Prata
Antônio Tenório (-100kg)
Prata
Willians Araújo (+100kg)
Prata

>> Além de Antônio Tenório, Alana

Maldonado, Lúcia Teixeira e Willians Araújo
conquistaram medalhas de prata para o
judô brasileiro nos Jogos Paralímpicos
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RESULTADOS DO
BRASIL NOS JOGOS
PARALÍMPICOS
RIO 2016
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Paralímpicos, uma medalha de prata poderia significar um passo atrás. Não para Antônio Tenório. Nos
Jogos Rio 2016, o maior ídolo da modalidade conseguiu mais uma vez
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-100kg e, mesmo derrotado na decisão pelo sul-coreano Gwanggeun
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cumprido.
“Foi gostoso. Aos 45 anos, era a única medalha que faltava para mim.
Veio num bom momento da minha vida. Eu sempre brincava que só
faltava ela, mas aí ela finalmente
veio”, afirmou Tenório, referindo-se à medalha de prata, a única
que faltava no seu currículo, que
já incluía quatro ouros (Atlanta
1996, Sydney 2000, Atenas
2004 e Pequim 2008) e um
bronze (Londres 2012).
No Rio, Tenório foi o comandante
da equipe brasileira que, no total,
conquistou quatro medalhas de
prata. Além dele, subiram no pódio Lúcia Teixeira (-57kg), Alana
Maldonado (-70kg) e Willians
Araújo (+100kg). Referência para
os demais, Tenório chegou à impressionante marca de seis medalhas em seis Jogos Paralímpicos. E,
perguntado sobre planos para o futuro, joga a ideia de aposentadoria
para fora do tatame.
“Não está certa. Em 2018 eu ainda irei lutar, no Mundial. E, se a minha
equipe continuar achando que eu tenho capacidade e que eu consigo,
eu vou lutar em Tóquio 2020 também, sem dúvida. As pessoas
acharam que eu não conseguia mais e consegui uma medalha”, disse,
em entrevista por telefone à Judô em Revista.

A trajetória de Antônio Tenório serve de inspiração para qualquer
judoca. Nascido em São Bernardo do Campo, começou a praticar
o judô aos 7 anos, sob a tutela do professor Nivaldo Gomes. Aos 13
anos, perdeu a visão do olho esquerdo, atingido por uma semente
de mamona durante uma brincadeira com estilingue. Seis anos mais
tarde, uma infecção no olho direito o deixou totalmente sem visão.
Ao ficar cego, o atleta passou a treinar para se adaptar à sua nova
realidade. Aos 20 anos, estreou no judô paralímpico e não parou mais.
Já são 20 anos de pódios em Jogos Paralímpicos.
“Já me disseram que eu não conseguiria e eu disse que precisava
tentar antes. Como eu vou saber se não consigo se eu nunca tentar? Então eu tentei e consegui.
E até hoje estou conseguindo. O
grande ensinamento que o judô
me deu foi aprender a ganhar e
aprender a perder.”
Nos Jogos Rio 2016, o caminho
até a final foi marcado por três
vitórias. A primeira foi por ippon,
sobre o alemão Oliver Upmann.
Nas quartas de final, o combate
contra o britânico Chris Skelley
só foi decidido no golden score
(desempate), após uma punição
para o adversário. Na semifinal,
pontuou com um yuko e derrotou
o uzbeque Shirin Sharipov. A vaga
na final estava garantida, assim como a medalha, que acabou sendo
de prata.
Com tanta experiência, Tenório deixa como legado seus ensinamentos para os atletas mais jovens que seguem e seguirão seus passos
no judô paralímpico.
“O que eu posso dizer para eles é que eles precisam sonhar e acreditar. Acreditar que eles conseguem. Não deixem de tentar nunca. ”

Fotos: Cléber Mendes/ MPIX/CPB e Fernando Maia/ MPIX/CPB

Com medalha de prata,
o mito Antônio Tenório
comanda, aos 45 anos,
a participação do judô
brasileiro nos Jogos
Paralímpicos Rio 2016

“COMO EU VOU SABER SE
NÃO CONSIGO SE EU NUNCA
TENTAR? ENTÃO EU TENTEI E
CONSEGUI. E ATÉ HOJE ESTOU
CONSEGUINDO. O GRANDE
ENSINAMENTO QUE O JUDÔ ME
DEU FOI APRENDER A GANHAR E
APRENDER A PERDER”
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Lúcia Teixeira (-57kg)
Prata
Alana Maldonado (-70kg)
Prata
Antônio Tenório (-100kg)
Prata
Willians Araújo (+100kg)
Prata

>> Além de Antônio Tenório, Alana

Maldonado, Lúcia Teixeira e Willians Araújo
conquistaram medalhas de prata para o
judô brasileiro nos Jogos Paralímpicos
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RESULTADOS DO
BRASIL NOS JOGOS
PARALÍMPICOS
RIO 2016
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>> As psicólogas Adriana Lacerda (à

FORTE
MENTE

esquerda) e Luciana Castelo Branco
acompanharam a seleção brasileira de judô

O olhar está fixo. Incentivos ecoam das arquibancadas. Um adversário pela frente e memórias de
treinos, recados de parentes, dificuldades, conquistas... Antes de subir no tatame, a mente do
atleta recebe um turbilhão de estímulos para alcançar os objetivos. Como vencer, competir e dar
o seu melhor. E preparar a cabeça por meio de
trabalho psicológico é cada vez mais fundamental
para os judocas, sobretudo os de alto rendimento.
O judô é um esporte que requer alto nível de concentração. E,
para os atletas brasileiros que disputaram os Jogos Olímpicos
Rio 2016, esse desafio foi ainda maior. Havia em torno deles
uma grande expectativa e a responsabilidade de lutar por
medalhas. Além disso, o fator casa era algo que, dependendo
da
circunstância,
poderia
jogar a favor ou contra. Por
isso, a Confederação Brasileira
de Judô investiu fortemente
para disponibilizar preparação
psicológica para os judocas.
Ao longo do ciclo olímpico, duas
profissionais da área, Luciana
Castelo Branco e Adriana
Lacerda, se dividiram no
acompanhamento aos atletas
que integraram a seleção
brasileira. Uma tarefa que, no
dia a dia, passava despercebida
do grande público, mas que teve
o merecido reconhecimento por
parte dos judocas.
“Foi um trabalho minucioso, com
base em avaliações. A primeira característica que listamos, lá
no começo, foi a descrição da personalidade do atleta. Houve
avaliação de atenção, de concentração, níveis de ansiedade e
habilidades específicas. Tudo visando ao aperfeiçoamento das
potencialidades e para que as dificuldades não atrapalhassem”,
afirma Luciana Castelo Branco, psicóloga da CBJ e estudiosa de
temas relacionados à saúde de atletas.
Um dos pontos principais nas análises foi o estabelecimento de
metas. Com isso, o atleta se motivava, se mantinha desafiado

ADRIANA LACERDA

e focado. O resultado foi visível em uma das imagens mais
marcantes do judô nos Jogos Rio 2016: o olhar determinado de
Rafaela Silva antes e depois de cada luta até a medalha de ouro.
Como a Olimpíada foi disputada em solo brasileiro, as psicólogas
da seleção orientaram o trabalho de modo a que os fatores externos fossem canalizados para elevar a performance do atleta no
tatame, e não prejudicá-la.
“Entre algumas atividades, fizemos a produção de vídeos motivacionais. Desde os Jogos de Londres 2012, adotamos isso como
instrumento antes das competições. Foi feito de forma individual,
para cada judoca. Por exemplo, a Rafaela Silva, assim como outros atletas, ficava vendo os vídeos entre uma luta e outra, para se
motivar. A Rafa ainda teve um trabalho especificamente voltado
para concentração e foco no adversário”, explica Adriana Lacerda.
“Fizemos também a ‘ancoragem’
de palavra-chave. Ou seja, cada
judoca tinha um termo que espalhava por diversos ambientes
e ajudava a aliviar tensões. Com
isso, o rendimento no tatame aumentava”, acrescenta.
Mas o atleta não pode estar preparado só para o resultado positivo. Como todo judoca aprende
desde o começo, é preciso saber
cair e levantar também. Foi o que
fizeram Mayra Aguiar e Rafael
Silva. Ambos tiveram a força
mental para superar derrotas que
os tiraram da disputa pelo ouro e
buscar medalhas de bronze.
O trabalho de psicologia no judô
brasileiro não vem de agora. A Luciana Castelo Branco destaca,
por exemplo, o atendimento realizado com Sarah Menezes, que
conquistou a primeira medalha olímpica de ouro feminina para
o Brasil na modalidade. Luciana a acompanha desde 2009,
com amplo leque de atividades. O resultado veio na sequência
quando, concentrada e forte, Sarah ouviu o hino nacional do lugar
mais alto do pódio, em Londres-2012.
É como diz o antigo ditado: mente sã, corpo são.

JUDÔ EM REVISTA
N O 16 • OUTUBRO 2016

“HOUVE AVALIAÇÃO
DE ATENÇÃO, DE
CONCENTRAÇÃO, NÍVEIS DE
ANSIEDADE E HABILIDADES
ESPECÍFICAS. TUDO VISANDO
AO APERFEIÇOAMENTO DAS
POTENCIALIDADES E PARA
QUE AS DIFICULDADES NÃO
ATRAPALHASSEM”
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Como foi o trabalho realizado pela área de
psicologia da CBJ?
Trabalhamos em diversas frentes, como atenção
‘concentrativa’ e biofeedback, que é um software
que mede fisiologicamente a resposta de atletas
a determinadas situações. O judoca acompanhava
algumas imagens, como por exemplo adversários
que poderiam enfrentar ou desestabilizá-los
emocionalmente. O atleta respondia, mentalizava e
nós monitorávamos a reação emocional. Com isso,
desenvolvemos um trabalho que proporcionou uma
melhora de autoconfiança e foco no objetivo.
O que o judoca pode fazer para lidar melhor
com as adversidades?
Existem diversas possibilidades. Por exemplo, no
caso do estabelecimento de meta. Na medida em
que um objetivo não é alcançado, no momento
seguinte ele pode ser revisto e uma nova meta
pode ser determinada. Se isso acontece dentro
de um campeonato, dizemos que “começa uma
nova competição dentro da competição.” Isso
pode acontecer até nos Jogos Olímpicos, no
caso de repescagem e nova luta por medalha.
Quais dicas você passaria ao praticante do
judô?
Uma dica bacana é estabelecer uma rotina
mental. Ir passo a passo, seja no treino ou
na competição. Pensar previamente no
que se faz auxilia nas suas outras ações,
determinando foco. Pense na alimentação.
Na ida ao tatame. Em possíveis adversários.
Isso tudo auxilia muito.

Marcio Rodrigues

LUCIANA CASTELO BRANCO
Como foi a preparação dos atletas para lidar com
adversidades?
Pudemos observar que todos os atletas tiveram lutas
muito fortes. Todos foram guerreiros, sem nenhum
comportamento mental menor do que já trabalhado.
Dentro da nossa preparação, nós focamos num ponto
que chamamos de ‘habilidade dentro da adversidade’.
Nele, o atleta lida com tipos diferentes de situação que
podem ser vividas no tatame: vitória, derrota, pressão,
exposição... Todos tiveram acesso a esse suporte.
Pela primeira vez, os Jogos Olímpicos foram
realizados no Brasil. Como foi preparar os judocas
para competirem em casa, diante da família, com
mais exposição e pressão?
Direcionamos para o lado positivo. A energia da
torcida, o clima das arquibancadas, o fato de não ter
que viajar, de não ter mudança de fuso horário, de
estar perto da família quando precisasse de suporte.
Com isso, a pressão era amenizada. Vimos que os
atletas estavam muito focados.
Quais dicas você passaria ao praticante do judô?
Deve-se entender a importância da preparação
psicológica. Não só quando um atleta apresenta
dificuldade, mas em vários momentos. Esse tipo
de exercício potencializa e aperfeiçoa fortalezas,
enquanto as adversidades são superadas ou mais
bem canalizadas para que o judoca se sinta melhor.
JUDÔ EM REVISTA
N O 16 • OUTUBRO 2016

Por trás do olhar determinado de Rafaela Silva
a caminho do ouro e da superação de Mayra
Aguiar e Rafael Silva na luta pelo bronze,
esteve o trabalho de Psicologia da CBJ
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esquerda) e Luciana Castelo Branco
acompanharam a seleção brasileira de judô

O olhar está fixo. Incentivos ecoam das arquibancadas. Um adversário pela frente e memórias de
treinos, recados de parentes, dificuldades, conquistas... Antes de subir no tatame, a mente do
atleta recebe um turbilhão de estímulos para alcançar os objetivos. Como vencer, competir e dar
o seu melhor. E preparar a cabeça por meio de
trabalho psicológico é cada vez mais fundamental
para os judocas, sobretudo os de alto rendimento.
O judô é um esporte que requer alto nível de concentração. E,
para os atletas brasileiros que disputaram os Jogos Olímpicos
Rio 2016, esse desafio foi ainda maior. Havia em torno deles
uma grande expectativa e a responsabilidade de lutar por
medalhas. Além disso, o fator casa era algo que, dependendo
da
circunstância,
poderia
jogar a favor ou contra. Por
isso, a Confederação Brasileira
de Judô investiu fortemente
para disponibilizar preparação
psicológica para os judocas.
Ao longo do ciclo olímpico, duas
profissionais da área, Luciana
Castelo Branco e Adriana
Lacerda, se dividiram no
acompanhamento aos atletas
que integraram a seleção
brasileira. Uma tarefa que, no
dia a dia, passava despercebida
do grande público, mas que teve
o merecido reconhecimento por
parte dos judocas.
“Foi um trabalho minucioso, com
base em avaliações. A primeira característica que listamos, lá
no começo, foi a descrição da personalidade do atleta. Houve
avaliação de atenção, de concentração, níveis de ansiedade e
habilidades específicas. Tudo visando ao aperfeiçoamento das
potencialidades e para que as dificuldades não atrapalhassem”,
afirma Luciana Castelo Branco, psicóloga da CBJ e estudiosa de
temas relacionados à saúde de atletas.
Um dos pontos principais nas análises foi o estabelecimento de
metas. Com isso, o atleta se motivava, se mantinha desafiado
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e focado. O resultado foi visível em uma das imagens mais
marcantes do judô nos Jogos Rio 2016: o olhar determinado de
Rafaela Silva antes e depois de cada luta até a medalha de ouro.
Como a Olimpíada foi disputada em solo brasileiro, as psicólogas
da seleção orientaram o trabalho de modo a que os fatores externos fossem canalizados para elevar a performance do atleta no
tatame, e não prejudicá-la.
“Entre algumas atividades, fizemos a produção de vídeos motivacionais. Desde os Jogos de Londres 2012, adotamos isso como
instrumento antes das competições. Foi feito de forma individual,
para cada judoca. Por exemplo, a Rafaela Silva, assim como outros atletas, ficava vendo os vídeos entre uma luta e outra, para se
motivar. A Rafa ainda teve um trabalho especificamente voltado
para concentração e foco no adversário”, explica Adriana Lacerda.
“Fizemos também a ‘ancoragem’
de palavra-chave. Ou seja, cada
judoca tinha um termo que espalhava por diversos ambientes
e ajudava a aliviar tensões. Com
isso, o rendimento no tatame aumentava”, acrescenta.
Mas o atleta não pode estar preparado só para o resultado positivo. Como todo judoca aprende
desde o começo, é preciso saber
cair e levantar também. Foi o que
fizeram Mayra Aguiar e Rafael
Silva. Ambos tiveram a força
mental para superar derrotas que
os tiraram da disputa pelo ouro e
buscar medalhas de bronze.
O trabalho de psicologia no judô
brasileiro não vem de agora. A Luciana Castelo Branco destaca,
por exemplo, o atendimento realizado com Sarah Menezes, que
conquistou a primeira medalha olímpica de ouro feminina para
o Brasil na modalidade. Luciana a acompanha desde 2009,
com amplo leque de atividades. O resultado veio na sequência
quando, concentrada e forte, Sarah ouviu o hino nacional do lugar
mais alto do pódio, em Londres-2012.
É como diz o antigo ditado: mente sã, corpo são.

JUDÔ EM REVISTA
N O 16 • OUTUBRO 2016

“HOUVE AVALIAÇÃO
DE ATENÇÃO, DE
CONCENTRAÇÃO, NÍVEIS DE
ANSIEDADE E HABILIDADES
ESPECÍFICAS. TUDO VISANDO
AO APERFEIÇOAMENTO DAS
POTENCIALIDADES E PARA
QUE AS DIFICULDADES NÃO
ATRAPALHASSEM”
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Como foi o trabalho realizado pela área de
psicologia da CBJ?
Trabalhamos em diversas frentes, como atenção
‘concentrativa’ e biofeedback, que é um software
que mede fisiologicamente a resposta de atletas
a determinadas situações. O judoca acompanhava
algumas imagens, como por exemplo adversários
que poderiam enfrentar ou desestabilizá-los
emocionalmente. O atleta respondia, mentalizava e
nós monitorávamos a reação emocional. Com isso,
desenvolvemos um trabalho que proporcionou uma
melhora de autoconfiança e foco no objetivo.
O que o judoca pode fazer para lidar melhor
com as adversidades?
Existem diversas possibilidades. Por exemplo, no
caso do estabelecimento de meta. Na medida em
que um objetivo não é alcançado, no momento
seguinte ele pode ser revisto e uma nova meta
pode ser determinada. Se isso acontece dentro
de um campeonato, dizemos que “começa uma
nova competição dentro da competição.” Isso
pode acontecer até nos Jogos Olímpicos, no
caso de repescagem e nova luta por medalha.
Quais dicas você passaria ao praticante do
judô?
Uma dica bacana é estabelecer uma rotina
mental. Ir passo a passo, seja no treino ou
na competição. Pensar previamente no
que se faz auxilia nas suas outras ações,
determinando foco. Pense na alimentação.
Na ida ao tatame. Em possíveis adversários.
Isso tudo auxilia muito.

Marcio Rodrigues

LUCIANA CASTELO BRANCO
Como foi a preparação dos atletas para lidar com
adversidades?
Pudemos observar que todos os atletas tiveram lutas
muito fortes. Todos foram guerreiros, sem nenhum
comportamento mental menor do que já trabalhado.
Dentro da nossa preparação, nós focamos num ponto
que chamamos de ‘habilidade dentro da adversidade’.
Nele, o atleta lida com tipos diferentes de situação que
podem ser vividas no tatame: vitória, derrota, pressão,
exposição... Todos tiveram acesso a esse suporte.
Pela primeira vez, os Jogos Olímpicos foram
realizados no Brasil. Como foi preparar os judocas
para competirem em casa, diante da família, com
mais exposição e pressão?
Direcionamos para o lado positivo. A energia da
torcida, o clima das arquibancadas, o fato de não ter
que viajar, de não ter mudança de fuso horário, de
estar perto da família quando precisasse de suporte.
Com isso, a pressão era amenizada. Vimos que os
atletas estavam muito focados.
Quais dicas você passaria ao praticante do judô?
Deve-se entender a importância da preparação
psicológica. Não só quando um atleta apresenta
dificuldade, mas em vários momentos. Esse tipo
de exercício potencializa e aperfeiçoa fortalezas,
enquanto as adversidades são superadas ou mais
bem canalizadas para que o judoca se sinta melhor.
JUDÔ EM REVISTA
N O 16 • OUTUBRO 2016

Por trás do olhar determinado de Rafaela Silva
a caminho do ouro e da superação de Mayra
Aguiar e Rafael Silva na luta pelo bronze,
esteve o trabalho de Psicologia da CBJ
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