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CHIAKI ISHII
Primeiro medalhista 

do Brasil em 
entrevista exclusiva

Militar, Universíade 
e Sub-18
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pelo mundo:

EspEcial 
Mundial 

Rio 2013
Chegou a hora de torcer  

pelo Brasil em casa!
Saiba tudo sobre competição

Brasileiros em outras seleções
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Tem gente que inova, tem gente que desenvolve 
tecnologia, tem gente que cria soluções.
Nós somos feitos dessa gente. Que sabe, como 
ninguém, transformar desaƭos em oportunidades.
Gente que fez da Petrobras a Empresa dos Sonhos 
dos Jovens*. E que é inspiração para muita gente.
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Gente. É o que inspira a gente.

Inspirar é transformar
boas ideias em realidade.
—
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Gente. É o que inspira a gente.

Inspirar é transformar
boas ideias em realidade.
—



EDITORIALCaros amigos, caros judocas,

Chegamos a mais um momento ímpar para os amantes do judô no Brasil. 
Teremos a honra e a responsabilidade de, pela terceira vez na história, 
sediar um Campeonato Mundial Sênior no Rio de Janeiro, depois das 
edições de 1965 e 2007. E do Mundial por Equipes em Salvador 2012.

A realização de um evento tão grandioso e emblemático é a certeza do 
reconhecimento do judô brasileiro dentro e fora do tatame. Com a es-
trutura montada graças ao investimento de nossos patrocinadores, pri-
vados e públicos, em especial ao Governo do Estado do Rio de Janeiro; 
com o apoio da torcida, com a cobertura da imprensa... tenho certeza 
de que nossos atletas estarão devidamente prontos e inspirados para 
mais uma bela campanha no Maracanãzinho.

Esse número da Judô em Revista é, portanto, muito especial. 
Trazemos reportagens temáticas a respeito do Mundial: uma entrevis-
ta imperdível e exclusiva com Chiaki Ishii, nosso primeiro grande me-
dalhista mundial e olímpico; a apresentação completa do evento em 
dez páginas de muita informação e curiosidades; os brasileiros vestin-
do quimonos de outros países; e destaques do Brasil mundo afora – na 
Universíade, no Mundial Militar e no Mundial Sub-18.

Boa leitura. E contamos com sua torcida!

Um abraço,

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente da Confederação Brasileira de Judô

Dear Friends, 
Dear Judokas,

We, as Brazilian Judo fans, are living a unique moment. We are honored for having the re-
sponsibility to host for the third time in Rio de Janeiro a World Senior Judo Championship, 
following the 1965 and 2007 editions. In 2012 the World Judo Championship was organized 
in Salvador.

Being able to organize such a historically important event makes the Brazilian judo be recog-
nized on the tatamis as well as outside of them. The excellent structure we have been pro-
vided with by our private and public partners, such as the Government of the State of Rio de 
Janeiro, the audience’s support as well as the press broadcasting give our athletes for sure 
the confidence they need for an outstanding performance at Maracanazinho.

Therefore, this edition of Judo em Revista is very special for us. The articles we bring you 
are related to the World Championships; you cannot miss an exclusive interview with Chiaki 
Ishii, our first World and Olympic awarded judoka; more than that, you can read eight pages 
about the event’s full presentation which includes a lot of information and some trivia; you 
can see Brazilians dressed in other countries’ judoguis and admire the Brazilian performance 
at international events such as Universiade, Military World Championships and Cadets World 
Championships 
Enjoy your reading! We are waiting for you at Maracanazinho!

Paulo Wanderley Teixeira
President of the Brazilian Judo Confederation

On the occasion of the Judo World Championships 2013, I would like to greet the Brazilian 
Judo Confederation and all the participating countries and meanwhile I would like to thank 
all the National Federations, all the Continental Unions, as well as the members of the IJF 
Executive Committee and the IJF staff for their trust and support during the 6 years that 
passed from my election in Rio. 

In 2007 I started a mandate as IJF President, finishing this period with good results With 
Rio 2013 a new cycle begins, one that will represent a qualitative leap and meanwhile will 
focus on promoting judo from a competition point of view as well as from the Judo for All 
point of view, at all levels. 

I would like to congratulate especially all the athletes who have contributed during this pe-
riod, through their efforts and results, to the promotion of world judo. 

I wish good luck to all the athletes participating in the Rio 2013 Judo World Championships, 
and also to the National Federations and Continental Unions who will be represented in the 
IJF Congress, hoping that through its contents and quality, the Congress will bring benefits 
for these organizations, at all levels.

Finally, I would like to thank the Rio authorities and the Brazilian Judo Confederation for 
their cooperation and support during the World Championships.

Best regards,

Marius L. Vizer
President of the International Judo Federation

Com a ocasião do Campeonato Mundial de Judô 2013, gostaria de cumprimentar a Confederação Brasileira de Judo e todos os países par-
ticipantes. Aproveito a oportunidade para agradecer a todas as Federações Nacionais, Uniões Continentais como aos membros do Comitê 
Executivo e do quadro de pessoal da FIJ pela confiança e apoio oferecidos durante os seis anos que passaram desde a minha eleição no Rio 
de Janeiro.

Em 2016 comecei meu mandato como Presidente da FIJ. Ao seu término, houve bons resultados. Com o Rio 2013 começa um novo ciclo e um 
salto em qualidade; vamos concentrar nossas energias em promover o judô como competição e de todos outros pontos de vista.

Gostaria de enviar meus agradecimentos especialmente aos atletas que trouxeram suas contribuições durante este período. Foi através dos 
seus esforços e resultados que o judô foi promovido no mundo lá fora.

Desejo boa sorte a todos os atletas participando do Campeonato Mundial de Judo Rio 2013 como às Federações Nacionais e Uniões Continentais 
que serão representadas no Congresso da FIJ. Espero que o conteúdo e a qualidade do mesmo possam trazer benefícios em todos os níveis 
de todas estas organizações.

Finalmente, gostaria de agradecer às autoridades do Rio e à Confederação Brasileira de Judo para sua colaboração e apoio durante o Mundial.

Marius L. Vizer
Presidente da Federação Internacional de Judô
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Em ritmo de ajustes 
finais, Comitê CBJ 
Mundial Rio 2013 
realiza eventos-testes 
no Rio de Janeiro
Desafios Internacionais e 
Interestaduais foram organizados 
com o objetivo de aprontar áreas de 
trabalhos que atuarão no Mundial
 

O Comitê CBJ Mundial Rio 2013 realizou entre os 
meses de julho e agosto três eventos-testes para o 
Mundial do Rio. Nos moldes do que havia ocorrido 
em Fortaleza, no mês de maio, mais dois Desafios 
Internacionais foram organizados com disputas 
por equipes em Queimados/RJ; enquanto que um 
Interestadual foi feito replicando uma competição in-
dividual, em Deodoro/RJ. Os eventos preparatórios 
tiveram como objetivo testar as áreas funcionais, ins-
titucionais e equipes de trabalho que estarão atuan-
do durante o Mundial.

No dia nove de julho, delegações dos estados do 
Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia se encontraram 
no Centro Treinamento da Federação Carioca, em 
Deodoro, zona oeste da cidade, para a competição. 
Com 26 medalhas totais, a delegação paulista ficou à 
frente da carioca e assegurou o título.

“O trabalho continua sendo conduzido de forma cor-
reta. Essa série de eventos-testes, desembocando 
no Mundial, trará ainda mais visibilidade ao judô não 
só aqui no Rio, mas em todo o país”, analisou o pre-
sidente da FJERJ, Francisco Grosso.

Nos dias primeiro e três de agosto, atletas da sele-
ção brasileira receberam, em Queimados, cidade 
da região metropolitana do estado do Rio, Cuba, 
Hungria e Espanha, respectivamente. O Brasil saiu 
vitorioso tanto no masculino (4 a 1 contra Cuba e 
contra Hungria ), quanto no feminino (5 a 0 sobre a 
Espanha). Para complementar o evento, os clubes 
cariocas Instituto Reação e Brasil Vale Ouro também 
duelaram, com vitória do Reação, por 3 a 2.

uma prata e três bronzes. Inclusive, o primeiro ouro da delegação 
brasileira, assim como nos Jogos de Londres, foi com o judô. O 
grande destaque da competição foi Rochele Nunes (+78kg) que 
garantiu um ouro no pesado e uma prata no absoluto. O título 
veio com vitória sobre a campeã olímpica, a cubana Idalys Ortiz.

“Estou muito feliz não apenas por vencer, mas por vencer da 
forma que foi. Sempre quis conquistar um título assim, nos 
últimos segundos, quando já estava difícil de acreditar. Realizar 
este sonho e ainda contra a campeã olímpica é fantástico. Não 
poderia ser melhor”, disse Rochele.

O outro ouro brasileiro veio com Ketleyn Quadros (57kg). A me-
dalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 nunca 
havia participado da competição.

“A Universíade é uma competição fortíssima. Minha vontade no 
final da luta era dar piruetas, pena que não pude. Meus amigos 
sempre falaram da Universíade pela grandeza e alto nível técnico 
do evento. Sempre quis vir, mas não conseguia achar espaço no 
meu calendário. E, na estreia, estou levando uma medalha de ouro. 
Não poderia ser melhor, uma oportunidade única”, vibrou Ketleyn.

E os bronzes vieram com Rafael Buzacarini, David Moura e com 
a Equipe Masculina. A medalha por equipes teve um sabor espe-
cial porque veio com uma vitória sobre os donos-da-casa.

“Essa medalha não poderia vir de maneira melhor! Foi muito 
show vencer a Rússia dentro da casa deles”, disse Luiz Revite. 
O time brasileiro masculino contou com PhelipePelim (60kg), Luiz 
Revite (66kg), João Pedro Macedo (73kg), Vinicius Panini (81kg), 
Eduardo Bettoni (90kg), Rafael Buzacarini (100kg) e David Mou-
ra (+100kg). A equipe feminina foi composta por Catiere Toledo 
(48kg), Raquel Silva (52kg), Ketleyn Quadros (57kg), Mariana Silva 
(63kg), Bárbara Timo (70kg) e Rochele Nunes (+78kg).

E que venham novos recordes!

A participação brasileira no 
Campeonato Mundial Militar 
e na Universíade em 2013 

vai entrar para a história. Nunca 
os atletas brasileiros haviam 
conquistado tantas medalhas nas 
duas importantes competições. Isso 
graças ao planejamento em conjunto 
feito pela comissão técnica da CBJ 
e pelos representantes da Comissão 
Desportiva Militar do Brasil (CDMB) 
e pela Confederação Brasileira do 
Desporto Universitário (CBDU).

“As instituições entenderam que a Con-
federação tinha o conhecimento neces-
sário para selecionar os atletas a fim de 
que o desempenho fosse em alto nível. 
O nosso trabalho foi treiná-los e fazer 
um planejamento minucioso para que 
os atletas convocados para defender a 
CDMB e a CBDU chegassem ao Mun-
dial Militar e à Universíade, respectiva-
mente, no auge de sua forma. E o re-
sultado foi excelente”, disse o gestor de 
alto rendimento da CBJ, Ney Wilson.

O Mundial Militar, disputado nos cinco pri-
meiros dias de julho em Astana, no Ca-
zaquistão, rendeu ao Brasil nada menos 
que 14 medalhas. Logo no primeiro dia, o 
Brasil foi campeão por equipes no femini-
no batendo a China, mesmo confronto e 
resultado dos Jogos Mundiais Militares de 
2011; e prata no masculino, ao ser derrota-
do pela Coréia do Sul. Depois, no primei-
ro dia de competições individuais, vieram 

os ouros de Felipe Kitadai (60kg) e Eleudis 
Valentim (52kg) e a prata de Sarah Mene-
zes (48kg).

“A ficha demorou a cair. Foi uma 
competição muito difícil. É a realização 
de um sonho ser campeã mundial militar 
depois de tanto esforço e dedicação. 
Agradeço a todos que me ajudaram e 
tornaram essa conquista possível”, disse 
Eleudis.

Um dia depois, mais quatro medalhas: 
ouros para Flávia Gomes (57kg) e Victor 
Penalber (81kg), prata para Mariana Barros 
(63kg) e bronze para Alex Pombo (73kg). 

“Ganhei quatro das cinco lutas que fiz. Na 
repescagem, abri o supercílio no início da 
luta mas consegui 
vencer o finlandês 
por wazari. Depois 
ainda venci o atle-
ta da Espanha e o 
alemão na decisão 
do bronze. Agora é 
me recuperar des-
se contratempo e 
comemorar minha 
medalha”, afirmou 
Alex Pombo, logo 
após o pódio.

E no último dia da 
competição, ouro 
para Maria Porte-
la (70kg) e pratas 

para Mayra Aguiar (78kg), Maria Suelen 
Altheman (+78kg), Luciano Correa (100kg) 
e Walter Santos (+100kg). De quebra, Por-
tela foi considerada a melhor atleta da 
competição.

“Só de ter ganhado o título, eu já estaria 
muito feliz, mas eu ainda fui eleita a melhor 
atleta da competição! Imagina isso! Esse 
torneio foi bom demais para mim e saio 
daqui muito mais confiante”, disse Maria 
Portela.

Na Universíade, considerada os Jogos 
Olímpicos do esporte universitário, que foi 
realizada em Kazan, na Rússia, o desem-
penho do judô brasileiro também foi o me-
lhor em todos os tempos. Foram conquis-
tadas seis medalhas, sendo dois ouros, 

:: Equipe masculina comemora medalha sobre a Rússia em Kazan

:: Ketleyn Quadros, ouro em sua primeira Universíade

:: Seleção feminina venceu o Desafio em Queimados

:: Rochele Nunes: vitória sobre a campeã olímpica nos segundos finais

PELO
MUNDO

RECORDE  
DE MEDALHAS 
NO MUNDIAL MILITAR  
E NA UNIVERSÍADE
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E que venham novos recordes!

A participação brasileira no 
Campeonato Mundial Militar 
e na Universíade em 2013 

vai entrar para a história. Nunca 
os atletas brasileiros haviam 
conquistado tantas medalhas nas 
duas importantes competições. Isso 
graças ao planejamento em conjunto 
feito pela comissão técnica da CBJ 
e pelos representantes da Comissão 
Desportiva Militar do Brasil (CDMB) 
e pela Confederação Brasileira do 
Desporto Universitário (CBDU).
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“Ganhei quatro das cinco lutas que fiz. Na 
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vencer o finlandês 
por wazari. Depois 
ainda venci o atle-
ta da Espanha e o 
alemão na decisão 
do bronze. Agora é 
me recuperar des-
se contratempo e 
comemorar minha 
medalha”, afirmou 
Alex Pombo, logo 
após o pódio.

E no último dia da 
competição, ouro 
para Maria Porte-
la (70kg) e pratas 

para Mayra Aguiar (78kg), Maria Suelen 
Altheman (+78kg), Luciano Correa (100kg) 
e Walter Santos (+100kg). De quebra, Por-
tela foi considerada a melhor atleta da 
competição.

“Só de ter ganhado o título, eu já estaria 
muito feliz, mas eu ainda fui eleita a melhor 
atleta da competição! Imagina isso! Esse 
torneio foi bom demais para mim e saio 
daqui muito mais confiante”, disse Maria 
Portela.

Na Universíade, considerada os Jogos 
Olímpicos do esporte universitário, que foi 
realizada em Kazan, na Rússia, o desem-
penho do judô brasileiro também foi o me-
lhor em todos os tempos. Foram conquis-
tadas seis medalhas, sendo dois ouros, 

:: Equipe masculina comemora medalha sobre a Rússia em Kazan

:: Ketleyn Quadros, ouro em sua primeira Universíade

:: Seleção feminina venceu o Desafio em Queimados

:: Rochele Nunes: vitória sobre a campeã olímpica nos segundos finais
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DE MEDALHAS 
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Chegou Mizuno Wave Enigma 3.

Um tênis que reúne todas as tecnologias

que você precisa para correr com total

conforto: Soft Rubber, SmoothRide

e Placa Wave. Sua performance não

vai ser a mesma depois dele.

@mizunobr facebook.com/mizunobrasil www.mizunobr.com.br

Never Settle, que significa “Nunca se acomode”, é o conceito global da Mizuno.

JUDOCA
SAUDAVEL´

Cada vez mais o mun-
do do esporte entende 
a psicologia como ciên-

cia fundamental na preparação 
de atletas de alto rendimento. 
E dentro desta preparação um 
tópico importante se destaca: o 
“fator casa”.

Os efeitos diversos da preparação 
psicológica englobam desde a 
aclimatação até o treinamento de 
habilidades mentais para o desen-
volvimento do autocontrole emo-
cional. Neste sentido, a prepara-
ção psicológica contribui para que 
o atleta aprenda a utilizar sua mente em seu benefício dire-
cionando seus pensamentos, sentimentos e comportamen-
tos para seu melhor desempenho.

Quando em casa, o atleta não se depara com as diversas 
barreiras que podem atrapalhá-lo em competições distantes. 
O desgaste natural de viagens; dificuldade de ajustar o sono 
devido ao fuso horário; adaptação ao clima; problemas com 
a cozinha local; em casos de viagens mais longas, saudades 
dos familiares e de casa; além da torcida contra, são alguns 
dos fatores que podem dificultar o bom desempenho do atle-
ta que está fora de seu habitat natural.

“Todos esses fatores podem interferir no estado emocional 
do atleta, provocando desequilíbrio emocional manifestado 

através do aumento da ansiedade e es-
tresse, diminuição da motivação, con-
centração e autoconfiança. Observa-se 
que a interferência significativa destes 
fatores, está diretamente relacionada 
principalmente à experiência do atle-
ta, idade e a até a personalidade. Des-
ta forma, percebemos que os atletas 
mais novos e inexperientes precisam 
geralmente de um suporte psicológico 
maior nessas situações, assim como 
os atletas que interpretam esses even-
tos como negativos ou ameaçadores”, 
analisam as psicólogas da seleção bra-
sileira de judô, Luciana Castelo Branco 
e Adriana Lacerda.

Ao mesmo tempo, é importante frisar, que, quando se trata de 
competir aos olhos de sua torcida, cada caso é um caso, pois 
quando os atletas atuam em “casa”, pode-se observar todos 
esses fatores não existentes como vantagens para seu me-
lhor desempenho, no entanto, se o mesmo interpretar essa si-
tuação como uma “obrigação de ganhar” por estar em casa, 
ter sua família e amigos na torcida, além de seus fãs, absor-
vendo pressão, também sofrerá psicologicamente podendo 
cair em rendimento. Neste sentido, atletas com uma eficiente 
preparação psicológica conseguem administrar seus fatores 
emocionais de forma construtiva, não os deixando debilitá-
-los em seu desempenho e rendimento conseguindo assim 
realizar seus objetivos competitivos caso dependam de seu 
equilíbrio psicológico para isso. 

PSiCOLOgiA 
ESPORtivA: 

Às vésperas do Mundial, entenda um 
pouco mais do comportamento de atletas 
que competem diante de sua torcida

o fator 
CASA

Os efeitos diversos 
da preparação 

psicológica englobam 
desde a aclimatação 
até o treinamento de 
habilidades mentais 

para o desenvolvimento 
do autocontrole
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ESPECIAL
MUNDIAL

Bem-vindos ao 

Mundial do Rio de Janeiro
Cidade Maravilhosa recebe a competição pela terceira vez 
e, na edição de 2013, pretende manter tradição de sucesso
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A cidade é maravilhosa, “bonita por natureza”, e o povo é 
acolhedor. Essas, sem sombra de dúvidas, são algumas 
das características que fizeram com que o Rio de Janeiro 

fosse escolhido para sediar o Mundial de 2013. Porém, a esco-
lha da Federação Internacional se deve – e muito - à capacidade 
de organização de grandes eventos mostrada nos últimos anos, 
especialmente, no Mundial Sênior de 2007, também no Rio, no 
Mundial por Equipes de Salvador em 2012 e nos Grand Slams de 
2009 a 2012. Para atender às expectativas, a CBJ, seus patroci-
nadores e o Governo do Estado do Rio de Janeiro vêm investin-
do, desde 2010, cerca de R$ 27 milhões de reais para a organiza-
ção do Mundial e da Assembleia Geral da FIJ. O Rio de Janeiro 
vai receber mais de duas mil pessoas diretamente ligadas ao 
evento, mesmo número de empregos diretos ou indiretos cria-
dos a partir do Mundial.

“É uma via de mão dupla. Um grande evento precisa de investimen-
tos para sair do papel mas também traz retorno financeiro, além de 
aumentar a visibilidade da cidade-sede. O Mundial vai ser transmiti-
do para cerca de 140 países, que conhecerão um pouco do que é o 
Brasil. Tenho certeza que o Rio de Janeiro e o Brasil, como sede dos 
próximos Jogos Olímpicos, ganharão muito com a organização desse 
evento”, disse Paulo Wanderley Teixeira, presidente da CBJ.

O Campeonato Mundial, torneio mais relevante depois dos Jogos 
Olímpicos, ganhou ainda mais em importância na edição de 2013. 
Primeiro porque é o primeiro evento de esportes olímpicos de grande 
porte que a sede dos Jogos de 2016 vai receber. Segundo, porque 
será o último evento com as novas regras propostas pela FIJ em tes-
te. Após o Mundial do Rio, o Comitê Executivo da entidade validará 
ou não as mudanças.

“Costumo dizer que o Mundial  não tem o mesmo glamour dos Jogos 
Olímpicos mas, em termos técnicos, o Mundial é mais difícil. Além 
disso, a competição por Equipes tem uma carga emocional diferente, 
maior do que na competição individual. O fator casa pode nos ajudar, 
mas temos que trabalhar muito bem a questão psicológica”, disse 
Ney Wilson, gestor de alto rendimento da CBJ.   

Para que os atletas estrangeiros sintam a pressão de competir em 
um Maracanãzinho lotado, apoiando os judocas brasileiros, o Comitê 
CBJ Mundial Rio 2013 optou por não cobrar a entrada e distribuir 
cerca de 40% da carga total de ingressos para crianças de escolas 
públicas do Rio de Janeiro. O projeto “Lotação Esgotada” é uma das 
principais preocupações da organização.

 “O projeto Lotação Esgotada vai cuidar do transporte, da alimenta-
ção e de tudo que envolve o bem estar das crianças. A ação visa a 
popularização do judô entre os mais novos”, comentou o diretor exe-
cutivo do Mundial, Maurício Santos

“Colocar essas crianças dentro do ambiente competitivo tem como 
função também despertar o interesse delas pelo esporte. E o judô tem 
uma característica educacional muito importante, de respeito e disci-
plina, que ajuda a formar cidadãos melhores”, destacou o presidente.
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O primeiro Campeonato Mundial de Judô foi reali-
zado em Tóquio, no Japão, e contou com quatro 
atletas apenas na categoria absoluto masculino. 

Naquela época ainda não havia a divisão por pesos no 
esporte. O primeiro pódio foi composto por dois japo-
neses e dois europeus: ouro para Shokichi Natsui, prata 
para Yoshihiko Yoshimatsu, ambos do Japão, e bronze 
para Anton Geesink, da Holanda, e para Henri Courtine, 
da França.

Dois anos mais tarde, o torneio seria novamente disputado 
em Tóquio. A terceira edição, em 1961, foi disputada fora do 
Japão pela primeira vez e coube à cidade de Paris receber o 
certame. Também pela primeira vez, um não-japonês se sa-
grou campeão: o holandês Anton Geesink derrotou o cam-
peão anterior, o japonês Koji Sone, na decisão e ficou com 
o título.

Em 1965 foi dis-
putada a quarta 
edição e o Rio 
de Janeiro foi 
a cidade-sede. 
E seis países 
par t ic iparam 
do certame: Ja-
pão, Holanda, 
Rússia, Coréia 
do Sul, Esta-
dos Unidos e 
Canadá. Pela 

primeira vez, o Mundial contou com disputas em quatro ca-
tegorias: leve (68kg), médio (80kg), pesado (+80kg) e abso-
luto. E os cariocas viram Geesink sagrar-se como o primei-
ro bicampeão depois de bater japonês Mitsuo Matsunaga na 
decisão dos pesados. Os outros ouros ficaram com os ja-
poneses Hirofumi Matsuda (68kg), Isao Okano (80kg) e Isao 
Inokuma (absoluto).

Aliás, o gigante holandês de 1,98m e 130kg estava destinado 
a ser um precursor. Quando o judô foi incluído no programa 
olímpico nos Jogos de Tóquio 1964, Antonius Johannes Ge-
esink se tornou o primeiro estrangeiro a derrotar um atleta 
local no Japão. E o feito aconteceu justamente na categoria 
mais importante, a Absoluto (sem limite de peso), contra Akio 
Kaminaga, um ídolo nacional, diante de um publico de 15 mil 
pessoas. A notícia triste é que Kaminaga acabou cometendo 
suicídio dois anos depois da derrota como forma de pedir 
perdão aos compatriotas pela derrota.

As mulheres só tiveram o seu primeiro Mundial em 1980, em 
Nova Iorque, em uma competição separada do masculino, 
que ocorreu sempre nos anos pares. Em 1987, em Essen, Ale-
manha, o modelo atual foi adotado, com disputas em ambos 
os sexos. O continente africano recebeu o Mundial pela pri-
meira em 2005, no Cairo, capital do Egito. 

Em 2007, o Rio de Janeiro recebeu o Mundial pela segunda vez. A 
torcida que lotou a Arena Multiuso da Barra vibrou com uma parti-
cipação histórica da seleção brasileira – até hoje não superada em 
quantidade de primeiros lugares: os três ouros de João Derly, Tiago 
Camilo e Luciano Correa; além do bronze de João Gabriel Schlittler.

Essa edição contou com atletas de 138 nações, um recorde. 
Em termos de quantidade de participantes, a última edição 
(Paris 2011) é a maior. Nada menos que 871 atletas pisaram 
nos tatames em Bercy.

O país que mais recebeu edições de Mundial individual é a 
França, que sediou a competição máxima da modalidade seis 
vezes: Paris 1961, 1979, 1982, 1997 e 2011 e Levallois 2008. 
Sendo que nesta última, houve disputas apenas na categoria 
absoluta. Esse torneio só se repetiu uma única vez, em Tyu-
men, Rússia, em 2011. 

MUNDIAL POR EQUIPES
O Mundial por Equipes começou a ser disputado em 1994 
mas as mulheres só entraram no certame na segunda edi-
ção, em 98. Entre os homens, o Japão venceu as edições 
de 1998, 2002, 2007 e 2010 e é o maior campeão. Geórgia 
(2006 e 2008) e França (1994 e 2011) venceram duas vezes e 
a última edição, disputada em Salvador, teve a Rússia como 
campeã. O Brasil possui quatro pratas (98, 07, 10, 11) e dois 
bronzes (08 e 12). No feminino, o Japão também é maior ven-
cedor com três títulos (02, 08 e 12). A França é bicampeã (06 
e 11). Cuba (98), China (07) e Holanda (10) venceram as outras 
edições. O Brasil conquistou sua primeira medalha no ano 
passado, ao ficar na terceira colocação.

CuRiosidade: 
O holandês Anton 

Geesink foi o primeiro 
bicampeão mundial 

ao vencer a categoria 
absoluto em Paris 1961 

e a pesado em 1965

CuRiosidade: 
O  Mundial Rio 2007 contou 
com judocas de 138 nações. 
Em número de inscritos, o 
maior Mundial é o de Paris 

2011 com 871 atletas

:: Dir.: Anton Geesink: holandês foi o primeiro ocidental a  conquistar o título mundial e o primeiro a vencer um japonês em Tóquio. Esq.: Japonês Shokichi Natsui foi o primeiro campeão mundial da história 

Ano Cidade -Sede País Tipo de torneio
1956 Tóquio Japão masculino

1958 Tóquio Japão masculino

1961 Paris França masculino

1965 Rio de Janeiro Brasil masculino

1969 Cidade do México México masculino

1971 Ludwigshafen Alemanha masculino

1973 Lausanne Suíça masculino

1975 Viena Áustria masculino

1979 Paris França masculino

1980 Nova Iorque EUA feminino

1981 Maastricht Holanda masculino

1982 Paris França feminino

1983 Moscou Rússia masculino

1984 Viena Áustria feminino

1985 Seul Coréia do Sul masculino

1986 Maastricht Holanda feminino

1987 Essen Alemanha misto

1989 Belgrado Sérvia misto

1991 Barcelona Espanha misto

1993 Hamilton Canadá misto

1995 Chiba Japão misto

1997 Paris França misto

1999 Birmingham Inglaterra misto

2001 Munique Alemanha misto

2003 Osaka Japão misto

2005 Cairo Egito misto

2007 Rio de Janeiro Brasil misto

2009 Roterdã Holanda misto

2010 Tóquio Japão misto

2011 Paris França misto

2013 Rio de Janeiro Brasil misto

2014 Chelyabinsk Rússia misto

RANKING PAíS NO MEDALHAS
1 Japão 267
2 França 129
3 Coréia do Sul 81
4 Reino Unido 62
5 China 45
6 Cuba 65
7 Holanda 69
8 União Soviética 57
9 Bélgica 38
10 Rússia 37
11 Alemanha 32
12 Polônia 30
13 Itália 28
14 Brasil 28
15 Estados Unidos 27

MASCULINO FEMININO

ANO OURO PRATA BRONZE OURO PRATA BRONZE

1994 França Reino Unido Japão/Rússia - - -

1998 Japão Brasil Rússia/França Cuba França Bélgica/China

2002 Japão Georgia França/ Itália Japão Cuba Itália/China

2006 Georgia Rússia França/ Coréia  
do Sul França Cuba Japão/China

2007 Japão Brasil China/Coréia do Sul China Cuba Japão/Mongólia

2008 Georgia Uzbequistão Rússia/Brasil Japão França China/Alemanha

2010 Japão Brasil Rússia/Coréia do Sul Holanda Alemanha Japão/Turquia

2011 França Brasil Coréia do Sul/Japão França Japão Alemanha/Cuba

2012 Rússia Japão Brasil/Georgia Japão China Brasil/Cuba

Histórico geral de geral Histórico de medalhas por equioe
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O primeiro Campeonato Mundial de Judô foi reali-
zado em Tóquio, no Japão, e contou com quatro 
atletas apenas na categoria absoluto masculino. 

Naquela época ainda não havia a divisão por pesos no 
esporte. O primeiro pódio foi composto por dois japo-
neses e dois europeus: ouro para Shokichi Natsui, prata 
para Yoshihiko Yoshimatsu, ambos do Japão, e bronze 
para Anton Geesink, da Holanda, e para Henri Courtine, 
da França.

Dois anos mais tarde, o torneio seria novamente disputado 
em Tóquio. A terceira edição, em 1961, foi disputada fora do 
Japão pela primeira vez e coube à cidade de Paris receber o 
certame. Também pela primeira vez, um não-japonês se sa-
grou campeão: o holandês Anton Geesink derrotou o cam-
peão anterior, o japonês Koji Sone, na decisão e ficou com 
o título.

Em 1965 foi dis-
putada a quarta 
edição e o Rio 
de Janeiro foi 
a cidade-sede. 
E seis países 
par t ic iparam 
do certame: Ja-
pão, Holanda, 
Rússia, Coréia 
do Sul, Esta-
dos Unidos e 
Canadá. Pela 

primeira vez, o Mundial contou com disputas em quatro ca-
tegorias: leve (68kg), médio (80kg), pesado (+80kg) e abso-
luto. E os cariocas viram Geesink sagrar-se como o primei-
ro bicampeão depois de bater japonês Mitsuo Matsunaga na 
decisão dos pesados. Os outros ouros ficaram com os ja-
poneses Hirofumi Matsuda (68kg), Isao Okano (80kg) e Isao 
Inokuma (absoluto).

Aliás, o gigante holandês de 1,98m e 130kg estava destinado 
a ser um precursor. Quando o judô foi incluído no programa 
olímpico nos Jogos de Tóquio 1964, Antonius Johannes Ge-
esink se tornou o primeiro estrangeiro a derrotar um atleta 
local no Japão. E o feito aconteceu justamente na categoria 
mais importante, a Absoluto (sem limite de peso), contra Akio 
Kaminaga, um ídolo nacional, diante de um publico de 15 mil 
pessoas. A notícia triste é que Kaminaga acabou cometendo 
suicídio dois anos depois da derrota como forma de pedir 
perdão aos compatriotas pela derrota.

As mulheres só tiveram o seu primeiro Mundial em 1980, em 
Nova Iorque, em uma competição separada do masculino, 
que ocorreu sempre nos anos pares. Em 1987, em Essen, Ale-
manha, o modelo atual foi adotado, com disputas em ambos 
os sexos. O continente africano recebeu o Mundial pela pri-
meira em 2005, no Cairo, capital do Egito. 

Em 2007, o Rio de Janeiro recebeu o Mundial pela segunda vez. A 
torcida que lotou a Arena Multiuso da Barra vibrou com uma parti-
cipação histórica da seleção brasileira – até hoje não superada em 
quantidade de primeiros lugares: os três ouros de João Derly, Tiago 
Camilo e Luciano Correa; além do bronze de João Gabriel Schlittler.

Essa edição contou com atletas de 138 nações, um recorde. 
Em termos de quantidade de participantes, a última edição 
(Paris 2011) é a maior. Nada menos que 871 atletas pisaram 
nos tatames em Bercy.

O país que mais recebeu edições de Mundial individual é a 
França, que sediou a competição máxima da modalidade seis 
vezes: Paris 1961, 1979, 1982, 1997 e 2011 e Levallois 2008. 
Sendo que nesta última, houve disputas apenas na categoria 
absoluta. Esse torneio só se repetiu uma única vez, em Tyu-
men, Rússia, em 2011. 

MUNDIAL POR EQUIPES
O Mundial por Equipes começou a ser disputado em 1994 
mas as mulheres só entraram no certame na segunda edi-
ção, em 98. Entre os homens, o Japão venceu as edições 
de 1998, 2002, 2007 e 2010 e é o maior campeão. Geórgia 
(2006 e 2008) e França (1994 e 2011) venceram duas vezes e 
a última edição, disputada em Salvador, teve a Rússia como 
campeã. O Brasil possui quatro pratas (98, 07, 10, 11) e dois 
bronzes (08 e 12). No feminino, o Japão também é maior ven-
cedor com três títulos (02, 08 e 12). A França é bicampeã (06 
e 11). Cuba (98), China (07) e Holanda (10) venceram as outras 
edições. O Brasil conquistou sua primeira medalha no ano 
passado, ao ficar na terceira colocação.

CuRiosidade: 
O holandês Anton 

Geesink foi o primeiro 
bicampeão mundial 

ao vencer a categoria 
absoluto em Paris 1961 

e a pesado em 1965

CuRiosidade: 
O  Mundial Rio 2007 contou 
com judocas de 138 nações. 
Em número de inscritos, o 
maior Mundial é o de Paris 

2011 com 871 atletas

:: Dir.: Anton Geesink: holandês foi o primeiro ocidental a  conquistar o título mundial e o primeiro a vencer um japonês em Tóquio. Esq.: Japonês Shokichi Natsui foi o primeiro campeão mundial da história 

Ano Cidade -Sede País Tipo de torneio
1956 Tóquio Japão masculino

1958 Tóquio Japão masculino

1961 Paris França masculino

1965 Rio de Janeiro Brasil masculino

1969 Cidade do México México masculino

1971 Ludwigshafen Alemanha masculino

1973 Lausanne Suíça masculino

1975 Viena Áustria masculino

1979 Paris França masculino

1980 Nova Iorque EUA feminino

1981 Maastricht Holanda masculino

1982 Paris França feminino

1983 Moscou Rússia masculino

1984 Viena Áustria feminino

1985 Seul Coréia do Sul masculino

1986 Maastricht Holanda feminino

1987 Essen Alemanha misto

1989 Belgrado Sérvia misto

1991 Barcelona Espanha misto

1993 Hamilton Canadá misto

1995 Chiba Japão misto

1997 Paris França misto

1999 Birmingham Inglaterra misto

2001 Munique Alemanha misto

2003 Osaka Japão misto

2005 Cairo Egito misto

2007 Rio de Janeiro Brasil misto

2009 Roterdã Holanda misto

2010 Tóquio Japão misto

2011 Paris França misto

2013 Rio de Janeiro Brasil misto

2014 Chelyabinsk Rússia misto

RANKING PAíS NO MEDALHAS
1 Japão 267
2 França 129
3 Coréia do Sul 81
4 Reino Unido 62
5 China 45
6 Cuba 65
7 Holanda 69
8 União Soviética 57
9 Bélgica 38
10 Rússia 37
11 Alemanha 32
12 Polônia 30
13 Itália 28
14 Brasil 28
15 Estados Unidos 27

MASCULINO FEMININO

ANO OURO PRATA BRONZE OURO PRATA BRONZE

1994 França Reino Unido Japão/Rússia - - -

1998 Japão Brasil Rússia/França Cuba França Bélgica/China

2002 Japão Georgia França/ Itália Japão Cuba Itália/China

2006 Georgia Rússia França/ Coréia  
do Sul França Cuba Japão/China

2007 Japão Brasil China/Coréia do Sul China Cuba Japão/Mongólia

2008 Georgia Uzbequistão Rússia/Brasil Japão França China/Alemanha

2010 Japão Brasil Rússia/Coréia do Sul Holanda Alemanha Japão/Turquia

2011 França Brasil Coréia do Sul/Japão França Japão Alemanha/Cuba

2012 Rússia Japão Brasil/Georgia Japão China Brasil/Cuba

Histórico geral de geral Histórico de medalhas por equioe
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GRANDES MEDALHISTAS
O quadro de medalhas das 33 edições do Mundial Individual 
dá uma boa ideia das potências do esporte. O Japão, berço 
da modalidade, é o país com o maior número de medalhas: 
são 267, sendo 112 de ouro, 74 de prata e 81 de bronze. A 
França vem em segundo lugar com 129 láureas (41 ouros, 27 
pratas e 61 bronzes). A Coréia do Sul vem na terceira posi-
ção com 81 medalhas (25 ouros, 9 pratas e 47 bronzes). A 
Holanda possui 69 medalhas e, em quantidade, é a terceira. 
Porém, como tem menos ouros que a Grã-Bretanha (62, 17 
ouros), a China (45, 16 ouros) e Cuba (65, 15 de ouro), é a 
sétima na tabela. 

O Brasil é o 14º com 28 medalhas - quatro de ouro, sete de 
prata e dezessete de bronze. A primeira delas foi conquistada 
por Chiaki Ishii em 1971. E, por falar em medalhistas, o maior 
de todos é Teddy Riner - que estará no Rio - com sete meda-
lhas e seis títulos (quatro entre os pesados, uma no absoluto 
e uma por equipes, além de uma prata). Entre os homens, a 
lenda francesa é o campeão mais jovem: em 2007 ele con-
quistou o título dos pesados com 18 anos e 5 meses.

Já entre as mulheres, a maior vencedora é Ryoko Tamura. 
Ela também conquistou sete medalhas: todas de ouro no in-
dividual na categoria ligeiro. A lenda japonesa é também a 
campeã mundial mais jovem ao vencer o Mundial de 93 com 
apenas 18 anos e um mês. Porém, em número de medalhas, 
a recordista é a belga Ingrid Berghmans com impressionan-
tes 11 medalhas, sendo seis de ouro, quatro de prata e uma 
de bronze.

CuRiosidade: 
O francês Teddy Riner é o 

homem com mais medalhas 
e mais títulos em Mundiais: 
são 7 medalhas e 6 ouros. É 

também o judoca mais novo a 
ganhar um título na competição 

mais importante do mundo

A próxima edição do 
Campeonato Mundial, em 2014, 
será em Chelyabinski, Rússia

CuRiosidade: 
A japonesa Ryoko Tamura é 
a mulher com mais títulos: 
sete medalhas de ouro no 

individual! É também a mais 
jovem campeã mundial: faturou 

o ouro em 93 com apenas 
18 anos e um mês de vida

SELEçãO BRASILEIRA 

Feminino:
48kg – Sarah Menezes (Associação de 

Judô Expedito Falcão/PI)

52kg – Erika Miranda (Minas Tênis 

Clube/MG) e Eleudis Valentim (EC 

Pinheiros/SP)

57kg – Rafaela Silva (Instituto Reação/

RJ) e Ketleyn Quadros (Minas Tênis 

Clube/MG)

63kg – Katherine Campos (CR 

Flamengo/RJ)

70kg – Maria Portela (Sogipa/RS)

78kg – Mayra Aguiar (Sogipa/RS)

+78kg – Maria Suelen Altheman 

(Associação de Judô Rogério Sampaio/SP)

Masculino:
60kg – Felipe Kitadai (Sogipa/RS)

66kg – Charles Chibana  (EC Pinheiros/

SP) e Luiz Revite  (Associação de Judô 

Rogério Sampaio/SP)

73kg – Bruno Mendonça (SESI/SP)

81kg – Victor Penalber (Instituto Reação/RJ)

90kg – Tiago Camilo  (EC Pinheiros/SP)

100kg – Renan Nunes (Sogipa/RS) e 

Luciano Correa (Minas Tênis Clube/MG)

+100kg – Rafael Silva  (EC Pinheiros/SP)

CONvOCADOS PARA  
COMPETIçãO  
POR EQUIPES
Mariana Silva 

(63kg - Minas Tênis Clube/MG)
Barbara Timo 

(70kg - CR Flamengo/RJ)
Marcelo Contini

(73kg - EC Pinheiros/SP)
Mauro Moura 

(81kg - CR Flamengo/RJ)
Eduardo Santos 

(90kg - Sogipa/RS)
David Moura 

(+100kg - Kodokan de Cuiabá/MT)

MedaLHas do BRasiL 
eM MuNdiais sÊNioR:

28 medalhas:

4 ouros, 7 pratas e 17 bronzes

• 1971 (Ludwigshafen/
GER): Chiaki Ishii (-93kg/
bronze)
• 1979 (Paris/FRA): Walter 
Carmona (-86kg/bronze)
• 1987 (Essen /GER): 
Aurélio Miguel (-95kg/
bronze)
• 1993 (Hamilton/CAN): 
Aurélio Miguel (-95kg/
prata) e Rogério Sampaio 
(leve/bronze)
• 1995 (Tóquio/JPN): 
Danielle Zangrando 
(-56kg/bronze)
• 1997 (Paris/FRA): Aurélio 
Miguel (-95kg/prata), 
Edinanci Silva (-72kg/
bronze) e Fulvio Miyata  
(-60kg/bronze)
• 1999 (Birmingham/GBR): 
Sebástian Pereira (-73kg/
bronze)
• 2003 (Osaka/JPN): Mário 
Sabino (-100kg/bronze), 
Edinanci Silva (-78kg/
bronze) e Carlos Honorato 
(-90kg/bronze)

• 2005 (Cairo/EGY): João 
Derly (-66kg/ouro) e 
Luciano Corrêa (-100kg/
bronze)
• 2007 (Rio de Janeiro/
BRA): João Derly (-66kg/
ouro), Tiago Camilo 
(-81kg/ouro), Luciano 
Correa (-100kg/ouro) e 
João Gabriel Schlittler  
(+100kg/bronze)
• 2010 (Tóquio/JPN): Mayra 
Aguiar (-78kg/prata), 
Leandro Guilheiro (-81kg/
prata), Leandro Cunha 
(-66kg/prata) e Sarah 
Menezes (-48kg/bronze)
• 2011 (Paris/FRA): 
Leandro Cunha (-66kg/
prata), Rafaela Silva 
(57kg/prata), Sarah 
Menezes (-48kg/bronze), 
Leandro Guilheiro (-81kg/
bronze) e Mayra Aguiar 
(-78kg/bronze)

:: Seleção brasileira comemora vitória no Mundial por Equipes em Paris 2011. Homens já ganharam seis medalhas e mulheres, uma

PROGRAMAçãO

23 de agosto, sexta
9h-18h, Hotel Sofitel, Copacabana
Assembleia Geral FIJ

25 de agosto, domingo
14h, Hotel Royal Tulip, São Conrado
Congresso Técnico, Sorteio das 
Chaves e Coletiva de Imprensa

26 de agosto, segunda 
A partir de 10h, Maracanãzinho
60kg, 48kg

27 de agosto, terça
A partir de 10h, Maracanãzinho 
66kg, 52kg

28 de agosto, quarta
A partir de 10h, Maracanãzinho 
73kg, 57 kg

29 de agosto, quinta
A partir de 10h, Maracanãzinho 
81kg, 63kg

30 de agosto, sexta
A partir de 9h, Maracanãzinho 
90kg, 70kg, 78kg

31 de agosto, sábado
A partir de 9h, Maracanãzinho 
100kg, +100kg, +78kg

1 de setembro, domingo 
A partir de 9h, Maracanãzinho 
Competição por Equipes

AZUL

AMARELO

PRETO

ELEMENTO

ELEMENTO

ELEMENTO

C:  100% R:  0 PANTONE: CIAN

G:  159

B:  227

M: 0%

Y:  0%

B:  0%

C:  0% R:  255 PANTONE: YELLOW

G:  237

B:  0

M: 0%

Y:  100%

B:  0%

C:  0% R:  0 PANTONE: BLACK C

G:  0

B:  0

M: 0%

Y:  0%

B:  100%
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GRANDES MEDALHISTAS
O quadro de medalhas das 33 edições do Mundial Individual 
dá uma boa ideia das potências do esporte. O Japão, berço 
da modalidade, é o país com o maior número de medalhas: 
são 267, sendo 112 de ouro, 74 de prata e 81 de bronze. A 
França vem em segundo lugar com 129 láureas (41 ouros, 27 
pratas e 61 bronzes). A Coréia do Sul vem na terceira posi-
ção com 81 medalhas (25 ouros, 9 pratas e 47 bronzes). A 
Holanda possui 69 medalhas e, em quantidade, é a terceira. 
Porém, como tem menos ouros que a Grã-Bretanha (62, 17 
ouros), a China (45, 16 ouros) e Cuba (65, 15 de ouro), é a 
sétima na tabela. 

O Brasil é o 14º com 28 medalhas - quatro de ouro, sete de 
prata e dezessete de bronze. A primeira delas foi conquistada 
por Chiaki Ishii em 1971. E, por falar em medalhistas, o maior 
de todos é Teddy Riner - que estará no Rio - com sete meda-
lhas e seis títulos (quatro entre os pesados, uma no absoluto 
e uma por equipes, além de uma prata). Entre os homens, a 
lenda francesa é o campeão mais jovem: em 2007 ele con-
quistou o título dos pesados com 18 anos e 5 meses.

Já entre as mulheres, a maior vencedora é Ryoko Tamura. 
Ela também conquistou sete medalhas: todas de ouro no in-
dividual na categoria ligeiro. A lenda japonesa é também a 
campeã mundial mais jovem ao vencer o Mundial de 93 com 
apenas 18 anos e um mês. Porém, em número de medalhas, 
a recordista é a belga Ingrid Berghmans com impressionan-
tes 11 medalhas, sendo seis de ouro, quatro de prata e uma 
de bronze.

CuRiosidade: 
O francês Teddy Riner é o 

homem com mais medalhas 
e mais títulos em Mundiais: 
são 7 medalhas e 6 ouros. É 

também o judoca mais novo a 
ganhar um título na competição 

mais importante do mundo

A próxima edição do 
Campeonato Mundial, em 2014, 
será em Chelyabinski, Rússia

CuRiosidade: 
A japonesa Ryoko Tamura é 
a mulher com mais títulos: 
sete medalhas de ouro no 

individual! É também a mais 
jovem campeã mundial: faturou 

o ouro em 93 com apenas 
18 anos e um mês de vida

SELEçãO BRASILEIRA 

Feminino:
48kg – Sarah Menezes (Associação de 

Judô Expedito Falcão/PI)

52kg – Erika Miranda (Minas Tênis 

Clube/MG) e Eleudis Valentim (EC 

Pinheiros/SP)

57kg – Rafaela Silva (Instituto Reação/

RJ) e Ketleyn Quadros (Minas Tênis 

Clube/MG)

63kg – Katherine Campos (CR 

Flamengo/RJ)

70kg – Maria Portela (Sogipa/RS)

78kg – Mayra Aguiar (Sogipa/RS)

+78kg – Maria Suelen Altheman 

(Associação de Judô Rogério Sampaio/SP)

Masculino:
60kg – Felipe Kitadai (Sogipa/RS)

66kg – Charles Chibana  (EC Pinheiros/

SP) e Luiz Revite  (Associação de Judô 

Rogério Sampaio/SP)

73kg – Bruno Mendonça (SESI/SP)

81kg – Victor Penalber (Instituto Reação/RJ)

90kg – Tiago Camilo  (EC Pinheiros/SP)

100kg – Renan Nunes (Sogipa/RS) e 

Luciano Correa (Minas Tênis Clube/MG)

+100kg – Rafael Silva  (EC Pinheiros/SP)

CONvOCADOS PARA  
COMPETIçãO  
POR EQUIPES
Mariana Silva 

(63kg - Minas Tênis Clube/MG)
Barbara Timo 

(70kg - CR Flamengo/RJ)
Marcelo Contini

(73kg - EC Pinheiros/SP)
Mauro Moura 

(81kg - CR Flamengo/RJ)
Eduardo Santos 

(90kg - Sogipa/RS)
David Moura 

(+100kg - Kodokan de Cuiabá/MT)

MedaLHas do BRasiL 
eM MuNdiais sÊNioR:

28 medalhas:

4 ouros, 7 pratas e 17 bronzes

• 1971 (Ludwigshafen/
GER): Chiaki Ishii (-93kg/
bronze)
• 1979 (Paris/FRA): Walter 
Carmona (-86kg/bronze)
• 1987 (Essen /GER): 
Aurélio Miguel (-95kg/
bronze)
• 1993 (Hamilton/CAN): 
Aurélio Miguel (-95kg/
prata) e Rogério Sampaio 
(leve/bronze)
• 1995 (Tóquio/JPN): 
Danielle Zangrando 
(-56kg/bronze)
• 1997 (Paris/FRA): Aurélio 
Miguel (-95kg/prata), 
Edinanci Silva (-72kg/
bronze) e Fulvio Miyata  
(-60kg/bronze)
• 1999 (Birmingham/GBR): 
Sebástian Pereira (-73kg/
bronze)
• 2003 (Osaka/JPN): Mário 
Sabino (-100kg/bronze), 
Edinanci Silva (-78kg/
bronze) e Carlos Honorato 
(-90kg/bronze)

• 2005 (Cairo/EGY): João 
Derly (-66kg/ouro) e 
Luciano Corrêa (-100kg/
bronze)
• 2007 (Rio de Janeiro/
BRA): João Derly (-66kg/
ouro), Tiago Camilo 
(-81kg/ouro), Luciano 
Correa (-100kg/ouro) e 
João Gabriel Schlittler  
(+100kg/bronze)
• 2010 (Tóquio/JPN): Mayra 
Aguiar (-78kg/prata), 
Leandro Guilheiro (-81kg/
prata), Leandro Cunha 
(-66kg/prata) e Sarah 
Menezes (-48kg/bronze)
• 2011 (Paris/FRA): 
Leandro Cunha (-66kg/
prata), Rafaela Silva 
(57kg/prata), Sarah 
Menezes (-48kg/bronze), 
Leandro Guilheiro (-81kg/
bronze) e Mayra Aguiar 
(-78kg/bronze)

:: Seleção brasileira comemora vitória no Mundial por Equipes em Paris 2011. Homens já ganharam seis medalhas e mulheres, uma

PROGRAMAçãO

23 de agosto, sexta
9h-18h, Hotel Sofitel, Copacabana
Assembleia Geral FIJ

25 de agosto, domingo
14h, Hotel Royal Tulip, São Conrado
Congresso Técnico, Sorteio das 
Chaves e Coletiva de Imprensa

26 de agosto, segunda 
A partir de 10h, Maracanãzinho
60kg, 48kg

27 de agosto, terça
A partir de 10h, Maracanãzinho 
66kg, 52kg

28 de agosto, quarta
A partir de 10h, Maracanãzinho 
73kg, 57 kg

29 de agosto, quinta
A partir de 10h, Maracanãzinho 
81kg, 63kg

30 de agosto, sexta
A partir de 9h, Maracanãzinho 
90kg, 70kg, 78kg

31 de agosto, sábado
A partir de 9h, Maracanãzinho 
100kg, +100kg, +78kg

1 de setembro, domingo 
A partir de 9h, Maracanãzinho 
Competição por Equipes

AZUL

AMARELO

PRETO

ELEMENTO

ELEMENTO

ELEMENTO

C:  100% R:  0 PANTONE: CIAN

G:  159

B:  227

M: 0%

Y:  0%

B:  0%

C:  0% R:  255 PANTONE: YELLOW

G:  237

B:  0

M: 0%

Y:  100%

B:  0%

C:  0% R:  0 PANTONE: BLACK C

G:  0
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B:  100%
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Os três campeões mundiais do judô brasilei-
ro bateram um papo exclusivo com a Judô em 
Revista. João Derly, Tiago Camilo e Luciano 

Correa falaram sobre a emoção e lembranças de suas 
conquistas. Confira!

Judô em Revista: Qual sua maior lembrança daquele título 
mundial? 

João derly: Em 2005, lembro muito da emoção de ser o primei-
ro brasileiro a conquistar um título mundial no judô. Lembro 
que na hora foi difícil acreditar. Logo após o Ippon, fiquei meio 
atônito, comemorando, mas sem ter certeza se era verdade 
tudo aquilo que estava ocorrendo. Já em 2007, o título é es-
pecial porque além de ser no meu país e, portanto, com 
a torcida a favor, tive meus familiares e amigos ao 
meu lado naquele momento tão especial.

Luciano Correa: Minha maior lembrança é 
olhar para as arquibancadas e ver milha-
res de brasileiros te empurrando nas horas 
mais difíceis.

Tiago Camilo: O 
que eu mais 
lembro é do 
m o m e n t o 
em que jo-
guei o fran-
cês na final 
de ippon e 
pude ouvir 
todo o giná-
sio vibrando. Foi 
muito emocionante!

JR: Qual foi a luta mais difícil? 

Jd: A final do mundial de 2007 é, certa-
mente, a mais complicada. A rivalidade 
com o cubano Yordanis Arencibia tornou 
os nossos combates muito estudados e, 
com isso, truncados, com muitas para-
das. Só consegui vencer com um koka 
(pontuação mínima já abolida) no Golden 
Score, tamanha foi a disputa. E posso di-
zer que o apoio da torcida foi essencial.

LC: A luta mais difícil foi a semifinal con-
tra o húngaro Daniel Hafdi. A luta foi bas-
tante equilibrada e foi definida apenas no 
Golden Score. 

TC: A terceira luta contra o georgiano foi, 
sem sombra de dúvidas, a luta mais dura 
que tive em 2007.

JR: Qual a emoção de ouvir o hino nacional 
diante da torcida? 

Jd:  Ouvir o hino, em qualquer momen-
to, é emocionante. Mas quando estamos 

representando o Brasil e no pódio, ainda mais sendo cam-
peão mundial e no próprio país, com a torcida cantando con-
tigo é espetacular. Arrepia! E, até hoje, me lembro daquele 
momento. Passa um filme na cabeça, de todas as dificulda-
des enfrentadas, do que tive que abdicar para conquistar o 
título e, ali naquele momento, vi que tudo valeu a pena. É uma 
sensação indescritível, única!

LC: Escutar o hino dentro do Brasil e ver tantos brasileiros 
cantando com você dá uma satisfação enorme, um sentimen-
to de felicidade. É a certeza de que todo seu esforço durante 
anos valeu à pena.

TC: Representar o meu país já é motivo de muito orgulho, ago-
ra ser campeão mundial no Brasil e ouvir o hino 

tocar, certamente, foi um dos momentos mais 
emocionantes da minha carreira.

JR: Você acha que o fator casa influencia posi-
tivamente no resultado? 

Jd:  Sim, sem ne-
nhuma dúvida. A 

motivação vin-
da das arqui-
b a n c a d a s 
é um com-
b u s t í v e l 
extra para 
q u a l q u e r 
atleta do 

país sede. 
Não me es-

queço de uma 
luta do Mundial de 
2007, quando esta-

va em desvantagem. Ouvir meu nome 
foi o que eu precisava para virar aque-
la luta. No momento que sofri o golpe e 
que olhei para as arquibancadas pinta-
das de verde e amarelo, senti uma au-
toconfiança enorme, eu sabia que não 
perderia. Não era arrogância, era sim-
plesmente a certeza que eu não decep-
cionaria o povo que me apoiava.

LC: O fator casa influencia positivamente 
sim porque temos o torcedor brasileiro 
que é apaixonado por judô e sabe nos 
empurrar das arquibancadas com gri-
tos e canções, especialmente nas horas 
mais complicadas do combate. O torce-
dor apoia incondicionalmente o judoca 
brasileiro.

TC: Eu acredito que sim porque lutar 
dentro do seu país é um fator motiva-
cional muito grande. Todos buscam dar 
o seu melhor, querem se superar para 
chegar ao pódio.

Welcome to the World  
Championship of Rio de Janeiro!

The Marvelous City hosts the competition for the third time and 
the 2013 edition intends to keep the successful tradition

The city is marvelous, “beautiful on its own”, and its people are warm. These are 
for sure some of the features that made Rio de Janeiro be chosen among other 
cities to host the World Championships 2013. However, the choice of the Inter-
national Federation was mainly due to the ability of organizing large events as 
it has lately happened, considering the World Senior Championship Rio 2007 
as well as the World Team Championship Salvador 2012 and the Grand Slams 
from 2009 to 2012. To meet the expectations, BJC, their sponsors and the 
Government of the State of Rio de Janeiro will invest around 27 million R$ in 
organizing the World Championship, which, according to IJF’s data, should be 
the greatest event of all time. Rio de Janeiro will welcome more than two thou-
sand people directly involved in the event, which is the same number of direct 
and indirect jobs created since the World Championships.

“It’s a two-way street. A great event needs some investment in order to make its 
project a fact; it also brings a financial payback, besides increasing the visibility 
of the host city. The World event will be broadcast in nearly 140 countries that 
will get to know Brazil a little. I’m sure Rio de Janeiro and Brazil, as a host of 
the next Olympic Games, will have many advantages from organizing this event, 
“said Paulo Wanderley Teixeira, the BJC’s president.

The World Championship, the second most important tournament after the 
Olympics, became even more significant in the 2013 edition. The first reason is 
that it is the first event of a great Olympic sport hosted by the City of the Games 
2016. The second argument is that representatives of the International Olym-
pic Committee will watch the event to give their final verdict on the inclusion of 
team competition in the Olympics from 2016, keeping the configuration that will 
be now presented in Rio de Janeiro.

“I use to say that the World Championship does not have the same glamor as 
the Olympics, but it is more difficult, technically speaking. In addition, the team 
competition has a greater emotional charge. Competing at home can help our 
Team but we have to work a lot on our emotional control, “said Ney Wilson, the 
BJC’s Performance Director.

In order to make the foreign athletes feel the pressure when competing in a 
crowded Maracanãzinho supporting the Brazilian judokas, the BJC’s Commit-
tee for the World Championship Rio 2013 decided not to charge the audience 
and distribute about 40% of the total amount of tickets to children who study in 
the public schools from Rio de Janeiro. The project “Sold Out Stadium” is one 
of the Committee’s major concerns.

 “The project Sold Out Stadium will provide transportation, meals and everything 
related to the children’s comfort. This project aims to make the judo popular 
among the young people,” said the Executive Director of the event, Mauricio 
Santos.

“Making these children familiar with the competitive environment intends to 
arouse their interest for the sport. And the judo has an important educational 
component, developing thus the sense of respect and discipline, which helps 
them become better citizens, “said the President.

THE HISTORY OF THE WORLD CHAMPIONSHIP
The first World Judo Championship was held in Tokyo, Japan, and it was com-
posed of only four male athletes in the absolute weight category. At that time 
there was no sports division by weight. On the first podium stepped two Japa-
nese and two European judokas: gold for Shokichi Natsui, silver for Yoshihiko 
Yoshimatsu, both from Japan, and bronze for Anton Geesink, from the Nether-
lands, and Henri Courtine, from France.

Curiosity: Shokichi Natsui was the first world champion to win the absolute 
category in Tokyo 1951    

Two years later, the tournament was held again in Tokyo. The third edition, in 
1961, was organized outside Japan for the first time; the event was held in Par-
is. For the first time as well a non-Japanese athlete became the champion: the 
Dutch Anton Geesink defeated the former champion, the Japanese Koji Sone, 
in the last fight and so he took the title.

In 1965 was held the fourth edition and Rio de Janeiro was the host city. There 
were only six countries that participated in the event: Japan, the Netherlands, 
Russia, South Korea, the United States and Canada. For the first time, the 
World Championship was composed of four categories: light weight (68kg), 
middle weight (80kg), heavy weight (+80 kg) and absolute. And the Cariocas 
saw Geesink awarded again as a champion after defeating the Japanese Mit-
suo Matsunaga in the last fight of the heavy category. The other gold medals 
were won by the Japanese Hirofumi Matsuda (68kg), Isao Okano (80kg) and 
Isao Inokuma (absolute).

Curiosity: the Dutch Anton Geesink was the first twice-awarded world 
champion when winning the absolute category in Paris in 1961 and the 
heavy one in 1965

Besides, the Dutch giant measuring 1.98 m and weighing 130kg was meant 
to be a pioneer. When judo was included in the Olympic program at the 1964 
Tokyo Games, Antonius Johannes Geesink became the first foreigner to defeat 
Japanese at home. This achievement was reached in the most important cat-
egory, the Absolute (no weight limit), against Akio Kaminaga a national idol, in 
front of a 15-thousand-people audience. The sad news is that Kaminaga ended 
up committing suicide two years after the defeat as a way to apologize to his 
countrymen for it.

Women could take part for the first time in a World Championship in 1980 in 
New York, in a competition separate from the men’s, which always took place 
in even years. In 1987, in Essen, Germany, the current model was adopted, with 
both sexes disputes. The African continent hosted the World event first in 2005 
in Cairo, capital of Egypt.

In 2007, Rio de Janeiro was chosen to host the World Championship for the 
second time. The audience that overcrowded the Multiuso Arena from Barra 
vibrated with the historical participation of the Brazilian team – which is still a 
record when considering the podium: the three gold medals for Derly, Tiago Ca-
milo and Luciano Correa and bronze for João Gabriel Schlittler.

This edition included athletes from 138 nations, which is a record. In terms of 
participants’ number, the latest edition (Paris 2011) is the largest one. No fewer 
than 871 athletes stepped on the tatamis in Bercy.

The country that hosted the most of the World’s individual editions is France, 
since the event took place five times in Paris:  1961, 1979, 1982, 1997 and 2011 
and once in Levallois  in 2008. In this latter edition, there were only disputes in the 
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Os três campeões mundiais do judô brasilei-
ro bateram um papo exclusivo com a Judô em 
Revista. João Derly, Tiago Camilo e Luciano 

Correa falaram sobre a emoção e lembranças de suas 
conquistas. Confira!

Judô em Revista: Qual sua maior lembrança daquele título 
mundial? 

João derly: Em 2005, lembro muito da emoção de ser o primei-
ro brasileiro a conquistar um título mundial no judô. Lembro 
que na hora foi difícil acreditar. Logo após o Ippon, fiquei meio 
atônito, comemorando, mas sem ter certeza se era verdade 
tudo aquilo que estava ocorrendo. Já em 2007, o título é es-
pecial porque além de ser no meu país e, portanto, com 
a torcida a favor, tive meus familiares e amigos ao 
meu lado naquele momento tão especial.

Luciano Correa: Minha maior lembrança é 
olhar para as arquibancadas e ver milha-
res de brasileiros te empurrando nas horas 
mais difíceis.

Tiago Camilo: O 
que eu mais 
lembro é do 
m o m e n t o 
em que jo-
guei o fran-
cês na final 
de ippon e 
pude ouvir 
todo o giná-
sio vibrando. Foi 
muito emocionante!

JR: Qual foi a luta mais difícil? 

Jd: A final do mundial de 2007 é, certa-
mente, a mais complicada. A rivalidade 
com o cubano Yordanis Arencibia tornou 
os nossos combates muito estudados e, 
com isso, truncados, com muitas para-
das. Só consegui vencer com um koka 
(pontuação mínima já abolida) no Golden 
Score, tamanha foi a disputa. E posso di-
zer que o apoio da torcida foi essencial.

LC: A luta mais difícil foi a semifinal con-
tra o húngaro Daniel Hafdi. A luta foi bas-
tante equilibrada e foi definida apenas no 
Golden Score. 

TC: A terceira luta contra o georgiano foi, 
sem sombra de dúvidas, a luta mais dura 
que tive em 2007.

JR: Qual a emoção de ouvir o hino nacional 
diante da torcida? 

Jd:  Ouvir o hino, em qualquer momen-
to, é emocionante. Mas quando estamos 

representando o Brasil e no pódio, ainda mais sendo cam-
peão mundial e no próprio país, com a torcida cantando con-
tigo é espetacular. Arrepia! E, até hoje, me lembro daquele 
momento. Passa um filme na cabeça, de todas as dificulda-
des enfrentadas, do que tive que abdicar para conquistar o 
título e, ali naquele momento, vi que tudo valeu a pena. É uma 
sensação indescritível, única!

LC: Escutar o hino dentro do Brasil e ver tantos brasileiros 
cantando com você dá uma satisfação enorme, um sentimen-
to de felicidade. É a certeza de que todo seu esforço durante 
anos valeu à pena.

TC: Representar o meu país já é motivo de muito orgulho, ago-
ra ser campeão mundial no Brasil e ouvir o hino 

tocar, certamente, foi um dos momentos mais 
emocionantes da minha carreira.

JR: Você acha que o fator casa influencia posi-
tivamente no resultado? 

Jd:  Sim, sem ne-
nhuma dúvida. A 

motivação vin-
da das arqui-
b a n c a d a s 
é um com-
b u s t í v e l 
extra para 
q u a l q u e r 
atleta do 

país sede. 
Não me es-

queço de uma 
luta do Mundial de 
2007, quando esta-

va em desvantagem. Ouvir meu nome 
foi o que eu precisava para virar aque-
la luta. No momento que sofri o golpe e 
que olhei para as arquibancadas pinta-
das de verde e amarelo, senti uma au-
toconfiança enorme, eu sabia que não 
perderia. Não era arrogância, era sim-
plesmente a certeza que eu não decep-
cionaria o povo que me apoiava.

LC: O fator casa influencia positivamente 
sim porque temos o torcedor brasileiro 
que é apaixonado por judô e sabe nos 
empurrar das arquibancadas com gri-
tos e canções, especialmente nas horas 
mais complicadas do combate. O torce-
dor apoia incondicionalmente o judoca 
brasileiro.

TC: Eu acredito que sim porque lutar 
dentro do seu país é um fator motiva-
cional muito grande. Todos buscam dar 
o seu melhor, querem se superar para 
chegar ao pódio.

Welcome to the World  
Championship of Rio de Janeiro!

The Marvelous City hosts the competition for the third time and 
the 2013 edition intends to keep the successful tradition

The city is marvelous, “beautiful on its own”, and its people are warm. These are 
for sure some of the features that made Rio de Janeiro be chosen among other 
cities to host the World Championships 2013. However, the choice of the Inter-
national Federation was mainly due to the ability of organizing large events as 
it has lately happened, considering the World Senior Championship Rio 2007 
as well as the World Team Championship Salvador 2012 and the Grand Slams 
from 2009 to 2012. To meet the expectations, BJC, their sponsors and the 
Government of the State of Rio de Janeiro will invest around 27 million R$ in 
organizing the World Championship, which, according to IJF’s data, should be 
the greatest event of all time. Rio de Janeiro will welcome more than two thou-
sand people directly involved in the event, which is the same number of direct 
and indirect jobs created since the World Championships.

“It’s a two-way street. A great event needs some investment in order to make its 
project a fact; it also brings a financial payback, besides increasing the visibility 
of the host city. The World event will be broadcast in nearly 140 countries that 
will get to know Brazil a little. I’m sure Rio de Janeiro and Brazil, as a host of 
the next Olympic Games, will have many advantages from organizing this event, 
“said Paulo Wanderley Teixeira, the BJC’s president.

The World Championship, the second most important tournament after the 
Olympics, became even more significant in the 2013 edition. The first reason is 
that it is the first event of a great Olympic sport hosted by the City of the Games 
2016. The second argument is that representatives of the International Olym-
pic Committee will watch the event to give their final verdict on the inclusion of 
team competition in the Olympics from 2016, keeping the configuration that will 
be now presented in Rio de Janeiro.

“I use to say that the World Championship does not have the same glamor as 
the Olympics, but it is more difficult, technically speaking. In addition, the team 
competition has a greater emotional charge. Competing at home can help our 
Team but we have to work a lot on our emotional control, “said Ney Wilson, the 
BJC’s Performance Director.

In order to make the foreign athletes feel the pressure when competing in a 
crowded Maracanãzinho supporting the Brazilian judokas, the BJC’s Commit-
tee for the World Championship Rio 2013 decided not to charge the audience 
and distribute about 40% of the total amount of tickets to children who study in 
the public schools from Rio de Janeiro. The project “Sold Out Stadium” is one 
of the Committee’s major concerns.

 “The project Sold Out Stadium will provide transportation, meals and everything 
related to the children’s comfort. This project aims to make the judo popular 
among the young people,” said the Executive Director of the event, Mauricio 
Santos.

“Making these children familiar with the competitive environment intends to 
arouse their interest for the sport. And the judo has an important educational 
component, developing thus the sense of respect and discipline, which helps 
them become better citizens, “said the President.

THE HISTORY OF THE WORLD CHAMPIONSHIP
The first World Judo Championship was held in Tokyo, Japan, and it was com-
posed of only four male athletes in the absolute weight category. At that time 
there was no sports division by weight. On the first podium stepped two Japa-
nese and two European judokas: gold for Shokichi Natsui, silver for Yoshihiko 
Yoshimatsu, both from Japan, and bronze for Anton Geesink, from the Nether-
lands, and Henri Courtine, from France.

Curiosity: Shokichi Natsui was the first world champion to win the absolute 
category in Tokyo 1951    

Two years later, the tournament was held again in Tokyo. The third edition, in 
1961, was organized outside Japan for the first time; the event was held in Par-
is. For the first time as well a non-Japanese athlete became the champion: the 
Dutch Anton Geesink defeated the former champion, the Japanese Koji Sone, 
in the last fight and so he took the title.

In 1965 was held the fourth edition and Rio de Janeiro was the host city. There 
were only six countries that participated in the event: Japan, the Netherlands, 
Russia, South Korea, the United States and Canada. For the first time, the 
World Championship was composed of four categories: light weight (68kg), 
middle weight (80kg), heavy weight (+80 kg) and absolute. And the Cariocas 
saw Geesink awarded again as a champion after defeating the Japanese Mit-
suo Matsunaga in the last fight of the heavy category. The other gold medals 
were won by the Japanese Hirofumi Matsuda (68kg), Isao Okano (80kg) and 
Isao Inokuma (absolute).

Curiosity: the Dutch Anton Geesink was the first twice-awarded world 
champion when winning the absolute category in Paris in 1961 and the 
heavy one in 1965

Besides, the Dutch giant measuring 1.98 m and weighing 130kg was meant 
to be a pioneer. When judo was included in the Olympic program at the 1964 
Tokyo Games, Antonius Johannes Geesink became the first foreigner to defeat 
Japanese at home. This achievement was reached in the most important cat-
egory, the Absolute (no weight limit), against Akio Kaminaga a national idol, in 
front of a 15-thousand-people audience. The sad news is that Kaminaga ended 
up committing suicide two years after the defeat as a way to apologize to his 
countrymen for it.

Women could take part for the first time in a World Championship in 1980 in 
New York, in a competition separate from the men’s, which always took place 
in even years. In 1987, in Essen, Germany, the current model was adopted, with 
both sexes disputes. The African continent hosted the World event first in 2005 
in Cairo, capital of Egypt.

In 2007, Rio de Janeiro was chosen to host the World Championship for the 
second time. The audience that overcrowded the Multiuso Arena from Barra 
vibrated with the historical participation of the Brazilian team – which is still a 
record when considering the podium: the three gold medals for Derly, Tiago Ca-
milo and Luciano Correa and bronze for João Gabriel Schlittler.

This edition included athletes from 138 nations, which is a record. In terms of 
participants’ number, the latest edition (Paris 2011) is the largest one. No fewer 
than 871 athletes stepped on the tatamis in Bercy.

The country that hosted the most of the World’s individual editions is France, 
since the event took place five times in Paris:  1961, 1979, 1982, 1997 and 2011 
and once in Levallois  in 2008. In this latter edition, there were only disputes in the 
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absolute category. This tournament happened again only once, in 2011, in Tyumen, 
Russia.

THE WORLD TEAM CHAMPIONSHIPS 
The World Team Championships began in 1994, but women took part in the contest 
only in the second edition, in ‘98. Among the men, Japan won the editions from 
1998, 2002, 2007 and 2010 and, consequently, it is the greatest champion. Geor-
gia (2006 and 2008) and France (1994 and 2011) won twice and in the last edition, 
held in Salvador, Russia was the champion. Brazil has four silver medals (98, 07, 10, 
11) and two bronzes (08 and 12). As for the women’s performance, Japan also the 
biggest winner again with three titles (02, 08 and 12). France is twice champion (06 
and 11). Cuba (98), China (07) and the Netherlands (10) won other editions. Brazil 
won its first medal last year, when thirdly placed.

The future editions of the tournament have been already set: in 2014 it will be 
held in the Russian city Chelyabinsk and the next competition comes back to 
Brazil but it will take place for the first time in the city of São Paulo.

GREAT MEDAL-AWARDED
The medal table of the 33 editions of the World Individual Championship can provide 
a reliable overview of the most important nations regarding this sport. Japan, the 
judo’s birthplace, is the country with the highest number of medals: out of a total 
amount of 267, 112 are gold, 74 silver and 81 bronze. France comes in the second 
place with 129 awards (41 gold, 27 silver and 61 bronze). South Korea comes in the 
third place with 81 medals (25 gold, 9 silvers and 47 bronze). The Netherlands has 
69 medals and, in terms of quantity, it is the third. However, as since it has fewer 
gold medals than the UK (17 gold medals out of 62), China (16 gold medals out of 
45) and Cuba ( 15 gold out of 65 ) is the seventh positioned in the table.

Brazil is in the 14th place with 28 medals - four gold, seven silver and seventeen 
bronze. The first was won by Chiaki Ishii in 1971. And since we are speaking of 
awarded athletes, the greatest of all is Teddy Riner - who will be in Rio - with seven 
medals and six titles (four in the heavy category, one in the absolute category and 
one medal won in the team competition, besides a silver award). Among men, the 
French legend is the youngest champion: in 2007 he won the heavyweight title 
when he was 18 years and 5 months. 

Among women, the greatest legend is Ryoko Tamura. She also won seven medals: 
all gold in the individual in the extra light category. The Japanese legend was also 
the youngest world champion after winning the World 93: she was only 18 years 
and one month. However, in number of medals, the record is held by the Belgian 
Ingrid Berghmans with the impressive collection of 11 medals: six gold, four silver 
and one bronze.

INTERvIEW
The three Brazilians who were world judo champions gave an exclusive interview 
to the “Judo in Revista” magazine. João Derly, Tiago Camilo and Luciano Correa 
talked a little about their achievements and their impressions about this year’s World 
Championship. Read it!

Judo in Revista: What do you remember most about that world title?

Derly: In 2005, I remember a lot about the thrill of being the first Brazilian to win a 
world judo title. I remember that I found hard to believe at that time. Soon after my 
Ippon, I got stunned a little and happy, but I was not sure if what was happening 
was real. On the other hand, the title from 2007 is special because besides having 
competed at home and so with the audience’s support, I shared that special mo-
ment with my family and friends.

Luciano Correa: My greatest memory is looking at the audience and seeing thou-
sands of Brazilians pushing you at the hardest times.

Tiago Camilo: What I remember most is the time I defeated the French by Ippon and 
I could hear all the venue vibrating. It was very exciting!

JR: Which was the hardest fight?

JD: The final fight of the World Judo Championships 2007 was certainly the hardest 
one. The rivalry between me and the Cuban Yordanis Arencibia caused our fighting 
style be extremely analyzed and, therefore, truncated, with many stops. I managed to 
win only thanks to a koka (minimum score now abolished) in Golden Score, so hard 
was the contest. And I can say that the audience’s support was essential.

LC: The hardest fight was the semifinal against the Hungarian Daniel Hafdi. The fight 
was fairly even and was defined only in Golden Score.

TC: The third fight against the Georgian was, with no doubt, the toughest fight I took 
part in 2007.
JR: How does it feel like to listen to the national anthem before the crowd?

JD: Listening to the anthem at any time is touching. But when we are representing 
Brazil from the podium, especially when being the world champion at home, with the 
crowd singing with you is spectacular. It makes one’s hair stay on end! I remember 
even today that moment. It feels like watching a movie in your head, with all the dif-
ficulties, with everything I had to give up in order to win the title, and there, in that 
moment, I saw that everything was worth it. It’s a wordless unique feeling!

LC: Listening to the song at home and seeing so many Brazilians singing with you 
made me extremely satisfied and happy. This made me sure that all my years’ ef-
fort was worth it.

TC: Representing my country in itself made me very proud; being the World Cham-
pion in Brazil and hear the anthem playing was certainly one of the most exciting 
moments of my career.

JR: Do you think the competing at home can have a positive influence on the 
outcome?

JD: Yes, for sure. The motivation coming from the audience is an extra fuel for any 
athlete representing the host country. I will never forget a fight from the World Cham-
pionships 2007, when I was at disadvantage. Hearing my name was that I needed 
to turn that fight in my favor. At the moment I suffered the blow and looked into 
the audience painted in green and yellow, I felt enormously self-confident; I knew I 
would not lose the fight. I was not arrogant, I was just sure I would not disappoint 
the people who supported me.

LC: Competing at home has definitely a positive influence because we have the Bra-
zilian fans who are passionate about judo and encourage us from the stands with 
cheers and songs, especially in the most difficult moments of the fight. The fans fully 
supports the Brazilian judokas.

TC: I think so because fighting at home is a big motivational factor. Everybody wants 
to give their best and to overcome themselves to reach the podium.
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absolute category. This tournament happened again only once, in 2011, in Tyumen, 
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POR ONDE
ANDA?

No último ranking divulgado pela Federação 
Internacional de Judô, o Brasil aparece com cin-
co atletas como número um em suas categorias: 

Sarah Menezes (48kg), Mayra Aguiar (78kg), Maria Suelen 
Altheman (+78kg), Victor Penalber (81kg) e Rafael Silva 
(+100kg). Isso é uma pequena amostra do nível que o judô 
brasileiro se encontra atualmente. E muito desse suces-
so se deve a Chiaki Ishii. O japonês naturalizado brasilei-
ro colocou o nome do país entre os grandes do esporte 
ao conquistar as primeiras medalhas do Brasil em com-
petições de elite fora do território nacional. O professor, 
que à primeira vista parece bastante sério e até um pou-
co amedrontador por causa do olhar penetrante, rece-
beu a reportagem da Judô em Revista com muita simpa-
tia em sua academia no bairro Pompeia, em São Paulo.

E entrar no espaço comandado por Ishii é como mergulhar 
na história do judô brasileiro. Numa pequena sala logo na en-
trada, o visitante já se depara com antigos pôsteres, fotos 
e duas medalhas de bronze devidamente emolduradas: uma 
do Mundial Sênior de Ludwigshafen em 71 e outra dos Jogos 
Olímpicos de Munique em 72. Elas dividem espaço com ima-
gem de um sítio em Ibiúna, interior de São Paulo, que pode 
ser definido, sem medo de errar, como a realização de um so-
nho. Mais um sonho de Ishii.

Chiaki Ishii nasceu na província de Ashikaga, a 80 quilôme-
tros de Tóquio, em 1º de outubro de 1941 e desembarcou no 
Brasil em 1964 com dois sonhos: se tornar fazendeiro e ga-
nhar uma medalha olímpica. Estudou na Escola Agrícola de 
Presidente Prudente mas, como não tinha condições finan-
ceiras de iniciar um negócio, resolveu ir para São Paulo dar 
aulas de judô. Ainda hoje, mantem a rotina e três vezes por 
semana vai até a academia para passar os seus conhecimen-
tos para os pequenos – e grandes – aprendizes. Nos finais de 
semana, parte para seu sítio, na beira da represa de Ibiúna, 
orgulho do medalhista olímpico. Lá, Ishii já criou animais mas 
hoje cultiva apenas flores, verduras, frutas e abelhas. Aliás, 
o mel Ishii está exposto ao lado das fotos das filhas Vânia e 
Tânia, atletas olímpicas, logo na entrada da academia. Nes-
sa entrevista, Ishii conta que é fã de Rafael Silva, que sentiu 
a pressão nos Jogos de Munique e que acredita que o mais 
importante do judô é a sua filosofia. Viaje conosco na história 
desse ícone do judô brasileiro, de português inseguro e enor-
me simpatia.

Judô em Revista: sensei, qual a ligação da família ishii 
com Jigoro Kano, fundador do esporte em 1886?

Chiaki ishii: Meu pai e meu avô praticam jiu-jitsu, na nossa 
província, a 80km de Tóquio. Meu avô já era faixa preta, sex-
to grau. Foi nessa época, que sensei Kano quis juntar, unir 
essas artes. E começou a chamar os melhores atletas para 
o judô. Um deles foi meu avô, que foi convidado a entrar no 
Kodokan, mas ele ofereceu apenas quinto grau. Meu avô não 
quis porque não podia regredir e pediu o sexto dan. Sensei 
Kano concordou. Aí meu pai começou a treinar na Kodokan e 

gostou muito. E levou seus filhos também: eram cinco meni-
nos e duas meninas. Sou o caçula. Todos os filhos entraram 
na Kodokan, foram praticando e ganhando graus.

JR: e apenas o senhor virou atleta?
Ci: Não, meu irmão Issamo, o terceiro, também foi muito bom 
judoca. Depois que se formou na universidade, foi para a Eu-
ropa, para França. Ele foi um dos primeiros a ensinar judô 
para os europeus. Ele começou na França, depois mudou 
para a Itália. Mesmo gostando muito de praticar, naquela 
época era difícil viver do esporte. Eu também estava com di-
ficuldades e resolvi vir pra cá mesmo ele me dizendo que era 
melhor ir para Europa ou para os Estados Unidos.

JR: o senhor não conseguiu se classificar para os Jogos 
de Tóquio e esse teria sido um dos motivos que o levou a 
sair do Japão. Como foi essa disputa pela vaga olímpica?

Ci: O Japão tinha muitos atletas fortes. Quando houve a di-
visão por peso, eu fiquei na categoria médio. E na minha ca-
tegoria tinha um gênio do judô que se chamava Okano (Isao 
Okano, campeão olímpico em Tóquio 1964 e Mundial no Rio 
de Janeiro 1965). Eu perdi a disputa com ele. Como não con-
segui participar da Olimpíada, fiquei chateado e resolvi vir pra 
cá. Como só tinha gênio, atletas “superbons” decidi ser cáu-
boi. Via muito filme do John Wayne...

JR: e porquê o Brasil, sensei?

Ci: Naquela época era o único país que recebia os imigrantes 
era aqui, o Brasil. Os japoneses tinham incentivo pra vir pra cá 
e como eu gostava da agricultura, quis vir.

JR: agora vamos falar um pouco da sua história no judô, 
sensei. Qual era sua técnica preferida?

Ci: Minha técnica preferida era seoi-nague. Mas quando cres-
ci, fiquei mais alto, aí é mais difícil entrar seoi-nague. Na ca-
tegoria médio, os atletas são mais altos. Quando era criança 
entrava muito mas o corpo muda, né!? Peso, altura... Aí mu-
dei a técnica: Ouchi-gari, Osoto-gari, Uchi-mata, Tai-otoshi... 

“Na minha categoria tinha um 
gênio do judô, chamado Isao 
Okano. Como não consegui 
participar da Olimpíada de 
Tóquio, resolvi vir pro Brasil 
virar cáuboi. Gostava muitos 
dos filmes do John Wayne!”

Texto e Fotos: Valter França
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JR: a primeira medalha do senhor em competições de alto 
nível internacionalmente foi o bronze no Mundial de 71. 
esse foi o primeiro pódio brasileiro em Mundiais também.  
Como foi essa disputa?

Ci: Eu gostei desse Mundial da Alemanha em Ludwigshafen, 
o sétimo Mundial da história. Eu ganhei medalha de bronze no 
meio-pesado e fiquei em quinto no Absoluto. Nesse Mundial, 
eu ganhava de todo mundo com menos de um minuto, jogava 
todo mundo. Só perdi para o japonês. Fiz 14 ou 15 lutas por-
que tinha bastante atletas. Cada país podia levar dois atletas 
em cada categoria. Todo mundo gostou porque foram belas 
vitórias por ippon. Tanto que eu virei capa da revista de judô 
da Olimpíada de Montreal, no Canadá.

JR: e o que o senhor pensa sobre essa medalha?
 
Ci: Naquela época, eu já estava com 30 anos e o judô do Bra-
sil naquela época era classe C, nível muito baixo. Então, acho 
que apresentei o judô brasileiro e mostrei que não era só Ja-
pão e Europa.

JR: e no ano seguinte o senhor já foi para os Jogos de Mu-
nique... Como foi a competição propriamente dita?

Ci: Naquela época, o atleta mais forte era o japonês Fumio 
Sasahara, que foi tricampeão mundial, e eu ganhei dele de 
ippon. Ele também perdeu do russo, que acabou sendo cam-
peão. Eu tive duas derrotas (uma delas contra o alemão Paul 
Barth na decisão do juízes que foi considerada pela imprensa 
da época como duvidosa). A luta pelo bronze – contra o ale-
mão Helmut Howiller – foi tranquila, consegui jogar por ippon. 
Todo mundo esperava que eu estivesse mais forte porque no 
Mundial anterior eu fiquei em terceiro, com japoneses em pri-
meiro e segundo lugar. Então, tinha uma expectativa muito 
grande e eu tinha muita chance. Mas fiquei muito nervoso e 
fiquei em terceiro. Fiquei muito chateado porque perdi uma 
grande chance.

JR: e como foi a chegada no Brasil?

Ci: Demorou muito porque eu voltei de navio. Naquela Olim-
píada, eu ganhei a primeira medalha do Brasil e a segunda foi 
a do Nelson Prudêncio, do atletismo. Só teve duas medalhas. 
Agora o país ganha bastante, mas, naquela época, o esporte 
do Brasil estava muito em baixa ainda. Todo mundo no Brasil 
gostou muito, ficaram muito emocionados.

JR: sensei, aquela olimpíada ficou marcada pelo atentado 
terrorista que acabou deixando 18 mortos (seis treinado-
res israelenses, cinco atletas israelenses, cinco membros 
do setembro Negro, um policial da alemanha ocidental e 
um piloto de helicóptero). o senhor tem alguma lembran-
ça disso?
 
Ci: Eu tinha muita amizade com o técnico da Argentina que 
também era japonês. Então, eu sempre ia lá no quarto deles, 
que era do lado do quarto dos israelenses. Por isso, eu fiquei 
muito assustado, muito preocupado. Da janela do meu quar-
to, no prédio da frente, eu vi tudo. Vi todo mundo da Argentina 
pulando do segundo andar. Meu amigo quebrou o pé.

JR: sensei, a família ishii também tem uma influência po-
sitiva no judô feminino. suas duas filhas, Tânia e Vânia, fo-
ram atletas olímpicas e medalhistas em Jogos Pan-ame-
ricanos. o senhor incentivou elas a praticarem o esporte?

Ci: Quando eram criança sim. Acho que mais crianças deve-
riam praticar. Eu ensinei, elas gostaram e continuaram prati-
cando. Só isso.

JR: Mas elas se tornaram exemplo para muitas meninas...

Ci: Naquela época não tinha muito judô feminino.

“No Mundial de 71, eu ganhava de 
todo mundo por ippon com menos 
de um minuto de luta. Todo mundo 

gostou. Virei capa da revista de 
judô da Olimpíada de Montreal”

“Eu sempre ia no quarto dos 
argentinos que tinham um 

técnico japonês que era meu 
amigo. Da janela do meu quarto, 

eu vi tudo. Vi todo mundo da 
Argentina pulando do segundo 

andar. Meu amigo quebrou o pé”

JUDÔ EM REVISTA     23     Agosto/Setembro 2013

JR: e como o senhor vê o judô feminino hoje?

Ci: Cresceu muito! Ketleyn, Mayra e Sarah ganhando medalha na  
Olimpíada... Está bom demais!

JR: e a neta do senhor – filha da Tânia com o ameri-
cano campeão mundial Mark swain – , também 
já deu passos importantes no esporte... (so-
phia ishii swain foi campeã pan-america-
na sub-21 na categoria meio-pesado 
cerca de duas semanas após a entre-
vista com o avô dela).

Ci: Ela é da mesma categoria 
da Mayra. Eu não acompanho 
muito... Mas se está no judô, 
tá bom!

JR: e quando foi que o se-
nhor decidiu parar de 
lutar?

Ci: Naquela época, atleta de 
judô não tinha patrocinador, 
não tinha apoio do governo. 
Eu tinha que treinar e ainda 
trabalhar como professor do 
Sesc, do SESI, tentando ga-
nhar a vida, sustentar a famí-
lia. Fiquei cansado e resolvi pa-
rar. Fico satisfeito de ver o apoio 
de hoje em dia: governo, patroci-
nador, Confederação ajudam. Des-
se jeito, o atleta fica feliz.

JR: e no judô brasileiro atual, quem o 
senhor destacaria?

Ci: Eu gosto muito do Rafael Silva. Só acho que 
ainda falta para ele é luta no chão. Então, trouxe ele 
aqui para academia e estou dando treino especial. Ele é 
muito novo, tem bastante chance ainda...

JR: Mas na categoria dele tem o francês Teddy Riner...

Ci: Nada, ele já vai parar! O Rafael tem muita chance! Se aprender a lutar no chão 
firme, ele passa o francês.

 
 

“Tinha uma expectativa muito 
grande e eu tinha muita chance 

(de ganhar o ouro nos Jogos 
de Munique). Mas fiquei muito 
nervoso e fiquei em terceiro. 
Fiquei muito chateado porque 

perdi uma grande chance”
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JR: a primeira medalha do senhor em competições de alto 
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JR: sensei, como o senhor vê 
sua história no judô?

Ci:  Eu sou bastante feliz porque 
consegui participar do Mundial, 
da Olimpíada. Não consegui no 
Japão porque era mais duro. Mas 
era um sonho e eu consegui. En-
tão, eu fiquei muito contente, gos-
tei muito de tudo que eu pude 
fazer.

JR: e qual recado o senhor gostaria de deixar para os fãs 
do judô?

Ci:  Sensei Jigoro Kano começou o judô ensinando filoso-
fia, meditação. Tem que ter mais educação, filosofia, etiqueta, 
respeito ao seu adversário, respeito ao seu professor. Nessa 
parte, eu acho judô muito importante. Antes de pensar em 
ganhar medalha, tem que entender a filosofia, a história do 
esporte.

E em se tratando de uma lenda vida do judô, é melhor seguir 
o conselho à risca.

:: Chiaki Ishii em sua mesa na academia, onde está guardada parte da história do judô brasileiro

:: Mel Puro da Fazenda Ishii

:: Capa do Programa de Judô da Olimpíada de Munique de 1972, com Chiaki Ishii

“Fico satisfeito de ver o apoio que o atleta tem hoje em dia: governo, 
patrocinadores, Confederação... Desse jeito, o atleta fica feliz” “Gosto muito do sensei Ishii e para mim é uma honra ser 

elogiado por ele. Ele abriu muitas portas para o judô brasileiro 
conquistando a nossa primeira medalha olímpica e ajudando 

na formação de tantos outros medalhistas. Tenho certeza 
que a minha também tem uma participação dele. Sempre 

que posso vou visitar o dojô dele e espero que ele nunca se 
canse de ensinar porque o conhecimento e a experiência que 
ele tem, devem ser transmitidos por muitas gerações ainda”

“Ser lembrada pelo sensei Ishii é uma honra muito 
grande. É muito gratificante ter o trabalho reconhecido 
por uma lenda do judô brasileiro como ele. Não tive a 

oportunidade de conversar com ele mas estou ansiosa 
para que isso aconteça. Gostei de saber que a neta 
dele é da mesma categoria que eu! Sendo neta de 

quem é e filha de atleta olímpica e campeão mundial, 
a herança genética é boa! Vai ser uma luta dura!”

Rafael Silva, 
medalhista 
Londres 2012

Mayra Aguiar, 
medalhista 
Londres 2012
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Olimpíadas que foram fundamentais na decisão de Moacir 
Mendes de bordar a bandeira do Uruguai em seu quimono, 
mesmo sem familiares no país. Aos 32 anos, Moacir inte-
grou seleções brasileiras desde os 17, até que, em meados 
de 2012, uma nova porta se abriu.

“Não foi uma coisa que surgiu do nada. Possuo uma liga-
ção afetiva e profissional com o Uruguai, onde tenho uma 
academia de jiu-jitsu. Pouco antes dos Jogos de Londres, 
no ano passado, o Ignacio Aloise, Presidente da Federação 
Uruguaia de Judô e meu amigo pessoal, me convidou para 
defender seu país. De início fiquei com muitas dúvidas pois 
tudo que aprendi e conquistei até hoje no judô foi no Brasil. 
Os convites chegavam e eu não os aceitava nem os negava”, 
conta o gaúcho Moacir, para, em seguida, explicar o motivo 
que o levou a dizer sim à proposta:

“Passo praticamente o dia todo de quimono. Além de treinar 
duas vezes por dia, dou aulas de judô e jiu-jitsu. Os atletas de 
minha geração já se aposentaram, mas minha cabeça está óti-
ma, sigo com uma vontade enorme de competir, nunca bebi 
ou fumei... Como sabia que não teria mais oportunidades pelo 
Brasil, pensei: ‘Por que não uma nova história?’ No fim de 2012 
chegamos a um acordo”.

Taciana Lima, Victor Karabourniotis e Moacir Mendes não 
são raridades. Pelo contrário, eles fazem parte de um grupo cada 

dia maior, que também conta com nomes como, por exemplo, 
Camila Minakawa (Israel), Sérgio Pessoa (Canadá), Nacif Elias 
(Líbano), Hernan Birbrier (Argentina). 

“O judô brasileiro está em foco, com maior visibilidade no 
exterior do que antes. Como por aqui o funil é muito gran-
de para garantir uma vaga nos Jogos Olímpicos, o atle-
ta acaba recebendo a oportunidade de tentar a classifi-
cação por outro país”, explica Ney Wilson, coordenador 
técnico da Confederação Brasileira de Judô, que conclui: 
“Pela qualidade do nosso judô, este processo de migração 
acaba sendo natural”.

Acerca da relação com os novos adversários, Ney Wilson 
mostra cordialidade:

“Vamos sempre torcer por estes atletas, que são, no fundo, 
brasileiros. Menos, é claro, quando estiverem diante dos 
nossos judocas.”

PELO
MUNDO

tALENtO
MADE IN BRAZIL Judô brasileiro, que teve um japonês de 

nascimento como seu primeiro medalhista 
olímpico, inverte o ciclo e se torna um 
exportador de talentos para outras nações

No primeiro dia de setembro de 1972, o japonês 
Chiaki Ishii, naturalizado brasileiro havia três 
anos, trouxe a primeira medalha olímpica do judô 

para o seu “novo país”. De lá para 
cá, muita história foi escrita sobre 
os tatames, novas medalhas con-
quistadas, heróis do esporte nas-
ceram, e o judô brasileiro se tor-
nou uma potência mundial a ponto 
de inverter o processo simbolizado 
na vitória de Ishii. Hoje, o Brasil se 
tornou um exportador de talentos.

Os motivos para a busca por uma 
nova pátria para defender são diver-
sos, e vão desde os laços familiares 
até um caminho menos pedregoso 
para participar dos grandes torneios 
mundiais. 

“O encontro com o meu pai foi algo 
inexplicável, esperei 29 anos para conseguir isso e hoje mi-
nha história de vida está completa. Estou mais que realiza-
da tenho uma família linda. Me sinto muito abençoada por 
tudo que tem acontecido comigo”, diz Taciana Lima, cam-
peã mundial júnior pelo Brasil em 2002, que acrescentou o 
sobrenome “Baldé” em seu backnumber e defenderá Guiné 
Bissau no Mundial do Rio graça aos laços paternos. “Foi tudo 
muito rápido para mim. Quando vi estava no alto do pódio do 
Campeonato Africano escutando um hino que não conhecia. 

No momento foi estranho, mas depois recebi tantas mensa-
gens das pessoas da Guiné Bissau, que percebi o quanto 
aquele momento foi importante, eu estava levando alegria 

para um povo que nunca tinha vis-
to aquilo acontecer. Na segunda vez 
que ouvi ja sabia cantar o hino e foi 
maravilhoso”, recorda a meio-leve, 
que ainda reina na Sogipa, em Porto 
Alegre.

O sobrenome de Victor Karabourniotis 
deixa bem claro que a opção por lu-
tar pela Grécia tem relação com seus 
ascendentes. 

“Nunca defenderia outro país que 
não o Brasil ou a Grécia”, diz o judo-
ca de 23 anos, que possui nacionali-
dade grega por parte do avô paterno 
e da avó materna.

“Em 2006, fui convidado para participar de uma seletiva ju-
venil na Grécia, tive sucesso e desde 2009 luto pelo país”, 
conta Victor, que também estará presente no Campeonato 
Mundial de Judô, entre os dias 26 de agosto e 1 de setem-
bro, no Rio de Janeiro. Sobre o sonho de voltar a competir na 
“Cidade Maravilhosa” nas Olimpíadas de 2016, demonstrou 
esperança e confiança no seu trabalho: “Sei que é muito di-
fícil se classificar para os Jogos Olímpicos, mas batalhando, 
dia após dia, posso conseguir”.

Os motivos para a busca 
por uma nova pátria 
para defender são 

diversos, e vão desde 
os laços familiares 

até um caminho 
menos pedregoso para 
participar dos grandes 

torneios mundiais

:: Kitadai (BRA), Pessoa (CAN) e Birbrier (ARG): três brasileiros no pódio do ligeiro no 
Pan-Americano de Montreal 2012

:: Camila Minakawa, por conta da religião judaica, defende Israel

:: Taciana Lima Baldé: por Guiné Bissau, gaúcha ganhou o Campeonato Africano 2012. “Me sinto abençoada”
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torneios mundiais

:: Kitadai (BRA), Pessoa (CAN) e Birbrier (ARG): três brasileiros no pódio do ligeiro no 
Pan-Americano de Montreal 2012

:: Camila Minakawa, por conta da religião judaica, defende Israel

:: Taciana Lima Baldé: por Guiné Bissau, gaúcha ganhou o Campeonato Africano 2012. “Me sinto abençoada”
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POR DENTRO
DA CBJ

Sabe aquela pessoa simpática e recheada de histó-
rias? Dentro da Confederação Brasileira de Judô 
essa pessoa atende pela alcunha de Professor 

Pereira. José Pereira Silva, com 
seus 85 anos de vida e 60 deles de-
dicados ao judô, não foi um gran-
de atleta de competição, nunca 
chegou a disputar torneios impor-
tantes mas, fora dos tatames, teve 
contribuição fundamental para 
o crescimento da nobre arte de 
Jigoro Kano no país.

Professor Pereira, alagoano da cida-
de histórica de Penedo, é árbitro in-
ternacional e Coordenador Nacional 
de Arbitragem da CBJ. Ele saiu de sua 
terra natal aos 22 anos e foi para o Rio 
de Janeiro tentar jogar futebol pelo 
Flamengo, influenciado pelo amigo 
Dida, um dos maiores ídolos do rubro-
-negro da Gávea. 

“Eu me achava bom para isso, mas chegou um momento em 
que ou eu batalhava ou eu ia passar fome”, lembra. 

A história dele no judô começou aos 25 anos, muito tarde se 
comparado aos maiores atletas da modalidade, no mesmo 
ano em que o esporte chegou ao Rio de Janeiro, em 1955.

“Não foi uma carreira muito difícil, mas foi cheia de altos e bai-
xos por causa da minha idade, e por causa da época. Eram 
tempos de hegemonia japonesa, ninguém entendia muito do 

esporte. Me superei com força de 
vontade”, afirma. 

No decorrer da sua carreira quebrou 
dedos, braço, clavícula e hoje tem 
a cabeça do fêmur feita de titânio e 
aço. 

“Não ganhei nenhum título como ju-
doca, mas tive a oportunidade de 
treinar com atletas de altíssimo nível”, 
comenta.

Para se tornar árbitro de judô é pre-
ciso ser judoca, e, necessariamente, 
faixa preta. Pereira conquistou a sua 
aos 42 anos. Esse amante confesso 
do judô fez o primeiro curso de arbi-
tragem do país, em 1970. Como árbi-
tro, participou de inúmeras competi-

ções estaduais, nacionais, sul-americanas, pan-americanas e 
mundiais. 

Hoje, com 60 anos de experiência no esporte, Pereira tem bas-
tante história pra contar. Fala até em lançar um livro sobre a 
sua vida e sobre a história do judô no Rio de Janeiro, mas, só 
“quando deixar a preguiça de lado”, anuncia. Enquanto isso, 

“Não foi uma carreira 
muito difícil, mas foi 

cheia de altos e baixos 
por causa da minha 

idade, e por causa da 
época. Eram tempos de 
hegemonia japonesa, 

ninguém entendia muito 
do esporte. Me superei 
com força de vontade”
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ele edita, anualmente, os Regulamentos de Competição da 
CBJ, desde 1984. Mesmo com toda essa bagagem, o árbi-
tro diz que é impossível conhecer o judô completamente.

“É preciso estar sempre se atualizando para acompanhar a 
evolução do esporte. Hoje, o maior desafio que temos den-
tro do Brasil é padronizar a arbitragem”, conta.

Sobre o nível dos profissionais de arbitragem, ele avalia 
como “em constante evolução, em um estágio cada vez 
mais alto”. Só no ano passado, quatro árbitros brasilei-
ros ascenderam no quadro da Federação Internacional. 
Atualmente, o Brasil conta com dezessete árbitros entre os 
melhores do mundo e que podem atuar em competições 
de nível mundial.

Além dos tatames, o alagoano já teve um programa cha-
mado “Seu corpo, sua vida”, que ficou por oito meses no 
ar, em 1968/69 na extinta TV TUPI. No programa, ele dava 
dicas de bem-estar, entrevistando professores de ginásti-
ca, karatê, entre outros. Hoje, ele ainda participa de diver-
sos programas TV, como comentarista.

Simpático, conversador, piadista e atencioso, esse árbitro 
que também é marido, pai, avô, professor , faz questão de 
deixar um recado para os jovens. “Ninguém deve desistir 
dos seus sonhos e objetivos. Querer é poder”, finaliza.

Que venham mais histórias como as que você pode con-
ferir no box ao lado!

Entro no táxi e vejo que o motorista está me olhando porque eu 
sempre sento no banco da frente. Ele me viu com a camisa de 
judô e não demorou muito a perguntar: O senhor é do judô? 
Pereira: Sou sim. 
Taxista:  Eu fiz judô quando era criança. 
Pereira: Onde? 
Taxista: Lá na Tijuca (bairro do Rio de Janeiro). 
Pereira: Eu conheço muita gente no judô, especialmente aqui 
no Rio. Você lembra o nome do seu professor? 
Taxista:  Lembro sim. 
Pereira: Qual é? 
Taxista: Sensei! 
Pereira: Ih, conheço muito. E é um dos bons, hein!

Certo dia no escritório, em conversa com o assessor de impren-
sa, Valter França.
Pereira: Sabe o que eu acho engraçado?
Valter: Não. O que professor?
Pereira: Toda competição que eu vou, chega alguém para mim 
no meio de uma conversa e pergunta: Pereira, lembra daquele 
campeonato lá que eu ganhei? E eu digo na mesma hora: “Não, 
não lembro não. Deve ser porque ou eu não estive lá ou você não 
ganhou. Tem muito contador de história no judô...”

Ainda no escritório... 

Pereira: Nossa, mas essa impressora está muito devagar... 
Devagar quase parando. Deve ter vindo da Bahia! 
Todos que ouviram começam a rir e ele emenda:
Pereira: Vocês já ouviram aquela da mordida de cobra? Mainha, 
tem soro antiofídico aí? Sei não, meu rei. Porquê? Tem uma cobra 
vindo na minha direção... Essa máquina é igualzinha!

Histórias do Professor Pereira:
:: Professor Pereira com o presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira: participação ativa na 
padronização do judô brasileiro

:: Regulamentos de Competição da CBJ: editado desde 1984

:: Em ação como árbitro

PROFESSOR 
PEREIRA: 
a enciclopédia do 
judô brasileiro 
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A Scania entende 
de transportar 
campeões.
Rumo ao Mundial de Judô 
Rio 2013, a Scania é a 
patrocinadora ofi cial da 
equipe brasileira de judô.
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Uma equipe de ouro merece um ônibus rodoviário 
Scania. Apoiar, incentivar e transportar a equipe
brasileira de judô é um orgulho para nós.

Faz diferença ser Scania.

facebook.com/ScaniaBrasil
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PELO
MUNDO

:: Delegação Brasileira reunida no Centro de Treinamento da CBJ no Galeão antes da viagem para o Mundial Sub-18

O Brasil já prepara sua seleção 
para os Jogos Olímpicos de 
2020, 2024... Com grande in-

vestimento nas categorias de base, 
os judocas nacionais têm a hege-
monia no continente americano e 
conquistam medalhas em torneios 
internacionais em todo o mun-
do, incluindo os Jogos Olímpicos 
da Juventude, em 2010. O Mundial 
Sub-18, realizado no começo de 
agosto em Miami, no Doral Legends 
Ballroom, foi mais um passo nesse 
trabalho de longo prazo. 

“Temos uma equipe bastante forte. Dos dez atletas que con-
vocamos para o Mundial, oito foram cabeça-de-chave, o que 
mostra a qualidade do trabalho de maneira geral”, disse Kenji 
Saito, gestor técnico das equipes de base.

O critério para a convocação da seleção juvenil para o Mundial 
de Miami foi o ranking nacional de base, estabelecido em 
2012, e que contabilizou a pontuação dos atletas em diversas 
competições ao longo do ano, mesmo molde que a Federação 

Internacional usa para estabelecer 
os judocas aptos a participarem de 
suas competições mais importantes. 
Foram convocados os judocas que 
ficaram em primeiro lugar em suas 
respectivas categorias e que atin-
giram a marca mínima de 120 pon-
tos no ranking, somando os desem-
penhos no Campeonato Brasileiro 
da classe, do Brasileiro Regional, 
da Seletiva Nacional e dos Estágios 
Internacionais. 

A equipe brasileira foi composta por: 
Kainan Pires (50kg / SP), Rodrigo Lopes (60kg / RJ), José Basile 
(73kg / SP), Hugo Praxedes (+90kg / SP), Juliana Rodrigues 
(40kg / ES), Thais Kondo (44kg / PR), Layana Colman (52kg / 
MS), Gabriela Bitencourt (57kg / SP), Aine Schmidt (70kg / SP) 
e Ellen Furtado (+70kg / SP). 

 “A expectativa sempre é grande às vésperas de um Mundial. 
Estudei bastante meus adversários e me concentrei bastan-
te”, disse o pesado Hugo Praxedes, que ficou em quinto na 
competição.

“Dos dez atletas que 
convocamos para o 
Mundial, oito foram 
cabeça-de-chave, 

o que mostra a 
qualidade do trabalho 

de maneira geral”

MUNDIAL SUB-18: 
A FORçA DA NOvA GERAçãO
Brasil leva dez atletas à principal competição da categoria, em Miami/EUA

2013

Juliana Rodrigues (40kg / Associação Waza – ES) 
e Layana Colman (52kg / Judô Rocha – MS) fo-
ram as medalhistas brasileiras no Mundial Sub-18. 
As duas conquistaram a medalha de bronze, em 
suas respectivas categorias. 

Juliana, criada em uma comunidade carente 
no Espírito Santo, pratica judô há apenas dois 
anos e meio. Neste breve espaço de tempo, 
foi campeã brasileira e pan-americana Sub-
18, medalhista em duas etapas da European 
Cup, em Pitesti/ROM e Berlim/ALE, tudo isso 
com apenas 14 anos de idade. 

“Busquei meu objetivo, que era a medalha. 
Foi para isso que vim ao Mundial. Agora 
vou manter o foco e o trabalho duro para 
conseguir outros resultados como este 
nas próximas competições”, falou a me-
dalhista brasileira.

A medalha em Miami também é o 
auge para Layana Colman que, aos 
17 anos, já possui um respeitável le-
que de conquistas, como a medalha 
de ouro na European Cup Sub-17 
de Berlim em 2012, e as de pra-
ta e bronze nas etapas de Berlim 
e Antalya da European Cup, am-
bas em 2013. Ainda este ano, 
Layana garantiu o título brasilei-
ro Sub-18 na capital baiana e o 
Pan-Americano da categoria em 
Buenos Aires.

“Eu sou a menina mais feliz do 
mundo porque consegui reali-
zar meu sonho, me superan-
do a cada luta. Agradeço a 
todos que me ajudaram, es-
pecialmente ao meu sensei 
Igor Rocha, a Deus, a mi-
nha família e a todos que 
torceram por mim. Sou a 
primeira medalhista em 
Mundial do meu esta-
do!”, disse Layana. 

Gabriela Bitencourt 
(57kg/Associação 
Rogério Sampaio – 
SP) e Hugo Praxedes 
(SESI-SP) ficaram 
na quinta coloca-
ção no Mundial. 
Os outros brasi-
leiros não chega-
ram à disputa por 
medalhas.

Os brasileiros que foram cabeça-de-chave em 
Miami são os que se sagraram campeões pan-
-americanos em Buenos Aires, casos de Kainan 
Pires, Rodrigo Lopes, Hugo Praxedes, Juliana 
Rodrigues, Thais Kondo, Layana Colman, 
Gabriela Bitencourt e Ellen Furtado. A única 
atleta que já participou de um Mundial é Aine 
Schmidt. A judoca de Mogi da Cruzes, na épo-
ca com apenas quinze anos, foi derrotada logo 
na primeira luta do Mundial da Ucrânia pela ca-
zaque Mariya Cherniyenko. Em 2013, Aine já 
venceu três edições da European Cup, dispu-
tados enquanto a seleção Sub-18 estava nos 
Estágios Internacionais promovidos pela CBJ. 

“Tenho dado meu máximo em cada treino des-
de que perdi o Mundial de 2011. Estou muito 
focada e concentrada no meu objetivo”, disse 
Aine.

Os atletas se concentraram para treinamento 
na sede da CBJ, no Aeroporto Internacional do 
Rio de Janeiro, entre 1 e 5 de agosto, antes do 
embarque para os Estados Unidos.

O BRASIL EM MUNDIAIS 
JUvENIL (SUB- 18)

10 medalhas

2 ouros, 2 pratas e 6 bronzes

2009 (Budapest/HUN): 
• Flávia Gomes (-57kg/ouro)
• Matheus Machado (-60kg/prata)
• Henrique Silva (-81kg/prata)
• Tainá Nery (-70kg/bronze) 
• Samantha Soares (+70kg/bronze)

2011 (Kiev/UKR): 
• Tawany Silva (-40kg/ouro)
• Nathália Mercadante (-44kg/bronze)
• Felipe Almeida (-50kg/bronze)

2013 (Miami/EUA):  
•  Juliana Rodrigues (40kg - bronze)
•  Layana Colman (52kg - bronze)
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suas competições mais importantes. 
Foram convocados os judocas que 
ficaram em primeiro lugar em suas 
respectivas categorias e que atin-
giram a marca mínima de 120 pon-
tos no ranking, somando os desem-
penhos no Campeonato Brasileiro 
da classe, do Brasileiro Regional, 
da Seletiva Nacional e dos Estágios 
Internacionais. 

A equipe brasileira foi composta por: 
Kainan Pires (50kg / SP), Rodrigo Lopes (60kg / RJ), José Basile 
(73kg / SP), Hugo Praxedes (+90kg / SP), Juliana Rodrigues 
(40kg / ES), Thais Kondo (44kg / PR), Layana Colman (52kg / 
MS), Gabriela Bitencourt (57kg / SP), Aine Schmidt (70kg / SP) 
e Ellen Furtado (+70kg / SP). 

 “A expectativa sempre é grande às vésperas de um Mundial. 
Estudei bastante meus adversários e me concentrei bastan-
te”, disse o pesado Hugo Praxedes, que ficou em quinto na 
competição.

“Dos dez atletas que 
convocamos para o 
Mundial, oito foram 
cabeça-de-chave, 

o que mostra a 
qualidade do trabalho 

de maneira geral”

MUNDIAL SUB-18: 
A FORçA DA NOvA GERAçãO
Brasil leva dez atletas à principal competição da categoria, em Miami/EUA

2013
Juliana Rodrigues (40kg / Associação Waza – ES) 
e Layana Colman (52kg / Judô Rocha – MS) fo-
ram as medalhistas brasileiras no Mundial Sub-18. 
As duas conquistaram a medalha de bronze, em 
suas respectivas categorias. 

Juliana, criada em uma comunidade carente 
no Espírito Santo, pratica judô há apenas dois 
anos e meio. Neste breve espaço de tempo, 
foi campeã brasileira e pan-americana Sub-
18, medalhista em duas etapas da European 
Cup, em Pitesti/ROM e Berlim/ALE, tudo isso 
com apenas 14 anos de idade. 

“Busquei meu objetivo, que era a medalha. 
Foi para isso que vim ao Mundial. Agora 
vou manter o foco e o trabalho duro para 
conseguir outros resultados como este 
nas próximas competições”, falou a me-
dalhista brasileira.

A medalha em Miami também é o 
auge para Layana Colman que, aos 
17 anos, já possui um respeitável le-
que de conquistas, como a medalha 
de ouro na European Cup Sub-17 
de Berlim em 2012, e as de pra-
ta e bronze nas etapas de Berlim 
e Antalya da European Cup, am-
bas em 2013. Ainda este ano, 
Layana garantiu o título brasilei-
ro Sub-18 na capital baiana e o 
Pan-Americano da categoria em 
Buenos Aires.

“Eu sou a menina mais feliz do 
mundo porque consegui reali-
zar meu sonho, me superan-
do a cada luta. Agradeço a 
todos que me ajudaram, es-
pecialmente ao meu sensei 
Igor Rocha, a Deus, a mi-
nha família e a todos que 
torceram por mim. Sou a 
primeira medalhista em 
Mundial do meu esta-
do!”, disse Layana. 

Gabriela Bitencourt 
(57kg/Associação 
Rogério Sampaio – 
SP) e Hugo Praxedes 
(SESI-SP) ficaram 
na quinta coloca-
ção no Mundial. 
Os outros brasi-
leiros não chega-
ram à disputa por 
medalhas.

Os brasileiros que foram cabeça-de-chave em 
Miami são os que se sagraram campeões pan-
-americanos em Buenos Aires, casos de Kainan 
Pires, Rodrigo Lopes, Hugo Praxedes, Juliana 
Rodrigues, Thais Kondo, Layana Colman, 
Gabriela Bitencourt e Ellen Furtado. A única 
atleta que já participou de um Mundial é Aine 
Schmidt. A judoca de Mogi da Cruzes, na épo-
ca com apenas quinze anos, foi derrotada logo 
na primeira luta do Mundial da Ucrânia pela ca-
zaque Mariya Cherniyenko. Em 2013, Aine já 
venceu três edições da European Cup, dispu-
tados enquanto a seleção Sub-18 estava nos 
Estágios Internacionais promovidos pela CBJ. 

“Tenho dado meu máximo em cada treino des-
de que perdi o Mundial de 2011. Estou muito 
focada e concentrada no meu objetivo”, disse 
Aine.

Os atletas se concentraram para treinamento 
na sede da CBJ, no Aeroporto Internacional do 
Rio de Janeiro, entre 1 e 5 de agosto, antes do 
embarque para os Estados Unidos.

O BRASIL EM MUNDIAIS 
JUvENIL (SUB- 18)

10 medalhas

2 ouros, 2 pratas e 6 bronzes

2009 (Budapest/HUN): 
• Flávia Gomes (-57kg/ouro)
• Matheus Machado (-60kg/prata)
• Henrique Silva (-81kg/prata)
• Tainá Nery (-70kg/bronze) 
• Samantha Soares (+70kg/bronze)

2011 (Kiev/UKR): 
• Tawany Silva (-40kg/ouro)
• Nathália Mercadante (-44kg/bronze)
• Felipe Almeida (-50kg/bronze)

2013 (Miami/EUA):  
•  Juliana Rodrigues (40kg - bronze)
•  Layana Colman (52kg - bronze)
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capacitados para por em 
prática atividades que obje-
tivam o crescimento esporti-
vo e pessoal. A CBJ já firmou 
novos acordos para aumen-
tar o número de atendimen-
tos para cerca de seis mil já 
esse ano.

“Em relação ao ano ante-
rior, foi fundado o núcleo de 
Florianópolis e temos mais 
alguns em vias de criação. 
No período de 2007 até a 
presente data, cerca de seis 
mil crianças e adolescentes 
já passaram pelos núcle-
os, e, de 2012 para 2013 ti-
vemos um crescimento de 
16%. Fora a fila de espera”, 
disse a Gestora de Projetos 
da CBJ, Isabele Duran, que 
completou. “Nosso intuito é 
que o Avança Judô chegue 
a cada um dos estados bra-
sileiros. Estamos trabalhan-
do para isso e galgando 
parcerias para atingirmos 
essa meta”.

E neste cenário de se tor-
nar cada vez mais nacio-
nal, o projeto está prestes 
a atravessar uma fronteira 
histórica.

“Estamos próximos de um 
grande avanço com a criação de um núcleo em uma aldeia in-
dígena do Mato Grosso. A evolução natural do projeto é chegar 
a todo o país”, afirmou Paulo Wanderley.

Bronze olímpico nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, e um 
dos mais vitoriosos judocas brasileiros, Henrique Guimarães é 
o padrinho e responsável pelo núcleo de Campinas do Projeto 
Avança Judô, onde passa para as crianças o que de positivo o 
esporte lhe ensinou.

“É muito importante para as crianças ter o contato com o judô e 
com um medalhista olímpico. Nossa missão primária é a inclu-
são social e a formação do caráter dos alunos. No entanto, até 
pelo volume de meninos e meninas que passam pelo núcleo, 
ficamos de olho para colher frutos no futuro”, contou Henrique.

Agilidade, disciplina, equilíbrio, honestidade, velocidade, hu-
mildade, coordenação, solidariedade, flexibilidade, respeito... 
O Projeto Avança Judô tira do papel e leva para a prática a ca-
pacidade única que este esporte tem de desenvolver as mais 
diversas qualidades físicas e morais.

JUDÔ PARA
TODOS

:: Crianças do Avança Judô: número que hoje é de dois mil atendidos por ano crescerá três vezes com novos pólos

:: Erika Miranda e Luciano Correa visitam o núcleo de Belo Horizonte, no entorno do Aeroporto de Confins, o primeiro a ser implantado

Olimpíadas após Olimpíadas, Mundial após Mundial, 
o judô não só se coloca entre os esportes mais 
vencedores do Brasil como o país se solidifica 

como uma das maiores potências na modalidade. Mas 
não é só valendo medalha que o judô brasileiro faz bo-
nito. Em seu outro braço, o social, aquele que ensina, 
educa, integra e fez a UNESCO (Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) o con-
siderar um dos melhores esportes para a formação ini-
cial de crianças, o projeto Avança 
Judô já é faixa preta. 

“O Avança Judô é a contribuição da 
CBJ para as crianças e adolescentes 
em situação de risco. Nossa gran-
de missão é a formação educacional 
e cidadã dos alunos através do es-
porte. Este é não só o nosso grande 

objetivo como também o dos nossos patrocinadores”, contou 
Paulo Wanderley Teixeira, Presidente da CBJ.

Após mais de seis anos de estrada – o primeiro núcleo criado 
foi em Belo Horizonte, em 2007 –, o Avança Judô já se en-
contra distribuído por oito estados nacionais. Todas as cinco 
regiões do país são atingidas pelos nove núcleos do projeto: 
Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Campinas (SP), Campo 
Grande (MS), Florianópolis (SC), Jaboatão dos Guararapes 

(PE), Macapá (AP), Recife (PE) e São 
Luís (MA). O projeto tem patrocínio 
da Infraero.

O Avança Judô atende, atualmente, 
a duas mil crianças, proporcionando 
a estas o material necessário (qui-
monos, faixas e tatames, por exem-
plo), estrutura física e professores 

“Nossa missão primária é a 
inclusão social e a formação 

do caráter dos alunos”

“Nosso intuito é que o 
Projeto Avança Judô 

chegue a cada um dos 
estados brasileiros”

UM IPPON NA 
EXCLUSãO SOCIAL
Avança Judô já atendeu a cerca de seis 
mil crianças e adolescentes de todas 
as cinco regiões do país. Integração e 
formação de caráter são as principais 
missões do projeto AVANÇA JUDÔ 

EM NÚMEROS
6.000 crianças e adolescentes atendidas  
                                    desde 2007

2.000 crianças e adolescentes atendidas  
    atualmente

Crescimento de 16% em relação a 2012

9 núcleos

8 estados brasileiros 
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8 a 11
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28 e 29

5 e 6

31/10 
e 1/11

29/11 a 1/12

21 e 22

5 e 6

19 e 20

3 e 4 23 e 24

7 a 9
16 e 17

23 e 24

Campeonato 
Mundial Sub-18

Miami, EUA

Campeonato Brasileiro Sub-15
Porto Velho, RO

Grand Prix Feminino & Masculino
Almaty, Casaquistão

Grand Prix 
Feminino & 
Masculino
Tashkent, 
Uzbequistão

Grand Prix Feminino 
& Masculino
Qingdao, China

Grand Slam
Tóquio, Japão

Grand Prix 
Feminino & 
Masculino

Abhu Dhabi, 
Emirados Arabes

Grand Prix Feminino & Masculino
Jeju, Coréia do Sul

Combat Games Team Event
São Petesburgo, Rússia

Campeonato 
Brasileiro Sub-13

João Pessoa, PB

Campeonato Brasileiro 
Sub-23 / Evento Teste

Rio de Janeiro, RJ

Campeonato 
Panamericano Sub-15 

e Sub-13
São Salvador, El Salvador Grand Prix Nacional 

Interclubes - 
Masculino
São Paulo, SP

Grand Prix 
Nacional 

Interclubes - 
Feminino

Porto Alegre, RS

26 a 31
Campeonato 

Mundial Individual 
Rio de Janeiro, RJ
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Ljublana, Eslovênia
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