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Passividade, fragilidade, dependente, não competitiva, não agressiva, intuitiva, 

receptiva, temerosa de arriscar, emocionalmente instável, protetora, maternal, 

enfática, pouco tolerante a dor, desambiciosa, sensível.  

Não precisamos voltar muito no tempo para que algumas mulheres recebam esse 

tipo de predicado, ou até mesmo seja estipulado por terceiros e pela sociedade o 

seu habitat, o seu estilo de vida, a sua postura física, suas escolhas amorosas, sua 

profissão e até mesmo o esporte que ela deva ou não praticar. Não é que receber 

essas características seja ruim, mas não somos só isso, somos muito mais. 

Sim, até mesmo o esporte que a mulher pode ou não praticar, já que ser mulher, 

para algumas pessoas, está intrinsicamente ligado à maternidade ou a perda da 

feminilidade, como diz o texto a seguir, afirmando que: "... todos os exercícios de 

força deveriam ser abolidos para a mulher, pois ela não teria sido constituída para 

lutar e sim para procriar", escrito por Annita em 1993. Mas antes disso o Decreto 

Lei 3199/ 1941 propunha que: "... não é permitida a prática de lutas de qualquer 

natureza às mulheres”. Concordamos com isso? Pense! 

Dominar impulsos, controlar vontade, serenidade, simplicidade, fortalecer o 

caráter, honra, determinação, integridade, espírito de fé, imparcialidade, lealdade, 

obediência, cavalheirismo, respeito, bondade, desprezo pela dor e sofrimento. 

Essas eram ou são as características a serem desenvolvidas por quem praticasse a 

arte da autoproteção e até mesmo o jiujitsu (traduzido como técnica da gentileza e 

da suavidade). Características que,  lidas hoje, são muito parecidas com os 

predicados recebidos pelas mulheres lidos no início do texto, porém essas 

características eram para ser adotadas somente por homens. Contraditório não?  



A mulher só começou a aparecer no cenário judoístico em 1904, ao menos em 

registro histórico, mas podemos imaginar quantas outras mulheres já tentaram e 

fizeram parte de um grupo em que somente homens eram permitidos. Uma das 

histórias da Disney, nos ajuda a entender como algumas mulheres subverteram 

esse mundo masculino, ao adotar a aparência de homem, e mostrar que não 

precisaria ser homem para fazer as mesmas coisas que eles, apenas fazer de 

maneira diferente (vocês lembram da Mulan). Por que restringir nossas escolhas?  

Conquistar espaço não é fácil, né? E somente em 1926 aconteceu a Primeira 

Conferencia da Kodokan feminina, que determinou o que as mulheres poderiam 

ou não fazer no judô, como segue no texto: “As mulheres poderiam aprender judô 

através de treinamento técnico, randori (pratica livre) leve, exercícios de Kata, 

Taisabaki (hábil movimento do corpo), Ukemis (rolamentos) e auto defesa. 

Ficaram proibidos o randori pesado e, é claro, as competições. Mais uma vez, 

homens estipulando o que o corpo da mulher podia ou não realizar, se o corpo é 

nosso por que não nos perguntam o que podemos ou não fazer?! 

Após a segunda guerra mundial a quantidade de mulheres praticantes de judô 

aumentou e a prática do randori foi permitido. Essa conquista fez com que Rusty 

Kanokogi conquistasse um campeonato em Nova York, o lugar mais alto do 

podium. Ela estava disfarçada de homem e, quando descoberta perdeu o título e os 

campeonatos passaram a incluir a palavra masculino. 

No Brasil, o judô chegou no século XX, com os imigrantes japoneses, não quero 

me complicar em datar o ano do judô no Brasil, já que cada historiador tem uma 

gênese.  

Com todas as regras socialmente impostas para as mulheres no Brasil, somente em 

1959 é que aconteceu a Primeira Conferencia para Mulheres da Associação dos 

Técnicos, em 1966 o Primeiro Campeonato de Equipes Femininas, apenas com o 



kata, em 1980 houve a oficialização do judô feminino para competição, fazendo 

com que em Seul, em 1988, houvesse a apresentação e a representação de duas 

judocas brasileiras. Já em 1992 aconteceu a inclusão do judô feminino no COI e a 

participação de sete judocas na Olimpíadas de Barcelona. 

Para alguns pesquisadores e amantes do judô, até 2008 o judô feminino viveu à 

sombra do masculino, mas com a vinda da medalha de bronze no feminino, a 

maior vitória foi o respeito que rendeu mais espaço para as mulheres judocas. Um 

salto ainda maior veio com as medalhadas conquistadas em 2012, em Sidney, as 

meninas trouxeram medalha de ouro e bronze, quando pela primeira vez houve o 

ranqueamento igualitário entre sete atletas mulheres e homens.  

Se em apenas 30 anos do reconhecimento olímpico do judô feminino, as 

brasileiras já conquistaram tanto para o país e para o esporte imagina se tivessem 

liberdade, acesso e assumissem aos cargos de liderança das instituições que regem 

e direcionam essa modalidade? Se tivessem mais mulheres como técnicas, 

treinadoras (sensei) e não somente como esposas do treinador ou auxiliares? Pra 

isso é necessário resistência, luta e encorajamento. 

Então, para que sejam conhecidas e recebam o reconhecimento, são essas as 

mulheres judocas brasileiras que lutam não somente para si mas por toda a história 

do judô:    

Patrícia Maria de C Silva 

Ana Maria de C Silva 

Cristina Maria de C Silva 

Kasue Ueda 

Soraia André 

Mônica Angelucci 

Andréa Berti 

Patrícia Bevilacqua Dias 



Jemima Alves 

Tânia Ishi 

Rosicléia Campos 

Soraia André 

Edilene Andrade 

Rosicléia Campos 

Vania Ishi 

Danielle Yuri 

Mayra Aguiar 

Ketelyn Quadros 

Edinanci Silva 

Rogéria Cozendey 

Daniele Bernardes 

Soraia André 

Solange Pessoa 

Heliana R. Carmo 

Carla Livia 

Selma de Almeida 

Carol Hayashida 

Thais Rama 

Bruna Frentzel, 

Catharina Borges, 

Marcela Seika, 

Layane Alcaras 

Rayane Belo 

Klara Oliveira 

Rafaela Falseta 

Rafaela Sardinha 

Julia Fukai 

Ana Julia Trovão 

Fernanda Souza 



Gabriella Mantena 

Isabella Luiza 

Helena Zanata 

Lorena Lopes 

Yara Ferreira 

Carla Ribeiro 

Carolina Prado 

Elisangela do Amaral 

E, muitas que ainda virão! 

 

 

 

 

 


