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Introducito
Os preconceitos, estere6tipos e
discriminacOes relacionados com a
mulher atleta ou praticante de desporto tem precedentes desde a epoca da
Gr6cia Antiga, corn repercusslo na
major parte das culturas ocidentais
(Azevedo, 1988). Tal segregacAo 6,
assim, marca cultural, que parece encontrar campo fertil principalmente
em paises de cultura latina como o
Brasil (SPECARS, 1984 apud Azevedo, op.cit.).
O termo estere6tipo implica
"...na imputacdo, atraves de uma
tendenciosidade cognitiva, de determinadas categorias (conceitos e ou
qualidades) tipicas a pessoas de
determinados grupos, na tentativa de
padroniza-las ou rotula-las. Os
estereinipos tendem a apresentar uma

resisténcia a mudanca, podem ser
negativos ou positivos, e fluem do
processo de percepgio das pessoas e
simplificam a realidade
objetiva "(Krech et al., 1980 apud
FariaJtinior, 1991, p.3).
Como exemplo de estere6tipo
temos que durante seculos as mulheres
"...eram identificadas pelas seguintes
caracteristicas estereotipicas: passividade, fragil, dependente, nao competitiva, nä° agressiva, intuitiva, receptiva, temerosa de arriscar, emocionalmente instcivel, protetora, maternal,
enfatica, pouco tolerante a dor,
desambiciosa, sensivel aos sentimentos intimos e as reac5es de outras
pessoas" (Bardwiek apud
Greve, 1984, p.43).
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Questiona-se aqui esta identidade feminina, que foi determinada por
valores culturais. Pergunta-se ate que
ponto ela nao foi sempre imposta e
assumida despreocupadamente pelas mulheres (ibid.).
Preconceito pode ser conceituado como "... um sentimento ou
atitude geralmente desfavorivel em
relaelo a uma pessoa ou grupo"
(Leonard, 1983 apud Faria Junior,
1991, p.3) enquanto que discriminacao 6 um tratamento desfavorivel
dado a uma pessoa ou grupo" (id.).
Para Jones (1986, apud Faria Jtinior,
1991, p.3) "... os preconceitos do a
base dos estereOtipos, principalmente os de natureza depreciativa". Podemos exemplificar preconceito como
a assertiva comum de que "... a menina que pratica esporte Pica com o
corpo masculinizado" (Knoplich,
1984, p.294), o que nao representa a
verdade. Situacaes tipicas de discriminacao podem ser observadas ern
pafses como a Africa do Sul. Toscano
(1974, apud Azevedo, op. cit.) afirma
que este estado discriminaterio 6 um
reflexo da dominacao sOcio-politicocultural e econOmica sofrida pela
mulher num piano geral, mas que apresenta pontos diversos de acordo com
o momento histOrico e a sociedade em
questa°.
Muitas vezes os preconceitos,
estereOtipos e discriminacaes em relacao a pritica desportiva feminina
apoiam-se em justificativas de cariter biolOgico (Perry, 1973). Pot. exemplo, Annita Crema em texto de 1993
sugeria que "... todos os exercicios de
forca deveriam ser abolidos" (s.p.)

para a mulher, pois ela nao teria sido
"constituida para lutar e sim para
procriar" (id.). ConsideracOes bio1Ogicas, assim, costumam ser utilizadas
como justificativa para a retirada das
mulheres de certas modalidades
desportivas. No atletismo a prova de
salto triplo foi aprovada para mulheres ha pouco tempo, pois dizia-se que
sua pritica era prejudicial ao Cites) e
afetaria no futuro sua maternidade
(Azevedo, op. cit.). No entanto, estas
consideracOes com o passar do tempo vein sendo desmitificadas.
Dentre as modalidades desportivas que reanem grande parte das
caracteristicas usualmente alvo de
estereOtipos e preconceitos quanto
participacao feminina, temos sern
diivida as lutas em geral. A participacao da mulher no que diz respeito as
lutas no Brasil 6 ainda pouco aceita e
alguns fatos contribuiram para esta
situacao, como o Decreto Lei 3199/
1941 que propunha: "... nao 6 permitida a pritica de lutas de qualquer natureza" (Perry, op.cit., p.282) as mulheres. Como outro exemplo temos
que, na epoca da ditadura vigente entre
1964 e 1985, um militar tentou proibir
a pritica das artes marciais sem qualquer consulta as mulheres ou aos especialistas em medicina desportiva
(Soares, 1988).
De qualquer maneira, tais atitudes parecem ter retardado o desenvolvimento das lutas femininas no
Brasil. Jorge Franca de Faria Junior,
professor que tem muitos anos de
militincia com o judo feminino, considera esta modalidade como uma das
lutas atingidas por este processo de
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preconceitos e discriminaclo. Isto
posto, o presente estudo tern por objetivo levantar evidencias acerca da possivel existéncia de preconceitos, estereetipos e discriminacOes relacionadas corn as mulheres praticante do
desporto, mais especificamente o
judo. Para isso realizou-se uma breve
revisAo da literatura no que toca a
evolucAo do judo feminino.
No presente texto pretendemos
expor conclusaes desveladas pela
revislo da literatura, sob uma perspectiva descritiva. Destacam-se fatos e situacaes que podem caracterizar a existéncia de preconceitos e
discriminaciies em relacAo a mulher
praticante de judo, desde sua origem
ate os dias atuais.

Judi) Feminino:
Breve Hist()rico
Em 1868 teve lugar no Japlo
revolucAo que derrotaria o Shogun
(lider militar) Tokugawa, corn a instituicão de uma monarquia constitucional. Como seria de se esperar, urn
ninnero considerAvel de pessoas nio
estavam preparadas para tais mudanacas. Dentre elas, encontravam-se os
profissionais Jujitsuka que serviam
ao Shogum ensinando o jujitsu aos
seus guerreiros (Fukuda, 1973), uma
vez que tendiam a perder sua posicão
apes o colapso do velho sistema. 0
jujitsu é uma tecnica que foi desenvolvida na Idade media, coin grande penetracio no Jai,Ao a partir do seculo
XVI (ibid.). Ju significa suavidade,
gentileza e Jutsu significa tecnica.
Adotou-se essa denominacão porque
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o jujitsu é uma tecnica fisica pela qual
controla-se o oponente sem it contra
a sua forca, mas utilizando-a. Devido
a revoluck de 1868 o jujitsu entrou
em declinio, chegando quase a
extincao (Butler, 1963).
Nesta epoca um professor chamado Jigoro Kano entrava no Departamento de Literatura da Universidade de TOquio. Intelectualmente brilhante, preocupava-se tambem com o
desenvolvimento corporal, acreditando ser esta a melhor maneira de se
formar cidadAos. Por esta razão mostrou interesse pela arte do jujitsu, apesar do seu declinio, tornando-se end.)
grande praticante e estudioso de suas
tecnicas (Mayo, 1982). Em 1882 abriu
um dojo (ginisio) que batizou de
Kodokan, passando mac) a treinar os
seus alunos. Com o auxilio dos seus
estudantes e, corn o passar do tempo,
cornbinou todos os bons pontos do
jujitsu e adicionou a eles suas ideias,
originais, completando assim suas tecnicas. Combinou sua prOpria filosofia
corn as tecnicas, no sentido de completar o lado moral da luta. Criou-se
assim o judO (Takagaki, Sharp, 1963).
Ju significa suave (gentil) e Do
caminho. E importante que se atente
que esse caminho Irk significa somente tecnica eficientes, mas traz
implicitas conotacOes de principios
morals que considerava essenciais
para o aperfeicoamento do ser humano. Kano pregava que a educack do
individuo era a concepclo central da
sua vida e trio a pritica das artes
marciais. Considerava o seu judo nAo
so treinamento fisico ou defesa pessoal, mas sim instrumento de educa-
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em seu sentido mais amplo.
Durante a era jujitsu o estudo de
artes marciais tambem era facultado
a algumas mulheres. Mulheres das
familias dos samurais estudavam o
Naginata (luta corn espadas) ou Kyudo
(arco e flecha). Tambem encontra-se
registros esporiclicos de algumas
mulheres que se desenvolveram na
tradicao do jujitsu (Fukuda, op. cit.),
mas a tradicäo machista japonesa
destas ativitendia a exclui-las
dadeS.
A relaoão das mulheres corn o
judo nio foi diferente. Nos primeiros
tempos mesmo o n6mero de homens
no judo era reduzido e, presumivelmente, a questa° das mulheres
era um assunto de pouca importincia.
Isso era sublinhado pela realidade
daqueles tempo, que envolviam inclusive confrontos entre a nova luta e
escolas de jujitsu, que acabavam por
vezes em lesOes graves e morte
(Inman, 1987).
No entanto, por volta de onze
anos depois de fundada a Kodokan,
Kano comecou a ensinar o judo a um
grupo de mulheres lideradas por
Kayatani Sueko, ainda 'Clue pareca
esta turma ter sido nio oficial (ibid.).
Tambem ha registroi de uma serie de
aulas particulares que Kano teria ministrado a uma senhorita de nome
Yasuda, em 1904 (ibid.). No primeiro
Ines Yasuda nio teria usado judogi
(kimono usado para a prittica do judo)
e teria praticado apenas o KATA
(exercicios pre-arranjados demonstrando os principios do judo) e alguns
exercicios fisicos. Durante o segundo
mds somente projecOes. Um fato cu-

rioso e que apds esses treinamento
Yasuda r.eria sido submetida a exames I cos gerais para garantir que
Tido h v a ocorrido nenhuma alteracdo da .;ua integridade fisica. S6 ap6s
isso the foi permitida a pritica do judo
como aprendizado tecnico.
Ainda que as mulheres trio tivessem acesso oficial a Kodokan, este
periodo representou a epoca na qual
Kano comecou a pensar no judo para
mulheres (Fukuda, op.cit.), acreditando que os elementos da luta poderiam ter grande influencia no treinamento fisico e no carater feminino.
Somente em 1923, porem, quarenta e
urn anos depois da fundacio da
Kodokan, a instruclo feminina foi instituida de forma oficial, corn a criacAo
da JoshiBu (divisio feminina).
Isso indica uma enorme relutincia por parte.di hierarquia do judo em
admitir e aceitar as mulheres. Mesmo
que urn grande passel tenha sido dado,
cumpre ressaltar que, quando aberta,
a seed.° feminina foi separada da
masculina, vem como limitada em sua
estrutura de treinamento (Inman,
op.cit.). Em 1926 realizou-se a primeira conferencia da Kodokan para judo
feminino, dando-se formalmente aA,
abertura da seclo feminina e tamb6mw
estibelecendo-se os principios gerais
do judo feminino, que "permaneceram
praticamente imutiveis por meio seculo
As mulheres poderiam aprender judo através de treinamento tecnico, randori (priitica livre) leve, exercicios de Kata, Taisabaki (hibil movimento do corpo), Ukemis (rolamentos) e auto defesa. Ficaram proibidos
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o randori pesado e, a claro, as compe- atitudes apropriadas para homens e
ticOes. Pautadas nestes principios das • mulheres. No Japdo, era apropriado a
elas o Ikebana (arte de confeccionar
pioneiras do judo feminino no Japdo
cresceram tecnicamente -ao menos arranjo de fibres) ou o chado (cerimenia do ch). Mas não o judo, que a
no sentido academic° - embora não se
levaria a executar movimentos inasaiba o quanto isso realmente satisfaceitheis.
Os japoneses e depois muizia as motivacOes que as levaram a ,
tos ocidentais tido achavam certo que
praticar a atividade inicialmente. No
mulheres se arrastassem e se contorentanto, a natureza da sociedade em
que cresceram ensinavam-as que ndo .cessem no chdo, ainda que nunca se
tenham explicado as razOes para a
era permitido o questionamento dos limiaceitagdo desse tipo de atitude no que
tes a que eram forcadas a respeitar.
dizia respeito aos homens. Por tris
Somente em 1933 a primeira
disso estava a ordem social
mulher (Kozaki Kanoko) foi promoviestabelecida no Japdo onde as mulheda a primeiro Dan (grau superior).
Sua faixa, pordm, possuia uma tira res, de varios modos, eram todas como
cidadds de segunda classe (ibid.).
branca no meio para diferencii-la da
graduagão masculina. Esta pritica
No que tocou ao Japdo, isso conseria adotada futuramente em outros
tinuou ate a II Grande Guerra. Apes
paises, como por .exemplo os EUA
este conflito mundial os soldados
(Fukuda, op.cit.).
americanos e judoistas de todo o mundo comegaram a freqiientar a
0 crescimento do judo feminiKodokan numa atmosfera internaciono, assim, enfrentou muitas dificuldanal. Paralelamente, a guerra provodes. Havia uma relutancia dos hocou mudangas na sociedade japonemens em geral em envolverem as
sa, fazendo com que as mulheres comulheres em parte por considersrem-nas lincapazes de atingir a . forga mecassem a tomar parte em atividados homens e, portanto, se rem neces- des sociais. As portas do judo abriamse a todos e o niimero de mulheres
saiiamente inferiores. 13aseavam-se
na ideia da eficacia do judo per-si judocas aumentou anualmente apes
(ibid.). Em outras palavras, para ser esta data. Com isso, a necessidade de
se estudar o judo tornou-se uma reauma pratica real, e não um hobby, o
lidade para a mulher japonesa. Tam• judi deveria ser trabalhado em cirnessa epoca as mulheres foram
cunstincias reais. Isso significava que
oportunizadas a pratica do randori,
se devia praticar ao menos contra,a
media dos homens no dojo .e poucas que por muitos anos ficou restrita aos
homens, ao qual aderiram com entumulheres alcangariam isso (Fukuda,
siasmo (Inman, op.cit.).
op. cit.).
Urn outgo preconceito que contribuiu para o atraso do desenvolvimento do judo feminino foi a visa° que
muitos homens tinham de que havia

Inicialmente, contudo, a forma
pela qual o judo feminino se desenvolveu no Japdo indica que Kano estava
inseguro do papel que as mulheres
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deveriam ou podiam nele desempenhar. Obviamente apercebeu-se de
que, em principio, as mulheres poderiam beneficiar-se de sua pritica da
mesma forma que os homens, mesmo
que nao pudessem competir com tiles
em iguais condi9505. E,tn seu livto Kano
discute verios aspectos da luta que
dependeriam da coinpetictio para contribuir ao desenvolvimento do praticante.
Em seu Ultimo capitulo, destaca:
"...het no judo amor, beleza e prazer a

serem derivados da ascensdo de
comportamentos (atitudes) graciosos,
desempenho harmonioso de movimentos e no observar e apreciar estas
qualidades nos outros. Treinar estes
aspectos, em conjunto ao prazer
obtido em observar que estes movimentos graciosos simbolizam diferentes ideias, constituem o que chamamos
o lado emocional ou estitico do judd
(ibid,p.19)."
As resistencias a adesIto das
mulheres no judO, no entanto se manifestaram da mesma forma em todo o
mundo. Alias, foi precise, o desporto
desenvolver-se fora do Japao para
que o pais cedesse em suas arraigadas concepcOes.
Um exemplo desta diferenca
pode ser observado no texto de Fukuda
(op.cit.), uma das pioneiras do judO
feminino na Kodokan. Em meados da
dicada de 70, a autora ainda defendia
os principios determinados no ano de
1926. Ressalta que o judO feminino
deveria diferir essencialmente do
masculino, particularmente no
randori, pois a mulher possuiria caracteristicas prOprias da sua nature-

za. Haveria muitas diferencas de forga movimentos entre homens e
mulheres. Os homens competiriam
para construir urn espirito de luta e
fisico forte e, se as mulheres competissem como homens usando principalmente a form as chances de se
machucarem seriam muitas. Fukuda
(ibid.) acreditava que as mulheres
seriam consideradas mais femininas
se possuem um Asko sauditvel, hem
distribuido e gracioso, o qtie 'do deveria ser arruinado pela forca (sic).
Como dissemos, na visa° do professor Kano o ideal pars o1jud0 fotinino seria o estudo do randori em paralelo corn o Kata. Pregava que o
randori deveria ser praticado apenas
entre mulheres, sem a preocupactio
com a competicio e que a major importincia deveria ser dada ao Kata.
Em alguns paises como o Canada,
Australia e Filipinas o sistema da
Kodokan foi extensamente praticado
(ibid.). Nos paises europeus,. onde a
comunicacao com o Kodokan era
menor, o espirito e propOsitt do judo
feminino tomaram formas diferentes.
Nestes paises a competicao passou a
assumir urn papel importante mais do
que o defendido pela Kodokan
(Inman, op.cit.). Desse fato advem o
major incentivo dado por tiles ao judo
feminino,bem como seu major avanco em nivel mundial.
0 judo feminino, assim, transpOs fronteiras. Fixou-se particularmente na Inglaterra, onde o judo fincou raizes atrav6s dos esforcos de
dois emigrantes japoneses: Gunji
Koizumi, que fundou em 1918 o
Budokwai (primeiro clube de judo
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europeu) e seu chefe instrutor, Yukio
Tani. Ap6s turné de expoentes do
judo/jujitsu pela Inglaterra, patrocinada pela Budokwai, parece ter nascido o interesse das mulheres inglesas
pelo judo (Butler, op.cit.). S6 a partir
dai ha registro de locais onde comecaram a pratica-lo (Inman, op. cit.).
Em 1906, Emily Watts escreve
livro intitulado A Fina Arte do jujutsu.
As tecnicas eram expostas de uma
maneira especial, por mulheres, contendo como UKE (pessoas que a projetada) para Emily Watts um professor japones, Raru Uyenishi. Esse
exemplo a uma das evidencias de que
a concepcao do judo europeu, apesar
de muitas vezes ministrado por professores japoneses, era totalmente
diferente da encontrada no Japio.
Apesar da proposta de treinamento
em Emily ter sido feita em sua maior
parte na forma de Kata, mais do que
da luta livre do randori, parece que o
judo feminino, quando comecou a se
desenvolver na Inglaterra, era uma
atividade que revestia-se de maior
acão que no Japao (ibid).
A forma pela qual o livro de Watts
foi escrito, bem como o perfil de quern
o consumiu indica que, no seu inicio
o judo interessou as mulheres europdias, embora parecesse ser algo
tocratico ou ao menos urn passatempo das classes mais altas. Isso foi
verdade pars a primeiras mulheres
membros do Budokwai, que tiveram
como precursora Katherine While
Cooper. Nos anos 20 outras se juntaram a ela, mas a mulheres continuavam em minoria, mesmo tendo o judo
se difundido cada vez no ocidente.
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Sua disseminacao, porim, foi estimulada atravds de visitas de expoentes
na luta, pagas por professores japoneses (a principal foi a de Kano a
Budokwai, em 1920 (Butler, op. cit.).
Embora houvesse ocorrido virias competicOes entre Inglaterra,
Alemanha, Franca e outros paises
nos anos 20 e 30, so homens estavam
envolvidos. Simplesmente nao havia
competicao para mulheres. No Osguerra, porem, o judo experimentou
uma grande difusao em virios paises
europeus, fazendo com que na Franca, Inglaterra e Alemanha Ocidental
as mulheres comecassem a se tornar
praticantes mais freqtlentes, a medida em que o judo se popularizava.
Corn isso comecou a surgir uma maior
relutancia masculina quanto a aceitacao de mulheres no judo, ao estilo
japones (Inman, op. cit.).
Apesar disso, na Budokwai em
Londres formou-se uma classe feminina dos anos 40, dirigida por Dane
Russel-Smith. A longo prazo tal segregacao teria, em certa medida, sido
6til. Isso significou que as mulheres
poderiam praticar uma corn as outras
em seus prOprios termos, ao hives de
suportarem uma batalha desigual com
os homens, a maior parte deles ainda
relutante ern praticar corn elas (ibid.).
As dificuldades residiam em fatos
como o de a turma feminina ser confinada a um pequeno dojo, inadequado mesmo para relativamente pequeno ninnero de mulheres que costumavam praticar regularmente o desporto. Nao era comum as mulheres serem encorajadas a praticar no dojo
principal, a nao ser quando atingiam
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altos niveis tecnicos. Ainda assim,
muitos dos maiores graduados da Inglaterra simplesmente recusavam-se
a ensinar mulheres, dentro e fora de
Londres, fenOmeno que perdurou ate
inicio dos anos 60 (ibid.).
Praticando entre si, algumas
mulheres comecaram a se preocupar
corn a possibilidade de diferengas na
abordagem das tecnicas. Comegaram a perceber que havia certa diferenga quanto a sua execugão quando
feitas por etas e quando realizadas
pelos homens (ibid). Percebe-se corn
isso que havia uma preocupacao corn
um melhor aproveitamento e aperfeicoamento thcnico, mostrando end()
um interesse mais maduro e consciente pelo desporto. No entanto, ainda nao havia a preocupacao corn o
judo feminino ern si. Assim, os treinamentos muitas y ews desestimulavam
as mulheres em continuar sua pritica.
Para continuarem, tinham de estar
firmemente atraidas e determinadas
pelo judo. Nao 6 de se surpreender
que a taxa de desistencia fosse elevada (ibid.).
A situacao nos. EUA foi ainda
mais problemitica e dificil. A principal figura do judo feminino naquele
pais foi Rusty Kanokogi, pioneira a
cujos os esforcos se deve a realizacao
do primeiro Campeonato Mundial de
judO para mulheres em Nova York, no
ano de 1980. Sua histOria representa
bem as dificuldades da epoca. Inicialmente enfrentou imensas dificuldades em conseguir comecar. Quando
em 1955 finalmente conseguiu persuadir o professor do dojo local a deixila treinar, descobriu ser a Unica mu-

lher entre quarenta homens. Havia
tambem urn punhado de outras mulheres em Nova York que praticavam
o judO, pordm pareciam seguir a tradicao japonesa, limitando a si mesmas
ao kata. Kanokogi nao comungava
destas ideias e comecou a tomar parte
em competicOes interclubes, lutando
contra homens e saindo-se bem.
Poderia-se prever que ela fosse
se acomodar, corn inexisténcia de
competicao femininas. Inman (op.cit.)
menciona uma passagem que simboliza bem o temperamento de Kanokogi,
porque o judO feminino deve tanto a
ela. Relata que, em determinada oportunidade, Kanokogi cobriu os seios
corn tiras cortou o cabelo e entrou no
campeonato da YMCA do estado de
Nova York, passando-se por homem
ganhando o titulo da sua categoria.
Quando se descobriu o fato houve o
cancelamento das suas viterias e,
depois disso, os organizadores passaram a inserir a palavra masculino no
titulo dos eventos, de forma a evitar
que o fato se repetisse.
Era o ano de 1958, uma d6cada
antes dos campeonatos femininos terem aparicao como eventos regulares no ceruirio do judo. Nessa epoca,
Kanokogi ja despontava como pioneira. Em 1962, foi ao Japao para estudar
na Kodokan e horrorizou-se corn a
limitada pritica que descobriu na
Joshi-Bu. Passada uma semana de
treino corn as mulheres, tornou-se a
primeira mulher a ser convidada a
praticar corn os homens no dojo principal.
Enquanto isso, o cenirio cornpetitivo na Europa, corn destaque para
a Inglaterra, era mais desenvolvido
do que nos EUA. Tanto que, em fins
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da decada de 50, a crescente evolucao das mulheres no judo náo podia
continuar a ser ignorada. Houve pressao sobre a AssociacAo Britanica de
judo, no sentido de que o judo feminino fosse tratado mais adequadamente. Assim, em 1959, aconteceu a Primeira Conferencia para Mulheres da
Associaclo dos Tecnicos (First
Association Coaching for Women).
Em seguida, em 1961, deu-se a formacio de um Comite Feminino, com
representantes da Inglaterra, EscOcia, Gales e Irlanda do Norte, cujo
objetivo era desenvolver o judO feminino. Isso produziu o primeiro Sumario da Associacão para mulheres, que
foi substituido em 1964 pelo Conselho
Nacional Britinico de Judo para mulheres.
0 comeco dos anos 60 trouxe
algumas competicaes nao oficiais. No
Norte da Inglaterra comecou-se a introduzir eventos femininos como parte dos campeonatos anuais. Algumas
das mais graduadas vinham ate arbitrando lutas. Mas o grande momento
deu-se no ano de 1966, com o primeiro
Campeonato de Equipes Femininas,
constituido de uma competicão de
k at a.
Apenas para se ter conhecimento do qui° relutantemente a hierarquia masculina cedia as demandas de
competicOes femininas citamos as
condicaes, a que elas eram obrigadas
a aderir. A competiclo acontecia num
local fechado e somente convidados
podiam assistir. 0 pior ocorria em reIna° as regras, pois embora ippons e
wazaris (pontuacOes das projecOes
ern competicOes), os juizes tambem
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pontuavam a habilidade, o estilo, a
qualidade de movimento e espirito.
Dessa forma a luta em si ficava prejudicada, pois tornava-a mais lenta e
corn outras conotacOes e objetivos
primirios.
Foi indiscutivel, contudo, o sucesso da competicão. 0 evento foi
repetido em 1968, mas ainda com as
regras para habilidade e estilo. A Unica mudanca estava na venda antecipada de ingressos ao pablico em geral. Em 1969, tais regras foram
abolidas, mas ainda se exigia que a
area de combate fosse protegida de
observacáo casual por uma cortina
(ibid.).
0 impeto criado pelas competicOes ocasionou o primeiro Campeonato Aberto Feminino, ern 1971. Foi a
primeira Competicao Internacional
Feminina a ter lugar no mundo, corn
110 inscricaes ao todo. No ano que se
seguiu, houve uma expansão, que
contou corn a participaclo da Austria, Irlanda do Norte, Suica, Strada,
Holanda, EscOcia, Alemanha Ocidental e Pais de Gales. 0 judO feminino
internacional estava definitivamente
estabelecido. Em 1973, compareceram os EUA, Italia e Franca. Nessa
mesma epoca, as equipes lideres dos
paises europeus cresciam e comecaram a pressionar para que fossem
criados campeonatos anuais na Europa. Houve em Genova, no ano de
1974, urn evento classificatOrio, sendo realizado em 1975 o Campeonato
Europeu Feminino em Munique. Estes eventos internacionais pareceram
estimular a promocio do judo feminino. Em 1977, aconteceu o primeiro

204
Campeonato Pan-Americano de Judo
Feminino.
0 crescimento do judo feminino
no mundo ocidental pode ser notado
pelo numero crescente de mulheres
no grau Dan na Inglaterra, local onde
o seu desenvolvimento foi mais precoce. Eram 10 mulheres em 1958,
mas em 1976, o nfimero de mulheres
graduadas nos clubes britinicos ji
contava 303. Em apenas 10 anos o
minter° dobrava e, em 1986, ji eram
700 (ibid.).
A Federacao Internacional de
Jude) nap poderia ignorar a crescente
importancia do jud6 feminino no ambito internacional. Assim, em 1972 a
Italia entrou com proposta para que
fosse viabilizado um Cgimpeonato
Mundial Feminino. No Japao, mudancas de atitude tambOm vinham ocorrendo. Nos idos de 1968 uma investigni° comecou a ser feita nas competicOes femininas. Dez anos se passaram para, em 1968, ser realizada na
secao feminina da Kodokan o primeiro Campeonato Nacional no Japao.
Este mesmo ano marcou a introducao
geral do randori estilo-competitivo
para as mulheres japonesas.
Corn o sucesso conseguido em
Genova (1974), em campeonato que
a FIJ anunciou a disposicao histOrica
que estabelecia o seguinte:
"se os campeonatos de fuck' feminino
forem conduzidos corn sucesso por ao
menos tres Unifies Continentals, a FIJ
vai considerar a chancelaria de
Campeonatos Mundiais de Judd
Feminino, e tambem a sua inclusdo nos
Jogos Olimpicas." (Inman, 1987, p.25).

Passaram-se seis anos para isso
acontecer. Rusty Kanokogi fez de sua
vida parte da hist6ria do judo, tendo
innuencia decisiva neste processo,
batalhando e transpondo preconceitos. Em dezembro de 1980, se realizou o tAo esperado Campeonato Mundial, que contou corn a presenca de
149 atletas de 27 paises e 1000 espectadores nos dois dias de competicao.
Isso enfatizou a significincia das
mulheres no judo, em termos mundials, passando a haver regularmente
Campeonatos Mundiais Femininos,
de 2 em 2 anos.
Apesar das barreiras vencidas e
de algumas conquistas, ainda assim
havia preconceito. Porque, apesar do
indiscutivel sucesso do primeiro Campeonato Mundial, Rusty Kanokogi
deparou-se com mais urn impecilho
que a obrigou a agir, menos de 12
meses depois, quando o Comite Olimpico dos EUA e o US JudO Inc. excluiram as mulheres do National Sports
Festival em 1981. Kanokogi entrou
com uma representacao de discriminaclo sexual contra as duas instituicOes que, juntas com a publicidade
que se formou, finalmente permitiram que as portas do preconceito - ao
menos nos EUA - fossem parcialmente abertas, e o judo feminino comecou
a ser financiado apropriadamente
(ibid.).
Em 1979, o judo feminino venceu novas barreiras quando a AssociacAo Britanica de Jud8 foi levada
aos tribunais sob a acusacAo de discriminacAo por nAo permitir um irbitro
nacional qualificado arbitrar uma
competicao masculina - so porque o
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arbitro era uma mulher. E interessante notar que mesmo em fins dos anos
80 havia apenas 3 mulheres com todas as qualificagOes nacionais no
Reino Unido e somente uma na FIJ
(ibid.). Elas ainda sio raras em campeonatos masculinos ou femininos.
Ern 1986, o judo feminino apareceu pela primeira vez nos Jogos da
Comunidade Europeia. Apesar de ser
classificado como evento de demonstracio, ele provou ser urn dos maiores
sucessos nos jogos - em parte pelo
fato de pela primeira vez em eventos
internacionais as competicOes individuais serem simultineas, ou seja duas
'Was de cada sexo altema.das. Antes
as competicaes eram marcadas em
dias diferentes, com prioridade para
as competicOes masculinas (ibid.). A
maneira pela qual o, interesse do
expectador foi mantido por grandes
judocas masculinos e femininos, fez
com que o evento se tornasse o mais
excitante do ano. 0 calendirio de
cornpeticOes internacionais passou a
trazer juntos os eventos europeus
masculinos e femininos a partir de
1987, bem como os Campeonatos
Mundiais.
0 fim da segregacao intemacional foi incentivado pela iminente inclusat) do judo feminino nos Jogos Olimpicos. Esse foi .o maior bastilo que
faltava ao judo feminino derrubar.
Nesse caso nab foi apenas questa() de
indiferenca masculina: havia o risco
dos jogos assumirem proporcOes
incontroldveis, corn varios desportos
clamando por aceitacio. 0 comitO
tentava entäo reduzir o seu programa.
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Mas passaram-se os jogos de 1980,
1984 e nada de haver representacao
feminina no judo. Novamente Rusty
Kanokogi manteve sua pressäo, mas
obteve o apoio da FIJ. Enviou-se entao
ComitO Olimpico Internacional
uma peticAo corn 25.000 assinaturas
para a inclusäo do judo feminino nos
jogos. Desta vez, ela tamb6m ameacou corn um processo a ABC-TV por
ter entrado em contrato corn uma organizacão (COI) que abertamente
discriminava mulheres (Inman,
op.cit.). No final, o COI rendeu-se, ao
menos em parte. 0 judo foi desporto
de demonstracão em 1988 e foi efetivamente incluido em 1992. Assim, o
judo feminino ganhava seu filtimo reconhecimento oficial, pelo que lutava
ha tanto tempo. Transcorreram mais
de 100 anos, desde que o prOprio judo
foi fundado, para que o judo feminino
atingisse a maioridade.
Em se tratando de Brasil, existia
urn Decreto-Lei de minter° 3199-14/
04/41, art. 54, que dizia que as mulheres nä° era permitida a, pratica
desportiva incompativel corn as condicOes da sua natureza, devendo end() o CND ditar as necessarias instrucOes as entidades desportivas do pais
(Castellani, 1987). Assim, o CND baixou deliberacio de flamer() 7/65-2,
onde citava que nao era permitida a
pratica de luta de qualquer natureza.
Somente em 1979 é que o CND, atrayes da deliberacào numero 10, revogou a anterior (ibid.). E importante
sublinhar que tal deliberacão surgiu
devido a um caso fortuito, relaciona-

thhihrlancia
do ao judo. Tal fato surgiu de uma
atitude ousada e insOlita de Joaquim
Mamed (end() Diretor da Confederaolo Brasileira de Judo - CBJ). Segundo consta, mudou os nomes de 4 meninas, relacionando-as como homens
na comunicacio que fez ao CND,
para assim garantir passagens delegacio que disputaria um campeonato
sul-americano na Argentina, em 1979
(ibid.). Ao retornar ao Brasil, foi intimado a comparecer ao CND. Foi corn
as meninas de quimono e medalha no
peito. Houve muita discussao, mas o
CND terminou por aprovar a entrada
da mulher no jud8. Assim, em 1980 o
judo feminino foi oficializado para
competicao, ocorrendo entao neste
mesmo ano o primeiro campeonato
Feminino na Universidade Gama Filho. Participaram tits clubes: Santa
Luzia, lt6 e Jud8 Clube Mamede. A
atual presidencia da Federitclo vem
desde entio incentivando a maior
participactio feminina atravas de reuni8es corn as judocas e tambem corm
a realizacio de campeonatos exclusivamente femininos.
E extraordinirio o quio longe foi
o judo feminino, nunr curto espaco de
tempo. Nio existe mars ditvida que a
6poca em que as mulheres cram consideradas inferiores no conhecimento e execucao das tecnicas do judo
acabou. 0 judo feminino chegou para
ficar.
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Conclusdes
A revisio da literatura indica que o
judo feminino, desde suas origens,
vem sendo alvo de preconceitos,
estere6tipos e discriminacOes.
As principals dificuldades enfrentadas pelo judo feminino relacionaram-se a resistOncia masculina em
aceitar mulheres como praticantes
e, posteriormente, em aceiti-lo
como desporto de competiclo.
3. Todas as grandes competicaes regulares de judo feminino passaram
a acontecer a partir de recursos
judiciais ou politicos, onde fatores
econanicos e, em menor escala,
socials exerceram met importante.
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