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Definições O judô, luta tradicional japonesa, foi derivado
parcialmente do jiu-jitsu (estilos Tenshin-Shinyo-Ryu e Kito-Ryu),
técnica de combate de mão dos guerreiros samurais da Antigüidade.
No século XIX, várias escolas de judô do Japão começaram a
desenvolver técnicas que diferiam do jiu-jitsu. Essas técnicas foram
estudadas e tiveram suas regras codificadas pelo Dr. Jigoro Kano,
que enfatizou os princípios filosóficos do judô, eliminou as partes
perigosas do jiu-jitsu, desenvolvendo o que é chamado de judô
Kodokan, base de sua primeira escola ou ‘dojo’ in 1882. Kano também
foi membro do Comitê Olímpico Internacional-COI durante a década
de 1930 e até falecer antes do início da Segunda Guerra Mundial. O
termo ‘judo’ apareceu pela primeira vez no século I nas crônicas do
imperador chinês Kuang Wu. Consiste de duas palavras japonesas,
ju, que significa suave, e do, que significa caminho, semelhante ao
chinês ‘tao’, gerando “o caminho da suavidade”, refletindo o fato de
que o judô enfatiza o acompanhamento da força do oponente em vez
de tentar vencê-lo por sua própria força. Os propósitos de Jigoro
Kano para o judô eram essencialmente educacionais e baseados em
dois princípios fundamentais: jita-kyouei (mínimo esforço, máxima
eficácia) e seiryoku-zenyou (auxílio e prosperidade mútuos). A
graduação do judoca é feita pela cor de sua faixa, a qual reflete o
grau de habilidade e de conhecimento do praticante. No Brasil, o
sistema mais adotado tem a seguinte ordem: branca, azul, amarela,
laranja, verde, roxa, marrom e preta. Após a faixa preta, os judocas
são divididos em yu-dansha (de 1o a 5o dan - graus) e ko-dansha (6o

a 10o graus). Do 6o ao 8o graus a cor da faixa passa a ser branca e
vermelha (coral), enquanto no 9o e 10o graus a faixa é vermelha.
Atualmente não existem judocas 10o grau reconhecidos pela Kodokan.
Na competição, os judocas utilizam técnicas de projeção, imobilização,
estrangulamento e chave articular, as quais são pontuadas em função
da eficácia com que foram empregadas.

Origens  É provável que o judô, ainda com influências do ju-jutsu,
tenha sido trazido ao Brasil por um dos 781 imigrantes japoneses
que aqui chegaram em 1908 a bordo do navio Kasatu Maru. A
evidência mais documentada da introdução do judô no Brasil é a de
Mitsuyo Maeda (conhecido como Conde Koma), que fora discípulo
de Jigoro Kano. Quanto ao ano e ao local de sua chegada, há duas
versões: (1) iniciou a difusão do judô em 1917 em Belém (Pará),
tendo chegado pelo porto de Santos; (2) sua chegada teria ocorrido
em 14 de novembro de 1914 em Porto Alegre (Rio Grande do Sul)
e em 20 de dezembro de 1915 realizava a sua primeira exibição
registrada em Manaus (Amazonas) no Teatro Politeama. Essa
segunda versão é a melhor documentada, porém a menos conhecida.

1900-1910  Período em que houve a provável chegada do judô
ao Brasil com os imigrantes japoneses, que vinham para
trabalhar na lavoura.

Década de 1920 Geo Omori demonstrava técnicas de judô em circos,
além de aceitar desafios. Nessa década, Takaji Saigo teria aberto uma
Academia de Judô em São Paulo, mas por falta de alunos não conseguiu
mantê-la em funcionamento. Os desafios do Conde Koma aconteceriam
nessa década no American Circus, de propriedade de Gastão Gracie,
pai de Carlos e Hélio Gracie, principais nomes do jiu-jitsu brasileiro.
Nesse período Carlos aprende ju-jutsu com o Conde Koma.
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Década de 1930 Nesse período há um grande aumento do número
de japoneses que imigram para o Brasil. Com isso são criados locais
para a prática do judô no interior de São Paulo e em Itaguaí e
Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. Merece destaque a vinda de
Ryuzo Ogawa em 1934 para o Brasil. Em 1938 é fundada a Academia
Ogawa (Budokan), precursora da Associação Budokan, que viria a
reunir diversos centros de prática de judô em todo o país.

Interpretação das décadas de 1910-1930 Os termos judô e
ju-jutsu são empregados indistintamente para denominar o mesmo
sistema de técnicas. A prática durante esse período pode ser dividida
em dois grandes grupos: (1) composto por japoneses e seus
descendentes que praticam as técnicas em pequenos grupos e sem
finalidade comercial. Alguns brasileiros, vizinhos das colônias
japonesas, iniciam a prática do judô, sobretudo em decorrência da
curiosidade sobre o sistema de luta e aos seus aspectos ritualísticos;
(2) também composto por japoneses, mas com direcionamento aos
desafios a outros sistemas de lutas e com finalidade comercial.
Esse desenvolvimento ocorre, sobretudo, em Manaus, e as apostas
alcançam valores elevados como conseqüência do interesse dos
“barões da borracha” pelos eventos de luta.

Década de 1940  No Japão, após a derrota dos japoneses na
Segunda Guerra Mundial, ao ocuparem o país, os aliados proibiram
todas as atividades que se inspirassem no Bushidô. Por volta de
1946, o judô começou a ser ensinado para os militares ocidentais
de várias nações em serviço no Japão. As aulas eram ministradas
pelos professores da Kodokan, dentro da linha de pensamento de
Jigoro Kano. Esses militares serviram de sementes reprodutoras
do judô ao retornarem para seus países de origem. Ao se
internacionalizar – e se excluindo o Brasil onde já estava enraizado
-, o judô se desenvolveu principalmente na França e Inglaterra e em
1947, realizou-se a primeira competição envolvendo judocas de
dois países. A primeira instituição organizada a nível internacional
foi a União Européia de Judô, fundada em 1948 e um ano após, em
1949 é fundada a União Asiática de Judô. No Brasil, a partir de
1948, a Associação Budokan passa a realizar torneios anuais com
a presença de suas filiadas, marcando a expansão do judô passo a
passo em todo o território nacional.

Década de 1950 O primeiro Campeonato Europeu de Judô foi
realizado em Paris em 1951. No mesmo ano é fundada a Federação
Internacional de Judô e seu primeiro presidente é Rissei Kano,
filho de Jigoro Kano. Em 1952 é fundada a União Pan-americana
de Judô. O primeiro Campeonato Mundial de Judô foi realizado
em 1956, em Tóquio, com a participação de 18 países e sem a
presença do Brasil. Neste evento, o japonês Natsui é consagrado
campeão. Nesse mesmo ano, acontece a primeira participação de
uma equipe brasileira em um evento internacional: o II Campeonato
Pan-americano de Judô, realizado em Cuba, no qual o Brasil sagra-
se vice-campeão, fato notável para uma equipe que participava
pela primeira vez de uma competição no exterior. Note-se, neste
particular que no início da década (1951), já aconteciam os primeiros
torneios estaduais de judô, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Três
anos depois (1954) é realizado o I Campeonato Brasileiro de Judô
sob o comando da Confederação Brasileira de Pugilismo (gestora

Judo is a traditional Japanese wrestling sport. In the 19th century,
various judo schools started developing techniques different from
jujitsu. Dr. Jigoro Kano (1860-1938), also a long-time member
of the International Olympic Committee, combined the features
of those various schools of the sport and codified the rules
(Kodokan judo) opening his first school in 1882. He emphasized
the philosophical principles of judo and discarded many of the
dangerous parts of jujitsu. The word judo consists of two Japanese
words: ‘ju’, which means gentleness, and ‘do’, which means way,
generating then ‘the gentle way’. It reflects the fact that judo
emphasizes yielding to an opponent’s strength to overcome them,
rather than attempting to defeat them by force. Judo is one of
the oldest traditional sports in Brazil due to the size of its
Japanese population: the largest one outside Japan. Japanese
immigration started in 1908 and brought Mitsuyo Maeda (known

as Conde Koma), who was a disciple of Jigoro Kano, to SP. Koma
started judo in Brazil in 1914 in spite of evidence of other
initiatives of the 1910s. Several historical facts came about after
that: (i) the first club of judo appeared in the state of São Paulo
in the 1920s; (ii) the Associação Budokan (Budokan Association)
was founded in 1938, gathering various centers of judo practice
in the whole country; (iii) the first Brazilian Championship of
Judo happened in 1954, and (iv) the Federação Paulista de Judo
(São Paulo Judo Federation), the very first state federation,
was founded in 1958. The tradition of Brazilian judo started
longer before it became known worldwide: (i) in Europe, the
very first competition involving judokas of two countries, France
and England, only took place in 1947; (ii) the first institution
organized at international level was the European Union of Judo,
founded in 1948, and (iii) the Asiatic Union of Judo was founded

in 1949. Back to Brazil, (i) the Budokan Association began to
organize yearly tournaments with affiliated associations in 1948,
establishing the expansion of judo all over the country; (ii) Brazil
organized the World Championship of Judo in Rio de Janeiro in
1965, and (iii) the Confederação Brasileira de Judô (Brazilian
Judo Confederation) was founded on March 18, 1966. Moreover,
judo was introduced in the Olympic Program for the very first
time in Munich in 1972, when Brazil won a bronze medal in the
middleweight category: the very first Olympic medal of judo.
Today, Brazilian judo is among the most competitive nations in
the world, among the best 3 in the Pan-American Games and
has hegemony at the South American level. In 2003, there were
around 4,000 judo gyms and associations in the country and the
estimates of participants reached nearly 2 million people of
different ages and genders.

Judo

do judô à época), com a participação de cariocas, mineiros, gaúchos
e paulistas. Massayoshi Kawakami foi o destaque da competição
ao vencer nas categorias 3o dan e absoluto. Em 17 de abril de 1958
é fundada a primeira federação estadual da modalidade, a
Federação Paulista de Judô.

Interpretação das décadas de 1940-1950 Após a II Guerra
Mundial iniciam-se os primeiros torneios locais. Cresce o número de
praticantes e o primeiro Campeonato Brasileiro é realizado. Surgem
as primeiras organizações da modalidade. Portanto, o aspecto
competitivo do judô e sua institucionalização passam a ter suas bases,
prosseguindo com a participação brasileira em eventos internacionais.

Década de 1960 O Brasil estréia em Campeonatos Mundiais
com a participação de Lhofei Shiozawa, durante a terceira edição
do evento, na França em 1961. Em 1964, o judô é apresentado
como modalidade de demonstração nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
O Brasil envia um atleta, Lhofei Shiozawa, na categoria médio.
Pela primeira e única vez, o Brasil organiza o Campeonato Mundial
de Judô, em 1965, no Rio de Janeiro. Em 18 de março de 1969 é
fundada a Confederação Brasileira de Judô.

Década de 1970  O Brasil conquista sua primeira medalha em
Campeonatos Mundiais, bronze com Chiaki Ishii na categoria meio-
pesado, em Ludwigshafen (Alemanha) em 1971. No ano seguinte a
Confederação Brasileira de Judô é reconhecida pelo decreto 71.135
e passa a comandar a modalidade no território nacional. Seu primeiro
presidente é Augusto Cordeiro. Ainda em 1972, o judô é aceito como
modalidade olímpica. O Brasil envia os atletas Lhofei Shiozawa e
Chiaki Ishii para os Jogos Olímpicos de Munique. Esse último
conquista a primeira medalha olímpica do judô brasileiro, bronze
entre os meio-pesados. Quatro anos depois, o Brasil enviaria três
atletas para disputar os Jogos Olímpicos de Montreal. Nessa
competição o judô brasileiro não conquista medalhas, mas pela
primeira vez conta com um técnico: Ikuo Onodera. Em 1979, Walter
Carmona conquista a medalha de bronze na categoria médio no
Campeonato Mundial de Paris. No mesmo ano as judocas do Brasil
fariam sua estréia em competições internacionais com a participação
de quatro atletas no Sul-Americano da Argentina.

Interpretação das décadas de 1960-1970 O judô passa a fazer
parte, definitivamente, do cenário esportivo mundial, especialmente
com sua inclusão no programa olímpico. No Brasil, ocorre a
estruturação organizacional da modalidade e a realização de um
Campeonato Mundial. Os atletas brasileiros começam a demonstrar
seu potencial nas competições internacionais, conquistando medalhas
em Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos.

Década de 1980 Em 1980, ocorre a primeira competição feminina
oficial em território nacional na Universidade Gama Filho (RJ). No
mesmo ano o judô feminino tem o seu I Campeonato Mundial,
realizado em Nova Iorque. O Brasil envia sua equipe. Nos Jogos
Olímpicos de Moscou (1980), são disputadas sete categorias de
peso e a categoria absoluta (sem limites de peso). O Brasil envia,
pela primeira vez, um atleta para cada categoria de peso, mas
nenhuma medalha é conquistada. Quatro anos depois, a equipe
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enviada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles conquista o maior
número de medalhas nesse tipo de competição até hoje: bronze
para Luiz Onmura (leve), bronze para Walter Carmona (médio) e
prata para Douglas Vieira (meio-pesado). Em 1987, mais uma
medalha em Campeonatos Mundiais para o Brasil, dessa vez a
medalha de bronze em Essen (Alemanha) com Aurélio Miguel (meio-
pesado). No cenário internacional, a grande novidade da década
passa a ser a inclusão do judô feminino como modalidade de
demonstração nos Jogos Olímpicos de Seul (1988). Pela primeira
vez um esporte de combate foi disputado por mulheres. Duas atletas
representam o Brasil no evento: Mônica Angelucci (ligeiro) e Soraya
André (meio-pesado). O feminino não conquista medalhas, mas
pela primeira vez um judoca brasileiro sobe no ponto mais alto do
pódio: Aurélio Miguel vence entre os meio-pesados.

Década de 1990 Nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, o
judô feminino é incluído como modalidade olímpica. Nesse evento,
o Brasil compete com as duas equipes completas. O atleta Rogério
Sampaio conquista a medalha de ouro na categoria meio-leve. No
ano seguinte, Rogério Sampaio muda de categoria (leve) e conquista
a medalha de bronze no Mundial de Hamilton (Canadá). Aurélio
Miguel termina a competição em segundo lugar na categoria meio-
pesado, tornando-se o primeiro judoca brasileiro a chegar a uma
final de Campeonato Mundial. No Mundial seguinte, realizado em
Makuhari (Japão), o Brasil conquista sua primeira medalha no
feminino com a atleta Danielle Zangrando (leve). Nos Jogos
Olímpicos de Atlanta (1996), o Brasil não consegue classificar
atletas nas categorias meio-leve e meio-pesado feminino. Porém,
conquista duas medalhas de bronze no masculino: Aurélio Miguel
na categoria meio-pesado e Henrique Guimarães na categoria meio-
leve. O sucesso também foi grande nos Jogos Para-Olímpicos de
Atlanta: o judoca Antônio Tenório conquista a medalha de ouro na
categoria médio, na classe B1 (visão zero). No Mundial de Paris
(França), em 1997, a participação do Brasil é a melhor em todos os
tempos: Edinanci Silva conquista a medalha de bronze na categoria
meio-pesado feminina, Aurélio Miguel disputa nova final e conquista

a medalha de prata entre os meio-pesados e Fúlvio Miyata conquista
a medalha de bronze entre os ligeiros. O segundo Mundial por
equipes é realizado em 1998, na Bielorússia, com campanha
excelente da equipe masculina brasileira que termina a competição
em segundo lugar, perdendo apenas para o Japão. Em 1999, durante
o Mundial de Birmingham ocorrem duas novidades: as categorias
de peso têm seus limites alterados e o quimono azul é utilizado
pela primeira vez em um Campeonato Mundial. O atleta Sebástian
Pereira conquista a medalha de bronze na categoria leve.

Interpretação das décadas de 1980-1990 O judô brasileiro
estabelece seu espaço no cenário internacional, com várias
conquistas de medalhas em Campeonatos Mundiais, Jogos
Olímpicos e Para-Olímpicos. Embora não existam registros precisos,
pressupõe-se que nesse período o número de praticantes de judô
tenha aumentado consideravelmente no Brasil.

2000-2003  Nos Jogos Olímpicos de Sydney, o Brasil consegue
duas medalhas de prata com os atletas Carlos Honorato (médio)
e Tiago Camilo (leve). Tiago, de 18 anos, torna-se o judoca mais
novo a conquistar uma medalha olímpica. Nos Jogos Para-
Olímpicos, Antônio Tenório conquista o bicampeonato. Em 2001,
dois acontecimentos marcam o judô nacional: (1) A família
Mamede, dirigindo a Confederação Brasileira de Judô desde 1979
e uma das mais criticadas administrações do esporte nacional,
perde o comando da entidade para Paulo Wanderley; (2) o judoca
Aurélio Miguel recebe o título de judoca do milênio nas Américas
pela União Pan-Americana de Judô. No tatame, os acontecimentos
não são tão positivos: o Brasil não conquista medalhas no Mundial
de Munique (Alemanha) em 2001. Em 2003, o judô brasileiro
volta a viver grandes momentos: a modalidade conquista o maior
número de medalhas de ouro para o país nos Jogos Pan-
Americanos de São Domingos; Edinanci Silva, Mário Sabino e
Carlos Honorato conquistam as medalhas de bronze em suas
categorias no Mundial de Osaka (Japão); a cidade do Rio de
Janeiro é escolhida para sediar o Mundial de 2007.

Situação Atual A Confederação Brasileira de Judô atualmente
tem federações filiadas em todos os Estados do país e a modalidade
é amplamente praticada em escolas, clubes e academias de ginástica.
Porém, os atletas registrados são ainda conhecidos por estimativas e
estas indicam a existência de cerca de duzentos mil praticantes na
condição de filiados (20 mil em SP e 3,5 mil no RJ), incluindo portanto
participantes regulares e registrados. Se efetiva, esta cifra corresponde
a um total dez vezes maior do que aquele encontrado em 1971 pelo
Diagnóstico da Educação Física e Desportos no Brasil, isto é 22.842
atletas registrados nas federações (DaCosta, 1971). Quanto aos
praticantes, as estimativas têm variado desde o final da década de
1990 entre um e dois milhões por diversas fontes, o que corresponde
mesmo na avaliação mínima a um dos esportes mais praticados no
Brasil (Mubarac & Tambucci, 2003). Segundo o Sindicato dos
Estabelecimentos de Esportes Aquáticos e Terrestres do Estado de
São Paulo – SEEAATESP, havia cerca de 4 mil academias e associações
de judô no país em 2003, em levantamento feito junto ao Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas-CNPJ do Ministério da Fazenda. Esta
cifra, em que pese sobreposição de registros, confirmaria em parte a
estimativa maior de praticantes de judô no país. Hoje, o judô brasileiro
situa-se entre as sete nações mais competitivas do mundo na
modalidade, oscila entre as três melhores nos Jogos Pan-Americanos,
e tem a hegemonia no nível sul-americano (COB, 2001).

Fontes  Brousse, M.; Matsumoto, D. Judo – a sport and a way of
life. International Judo Federation, 1999; Silva, G. P. Histórico da
mulher no judô: preconceitos, estereótipos e discriminações.
Motrivivência, p.195-207, 1994; Virgílio, S. A arte do judô. Papirus,
1986; www.judobrasil.com.br; www.ijf.org; Mubarac U. e Tambucci
L. Reflexões sobre a história do Judô no Brasil. Citado de
www.judobrasil.com.br, acessado em 06.01.2004; DaCosta, L. P.
Diagnóstico da Educação Física e Desportos no Brasil. MEC,
Brasília, 1971; SEEAATESP (comunicação oral de G. Bertevelo,
2003); COB. Diagnóstico e Análise das Modalidades Olímpicas.
Rio de Janeiro, 2001. www.olympic.org/uk/sports/programme/
disciplines_uk.asp?DiscCode=JU

A grande escala das práticas de lutas e artes marciais no Brasil da
atualidade, solicita a elaboração de uma análise de perspectivas
em que se possa compreendê-las em conjunto. No Brasil, o conjunto
dessas lutas que compõem o universo das artes marciais são
provenientes principalmente do Japão, China e Coréia. Porém,
apesar do forte referencial filosófico que possuem, algumas delas
talvez devido à excessiva valorização da prática esportiva estão
perdendo a identidade original.

As lutas pelo critério de “Arte Marcial” incluem as de origem Japonesa
(Judô, Karate-Do, Kendo, Sumo, Aikido, etc...); Chinesa (Wushu,
popularmente denominado ou reconhecido como Kung Fu); e Coreana
(Tae Kwon Do). Por outro lado, as lutas principais que não apresentam
marcadamente características filosóficas – religiosas na sua origem –
são o Boxe, a Capoeira, a Luta (olímpica), o Muai Thai, o Jiu Jitsu
brasileiro, difundido pela família Grace, e o “Vale Tudo”. Esta
classificação pode ser refeita no que diz respeito às características
referentes ao caráter esportivo/competitivo ou não, como também
quanto ao valor educacional, sobretudo diante das adaptações
desenvolvida no Ocidente em geral e no Brasil em particular. Como
exemplo pode-se citar o que ocorre com o Karate-Do, com o Tae Kwon
Do, Aikido, Kung Fu dentre as de origem oriental. E também com a
própria capoeira sobre a qual como as demais orientais também se
discutem aspectos da sua prática esportiva diferentemente da não
esportiva, possuindo inclusive grupos e associações com características
que contemplam abordagens diferentes.

Além disso, há também em algumas modalidades uma profusão de
estilos como é o caso do Karate Do e do Kung Fu, que se subdividem
em inúmeros campos, refletindo no aparecimento de várias federações
e confederações, ou ainda entidades com representatividade
internacional. Essas subdivisões, muitas delas históricas com
características ideológicas, culturais, e até mesmo familiares, afloram
no Brasil e se acentuam devido a própria legislação que facilita essa
situação nem sempre útil para a administração esportiva. Esta
variedade repercute nas características técnicas que são de
responsabilidades das organizações de modalidades. E desde que os
conceitos da Educação Física são instrumentos de operação
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metodológica, deve haver um mínimo de controle na disseminação do
ensino das lutas e artes marciais uma vez que não houve até agora
qualquer forma de regulamentação quanto ao seu aspecto educacional
pedagógico. Não há hoje no país uma situação de consenso para o
conteúdo formal necessário à outorga de autorização para dar aulas de
qualquer forma de lutas ou artes marciais. O que é muito preocupante,
pois “lesões psicológicas” podem advir de orientações equivocadas.

Embora haja um confronto implícito entre as lutas, algumas delas
principalmente as artes marciais possuem uma aceitação e
reconhecimento/identificação como educadoras, disciplinadoras e
portanto formadoras. Dentre elas o Judô e o Karate-Do ocupam
lugar de destaque nessa preferência. O Judô pela grande divulgação
desde sua origem no tocante ao seu potencial, tradicionalmente
atinge muitas crianças e tem seu lugar mais que garantido pela
preferência do grande público brasileiro, haja visto os excelentes
resultados obtidos nas olimpíadas em comparação com outras
modalidades. O Karate-Do possui também um grande número de
praticantes no Brasil, mas a grande variedade de estilos ou mesmo
federações tem dificultado um pouco uma maior amplitude na sua
procura. A mesma realidade encontra o Kung-Fu, nome
popularmente utilizado para denominar as artes de luta cuja origem
é a China. As diferenças históricas são referentes à profusão de
estilos ou escolas. Constituem ângulos diferentes de estudar uma
arte secular / ou milenar; já as questões organizacionais que
constituem nas diferentes federações ou mesmo confederações
possuem um caráter político, ideológico nas posturas de condução
dos seus referidos segmentos.

Hoje, o Judô tem um alcance maior, tendo penetração garantida
nas estruturas educacionais desde o ensino fundamental até a
universidade (inclusive pós-graduação). Paralelamente nas
academias e clubes por todo país se organizam em torno de
federações estaduais e estas por sua vez em torno de uma
representante nacional. Cabe citar também o Karate-Do cuja
introdução oficial no Brasil se fez na década de 1950, seguindo as
primeiras apresentações oficiais nos Estados Unidos a cargo dos
mestres da JKA (The Japan Karate Association), pelas pessoas

dos mestres Y.Tanaka, S.Uriu, J.Sagara, Taniguchi e outros cuja
história está sendo escrita na atualidade. Ultimamente o Karate-
Do tem apresentado um grande crescimento devido a
popularização de sua prática que segue ocupação similar à do
Judô. Sua estrutura orgânica tem sido muito conturbada pelos
confrontos históricos anteriormente citados, mas estão em plena
operação as federações respectivas e estas nacionalmente em
organismos confederativos. Duas delas têm representatividade
internacional (WKF e ITKF). Além disso há também as
organizações de estilos ou escolas que possuem uma unidade
central geralmente localizada no Japão, país origem desta arte.
Dentre essas organizações a maior, e mais antiga, JKA,
reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura do Japão,
possui 120 países filiados; talvez seja não somente maior como
organização de estilo mas também maior que algumas das
federações que congregam estilos e escolas diferentes. Kung Fu
também possui estrutura com situações similares as do Karate-
Do, não apresentando pelo menos no momento a mesma
penetração no sistema educacional que as encontradas pelo Judô
e Karate-Do. Entretanto o número de praticantes tem crescido
muito nos últimos anos no país compondo com o Tai Chi Chuan e
o Lian Gong manifestações corporais muito procuradas pelo público
mais adulto permanecendo no Kung Fu o público mais jovem.

Finalmente, para se focalizar a situação brasileira é necessário ter
como base os imigrantes orientais que trouxeram para o país suas
tradições de lutas e artes marciais. No início da imigração os mestres
pioneiros destas atividades ficaram restritos aos núcleos de imigrantes
ou mesmo familiares. Com o passar dos anos a disseminação dessas
lutas não somente foi angariando muitos adeptos e fãs mas também
foi se adaptando a ponto de quase constituir uma escola brasileira,
nas variadas formas de ver as lutas independentemente das
características específicas pertinentes a cada uma delas. As diferenças
de origem encontraram aqui uma possibilidade de miscigenação
acolhedora e igualmente criadora. Esta particularidade pode explicar
o sucesso na introdução de todas as formas de lutas no Brasil, cujo
destaque internacional hoje é afiançado acima de tudo pela escala de
milhões de praticantes identificados por toda parte na nação.


