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Este estudo preliminar tem o objetivo de registrar os fatos históricos mais importantes da introdução do
judô no Rio Grande do Sul. A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica, coleta de informações em jornais e
documentos históricos, além de entrevistas semi estruturadas. A relevãncia deste trabalho reside no fato de
existir pouco material bibliográfico registrando esses fatos. O Judô Kodokan surgiu no Japão em 1882. Foi
modificado pelo Professor Jigoro Kano a partir do Jiu-Jitsu e passou a ser difundido no Japão e internacionalmente
por Kano e seus discípulos. Outra forma de difusão deste esporte foi através da imigração japonesa. Em novembro
de 1914 Mitsuo Maeda, (Conde Koma) chega em Porto Alegre, realizando a primeira apresentação do método de
Kano no Brasil. Conde Koma parece não ter influenciado muito na implantação do judô no estado. Takeo Yano e
Aloísio Bandeira de Melo, Professor loanzi, foram os principais nomes relacionados ao surgimento deste esporte
no Rio Grande do Sul. O Esporte Clube Ruy Barbosa parece ter sido o mais importante local de treino de judô no
estado na década de 50. A Federação Gaúcha de judô foi fundada em 11 /03/1969 e reconhecida pela CBJ no ano
seguinte. Em 2005, apesar de um certo declínio geral, o atleta João Derly Jr. da SOGIPA sagrou-se campeão
mundial na classe sênior, sendo o primeiro brasileiro a conquistar esse titulo. Espera-se que ao final da coleta de
dados tenhamos um registro mais adequado sobre a introdução deste esporte no estado.
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