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Depois De 3 anos De resultaDos ruins, a juDoca sarah Menezes trocou o piauí pelo 

rio, MuDou o prograMa De treinos e até a forMa De lutar para buscar o priMeiro 

bicaMpeonato olíMpico De uMa brasileira eM uM esporte inDiviDual. as expressivas 

conquistas Dos últiMos Meses MostraraM que ela toMou o ruMo correto

Com a experiência 
de duas Olimpíadas 

e um ouro em 
Londres, Sarah 

chega ao Rio para 
fazer história 

no judô 



judô
por  Márcio KroEHN   fotos stEfaNo MartiNi



julho do ano passado, Sarah Menezes, primeira brasileira a conquis-
tar uma medalha de ouro no judô (o feito se deu em Londres-2012), 

trocou Teresina, no Piauí, pelo Rio de Janeiro. A mudança, planejada pela Confederação Brasileira de 
Judô (CBJ), buscava devolver o foco à atleta, que vinha acumulando maus resultados nos torneios inter-
nacionais. Na cidade-sede da Olimpíada, ela poderia sentir o clima da competição e treinar com judocas 
de alto nível. Na terra natal, Sarah não tinha mais adversárias que conseguissem melhorar a sua técnica. 
Longe de casa, se deparou com outro desafio: o trabalho doméstico. De todas as atividades, lavar roupa 
é o que mais odeia fazer. Em vez de se entregar à praticidade da máquina de lavar, prefere esfregar à 
mão os quimonos azul royal e branco – no Piauí, o trabalho era realizado pelo pai, José Rogério. Por 
isso, quando Sarah entrar na Arena Carioca 2, no sábado 6 de agosto, vai exibir um quimono impecável 
na tentativa de fazer história como a primeira brasileira bicampeã olímpica em um esporte individual. 
A piauiense ainda lidera o esquadrão de mulheres brasileiras que, também pela primeira vez, deverá  
conquistar mais medalhas do que os homens.

Em

judô
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Sarah se preparando no Rio: os maus resultados fizeram com que ela 
procurasse parceiras mais fortes para treinar





Como Sarah, outros seis judocas tentarão defender suas medalhas de 
ouro conquistadas em Londres. O público conseguirá saber quem são eles 
por uma identificação especial, chamada de backnumber, que fica colada 
nas costas dos atletas. Os outros cinco são Lasha Shavdatuashvili, da 
Geórgia, Teddy Riner, da França, Kayla Harrisson, dos Estados Unidos, 
Idalys Ortiz, de Cuba, e Kaori Matsumoto, do Japão. “O nível da Olim-
píada no Rio será mais forte e mais disputado do que em Londres”, diz  
Sarah. “Mas não adianta olhar o passado. No judô, é preciso ter calma 
para lidar com a pressão e provar o seu valor na luta.”

Se hoje Sarah figura entre as favoritas da categoria ligeiro (para atletas 
com no máximo 48 quilos), até meados do ano passado havia dúvidas 
sobre sua convocação para a Olimpíada. A queda de rendimento foi notó-
ria. Depois do título no Grand Slam de Tyumen, na Rússia, em julho de 
2014, a judoca passou a perder confrontos em sequência e ficar fora das 
fases finais das competições. As derrotas para a francesa Amandine Bu-
chard, no Mundial de Chelyabinske, e para a russa Alesya Kuznetsova, 
no Grand Slam de Tóquio, foram consideradas tropeços pela comissão 
técnica da seleção, que deveriam ser esquecidas rapidamente. Quando 
a então desconhecida israelense Shir a Rishony venceu a brasileira no 
Grand Prix de Dusseldorf, na Alemanha, era sinal de que a má fase 
poderia durar mais. Foi aí que Ney Wilson, gestor de alto rendimento 
da CBJ, decidiu agir rápido. Ele percebeu que não só as condições de 
treinamento no Piauí não eram as ideais – além da falta de qualidade das 
adversárias, o centro de treinamento funcionava de forma improvisada –, 
como os compromissos com patrocinadores exigiam deslocamentos cons-
tantes para o Sudeste. Nesse ponto, a CBJ usou a lógica para convencer 
a atleta a mudar-se para o Rio: viagens de mais significavam treinos de 
menos. O resultado só poderia ser ruim.

O início da virada de Sarah começou com um balde de água fria, a 
não convocação da atleta para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 
julho do ano passado. Ela foi substituída pela mineira Nathália Brígida, 
à época com 22 anos, que ficou com a medalha de bronze no torneio. O 
resultado e, principalmente, o desempenho confirmou que Nathália es-
tava pronta para ser a substituta caso a titular não conseguisse recuperar 
a forma técnica. “A Nathália tirou a Sarah da zona de conforto”, diz a 
técnica Rosicleia Campos, que há 11 anos comanda a seleção feminina 
de judô. “Ela voltou a ser competitiva e o trabalho foi fundamental para 
o crescimento das duas atletas.”

Sarah tem a seu favor virtudes que só os grandes campeões possuem: 
humildade e persistência. Enquanto a seleção participava de um torneio 
no Canadá, ela cumpria o plano da CBJ de se preparar intensamente para 
o Mundial de Astana, no Cazaquistão, em agosto. Na primeira luta, foi 
derrotada pela belga Charline Van Snick, medalha de bronze em Londres- 
2012. Dessa vez, a continuidade da má sequência de apresentações de Sarah 
evidenciou um problema ainda não atacado pelos treinadores. A campeã 
olímpica estava com dificuldades para se adaptar às novas regras. Após os 
Jogos de Londres, a Federação Internacional de Judô quis acabar com uma 
série de controvérsias que deixavam as lutas amarradas. Atletas que buscavam 

vencer com as punições dos adversár-
sios ficaram em desvantagem. A falta 
de combatividade passou a ser punida 
e sua repetição pode causar a elimi-
nação. As pontuações só acontecem 
com a aplicação de golpes. Em caso 
de empate, o golden score não tem 
mais tempo determinado, o que obri-
ga os judocas a darem dinamismo 
à luta para não serem punidos com 
a desclassificação.

O que Sarah tem a ver com isso? 
Ela é considerada uma lutadora 
estrategista, que não se importa com 
uma vitória pelo ponto mínimo que, 
muitas vezes, vinha justamente de 
punições dadas às adversárias. 
Era preciso, então, fazê-la entender 
que seu estilo de luta deveria mudar. 
A enxadrista deveria se transfor-
mar numa lutadora mais agressiva. 
“A Sarah tem uma inteligência de 
competição acima da média, por isso 
é campeã olímpica”, diz Rosicleia 
Campos. “Como ela é cabeça dura 
e autossuficiente, precisamos editar 
os vídeos das lutas mostrar quais 
erros tinham quer ser trabalhados.”
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Sarah Menezes 
precisou mudar os 
treinos e adaptar 
a técnica para as 

novas regras do 
judô. A intenção 
da Confederação 

Internacional foi dar 
mais dinamismo e 

agressividade às lutas 



até o início 
dEstE ano, 

sarah
não EstaVa 
garantida 
nos jogos 

do rio, mas 
um primEiro 

sEmEstrE 
brilhantE 

garantiu a 
conVocação 
dEla para a 

sElEção

judô



em 2008. Seu amor pelos animais, principalmente pelos cachorros, 
fazia a pequena Sarah sonhar em ser médica veterinária enquanto se 
divertia no tatame da academia do treinador Expedito Falcão. Ele, 
porém, percebeu que tinha um talento raro nas mãos e começou a dese-
nhar um futuro diferente para ela. Sarah gostava dos golpes e adorava 
jogar os meninos no chão. Seu diferencial era ajustar a técnica dos 
companheiros de treino – prática que ainda mantém na seleção. Esse 
detalhe mostrava para Expedito que ela tinha velocidade de aprendiza-
do. Por isso, os resultados apareceram desde cedo.

A prova definitiva do talento aconteceu na disputa do Campeonato 
Pan-Americano, em La Paz. Com 13 anos, Sarah não contaria com o apoio 
financeiro da CBJ, por ser muito jovem. Para ela viajar e competir, Expedito 
tirou dinheiro do bolso. A conquista do ouro no torneio comprovou aquilo 
que ele já sabia: Sarah seria uma atleta profissional de alto nível. A projeção 
que Expedito fazia era uma medalha no terceiro ciclo olímpico. Em 2008, 
seria o deslumbramento. Em 2012, o aprendizado. Em  2016, a consagração. 
“Ela acelerou o processo”, diz o técnico.

Primeira judoca brasileira a pisar no tatame olímpico, Sarah pode 
dar início a um feito inédito na modalidade. De 1984 a 2012, o mas-
culino conquistou ao menos uma medalha em cada edição. O primeiro 
pódio feminino só veio em 2008. Em 2012, pela primeira vez elas 
igualaram as conquistas deles: duas medalhas para cada gênero. Nesta 
edição, a expectativa é que o judô repita o mesmo número de conquistas 
de Londres, mas com três pódios femininos. O time brasileiro é muito 
forte. Além de Sarah, a equipe tem Érika Miranda, Rafaela Silva, 
Mariana Silva, Maria Portela, Mayra Aguiar e Maria Altheman. 
“A previsão é que o judô conquiste quatro medalhas e o feminino deve 
se consagrar e passar o masculino em número de pódios”, diz Flávio 
Canto, medalha de bronze em Atenas-2004 e fundador do Instituto 
Reação, Ong que promove a inclusão social por meio do judô. “A Sarah 
e a Mayra estão no primeiro time de medalhas, com a Érica e Rafaela 
numa escala abaixo.”

Para que os altos e baixos fiquem  no passado, Sarah tem feito um 
trabalho psicológico bastante intenso. A primeira preocupação é evitar 
que a pressão externa por uma nova conquista abale a confiança da atleta. 
A segunda é fazê-la mentalizar a possibilidade de se tornar a melhor atleta 
da história do judô brasileiro, em caso de bicampeonato. Neste ano, como em 
2012, ela está em ascensão, com medalhas em grand slams, pan-americanos 
e world masters. Paciente, Sarah só quer acordar bem disposta no dia 6 de 
agosto para, quem sabe, ir dormir com os louros da vitória. 

Fraquejar no processo de rein-
venção nunca  passou pela cabeça 
de Sarah, que colocou como meta 
repetir no Rio a experiência de subir 
ao pódio olímpico, mesmo que o 
prêmio não seja dourado. Em 2016, 
nas cinco competições oficiais que 
disputou, ela conquistou medalha em 
todas (dois ouros, uma prata e dois 
bronzes). A reviravolta teve início em 
janeiro, em Cuba, no Grand Prix, 
quando o destino colocou Sarah 
frente a frente com a israelense Shira 
na final. A atleta que foi o símbolo da 
pior fase de Sarah levou um ippon, 
o golpe perfeito do judô, faltando 
dois minutos e 31 segundos para o 
final da luta. Em abril, também em 
Havana, Sarah conquistou seu se-
gundo título do ano no Campeonato 
Pan-Americano de judô, ao vencer a 
atual campeã mundial, Paula Pareto, 
da Argentina. Para consolidar a 
ascensão, a brasileira ficou com a 
prata na disputa do World Masters, 
em Guadalajara, realizado no 
México no final de maio. No último 
torneio antes dos Jogos, foi derrotada 
pela japonesa Ami Kondo, mas saiu 
satisfeita. “Mudaram as regras do 
jogo e minha experiência me ajuda a 
ser mais inteligente e agressiva, além 
de estratégica”, diz “É uma nova 
luta que exige atenção para não ser 
desclassificada.”

A Olimpíada do Rio será a 
terceira de Sarah. Se dependesse 
da atleta, muito provavelmente ela 
não teria ido nem para Pequim, 
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