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JUDO: CRITICA RADICAL
Francisco Maud de
Carvalho Freifas

RESUMO
0 judo, como os outros desportos, escondido no seu apolitiquismo, coadjuva o
processo de inculcagbo e internalizageo de
urn dado comportamento, absolutamente
indispensevel a reproduce° social. Longe de
favorecer o inter-relacionamento entre as
criangas necesserio a "socializageo" para a
outrificagao social, o judo tern sido utilizado
como meio de socializageo as verdades absolutas do anacronismo social brasileiro. Por
outro lado, alguns professores (Senseis) tern
apresentado o judO como urn paradigma de
uma sociedade alienigena, que precisa disseminar-se no amago da sociedade brasileira para reforgar o quadro de perda de
identidade cultural pela qual este passando.
0 judo da forma como se processa, i. e., a
sua agao pedagOgica 6 anticientifica e
dogrnatica na medida em que, utilizada como argumento necesserio ao surgimento da
disciplina(?) nas criangas, usa regras de conduta que vâo do impedimento de beber
egua durante as aulas (treinos) ate o absurdo Obice ao desenvolvimento da criatividade
e da espontaneidade. Por meio da critica radical, procura-se evidenciar que o judO nao
pode continuar "escamoteando a diviseo da
sociedade em classes antagOnicas", porque
ele acaba colocando-se "a servigo da perpetuagao da referida diviseo". Trabalhando
pela realizagad da "grande utopia", professor (de judO) critico, de forma paeiente—impaciente deve participar, efetivamente, de
maneira diretiva na genese da criatividade e
da espontaneidade das criangas que futuramente as afastare dos simbolos e dos mitos
da sociedade burguesa brasileira contemporanea. Longe do fetichismo e da mistificagao icOnica burguesa, estas criangas criticas
e rebeldes poderao estabelecer novas rumos
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a consecugeb da outrificacâo social.
0 JUDO tern participado negativamente no desenvolvimento do psiquismo
infantil por introjetar nas criancas, de forma
autoritaria, regras de cot'tduta ditas "oficiais"
mas que na realidade sao as regras de conduta corn as quais determinada classe social,
por sinal hegemOnica, procura a manutenceo de uma certa ordem social e econ6mica.
Por outro lado, tal como tern sido ensinado no Brasil, o JUDO apresenta-se inadequado do ponto de vista antropolOgico,
pautando-se quase sempre numa linha de
trabalho nao cientifica e referendada apenas
pela reflexão (?) "acholOgica".
Aceitando o pressuposto de que qualquer forma de ensino 6 um prolongamento,
as vezes mediocre, de uma dada formacao
sOcio—econ6mica, embora mantertha uma
certa autonomia, i 6., a "relacio nnitua entre
superestrutura ideolOgica e base econOmica
nä° 6 unilateral" (RESHETOV, p. 23), o JUDO neste exato period° histOrico, coma as
outros desportos, reflete como entidade de
socializagäo a crise pela qual passa a sociedade brasileira.
Para nos que vivenciamos durante
longos anos, corn "a ditadura", o processo
judoistico, como atleta, tecnico e professor,
entendemos ter procedencia a elaboragão de
uma critica, explicita e implicita, a determinados parametros pedagOgicos ou/e filos&
fleas do JUDO brasileiro.
0 JUDO verdadeiramente veicuta, GU
meihor, seus professores difundem no DOJO regras pre-estabelecidas, nao baseadas

no consenso, portanto nao-democrâticas,
que, exacerbadas, produzem uma irrespon&Wel submissio que fatalmente conduz Os
individuos a uma autoconsciencia alienada.
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Criangas de 04 a 10 anos quando
adentram a pratica do JUDO deparam-se

corn uma enormidade de "regrinhas", quase
sempre fruto do apedeutismo professoral,
urn tanto equivocas para o seu entendimento„ uma vez que lhes escapa o conhecimento da conexao universal dos fenOmenos.
Por terem uma visao sincretica da sociedade
tais criangas, algumas escapam, educadas,
i.e., amestradas para a docilidade e a subserviancia.
Tais "regrinhas" vac) desde o impedimento de beber agua durante as aulas (treinos) ate o absurdo impedimento do desenvolvimento da criatividade e da espontaneidade. Por meio delas a imaginagao das
criangas 6 destruida, a sua capacidade criadora a anulada pela presenga constante do
professor, que as transforma em pequenos
autOmatos a repetir lugares comuns (CORBISIER, p. 72).

FISIOLOGIA, CONSENSUAL?
Do ponto de vista meramente filosOfico considero absurdo "o nao beber agua
durante os treinos" na medida em que o
JUDOGUI, impedindo a eliminagäo de calor
pela evaporagao e pela convecgao, provoca
uma maior sudorese no organismo na tentativa de manter a temperatura corporal
compativel corn o seu funcionamento normal.
Os aspectos fisiolOgicos da pratica do
JUDO sao complexos, e sua analise cornpieta ultrapassaria o objetivo do presente
labor. Limitarei a critica fisiolOgica apenas
essencialidade do equilibrio hidrico para a
manutengao do desempenho fisico.
Uma rapida revisao da literatura especializada e disponivel sobre a regulamentagâo tórmica poder6 demonstrar a nao logicidade e o cal-Mar anticientifico da pratica do
"nao beber agua" durante as aulas de JUDO.
Como sabemos, o total de agua no organismo adulto gira em torno de 70% do
p eso corporal magro (ASTRAND, p. 508) e
distribui-se de forma desigual pelo corpo
em tris compartimentos: no espago intersticial e no espago intravascular (HOLLMANN,
P. 67). A agua presente no organismo humano 6 oriunda do meio externo, i.e., agua
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ingerida mais agua dos alimentos e do meio
interno proveniente, por sua vez, da oxidagao dos substratos energaticos a conhecida como agua metabOlica e perfaz 25% da
necessidade hidrica de urn adulto sedentario
por dia (McARDLE, KATCH e KATCH, p. 32).
0 equilibrio hidrico (ingesta + excregao) do corpo humano mantern-se de forma
estavel no deborrer do dia. Por outro lado, a
compensagao da perda hidrica a determinada pela sensagao de sede e pela atuagao
conjunta do "centro da saciedade" situado
no hipotalamo (CHAVES, p. 131, ASTRAND,
p. 508), de modo que qualquer modificagao
no meio interno que resulta num deficit de
agua nas calulas (hipoidratagao), resultara
em sede, o que acarretara numa ingesta hidrica corretiva bem como numa maior reabsorcäo da agua a nivel renal (HOLLMANN,
p. 67).
Sendo o JUDO uma atividade fisica
que se desenvolve, mesmo em criangas,
corn uma intensidade entre 50 a 70% (ou
mais) da capacidade maxima de trabalho individual, ele a capaz de alterar o comportamento hidrico e a distribuigao eletrolitica
(HOLLMANN, p. 68). Por outro lado, MATHEWS E FOX (P. 223) consideram que a
conseqiiancia mais saria da sudorese provocada por trabalhos intensos 6 a perda de
agua, na medida em que tal situagao pode
acarretar uma diminuigao da volemia (volume de sangue circulante), determinada a
partir da diminuicao do debit° cardiaco
(ASTRAND, p. 509) produzindo ainda aumento indesejavel da freqiiancia cardiaca,
contudo estas alteragOes so ocorrem se as
perdas hidricas forem superiores a 5% do
peso corporal magro. Entretanto, instalada a
desidratagao, o rendimento (desempenho) 6
reduzido para uma determinada carga de
trabalho.
HULLEMANN (p. 54) evidencia que
perdas hidricas superiores a 5% do peso
corporal ocasionam sede, oliguria (diminuigao do volume de urina), irritagao cerebral e
comprometimento das capacidades fisica e
psiquica. Para esse pesquisador o controle
do equilibrio hidrico e eletrolitico deve ser
rigoroso na medida em que perdas de agua
iguais a 1% do peso corporal produzem alteragOes negativas na capacidade fisica, durante esforgos intensos.
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Durante uma sudorese profunda, alern
da perda hidrica, instala-se tembem uma
perda de eletrOlitos (sOdio, potassio e cloretos) que ira produzir distirbios significativos a nivel celular (na conduce. ° dos impulsos nervosos necessaries a contrageo muscular, no funcionamento glandular etc)
(CHAVES, p. 201) para McARDLE e col. (p.
31) as perdas excessivas de ague e eletrOlitos diminuem a tolerancia ao calor e o desempenho no trabalho fisico, podendo
acarretar ainda ceimbras induzidas pelo calor, exausteo termica ou intermaceo.
Outro aspecto muito importante da
regulacâo termica e hidrica é quanto ao aumento da temperatura corporal que, ate
392 C, atua favoravelmente no organismo
(GUILLET e col. p. 92). Outro pesquisador
(BUSKIRK e col. 1958) evidenciou que o aumento da temperatura corporal acima destes niveis provoca uma deterioraceo da termorregulacâo e da absorgeo maxima de
oxigenio. Deste modo, quando criancas se
exercitam corn o JUDOGUI num clime
quente e timid°, a eliminaceo de calor sere
perturbada,podendo ate mesmo ser frenada.
lmpedida na sua capacidade de eliminar o
calor metabolicamente produzido, a crianca
armazenara uma major quantidade deste
calor, o que podere submet8-la a uma internaceo. Para GUILLET e col. (p. 95) é importante observer que sendo portador de urn
menor peso corporal, entre outras causas, a
crianca tern seus mecanismos de defesa (adeptaceo) limitados e conseqiientemente as
possibilidades de acidentes termicos este°
aumentados.
Durante o balanco negativo de ague,
produzido por uma ingesteo menor do que
a excreceo, a oferta de liquid() necesserio ao
metabolismo provem da pele e dos milsculos, de modo que os Orgaos vitais se° protegidos. No entanto, pessada esta primeira fase e persistindo o deficit hidrico a ague do
plasma passa a ser removida, tornando 0
sangue mais concentrado, produzindo uma
defici8ncia circulatOria. Para que estes processos neo ocorram, colocando em risco as
funcOes vitals do organismo e necessaries
aos processos laborativos ou/e desportivos,
a demanda de ague deve ser igual a oferta,
impedindo assim os desajustes metabOlicos.
FOX (p. 283) enfatiza que durante atividades fisicas intensas, particularmente em
dias quentes e Cimidos, grandes quantidadés
de ague e eletrOlitos sio perdidos pelo corpo atraves da transpiraceo: e sendo assim,

se esta perda hidrica neo for reposta,podere
resultar em desidratacao. De acordo corn o
American College of Sport Medicine (FOX,
p. 254) esta pratica (muito comum no JUDO,
usada para perdas irracionais de "peso"
durante a pesagem para competicties) este
associada corn: reduce° da poténcia muscular; diminuicao do consumo maxim° de
oxigénio, especialmente se ha restriceo alimentar (perda de peso ou/e por desnutricao); diminuicao do tempo de trabalho; diminuicao do volume plasmatic° e sanguineo; reduce° da funceo cardiaca durante atividades submaximas; deterioracao dos processos termorregulatOrios; diminuicao do
fluxo sanguineo renal e do volume de fluido
filtrado pelos rins e aumento da quantidade
de eletrOlitos perdidos pelo organismo.
A desidratageo provocada pela alta
sudorese pode produzir, pelas eviancias de
GUILLET e col. (p. 97), na sua forma simples, reduce° da capacidade fisica e perturbagOes da contraceo muscular e na sua forma aguda resultare em instabilidade circulatOria, o que podera alterar o funcionamento cardiaco diminuindo o fluxo sanguine° cerebral resultando em lipotimia (desmaio). HULLEMANN (p. 53) enfatiza que em
dias quentes e Ornidos a troca do calor produzido pela atividade fisica corn o meio ambiente é dificultada, o que faz corn que a
temperatura corporal aumente ate niveis
criticos (42 2C) e a partir deste referencial
instala-se o colapso circulatOrio corn sintomatologia cerebral, disttirbios emocionais,
descoordenaceo, perda da orientaceo e obnubilacâo da consciencia.
Esta pequena revise° bibliografica sobre os efeitos da desidratacao (intencional
ou neo) demonstra que a associacho dos
'tens referidos cria urn potencial de alto risco
para os individyos que se exercitam sob
condicOes de deficit hidrico, principalmente
as criancas. Por isso, os professores criticos
portadores de uma competencia tecnica por
manipularem muito bem os conheciMentos
cientificos sobre os mecanismos da regulacâo termica permitireo aos seus alunos beberem agua sempre que eles pedirem e
p rincipalmente se o dia estiver quente e
Para KIRKIN e HOFFMAN (p. 147), individuos de ambos os sexos e de todas as
idades envolvidos na pratica sisternatica de
exercicios intensos num dia quenteedevem
beber urn copo (250 ml) de agua quinze a
vinte minutos apOs o inicio da atividade e
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devem continuar a beber a mesma quantidade ou urn pouco menos a cada quinze minutos. Por outro lado, se urn individuo tomar ou ingerir quantidades superiores as
estabelecidas, o liquid° pode distender as
paredes estomacais o que pode pressionar
seu diafragma tornando sua respiragao desconfortavel. Na pratica, a ingestio de 250 a
300m1 de âgua dez ou quinze minutos antes
do inicio do exercicio tern se mostrado conveniente na prevengao, juntamente corn a
ingestao durante, de males causados pelo
calor.
A atitude mais racional que os professores de JUDO devem tomar a programar
paradas ou intervalos ciclicos durante as
aulas, dedicados a ingested de agua "como
tambern estimular tais ingestdes hidricas ad
libitum". 0 constante "turnover" do liquido
perdido durante exercicios fisicos 6 urn dos
fatores primordiais necessarios ao born desempenho dos sistemas orginicos envolvidos na pratica desportiva cientifica•
JUDO: DA INTRANSITIVIDADE A
SUBMISSAO
Por outro lado, no impedimento da
imaginagao criadora argumentam que tal
ocorrencia coloca em risco a conduta moral
de respeito inconteste ao DOJO (area de
doutrina-agao) e ao SENSEI (professor ou
"ditador?), como se moral fosse uma coisa
mensuravel a partir das aparencias. Nada
mais falacioso e sicofantico, porque na verdade procuram escamotear, atraves destas
regrinhas, a verdadeira fungâo social do
JUDO e o verdadeiro compromisso (?) social do SENSEI, que a tornar-se guardiao do
seu sistema politico, procurando atraves de
atitudes impessoais a acriticas reproduzir
no ambiente do JUDO a relagâo de poder
vigente na sociedade.
Para CORBISIER (p. 73) "liquidar a
imaginagâo 6 liquidar tambem a raiz do espinto critic°, pois so podemos criticar o
mundo em que vivemos, e condena-lo na
medida em que confrontamo-lo corn outro",
que por motivos Obvios a obstado do conhecimento das criangas desde muito cedo,
para alas a verdade 6 americana ou/e
nica (I!!!). A liquidageo do sonho, da capacidade de sonhar, da capacidade de subjetivar
o objetivo do possivel do vir-a-ser promove
a resignagäo ao "modus vivendi" apresentado como se fora o spice do desenvolvimento da sociedade humana.
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O que pretendem corn o JUDO e suas
"regrinhas" importadas (do feudalismo nipOnico), participarem na criagäo de criangas
amorfas, decals e submissas? Ou sera que o
JUDO (?) antinemico pode se constituir num
espago fertil a genese de criangas autocriticas, comprometidas desde a mais tenra idade corn os deserdados do mundo, criangas
rebeldes, outrificadas e outrificadoras?
Urn pequeno lembrete: a receita para
criar animais obedientes e mansos 6 castra -los.
Todo clima de austeridade que margeia o DOJO (local de doutrinagao) induz o
submetimento as regras pre-estabelecidas
que nä° consideram a individualidade biolOgica da criangada, suas necessidades e anseios, bem coma ignoram as condigOes ob
Jetivas sob as quais vivem e determinam
suas necessidades e anseios.
Na escola da submissio, nossas criangas internalizam, desde os 4 anos de idade,
um arbitrario cultural imposto pela agao pedagOgica dos professores, que impede a
exteriorizagao da livre express5o, da imaginagao criadora, do espirito do coletivismo,
da solidariedade etc e normalmente tornamse submissas e frustradas, sendo talvez induzidas por esta frustragao a desenvolverem
o que FROMM (p. 34) chama de "destrutividade".
0 JUDO fora do ensino da tecnica me
passa uma conduta de vida vazia, oca de
contend° social, conseguindo em alguns casos agredir psiquicamente as criangas, resultando num afastamento precoce da sua
pratica.
Para mim, o determinante desta relagâo direta "vazio/afastamento" 6 o preprio
p rofessor que geralmente a portador de
uma consciancia intransitiva e raramente
transitiva ingenua e por isto mesmo possuidor de parcos conhecimentos sobre o mundo circundante. A intransitividade dos professores de JUDO resulta num estreitamento de captagao da realidade concreta e
quanto mais se distancia desta captagao do
real mais se aproxima de uma concepgâo
supersticiosa e innaginaria do mundo (FREIRE, p. 39). Na verdade, posso dizer que esta
consciancia magica conduz a anteriormente
nominada' autoconsciancia alienada. Eles
esti° no mundo mas ilk) corn o mundo.

NEUTRALIDADE PEDAGOGICA:
UM CONVENTICULO?
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Como diria PAULO FREIRE, a consciencia intransitivaAue permeia a agâo pedagOgica do JUDO referenda a concepgeo
banceria do ensino, i.e., 0 professor é aquele
que sabe e ensina (?) e a crianca o cornpleto
ignorante, cabendo a ela aceitar passivamente, sem replicas e nem treplicas, a inculcacao do conhecimento-tecnico e da ideologia do JUDO. Esta ideologia procura evide,,nciar uma aparente neutralidade do JUDO frente ao processo politico, i. e., procura
demonstrar que nao ha uma dimensao politica no ato educativo judoistico, tornando-o
urn puro que fazer, assim o JUDO seria uma
faceta da "educacao geral abstrata" dos seres humanos participes do processo.
Entendo, nitidamente, que perceber
este contradigeo na pratica pedagOgica do
JUDO é fundamental para "compreendermos as diferengas fundamentais entre uma
pratica ingenue, uma pratica astute e outra
critica" (FREIRE, p. 26).
A dicotomia entre JUDO e sociedade,
JUDO e politica me conduz a corppreenseo
de que os professores de JUDO, na sua
grande maioria, sec) "professores—policiais"
guardiOes dos interesses dos mandarins da
nova reptiblica. Como diria GADOTTI, o
professor assumiu o carater de agente de
controle, defensor dos interesses do sistema, dentro do local de doutrina-ageo (o
DOJO). 0 que mais interessa a este tipo de
professor é se o aluno aprende, se é cornportado e nao o que aprende, por que
aprende e como aprende. Atraves de uma
pratica tecnicista o professor (ou os professores) em questeo • procuram mecanicamente escamotear, pela sua atitude apolitica (?), a inculcageo da obediencia servil as
regras e aos valores morais e estatico/culturais da classe social dominante, pela qual é
estipendiado e da qual é apaniguado.
O professor de JUDO, e conhecemos
bem o seu discurso (quando tern) e a sua
pratica, alienado e autocrata, é o representante direto, embora a maioria nao se aperceba disto, de uma ideologia adaptativo—repressiva (MOFFAT, p. 43). A sua atitude repressive baseia-se e justifica-se por outro
escalbo do sistema ideolOgico global: é a
proposta adaptativa, ou seja, o modelo que
dita as pautas e determina o pensar e o
atuar normais, justificando a partir dai a
mensurageo e, a punigao dos desvios.
O JUDO, a doutrina-ageo, imp6e os
criterios de "normalidade" que em sintese
servem para que as criangas desde cedo pe-

netrem na roda vida do submetimento, da
humilhageo e do aviltamento da dignidade
humana. Embora na sociedade de consumo
dignidade seja uma coisa fora de moda, nao
tendo portanto o que se aviltar, o patolOgico
torna-se senso-comum. Estes criterios de
"normalidade" impostos de cima para baixo
e baseados numa certa "ciéncia", a psicologia, dao aos professores de JUDO "a impresseo de um conhecimento acabado da
crianga(...) e dos seus diversos graus de desenvolvimento". Longe de corresponderem
a realidade concreta de uma sociedade classista e retrOgrada, estes criterios sec) dissimulados de tal forma que assumem uma
"aparencia (...) quase perfeita de adequagao
aos interesses e necessidades das criangas,
mas que na realidade impOem, de maneira
leve, (...) os esquemas ideolOgicos da classe
hegemOnica" (SOBRI NO, p. 109).
0 mecanismo psicolOgico pelo qual
urn grupo humano submete outro funda-se
na desqualificageo dos modos de pensar e
agir deste outro grupo, corn apoio de argumentos pseudo-cientificos elaborados por
uma certa "Iumpem—intelligentzia" sinecuristas do grupo social dominante.
Sendo a moralidade "uma das formas
da consciencia social que exerce a fungi° de
regular a conduta dos homens em todos os
campos da vida social(...) numa sociedade
dividida em classes, a moral se reveste necessariamente de carater classista" (RESHETOV, p. 149). De modo que a desobediencia a moral burguesa é entendida como
uma atitude basicamente desumana, devendo por isto ser controlada e conduzida ao
caminho da "normalidade" burguesa.
COMPETICAO: PARA QUe?
Diversas facetas, como o JANUS
etrusco, compOem a ideologia do JUDO enquanto apendice—sustenteculo de uma educacao classista, e uma destas facetas é a
competigeo infantil, extemporanea e descontextualizada, isto é, descomprometida
corn o homem do devir.
Ao ser levado a competir, por que faze-1o? Para auto—realizageo? Como catarse?
Para adquirir "status" de campeao, o que
poderia no futuro garantir uma certa mobilidade social?
Tudo isto, me parece, carece de fundamentageo cientifica e de uma real cornpreenseo da ideologia dos desportos inseridos numa sociedade de classe. A competi-
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Cao infantil produzindo uma serie de disttirbios psiquicos-medo, ansiedade (que para
HORNEY a "uma reagao desproporcional ao
perigo, ou ate mesmo uma raga° ante urn
perigo imaginario" p. 27), timidez, inseguranga, etc, gera uma confusäo mental na
crianga, despersonalizando-a, psicoltizandoa e convertendo-a num oprimido (MOFFAT,
p. 17).
A competicâo como marco tedirico e
paradigmatico da sociedade capitalista, partindo da infra-estrutura econOrnica, "dissemina-se por todas as demais atividades e
impregna o amor, as relagOes sociais e a recreagao". De modo que sob a agide do lucro
"a competicao constitui urn problema para
todos em nossa cultura, e nao 6 de surpreender que seja urn foco infalivel de conflitos
neurOticos" (HORNEY, p. 135).
Estudos de MOFFAT sobre a "Psicoterapia do Oprimido" nos possibilita a cornpreensio de que a participacao precoce em
competicOes, nas quais o valor da vitOria
exacerbado dando-se no nivel inconsciente,
cheias de contencOes morais e de terror
pelo possivel fracasso, nao permite elaboragOes maduras das situagOes criticas da vida e
leva tao somente a uma paralisagâo ritualizada e inconseqiiente da Orme do pensamento dialetico. Conduz ainda a imobilidade
e ao bloqueio da integracao da personalidade arum nivel adulto, corn a autonomia e a
serenidade que se alcanca quando a realizagâo pessoal a conseqiiancia do intimo exercicio da liberdade real (p. 63) e da equanime
relagâo social estabelecida entre os homens.
Esta coletbnea de emoccies negativas
produzidas pelo ambiente da competicâo
pode conduzir as criancas a urn bloqueio
psiquico, exteriorizado corn frecoliancia na
adolescencia sob a forma de atitudes anticoletivas, individualistas, que levarao os jovens ao afastamento da participacao critica
nas decisOes e caminhos a serem trilhados
no JUDO e na sociedade. Comportamento
atipico, tornando senso—comum em nosso
pals como urn "produit de coup d'etat" que
bem interessa ao continuismo politico-desportivo e a manutengâo das sinecuras ocupadas pela maioria dos dirigentes do JUDO
brasileiro.
Em cohseqiiéncia desta politica irresponsavel, tem.'as ainda o fato de que o professor de JUDO, encobrindo a tentativa de
descaracterizegbo da juventude, procura
eximir-se da Gulpa no desenvolvimento dos
aspectos patolOgicos de sua acao pedagOgi-

ca e imputam aos jovens, por meio de conceitos hipostasiados e vetustos, urn jogo hipOcrita do qual ela, a juventude, nunca tomou parte na sua elaboracao. A juventude
seria atribuida a responsabilidade do seu
fracasso (ID desportivo e social, i. e., seriam
os fatores psicolOgicos individuais — atividade nervosa superior — que neutralizariam os
fatores fisicos do desempenho. Esta forma
sicofantica de fugir a realidade da responsabilidade frente ao processo dialOtico da relagio desportiva 6 caracteristica do professorado que no seu apedeutismo tern uma visa° de mundo distorcida e magica. Na verdade, ao eximir-se de qualquer responsabilidade pelo insucesso dos educandos tal
professorado assume, de forma ignara, o
"populismo pedagOgico".
Longe de ser apenas mais urn critic()
da cornpetigâo e pregar a sua razia, entendo
que a competicio "em si" deve ser transmutada na competigao "para Si", i. 6., ela
deveria servir de instrumental de verificacao
dos ensinamentos e das experiencias vivenciais aprendidas no DOJO (local de trocas
afetivas dando-se no mundo acontecendo).
Sendo usada como "experimentacao" (KURACHI, HIKARI), a cornpetigâo "para si" nao
teria lugar para o surgimento das emogOes
negativas, na medida ern que as criancas
nao competiriam por prémios ou/e laurOis,
mas apenas testariam o seu aprendizado individual. De modo que o CHIAIJO (local da
competigao) deturpado e a servico da reproducao do individualismo burgués tornar-seia urn local de real aprendizado da solidariedade e convivio social fraterno, co—adjuvante da construcao do homem cada vez
mais humano.
A competigho "para si" partiria de
uma real desigualdade biolOgica entre as
criancas e procuraria agrupâ-las durante a
"experimentacao" de acordo corn a sua "idada biolOgica" e nao cronolOgica, considerando ainda as desigualdades sociais influenciando o rendimento humano, sua personalidade, seus interesses etc. Esses encontros judoisticos "experimentais" seriam
marcados pelo compromisso corn o homem
humenizando na relagao humanistica do
JUDO outrificado.
Entretanto, por nao ser visionario e
nem sonhar corn o reino de "UTOPUS",
acredito ser o meu desejo impossivel de
materializar-se numa sociedade que tern
como pressuposto basic° a competigao irracional pelo "TER" e que antes de transfor-
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maga() revolucionaria desta sociedade é impossivel a transformagao do JUDO e demais
desportos. Contudo, nao podemos ficar de
bragos cruzados esperando "a viragem social" ou o salto qualificativo, por isto, devemos usar o local da pratica do JUDO, o DOJO, como a via, o meio, o caminho de uma
praxis pedagOgica revolucionaria.
AU LAS: CAMISAS DE FORCA?
A minha diretividade, a minha disciplina ao invós de ser orientada no sentido da
submissao e do servilismo reversao, nao da
palavra mundo, mas do pr6prio mundo. 0
p rofessor—outrificado, i. é., o professor—povo (NIDELCOFF) consciente da caminhada
das criangas na diregao, na busca de sua
conclusividade, participaria como urn "patrulheiro ideolOgico" frente as influancias
maleficas da "escola-paralela", ern constante relagâo onilateral corn as criangas e o
mundo que as circunda. Consciente de que
na luta pela transformagao enquanto educador, ele prOprio deve ser re-educado (MARX
— Tese III a FEUERBACH).
Nesta visa° dialótico—materialista do
mundo e da sociedade o principio universal
que norteara a pratica do JUDO deve ser o
compromisso corn o desenvolvimento multifacetico das criangas, o homem do futuro,
produtivo e realmente engajado na luta pela
erradicagao do anatema sOcio—econOmico
em que se encontram os deserdados em
nosso planeta.
Longe de ser uma camisa de forga, um
fator de bestializagäo tal como foi usado nos
anos da ditadura (hoje, como disse FLORESTAN FERNANDES, "o dispositivo"),
onde os atletas "enquadrados nas regras do
esporte, nao teriam disposigao e nem interesse para entrar na politica" (CUNHA, p.
80), o JUDO outrificado torna-se urn meio
de luta contra as desigualdades sociais e a
iniqUidade de alguns. 0 principio da solidariedade, como frisado antes, devera nortear
os encontros judoisticos, podendo tal principio ser transferido para os utentes das lutas
sociais, ou seja, das lutas pela transformagao
social.
Ao nao aceitar e denunciar a agao conservadora e reacionaria do JUDO, presa ao
alto rendimento e ao aprender por aprender,
e por isto mesmo reprodutora das relagOes
socials consumistas, nao pretendo contudo
abandona-lo a sua triste sorte esperando
retomado depois do processo outrificador
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da sociedade. Se o JUDO, pelo peso da
ideologia da classe dominante enveredou,
desde os idos de 1960, pelo caminho da
opressio, mascarado pelo discurso de que
JUDO e Politica nao se interpenetram, reconhego que ele pode, de maneira privilegiada,
evoluir de tal modo, preenchendo as "cunhas" deixadas pelas suas contradigOes, que
os oprimidos — criangas e adolescentes —
consigam adquirir lucidez critica e forga para
principiar ou continuar a luta pela construgao e manuterigäo do JUDO outrificado.
0 JUDO nao pode continuar sendo
urn "gueto" psicanalitico onde se procura,
pela "cabega raspada" e pela mesmice cornportamental, tirar uma das formas de individualidade do ser humano que é o rosto e
suas respostas idiossincrasicas, e tudo isto
em nome de uma higiene e de uma disciplina do submetimento e de uma possivel negaga° dos valores materiais (negagao da
prOpria inteligancia humana significa um
retrocesso social que impede o prOprio desenvolvimento do "homo sapiens"). De
forma "suave" reaviva-se no JUDO e por
meio dele o ambiente do passado, i.e., o
ambiente Auchwtz, Treblinka etc.
Este ambiente retroalienante, funciona
a longo prazo, como urn fetiche protetor e
termina por atuar como urn efeito placebo,
depois de se tornar urn vicio metabolizado
que impede, nao totalmente, criangas e
adolescentes de perceberem, no futuro, as
injustigas e a incongruancia das relagOes sociais sob as quais vivem(?).
Para mim o ensino tradicional do JUDO é anticientifico na medida em que trata
as criangas como "pacotes", como encomendas que se trocam continuamente de lugar e de etiqueta, mas que nunca sao abertas e analisadas na sua essancia e na sua individualidade. Nunca se elabora a problematica trazida por cads crianga, internalizada pela escola-paralela (TV, grupo de amigos, educagao dos pais etc) e nesta perspectiva as aulas de JUDO sac) puramente organicas, somaticas e sao manejadas como
"camisas de forga psicolOgicas".
Este JUDO que questiono é uma forma de aprendizagem condic4onante e ritualista, composta de esquemas rigidos que deliberadamente impedem a possibilidade, nas
criangas, de criagao intelectual voltada para
a apreensao da realidade concreta. A funcao
educativa do JUDO "se realiza como educagao de classe, que representa uma influancia
orientada de uma classe determinada (...)
sobre todas as classes e camadas da socie-
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dade conforme sues necessidades econOmicas e interesses" (RESHETOV, p. 40).
0 JUDO como os demais desportos e
mais um elemento do sistema para assegurar na pretica a defesa dos valores e dos interesses da classe dominante.
RADICALIZANDO 0 JUDO
A situacâo pedagOgica do JUDO precisa ser re-fletida, analisada minuciosamente, corn cuidado, precisa, como diria, de
uma anelise radical, i.e., "uma analise que va
ate as raizes do problema, que descasque
seus pressupostos, seus fundamentos". SO
esta analise radical possibilitare a sociedade
como urn todo o„ conhecimento da dimensâo
politica do JUDO enquanto fenOmeno social
e histOrico.
Para SAVIANI (p. 28) so
analise
radical possibilita o desdobramento do fenOmeno supracitado, quer dizer, "ele sere
dissecado, desmembrado, desarticulado, a
fim de que venha a superficie o complexo de
seus elementos". Este analise radical dos
pressupostos do JUDO permite compreender que os seus defensores, tal como est5o,
"aparecam como urn bando de sequazes,
mais ou menos definidos, mais ou menos
disfarcados, da classe dominante" (SNYDERS, p. 57).
Por outro lado, a lamentevel • que os
professores de JUDO, na sua grande maioria, continuem impondo, no DOJO, uma
educacao pautada numa relagäo homem/homem desvinculada de uma relageo
homem/mundo. Esta relageo homem/homem, ao contrerio da outra, acabada, im6vel, veladora e por isto dogmetica, impede
abruptamente as criangas de aprenderem
conhecimentos basicos que certamente possibilitariam a compreensâo dialetica do JUDO enquanto reflexo da sociedade onde foi
criado ou/e na qual este inserido.
0 JUDO que serve de fonte de rendas
pare alguns e de pOlpito onde alguns logomanfacos exercitam perigosamente suas
sindromes psicopatolOgicas deve tornar-se
urn lugar de denOncia e combate a sua pratica neo—compromissada, a qual contribui
para manter nossas criangas na condigäo de
receptores passivos de conhecimentos ultrapassados. Perpetuador de valores e conceitos coisificantes, o JUDO, supostamente
apolitico e neutro, tern como fungâo obnubilar as operagOes mentais abstratas das
criangas (+ de 12 anos), tornando-as no futuro inertes frente as grandes decisOes poli-
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tico—econOmicas a serem tomadas, onde
implicitamente estarao em jogo os destinos
da humanidade.
Por meio do que chamo "critica radical" pretendo gerar urn momento de reflexâo sobre a nossa atuageo como pretensos
educadores (!!) de glances. Para o autor, os
professores de JUDO devem comprometerse corn urn "projeto humanizador" e, no dizer de CORBISIER (p. 227) devem ter "o conhecimento previa da natureza do processo
de desumanizageo e das causas que o determinam". 0 verdadeiro conhecimento do
JUDO nao e o conhecimento do JUDO nele
mesmo, mas nas causas ou/e razOes que o
originaram.
No nosso atuar died° a nossa acao
pedagOgica tern sido contra e a favor de
quern? 0 nosso trabalho pedagOgico tern
servido: para atender supostas necessidades
das criangas; para tornar mais produtiva, no
futuro, sua forge de trabalho; ou para incrementar o gregarismo e o coletivismo fraternal sem o qual a transformageo revolucioneria da nossa sociedade sere uma mere
"utopia"?
,,No piano social, nos, professores de
JUDO, o que queremos? "Uma sociedade
que reduz as necessidades do trabalhador as
miseras exigencies ditadas pela manutencäo
de sua existencia fisica e reduz a atividade
deles aos movimentos mecenicos mais abstratos (.••); que transforma o trabalhador em
urn ser destituido de sentido e necessidades,
assim como transforma a atividade dele em
uma abstracâo pure de toda atividade"
(MARX, p. 129). E isto que queremos?
Os professores ou/e pedagogos que
atuam no JUDO, comprometidos corn o devir, devem considerar que a funcäo do pedagogo e, por meio de sua agbo pedag6gica,
despertar a consciencia levando-a de sua
intransitividade a criticidade, e que uma pedagogia verdadeiramente humana 6 "entendida como uma busca da sabedoria em
diregäo da desalienacao e da libertageo do
homem" (CORBISIER, p. 73).
Mais do que simples transmissor de
tecnicas a urn receptor passivo, e vazio de
conte6do, o professor de JUDO 6 um coadjuvante da Educacâo geral (nnultifacetica
das criancas e por isto este em suas nnäos,
tambern, a possibilidade de realizageo do
"vir-a-ser". Se por acaso agir de forma apetica e marasmetica tal ou tais professores
poder5o, num futuro prOximo, serern cobrados a assumir uma posigeo frente a sua
negatividade participative no processo his-
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tOrico que ora desenrola-se em nosso pais.
Atuando como agente politico da
transformacao social, o professor de JUDO
critic° e compronnissado corn "o devir" pode neutralizar por meio de uma acâo padagOgica "paciente—impaciente" as influancias
autOctones da "escola—paralela" que procura sobremaneira conduzir nossas criancas
ao "autismo coletivo". Afastando seus alunos da mediocridade e do mistifOrio padagOgico, que procastinam a gènese da consciancia critica e do pensar dialetico, estarao
evoos professores criticos participando
ILO° da atual ideologia(!) do JUDO, de
forma eversiva, e direcionando sua reacao
pedagOgica (re—educados) para a consecucâo da "sociedade dos iguais".
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