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2. Princípio da Máxima Eficiência e do Mínimo
Esforço do corpo e do espirito – Seiryoku Zen'Yo (精力
善 用 ) - Este princípio engloba toda a saúde do seu
corpo e da vida. Não é só para o judoca, mas para todos.
É tão profundo que diz respeito também à nutrição,
vestuário, qualidade de moradia, vida em sociedade,
etc.
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Remetendo à etimologia da palavra, Bushidô (武 士
道 ) significa, da forma mais simplista, “O Caminho do
Guerreiro”. Na época do Japão feudal, os samurai (o
substantivo não flexiona no plural) viviam sob este rígido
código marcial, que impunha maneiras de conduta, ética e
inflexibilidade perante seus adversários. A honra e o
respeito eram primordiais em seus atos, mesmo no seio
familiar. Outras premissas ou códigos estavam arraigados à
cultura desses guerreiros, quais sejam: a lealdade, a justiça, a
compaixão e a honestidade, pois mentir era considerado um
ato covarde.
Contudo, chega ao fim a era samurai. Após a
Restauração Meiji e a queda do Xogunato Tokugawa (18681912), o bushidô, outrora carregado de significado marcial
de combate vida-ou-morte, passa a ter um caráter mais
simbólico, bem diferente dos tempos idos. Nesse ponto,
surgem algumas artes marciais com um caráter mais tênue,
menos rigorosas em suas formas e objetivos. O Kendô (剣道“Caminho da espada”) é um bom exemplo. Antigamente, na
época dos samurai, as disputas competitivas entre os
samurai eram realizadas utilizando-se o Boken (木 剣 ),
espada esculpida em madeira de lei, muito resistente a
impactos. Os resultados desses embates geralmente eram
trágicos ao perdedor (um ombro destruído ou uma cabeça
rachada eram comuns). Para dirimir tal questão, surgiu o
Shinai (竹刀), espada feita por um feixe de tiras de bambu,
muito flexível e resistente a impactos, porém não danosa à
saúde dos combatentes. Também as artes marciais mais
antigas como o Karatê1 (空手) e o Jujutsu (柔術), ancestral
do Jiu-jitsu moderno, tiveram que se adaptar ao modo de
vida contemporâneo.
Percebendo o valor educacional e moral que o
Bushidô (ou simplesmente Budô) poderia trazer para as
pessoas na sociedade, Jigoro Kano (1860-1938), profundo
conhecedor do Jujutsu, compilou e aperfeiçoou várias de
suas formas para criar o Judô2(柔道), esta nobre arte marcial
que conhecemos hoje. Para Kano O sensei3, o Judô não
deveria ser apenas mais uma dentre as artes marciais já
existentes, mas uma doutrina, um estilo de vida. O Judoca
(aquele que pratica) devotar-se-ia a seguir os preceitos do
Bushidô dentro e fora do tatami4 (畳み), agindo e praticando
o bem em prol da comunidade. Assim, Jigoro Kano instituiu
três princípios básicos, que devem nortear o praticante de
Judô, que são:
1.
Princípio da Suavidade - Ju Yoku Go o Seisu
(柔 よ く 剛 を 制 す ) – É um princípio que envolve
conhecimentos de física. Um estudo bastante
aprofundado do O Sensei Kano e que deve ser
aprendido pelos alunos de judô. Basicamente e de
maneira bem simplista, diz para utilizar a própria
força do oponente para derrubá-lo;

3. Princípio da Prosperidade e Benefício Mútuo – Jita
Kyoei (自他共栄) -Talvez o mais importante de todos os
princípios citados. O progresso pessoal está
intimamente ligado à solidariedade humana, à ajuda
mútua. Ajudando ao próximo você também se ajudará
e só assim poderemos nos tornar seres humanos
plenos, úteis ao plano maior.
O Judô possui várias técnicas que englobam formas em
pé (Ashi Waza – 足 技 ) e no chão (Ne Waza - 寝 技 ).
Entretanto existem também golpes envolvendo socos,
chutes e técnicas contundentes (Atemi Waza - 当 身 技 ),
usadas em defesa pessoal e que geralmente são esquecidas,
negligenciadas, deixadas de lado pelos instrutores
graduados. Seu estudo, de forma controlada, também se faz
muito necessário.
Muito ainda poderia ser dito, mas de fato, o Bushidô
antigo está arraigado no Judô de forma intrínseca, e seus
princípios devem ser praticados por todos os estudantes,
inclusive por este que vos fala.
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OBS.: Algumas das informações acima foram pesquisadas na web e
complementaram os estudos que desenvolvi durante meus anos como
judoca e estudante universitário. Portanto, estão livres para serem
debatidas e contestadas pelos colegas.
_______________
1.
Karatê (空手) – No Karatê ou “Técnica de mãos vazias”, apesar
da denominação, são utilizados também diversos tipos de armas brancas,
como os Shuriken (手 裏 剣 ), conhecidas estrelas de aço utilizadas pelos
antigos ninja; as adagas Sai, usadas para a defesa pessoal frente às espadas
samurai (Katana -刀 ), dentre outras. Com sua visão holística, Jigoro Kano
também ajudou a difundir o Karatê pelo Japão;
2.

Judô (柔道) - Ou “Caminho suave”;

3.
O sensei (大先生) – Ou “Grande Mestre”. A partícula adjetiva
“O” (grande), colocada na frente do substantivo sensei (mestre) por este que
vos escreve, tem como objetivo diferençar o fundador do Judô dos demais
mestres. Este pronome é usado por exemplo para diferençar o Deus maior (O
kami -大神 – Grande Deus) dos outros “deuses”, chamados simplesmente de
kami. Raramente é usado antes de sensei, que por si já é honorífico no
japonês;
4.
Tatami (畳み) – É um tipo de esteira de palha entrelaçada, usada
como tapete ou piso em residências tradicionais japonesas. O tatame
tradicional é feito com palha de arroz prensada e ladeada por feixes de
junco. Seu tamanho é padronizado e serve como medida para áreas de
cômodos. Tatames eram originalmente um item de luxo quando a maioria
das pessoas viviam em locais de chão batido. Atualmente é utilizado como
superfície destinada à prática de alguns desportos de combate, como o
nosso Judô. (fonte utilizada para esta nota - Wikipédia)

