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« O judo desempenha um papel 
importante na sociedade. É um 

poderoso meio de desenvolver a 
harmonia e a coesão social » 

« Le judo joue un rôle important dans la société. C’est un moyen 
puissant pour développer l’harmonie et la cohésion sociale » 

António Ramalho Eanes 
Presidente da República portuguesa 

Aluno de Mestre Kobayashi

Judo, a Sport and a Way of Life, IJF, 1999

• O judo não é educativo em si mesmo. Os valores de judo apenas 
existem se os ensinarmos

Le judo n’est pas éducatif en soi. Les valeurs du judo n’existent que si on les enseigne

• O futuro do judo depende da qualidade de sua imagem e da 
preservação de sua dimensão educacional

L’avenir du judo dépend de la qualité de son image et de la préservation de sa dimension éducative

• Uma responsabilidade individual e institucional
Une responsabilité individuelle et institutionnelle 

• Um equilíbrio necessário entre a cultura e o desporto 
Un nécessaire équilibre entre le culturel et le sportif 

•  A transmissão de um discurso adaptado às gerações jovens
La transmission d’un discours adapté aux jeunes générations

Argumentos 
Arguments



Os valores do judo ?

Discriminação sexual: em 1959, Rusty Kanokogi é negada uma medalha 
porque ela participou numa competição de judo 

Discrimination sexuelle : En 1959, Rusty Kanokogi se voit refuser une médaille parce qu’elle a participé à une compétition de judo

50 anos depois

Os valores do judo ?

Castigo corporal, comportamento indecente, desvio financeiro, extorsão de fundos, 
desrespeito… danificam a imagem pública do judo 

Châtiments corporels, comportement indécent, détournement financier, extorsions de fonds, irrespect… abîment l’image publique du judo

Os valores do judo ? Os valores do judo ?



No Japão, cada ano de 1983 a 2015, 
4 mortes de crianças e 10 acidentes graves 

Au Japon, chaque année de 1983 à 2015, 
4 décès d’enfants et 10 accidents graves

http://judojiko.net/eng/

Os valores do judo ? A mensagem educacional de Kano 
Le message éducatif de Kano

• O princípio das três culturas 
Le principe des trois cultures 

• A harmonia das culturas 
física, intelectual e mental 

L’harmonie des trois cultures

« Nada sob o céu é mais importante que a educação. Os ensinamentos 
de uma pessoa virtuosa podem influenciar uma multidão; aquilo que foi 
bem aprendido por uma geração pode ser transmitidas a outras cem » 

Shinkosai [Kano Jigoro]

Judo e educação 
Judo et éducation

• Do combate à educação: um processo gradual 
Du combat à l’éducation: une démarche progressive 

• « No final dos anos 1922, eu também apoiou o reconhecimento 
nacional deste código moral » [Imperial Rescrito sobre Educação de 1890] 

« Vers la fin des années 1922, j’ai moi aussi soutenu la reconnaissance nationale de ce code moral »

Jita kiyoei
Prosperidade mútuo e benefício para todos

 Festa de despedida para os oficiais de 
marinha antes da suas partida para a Guerra 

Russo-Japonesa (1904)

Meiji (1868-1912) « Fukoku kyohei » 
Enriquecer o país, fortalecer o exército

Ex Oriente Lux

Jiu-Jitsu Club de France, circa 1936



Passadores de cultura 
Passeurs de culture

William Hague, ex-líder del Partido Conservador, 
ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido

« O que acontece no dojo, traduz-se inteiramente na vida diária, diz ele. O judo 
vai dar-nos confiança. Muita confiança. Os lotes do mesmo. Caminhamos 

diferentemente depois de vários anos de prática »

Embaixadores dos 
valores do judo 

Embaixadores dos 
valores do judo 

Iker Casillas

Nuno da Câmara Pereira

Frédéric Joliot 
Premio Nobel de Química (1935) Rabindranath Tagore 

Premio Nobel de Literatura (1913)
Azra Akın 

Miss Mundo 2002

Lætitia Casta 
Atríz francesa

Thierry Marx

Georges Prêtre Thomas Pesquet

Embaixadores dos 
valores do judo 

O USJA promoveu Jeremy Glick ao grau mais alto de cinto preto por viver o princípio de 
judô « bem-estar e benefício mútuo » sacrificando sua vida por nosso país

11 de setembro de 2001



Embaixadores dos 
valores do judo 

Flávio Canto
Instituto Reação

Cidade de Deus 
Rio de Janeiro

1900 1950 1980 2000

Pupil

Judo Master
Professor (ou  

treinador)

Aluno (ou atleta)

Mudanças profundas 
Des changements profonds

Judo

Master PupilDiscípuloMestre

Mudanças profundas 
Des changements profonds

• A democratização pelo desporto
La démocratisation par le sport 

• A massificação dos praticantes
La massification des pratiquants 

• A descida da idade dos praticantes
L’abaissement de l’âge des pratiquants

60% 75%

O código moral do judo 
Le code moral du judo

• Origens
Origines



Um código moral ou um 
código « mural » ? 

Un code moral ou un code « mural » ?

• Função
Fonction 

• Utilização
Utilisation

Uma fama mundial 
Une renommée mondiale

Uma fama mundial 
Une renommée mondiale

Versão japonesa 
Version japonaise



O impacto económico da 
imagem pública 

L’impact économique de l’image publique

• Orçamento nacional Budget national (± 30 M€)  

• Orçamentos locais Budgets locaux (± 30 M€) 

• Contribuições dos membros Cotisations (± 90 M€) 

• Empregos Emplois -cadres FFJ, Ligues, clubs…-: (± 6 000) 

• Voluntários Bénévoles (± 25 000) 

• Produtos Produits (tatami, judogi, DVDs…) 

• Despesas de viagem e de estada (frais/compétitions)

±580 000 membros (37 €) 
± 5 700 clubes

Promover a cultura do judo 
Promouvoir la culture du judo

NOIRE
ÊTRE CEINTURE

F É D É R A T I O N  F R A N Ç A I S E  D E  J U D O

Filme

LivroCartazes

IJF World Judo Day

Ações culturais para o FFJ 
(2012-2016)

Actions culturelles menées pour la FFJ

2013 201620152014

Coloquio

Responsabilidade 
individual e institucional 

Responsabilité individuelle et institutionnelle

• Transmitir, é saber adaptar a discurso às gerações atuais 
Transmettre, c’est savoir adapter le discours aux générations actuelles


• Uma prática e fatos concretos de cultura

Une pratique et des faits concrets de culture


• Um vetor de desenvolvimento

Un vecteur de développement


• Um privilegiado instrumento educativo e 
de acesso a valores de cidadania

Un outil privilégié d’éducation et d’accès aux valeurs citoyennes

NOIRE
ÊTRE CEINTURE

F É D É R A T I O N  F R A N Ç A I S E  D E  J U D O

A cultura e o desporto 
Le culturel et le sportif



A judoca Telma Monteiro transmite, neste livro 
inspirador, as ferramentas e estratégias que 

desenvolveu ao longo da sua carreira como atleta 
de alta competição, e que todos podemos aplicar 

no dia a dia para nos tornarmos vencedores 

Mais do que um desporto, o judo é uma filosofia 
de vida que nos ensina regras fundamentais e 
como podemos conhecer-nos a nós próprios - 

as nossas fraquezas e forças, como nos 
levantarmos depois da queda, o respeito pelo 

adversário, a disciplina, o trabalho árduo, a 
capacidade de manter o foco no 

objetivo traçado 

Passadores de cultura de hoje

Muito obrigado pela sua atenção


