
Treinar Campeões para Vida,
no desporto e na arte
O autor, conhecido atleta, que em 2000, nos Jogos Olímpicos de Sydney, conquistou a primeira
medalha para Portugal na disciplina de judo (de bronze), nos Jogos Olímpicos de Atenas, em
2004, foi o porta- estandarte de Portugal, depois de ser campeão da Europa, etc, tem sido
também um estudioso do fenómeno desportivo e da aplicação ao ensino de princípios que
pratica na Escola que tem o seu nome e dirige - defendendo, na linha de Manuel Sérgio,
"um corte epistemológico, uma revolução cultural no nosso ensino"

Nuno Delgado "Tudo se treina, nSo só no desporto como na arte, e para a vida"



Nuno Delgado
II Ao longo do meu percurso, ainda
imbuído de uma energia incontro-
lável, que me puxava para o limite
desconhecido, tive a oportunida-
de de experienciar a diversidade
do fenómeno desportivo no seu
todo. Era hiperativo, disléxico, ti-
nha SDP (Síndrome de Deficiência
Postural), vivia deslocado entre
a identidade portuguesa e as mi-
nhas raízes cabo-verdianas. Saído
da minha cidade, Lisboa, aos sete
anos, e já em Santarém, descobri
o Judo e a minha vida mudou para
sempre! Passo a passo, como todos
os fenómenos verdadeiramente
transformadores, conheci-me e
encontrei-me em valores que nos
orientam para vida - a superação,
o autoconhecimento e a solida-
riedade.

Estes conceitos fazem de nós
seres em movimento, conectados
intencionalmente e procurando a
transcendência com tudo o que nos
rodeia. No fundo, ser campeão para
a vida é uma viagem individual
que cada um deve descobrir, com
treino e todos os dias. O treino que
professo, acontece dentro e fora do

corpo e envolve a nossa capacidade
de criar algo muito para além do

que já somos. Treinar é uma essên-
cia do desenvolvimento humano.

Como atleta campeão que me
tornei, já aluno de Motricidade
Humana, a nova ciência postu-
lada pelo prof . Manuel Sérgio,
meu mestre académico, e mais
tarde como técnico de missões

olímpicas brindadas de glórias e
vitórias desportivas, constatei que
o fenómeno em que me especia-
lizara, com copiosa experiência
internacional na Universidade de
Bath, em Inglaterra, e por todo o
continente ao serviço da Comissão
de Educação da União Europeia de
Judo, não era exclusivo da ativi-
dade desportiva. Por detrás de um
campeão em preparação, encon-
trava sempre uma Mulher ou um
Homem em busca de movimento,
movimento intencional rumo à
transcendência.

Quando o prof. Manuel Sérgio
anunciou um "corte epistemo-
lógico" ao conceito do treino e
da educação do físico, logo fui
tentado a procurar onde se realizou
o anunciado "corte". O professor,
pioneiro no estudo da epistemolo-

gia no Desporto, incentivou-me a
estudar autores como Bachelard,
Althusser, Foucalt, Popper, Kuhn e

Wittgenstein, que levam a crer que,
de facto, a História das Ciências
não é apenas linear, mas igual-
mente descontínua, tendo também
os seus processos de "corte", de
"revolução científica". E disse-me
mais: a educação física que pos-
tulava o treino desportivo, era um
cartesianismo e que era necessário
transforma-la no movimento in-
tencional e solidário da transcen-
dência. Simplificando, o conceito
de treino que se procura definir na
motricidade humana de Manuel
Sérgio e na esteira destes autores,
lida com pessoas e não apenas com
o físico. O que se treina verda-
deiramente são pessoas e as suas

intenções. Esta motricidade hu-
mana é um paradigma semântico,

lógico e ideológico, que pretende
unir a ciência e a filosofia, a cultura
humanista e a cultura científica, os
mundos dos factos e dos valores.
EM 19W, NÃO ENCONTRE! ESTA

REALIDADE na escola pública em
que lecionei, razão pela qual me

afastei desse staius quo cartesia-
no que infetava os nossos alunos
e lancei-me para um novo limite
criando uma "Escola" (do grego
Scholé, lugar do ócio, espaço de re-
flexão e desenvolvimento humano)
à imagem das Ryu, escolas tradi-
cionais de artes marciais japone-
sas, procurando pôr em prática os

princípios da motricidade humana
através do Kodokan Judo de Kano,
Jigoro.

A Escola de Judo Nuno
Delgado procurava o leitmotív,
que me faltou como professor na
Educação Física do século pas-
sado. Desenhando um caminho
de flexibilidade física e espiri-
tual para a vida, com princípios
práticos como a respiração, o

respeito, a postura e o toque
(movimento intencional), procu-
ra-se formar mulheres e homens
como "Campeões para a Vida".
Esta expressão em si é bastante
imediata e não foi criada por mim,
mas é usada num sentido nada
pueril, transportando-nos para o

"Grande Homem" que foi outrora
o Zé Ninguém (ou um Totó) de
Wilhelm Reich, no seu livro de
1948, Escuta, Zé Ninguém, que a
minha tia Lena me passara para
as mãos. Também Desmond Tutu,
grande "treinador espiritual" de
Nelson Mandela, Prémio Nobel
da Paz, que conheci em 2012 na
Fundação Calouste Gulbenkian,
me transmitiu outra dimensão do
Campeão para Vida que procurava
formar uma very specialperson,
expressão por ele utilizada para
definir o dom divino em potencial.

Mais uma vez, insisto que o

Campeão para Vida, é aquele que
se move intencionalmente para si
em direção do outro. Vítor Serpa,
homem do desporto e um dos mais
antigos diretores em funções de
um jornal português - a pessoa
com mais profundo conhecimento
da relação dos portugueses com o

desporto -, vai mais longe, fala-
-me de uma mulher e um homem
em construção, com o livre arbítrio
de se formarem continuamente na
história do seu futuro com o outro.

Com base nestas influências
dos grandes mestres, a visão que
é passada aos meus atletas da vida
na "Escola", é a de que o Campeão
vê o futuro... mas treina-se
agora, para quando o encontrar.
O Campeão é quem transfor-
ma os seus sonhos em objetivos,
que possam vir a ser treinados,
alcançados e superados. Objetivos
esses, que vão muito para além das
medalhas e do ufano da sociedade
da matéria. O Campeão é a Mulher
e o Homem arco -íris, o lugar do
conhecimento e da solidariedade

que Mandela tanto professou, não é

uma definição em si, não um lugar
a conhecer, mas sim um caminho,
pessoal e único, a trilhar ao longo
da vida.

Motivados por esta missão, e
após uma década de experiência,
eu e a minha equipa temos vindo
a aperfeiçoar esta "Escola" para a
tornar ainda mais escola, sempre
aproximando-nos da outra sua
irmã que deixei no final da década
de 90. Atualmente, trabalhamos
com mais de 65 escolas públicas,
em quatro grandes municípios
do país, oferendo uma fórmula
que procura complementar, o que
ainda não foi possível introduzir
desta teoria, na prática dos nossos



campeões. Sim, porque se existe
lugar para o campeão é exatamen-
te a escola! Campeão esse que se
deve medir pela excelência das
experiências proporcionadas, que
resultam naturalmente na procura
de uma carreira dual, compartida
com o ensino, permitindo assim
desenvolver competências sociais
fundamentais para o seu sucesso.
A resiliência, a inteligência emo-
cional, a comunicação não verbal,
aliadas a dinâmicas de treino
como a gestão de prioridades, o
foco na tarefa e a periodização do
trabalho, são hoje em dia compe-
tências determinantes do mercado
de trabalho, ditando o sucesso
dos nossos futuros campeões na
sociedade.
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NA MINHA INVESTIGAÇÃO SOBRE
ESTE TEMA, aprofundei aquilo que
autores como Jean Côté definem
como " positive youihdeveioment
from sports to li/e" para concluir a

influência decisiva que o Desporto
e a Arte têm no desenvolvimento
destas importantes competên-
cias para uma nova sociedade do
conhecimento, como já prevê Peter
Drucker no seu livro Sociedade

Pós-Capitalista" . Foi também
esta a constatação a que o nosso

percurso de "Escola" nos condu-
ziu, que para completar as 10.000
horas de desenvolvimento pessoal,
que se pretende rumo à excelên-

cia.? Tudo se treina, não só no des-
porto como na arte, e para a vida.
O Campeão a que nos referimos
tem de ser um artista, um criador,
tal como um artista tem de ser um
campeão que respeita os princípios
do treino para a excelência.

Se a educação do físico permitiu
a rutura do paradigma cartesiano,
é chegado o momento do artístico,
do intelectual, se juntar ao cor-
po como Teilhard de Chardin nos
invoca e assim nos movimentarmos
em plenitude e com verdadeira
intencionalidade. Movimento esse

que, de certa medida, representa
a revolução cultural, aquela que
apenas a Educação nos pode ofe-
recer. E arrisco agora replicar este

pensamento, baseado na minha
experiente prática reconhecida pela
Fundação Nelson Mandela, entre
outras organizações nacionais e
internacionais e pelas circunstân-
cias criadas por uma tutela que uniu
a Educação ao Desporto, materia-
lizando importantes ruturas com o

paradigma cartesiano na escola.
Falo de medidas que estrate-

gicamente nos permitem criar
sementes para alicerçar um avanço
importante em indicadores de lite-
racia do movimento, onde estamos
na cauda da Europa. A possibilida-
de de aferição da motricidade hu-

mana através da Educação Física no
ensino básico, a contabilização da
nota de Educação Física para acesso
ao Ensino Superior, bem como a

criação das Unidades de Apoio ao

Alto Rendimento na Escola e respe-
tivas medidas de educação inclusiva
e flexibilidade, constam entre as

principais medidas desenvolvidas.
Pessoalmente, estou por isso,

neste momento, empenhado em
reunir as condições para imple-
mentar em Portugal a primeira
escola integrada de Desporto e Arte.
Encontrei na Amadora, município
com o qual há dez anos temos um
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projeto de apoio social que já tocou
milhares de crianças, um parceiro
motivado e consciente de que é

preciso o envolvimento ativo de to-
dos para fazer a revolução cultural
do nosso ensino. Os princípios ge-
rais do projeto estão discutidos e a
escola para testar este novo modelo
já está inclusivamente identificada.
Muitos atletas - do futebol ao râ-
guebi - , muitos artistas - da dança
às artes plásticas -, académicos
e gestores de renome, com quem
tenho vindo a partilhar informal-
mente esta ambição, têm reforça-
do a minha responsabilidade em
perseguir este objetivo através do
entusiasmo com que têm reagido.

Falta agora mobilizar todos os

outros portugueses que concordam

que é imperioso agir para mudar o
retrato que, ainda recentemente,
foi debatido no Fronteiras XXI, da

Fundação Francisco Manuel dos

Santos, sobre a prática desportiva e

o nosso ensino. Juntos, vamos dar
uma alternativa as novas gerações,
através do Desporto e da Arte, va-
mos ajudá-los a serem cada vez mais

fortes, cada vez mais mulheres e
homens a mòverem-se intencional-
mente para si em direção ao outro. ji.


