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PREFÁCIOS 

Prof. Francisco Carvalho Filho (Chico do Judô) 

Vice Presidente da Confederação Brasileira de Judô 

 

 O Judô Paulista sempre teve grandes nomes em seu 

quadro de professores e mestres, muitos deles acabaram 

esquecidos por não terem registros de seus feitos e lutas pelo 

engrandecimento da modalidade. Devido a isto, ao ser 

convidado para prefaciar este livro fiquei muito satisfeito em 

saber que parte destes mestres serão eternizados. 

 O convívio e a amizade que tive com o prof. Dr. Mateus 

Sugizaki nos anos que atuamos juntos na Federação Paulista de 

Judô foram suficientes para aprender o quanto ele amava e se 

dedicava ao judô e, ao mesmo tempo, insuficientes para aprender 

o quanto ele detinha de conhecimento sobre nosso esporte. Por 

este motivo que eu e a FPJ nos engajamos no apoio para a 

realização deste projeto. 

 O livro que foi elaborado sobre o “Jubileu de Ouro da 

Associação de Judô Mata Sugizaki” traz as histórias do Sensei 

Mata Sugizaki e de seu filho Mateus Sugizaki, ambos pioneiros 

do Judô paulista e brasileiro tanto na edificação da federação, na 

disseminação do esporte no interior paulista e na capacidade de 

orientar judocas. 

O Sensei Mateus, que tive mais contato, representa para 

a comunidade do judô, tanto do estado como do Brasil uma 

referência não só pela conquista do título de campeão mundial, 

mas pela personalidade, postura e acima de tudo pelo 

conhecimento. Mateus é um marco não apenas como técnico do 

Judô e atleta, mas pelo seu conhecimento eclético que era 

identificado por todos que conviviam com ele, assim, somado a 

sua integridade ímpar, era um alicerce para todos nós da 

comunidade do Judô. 
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Na forma que via o Judô apresentava a sua personalidade 

como educador, ele não entendia o esporte a não ser por este viés 

educativo, por isto o ganhar e perder era apenas fruto da 

dedicação, o judoca dever ser formado pelos ideais de Jigoro 

Kano e os triunfos competitivos são apenas consequências. 

Como competidor lutava com inteligência e não apenas com a 

força, trazendo a essência do verdadeiro Judô. Desta forma ele 

nunca usou a modalidade para se enriquecer, mas como sua 

filosofia de vida. 

O livro que apresento neste prefácio foi escrito por uma 

equipe de autores, comandados pelo prof. Dr. Mário Mateus 

Sugizaki, que se esforçaram para trazer a história da academia e 

destes amantes do Judô. A leitura permitirá uma visão das 

dificuldades que os colonos japoneses tiveram ao vir para o 

Brasil, como se esforçaram para divulgar e edificar o Judô, a 

construção e esforço nos treinamentos e conquistas. Também 

apresenta várias fotos, documentos e reportagens de diversas 

épocas do Judô paulista, brasileiro e mundial. 

Desta forma desejo a todos uma boa leitura. 
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João Cury Neto 

Prefeito Municipal de Botucatu 

 

Com imensa satisfação e com grande responsabilidade, 

recebi o convite do amigo Mário Mateus Sugizaki para prefaciar 

o livro que marca o Jubileu de Ouro da Associação de Judô Mata 

Sugizaki. O privilégio de ser um dos primeiros a ter contato com 

o resultado final desse meticuloso processo de resgate da história 

de um dos berços do judô no interior paulista, me autoriza a 

indicar a leitura aqueles que acreditam que o esporte é um 

poderoso instrumento de transformação social e de promoção 

humana. 

O objetivo de registrar a trajetória dos senseis Mário 

Mata Sugizaki e Mateus Sugizaki, protagonistas na criação e 

desenvolvimento da academia Mata Sugizaki, bem como trazer 

ao conhecimento do grande público, fatos e personagens 

marcantes nesses 50 anos de história, foi plenamente alcançado. 

O rico material coletado e que alicerça o trabalho dos 

autores nos conduz a uma viagem através do tempo. 

Documentos, recortes de jornais, vídeos, depoimentos, além de 

elementos autobiográficos do professor Mateus Sugizaki, 

cedidos pela família, constituem um importante acervo que 

passa a ser fonte de consulta e realçam a inestimável 

contribuição da Mata Sugizaki, não apenas para a difusão do 

judô, mas principalmente para o desenvolvimento do esporte 

brasileiro.  

O livro revela ainda que o comprometimento, a 

disciplina e o caráter dos personagens centrais dessa saga 

permitiram que as ações da academia transcendessem o campo 

esportivo. Mais do que atletas, mais do que campeões no tatame, 

os projetos e parcerias desenvolvidos nesses 50 anos ajudaram a 

transformar a história de crianças e jovens e a formar gerações 

de cidadãos conscientes do papel que podem desempenhar na 

construção de uma sociedade mais humana e fraterna. 
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E nos enche de orgulho saber que a maior parte dessa 

linda trajetória foi escrita a partir de Botucatu. O leitor 

descobrirá que a tradição do judô no município é fruto do 

trabalho pioneiro e da abnegação da família Sugizaki. A semente 

plantada por Mata Sugizaki começou a germinar dentro de casa. 

Seu filho, o mestre Mateus Sugizaki, foi um ícone do esporte. 

Colecionador de títulos, primeiro brasileiro campeão 

universitário de judô, técnico da seleção brasileira na Olimpíada 

de Moscou, em 1980, transformou-se numa lenda do esporte.  

Como ex-aluno da Mata Sugizaki arrisco dizer que, mais 

importante do que os incontáveis títulos estaduais, nacionais e 

internacionais, esse verdadeiro patrimônio do esporte brasileiro 

se orgulha mesmo é da grande contribuição para que o judô 

pudesse ser respeitado e reconhecido como poderoso 

instrumento de disciplina, de formação de caráter, de educação 

e transformação social. Na condição de prefeito, agradeço 

publicamente a oportunidade que a Associação de Judô Mata 

Sugizaki nos oferece para trabalharmos juntos na formação de 

nossas crianças. 

Convido você a conhecer um pouco mais dessa rica 

história. Marcada por figuras humanas notáveis. Construída com 

a força, a determinação e a disciplina que marcam os povos 

orientais. E que encontrou em Botucatu, no interior de São 

Paulo, a sua casa. Boa leitura! 
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Prof. Flavio Delmanto 

Presidente do CREF4/SP mandato 1999 até 2015. 

 

 Escrever este prefácio é, ao mesmo tempo, motivo de 

orgulho e tristeza. Orgulho por reconhecer o quão importante o 

prof. Mateus Sugizaki foi para o Judô, para a Educação Física e 

para o país! E tristeza, por saber que ele foi o primeiro 

Conselheiro do Cref4-SP a nos deixar. 

 O Prof. Mateus foi um grande atleta, Campeão Mundial, 

e professor de renome internacional, tanto militando na 

Biomedicina como na Educação Física na UNESP. Prestigiou-

nos sendo Conselheiro no CREF4/SP no período de 2003 à 2005, 

na 2ª turma de Conselheiros eleitos. Foi um mestre de Artes 

Marciais que defendeu a relação das federações e confederações 

de lutas e artes marciais com o Conselho e também da 

necessidade da formação em Educação Física. 

 Ao escrever este livro, seu filho Mário Mateus Sugizaki 

e os demais autores - aos quais se inclui o Conselheiro do 

CRE4/SP Alexandre Drigo, demostraram respeito pela História 

esportiva do Brasil e também registram as memórias de um 

profissional de Educação Física que muito nos orgulhou e deve 

servir de exemplo. 

Nas páginas deste livro pudemos conhecer um pouco 

mais sobre a vida de um grande homem que dedicou parte dela 

ao Judô, sendo que através do esporte seu pai pôde transformar 

a realidade de toda sua família para melhor. 

Devido a tudo isto sinto-me honrado de ter conhecido o 

prof. Mateus, de ter podido participar com ele no início da 

construção do Conselho Regional de Educação Física do Estado 

de São Paulo, e de ter tido a oportunidade de participar deste 

registro Histórico. 

Parabéns aos autores. 
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Prof. Dr. Minoru Sakate 

Prof. Titular do Depto. Farmacologia Unesp Botucatu 

Ex-presidente da Sociedade Botucatuense de Cultura Japonesa 

 

Chegando a Botucatu como instrutor de farmacologia em 

julho de 1965, tive a feliz oportunidade de conhecer o Prof. 

Mateus, Sr. Seu pai Mata Sugizaki e Sra. sua mãe Dona 

Laurentina, quando da homenagem que a Câmara Municipal de 

Botucatu prestou ao então estudante universitário Mateus 

Sugizaki, por ter representado o Brasil e Botucatu e ter se 

classificado em 3º lugar no Campeonato Mundial Universitário 

de Judô, no Japão, em 1967. Após graduação em Ciências 

Biomédicas (1969), o professor Mateus iniciou suas atividades 

como auxiliar de ensino no Departamento de Biofísica do 

Instituto de Biociências, onde obteve o grau de Doutor em 

Ciências (1974) e de Professor Livre Docente (1986) e de 

Professor Titular na Faculdade de Ciências da UNESP de Bauru. 

O Prof. Mateus foi chefe de Departamento e Vice-Diretor na 

Faculdade de Ciências de Bauru, assim como, participou como 

pesquisador do Programa Antártico Brasileiro. 

O Prof. Mateus, também licenciado em Educação física 

(1982), além do ensino e pesquisa na Universidade, exerceu 

outra importante atividade no esporte, área de judô, onde 

construiu a Academia “Mata Sugizaki” e através dela ensinou 

centenas, talvez milhares, de jovens na arte de judô, assim como 

ele próprio conquistou como atleta, técnico, dirigente e 

professor, no âmbito nacional e internacional, medalhas, troféus 

e Diplomas. 

Quando da fundação da Associação Botucatuense de 

Cultura Japonesa, em 1978, o Prof. Mateus participou 

ativamente da elaboração dos Estatutos, e na época, fizemos um 

acordo. Por considerar Judô como uma atividade esportiva de 

origem oriental importante, para levar aos jovens a disciplina, 

respeito ao próximo, e desenvolver a autoconfiança, o Prof. 
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Mateus cuidaria do Judô e eu, juntamente com outros, cuidaria 

da Associação. Mas, mesmo assim, o Prof. Mateus assumiu a 

presidência da Associação no biênio 1990 – 1992. 

O Prof. Mateus, também como membro da Sociedade 

Brasileira para o Desenvolvimento Cultural e Científico da 

Juventude – Seinen Kyokai do Brasil - participou do corpo de 

palestrantes, proferindo palestras aos jovens sob o tema “Esporte 

e Saúde” por várias vezes. 

Na vida, alguns deixam algo para a posteridade, o Prof. 

Mateus deixou além da saudade da família, amigos e de judocas, 

ensinamentos esculpidos na arte do Judô. 

O Prof. Mateus, além de suas atividades como docente 

de Biofísica na Unesp/ Botucatu e UNESP/Bauru e realizado 

pesquisas no programa Antártico Brasileiro, esteve na Antártida 

por várias vezes, deixou uma longa história na arte de judô no 

Brasil e fora do Brasil. 

Lembro-me perfeitamente, quando da fundação da 

Associação Botucatuense de Cultura Japonesa, em 1978, 

ficamos até altas horas da noite para compilar o Estatuto da 

Associação, que foi um trabalho muito bem elaborado. 

O Professor Mateus, como um esportista e mestre na arte 

do judô, era paciente, atencioso e por isso, era respeitado pelos 

jovens que frequentavam sua academia. Ele tinha muito mais 

para dar à juventude, mas deixou esta missão para o seu filho 

Mario Mateus e a seus vários discípulos. 
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Carlos Tadeu Breda 

Presidente da Associação de Judô Mata Sugizaki 

 

No ano de 1977 nosso filho Carlos Cesar iniciou suas 

atividades na Associação de Judô Mata Sugizaki (AJMS) e, no 

início do ano de 1978, através de um grande amigo e dirigente 

da AJMS, Carlos Traballi Filho, fomos convidados a participar 

da “família Sugizaki” sim, porque realmente, tanto nós 

dirigentes como os judocas e os familiares do Sensei Mateus, 

éramos como uma grande família em prol do Judô. Nos eventos 

reuníamos para prepará-los, assim como, as confraternizações 

após o término dos campeonatos que eram comandadas pela 

solícita e disposta D. Tina, como era carinhosamente chamada 

por todos nós.  

Estamos nessa caminhada desde então, nosso filho 

Carlos Cesar, já parou com o judô, depois também ingressou 

para praticar o esporte o nosso caçula, o Tadeu Júnior, que hoje 

também já não pratica o judô, mas como sempre dizia o Sensei 

Mateus, não existem ex-judocas, pois, quem praticou o judô 

sempre será judoca, nesses anos todos passaram tantos e tantos 

garotos pelo nosso judô que é humanamente impossível 

enumerar quantos, muitos também já não estão mais entre nós, 

porque todos sabemos que aqui estamos somente de visita e 

quiçá possamos um dia nos encontrar em outra dimensão, para 

continuarmos a relembrar os excelentes momentos em que 

estivemos reunidos para as grandes realizações. Lembramos 

ainda que, quando começamos a acompanhar o judô não 

tínhamos qualquer noção do que iríamos encontrar pela frente, e 

após esses anos todos, participamos de várias atividades dentro 

do judô, exercendo o cargo de Delegado Regional da 3ª. 

Delegacia Centro-Sul, da Federação Paulista de Judô, no período 

de 1998 a 2004, além de vários cargos dentro da Diretoria da 

AJMS. Atualmente participo dessa diretoria como presidente a 

partir de março de 2014 com mandato até março de 2016. 
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Nessa jornada, gostaríamos também de render uma 

homenagem, que acreditamos não ser só nossa, mas de todos que 

tiveram iniciação no judô com o Sensei Akira Noguchi, que com 

seu grande conhecimento e paciência ensinou os primeiros 

passos do judô a mais de três mil garotos dentro da AJMS. 

Quanto ao Sensei Mateus, já não existem palavras para nosso 

agradecimento, pois, além de aperfeiçoar os judocas para 

competições, os preparavam também para a vida, porque a 

própria filosofia do verdadeiro judô é a preparação do ser 

humano para saber vencer as adversidades, superando-as com 

tranquilidade e trabalho, nós sabemos, hoje que a primeira lição 

no judô é saber cair. 
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Clara Tizuko Fujita Sugizaki 

Esposa (viúva) de Mateus 

 
 

Falar sobre o Mateus é falar do judô, dos seus sonhos, 

ideais e conquistas. Desde sua partida, me pego contemplando o 

jardim que idealizou e construiu, para nossa casa, colocando 

cada pedra da fonte, escolhendo cada planta e flores que deram 

vida e cor, deixando assim sua marca em cada pedaço dessa 

paisagem. Nesses momentos de reflexão, ao ouvir o barulho da 

água escorrendo que emite o som da paz, relembro a nossa 

jornada, as cenas, as vivências e sentimentos em que o judô, os 

ideais e suas conquistas representaram. 

Em todos os âmbitos da vida do Mateus, seja como atleta, 

sensei, dirigente, professor doutor, pai ou marido estiveram 

pautados na essência do judô, no caminho da suavidade, 

perseguia a busca constante do desenvolvimento para integração 

do corpo, mente e espírito. E nessa busca sempre estive ao seu 

lado, apoiando suas escolhas, amparando a família, lidando com 

as dificuldades e comemorando as vitórias. 

Grande parte da nossa vida esteve ligada ao judô, aos 

amigos, companheiros de luta, e atletas. Biologicamente tivemos 

quatro filhos, mas vivi como se fosse mãe de centenas de 

meninos, sentia suas angústias, aflições e a alegria das 

conquistas, assim como o Mateus, também sentia muito orgulho 
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dos nossos atletas/filhos e sempre fomos igualmente respeitados 

e admirados por esses garotos. 

Quero registrar aqui meus sinceros agradecimentos aos pais do 

Mateus, “in memorian”, o senhor Mata e dona Laurentina, que 

não mediram esforços para apoiar-nos no caminho do judô e 

foram para mim um exemplo de persistência, união e amor; às 

irmãs e cunhados que tiveram disposição e muito empenho nas 

realizações dos grandes campeonatos e, aos meus filhos e netos 

que sempre respeitaram e amaram nosso Mateus e seu judô. 
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Apresentação 

Apresentar esta obra é delimitar um espaço que deveria 

ser de domínio público no Brasil, dada a importância dos muros 

e do tatame (dojô) e da Associação de Judô Mata Sugizaki e seus 

personagens para o país. Nosso esforço foi documentar e 

apresentar um espaço de treinamento de judô além dos limites 

esperados, tanto no esporte e no ensino da modalidade quanto 

nos limites da cidade de Botucatu, SP. 

Sem a preocupação de deixar a obra maior do que ela 

mesma, considero que, escrever sobre os 50 anos da Associação 

de Judô Mata Sugizaki será sempre um esforço não condizente 

com sua grandiosidade, pois cabe aos autores e à nossa 

organização não apresentarem apenas um único olhar, mas de 

pessoas que valem a pena ser reconhecidas pela história do 

esporte, da cultura e da ciência em nosso país. Assim, justificam-

se esses argumentos, posto que esta Academia e seus 

personagens representam parte da: 

 

História do Judô no Estado de São Paulo, pois não apenas 

estiveram presentes 50 anos na cidade de Botucatu, como 

também foram seus fundadores e também cofundadores da 

Federação Paulista de Judô (FPJ). 

 

História do Judô brasileiro, nos âmbitos administrativo e 

competitivo, pois a FPJ foi a primeira Federação Esportiva 

de Judô no Brasil e antecede a formação da própria 
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Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e, com isso, 

entende-se a importância que o item 1 também carrega. 

Ademais, soma-se a isso o fato de a Academia ter 

conquistado para o Brasil o primeiro título mundial do 

judô e também ter contribuído com um técnico para a 

Seleção Brasileira de Judô. 

 

História da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e da 

ciência brasileira, tendo sido o Prof. Mateus Sugizaki 

docente da UNESP e participante do projeto de 

implementação da Base Brasileira na Antártida, o que é de 

suma importância para a configuração geopolítica 

internacional, permitindo ao Brasil possuir parte do 

território desse continente. 

 

Construção da Educação Física brasileira, pois o Prof. Mateus 

tornou-se membro da primeira turma de conselheiros 

eleitos para compor o Conselho Regional de Educação 

Física do Estado de São Paulo (Cref4-SP). 

 

Descentralização da Associação de Judô Mata Sugizaki, que foi 

uma das pioneiras do esporte assistencial, promoveu a 

massificação do Judô na cidade de Botucatu, direcionando 

seu trabalho fundamentalmente como esporte formativo. 

 

 Esses itens somados levam à compreensão de que 

também se configuram a grande importância do entendimento 

da imigração japonesa relacionado ao desenvolvimento do 

Brasil. Observa-se também que o Prof. Dr. Mateus Sugizaki foi 

líder jovem das colônias japonesas ligadas ao consulado japonês 

e a eventos no próprio Japão. 
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Tudo isso foi iniciado por um mestre autodidata, que não 

estudou judô no Japão, mas sentiu a necessidade de aprendê-lo, 

e por seu filho, que, como bom discípulo, superou as 

expectativas de seu mestre. 

Para a elaboração desta obra, além da realização do 

anseio da família Sugizaki em manter viva esta história, foram 

utilizadas técnicas de pesquisas orientadas e dirigidas por 

pesquisadores e profissionais, a fim de passar ao leitor uma ideia 

mais próxima da realidade possível dos acontecimentos.  

Dito isso, as autorias deste livro foram designadas por: 

 Prof. Dr. Mário Mateus Sugizaki, filho do Sensei Mateus 

Sugizaki, autor coordenador. 

 Prof. Doutor Alexandre Janotta Drigo – Orientador 

metodológico e organizador. 

 Prof. Nilson de Almeida – Coletor de dados e coautoria. 

 Prof. Victor Soares Leopoldo – Coletor de dados e 

coautoria. 

 Prof. Especialista Anderson Dias de Lima – Análise 

documental e coautoria. 

 Informantes voluntários – Colaboradores com depoimentos, 

relatos, apresentação de documentos, recortes de jornais etc. 

indispensáveis na elaboração desta obra. 

 

Os autores agradecem a participação do Sensei Miguel 

Suganuma, do Prof. Francisco de Carvalho Filho, do Prof. Dr. 

Minoru Sakate, do Prof. Antônio Carlos Pereira, do Secretário 
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de Esportes de Botucatu e do Prefeito de Botucatu, João Cury 

Neto. 

Prof. Dr. Alexandre Janotta Drigo 
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INTRODUÇÃO 

 

Com cerca de cinco mil iniciantes, mais de 60 faixas-

preta e conquista de vários títulos internacionais, 

nacionais e estaduais, no ano de 2005, o judô em 

Botucatu completou 40 anos de existência, através da 

Associação de Judô Mata Sugizaki. Além dos 

importantes títulos esportivos obtidos em competições, 

vale ressaltar o papel do judô como instrumento 

educativo, proporcionando desenvolvimento físico e 

psicossocial aos jovens botucatuenses. Entre os diversos 

protagonistas do judô na cidade, devemos ressaltar o 

personagem que plantou a semente desta modalidade em 

Botucatu: Mata Sugizaki, o “Seu Mário” (Prof. Dr. 

Mateus Sugizaki – Texto extraído do caderno 40 anos da 

Academia Mata Sugizaki). 

 

Este texto contém várias histórias que surgiram na 

implementação de uma Academia de Judô em Botucatu, interior 

do Estado de São Paulo, como realização de um sonho de um 

imigrante japonês. Esta obra foi elaborada para transcrever 

fragmentos da imigração japonesa e da construção do judô, do 

esporte, da ciência e da Educação Física no Brasil. Convém 

ressaltar que o amor e o compromisso construíram o que está 

descrito no decorrer deste livro. Assim, é o amor pelo Judô 

selando a linha de herança dos Sugizaki, Mario Mata e Mateus, 

personagens desta obra, o amor entre pai e filho, que 

vivenciaram os mesmos objetivos, e o compromisso de seus 
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herdeiros e da Sra. Clara, viúva do Sensei Mateus, que fazem 

que estas histórias não sejam esquecidas. 

Este livro é comemorativo do Jubileu de Ouro da 

Associação de Judô Mata Sugizaki em Botucatu e tem como 

objetivo registrar a trajetória dos Senseis Mário Mata Sugizaki e 

Mateus Sugizaki, criadores da Academia, assim como relatar 

fatos que ocorreram nesses 50 anos e fizeram dela importante 

locus do esporte brasileiro. 

Para conseguir atingir esses objetivos, buscou-se uma 

metodologia de pesquisa que possibilitasse contar a história da 

Associação de Judô Mata Sugizaki e a trajetória de seus 

principais atores. Assim, foi intenção dos autores retratar um 

perfil da Academia relacionado aos olhares dos familiares, dos 

atletas, dos praticantes e dos membros da colônia japonesa que 

contribuíram e entenderam a importância do esporte enquanto 

elemento cultural de sua origem. Certamente, outros olhares 

poderão produzir recortes diferentes, porém se distanciarão dos 

objetivos desta obra. 

Os agentes sociais aqui registrados foram parte da 

história da Associação de Judô Mata Sugizaki e, por livre e 

espontânea vontade, deixaram seu registro e colaboraram de 

diversas formas para que este livro fosse finalizado. É 

importante ressaltar que, ao estudar os depoimentos e 
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documentos cedidos, foi utilizado um caráter não invasivo da 

privacidade dos participantes, conforme os procedimentos éticos 

observados pela Declaração de Helsinque, adotada em 1964 e 

atualizada em 2000; pelo Pacto Internacional sobre os Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966; e pelo Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, de 1966. Os 

participantes eram personalidades conscientes, atuantes no 

mercado de trabalho ou aposentados, e que tiveram apreço pelo 

que está aqui relatado. 

Como método de trabalho foi utilizado a Triangulação de 

Dados (ALVES-MAZZOTI; GEWANDSZNAJDER, 1998), 

que buscou a inter-relação entre: 

A análise documental, que aqui se entendeu serem os recortes de 

jornais, os documentos oficiais da Federação Paulista de 

Judô (FPJ) e vídeos dos personagens. 

 

Questionários e depoimentos de ex-praticantes, familiares, 

professores/instrutores e pessoas envolvidas com a 

Associação. 

 

Pesquisa com elementos autobiográficos através de registros e 

anotações do professor Mateus Sugizaki cedidos pela 

família para este fim. 

 

Nesse sentido autores como Hunger et al. (1995) relatam 

que a história oral permite complementar a história documental 

e bibliográfica e sugerem que há "fatos do desenvolvimento do 
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Judô em nosso país ainda não relatados e arquivados", apoiando 

a perspectiva adotada neste livro. Também Thompson (1993) 

define a importância da história oral no sentido de que ela 

devolve a história das pessoas em suas próprias palavras, dando-

lhes um passado. Através do estudo dos manuscritos e da 

participação familiar, a perspectiva da autobiografia adotada é 

corroborada por Sousa (1998), pois se centrou na busca de 

reconstruir as histórias de formação pela via escrita através da 

história oral e com o objetivo de autorrevelação e considerando 

os fatores motivacionais que geraram as reflexões apresentadas. 

Seguindo o caminho metodológico, outra obra 

consultada a fim de facilitar a triangulação proposta, pelo fato 

de auxiliar a organização dos dados referentes aos registros 

pessoais e familiares, parte do resgate histórico através de 

memórias, registros e vivências na construção de memoriais, que 

foi empregada em Camargo (2004). Apesar de um memorial dos 

personagens ser de forma indireta, por não existir reflexão 

introspectiva de seus feitos, a organização dos feitos dos 

personagens possibilita ser mais abrangente que apenas 

organizar fatos em uma condição cronológica, mas, sim, 

conforme aponta Rodrigo (1999), buscar motivações e projetos 

de vida dos protagonistas. 
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Por fim, é importante ressaltar que, apesar de a 

preocupação metodológica da obra centrar-se em uma pesquisa 

qualitativa, enquanto estudo de caso único e com objetivo 

histórico, buscou-se manter a estrutura da escrita e a linguagem 

popular para permitir a informação e o acesso de público 

diversificado. 
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P a r t e    A 
 

O JUDÔ NA FAMÍLIA SUGIZAKI 

FORMAÇÃO DO DOJÔ E A TRAJETÓRIA DO SENSEI MATA 
SUGIZAKI 

 

Do judô tenho orgulho de falar porque tudo que fiz em 

minha vida foi para continuar o seu sonho, realizar o seu 

ideal. Posso garantir ao senhor papai e mamãe, que 

participou em grande parte do nosso trabalho, que o 

Judô Sugizaki está muito além do que nós poderíamos 

sonhar naquele tempo que estávamos juntos fazendo 

nossas projeções. Consegui, tal como o senhor, envolver 

minha mulher, filhos e netos nesse sonho. Digo com 

absoluta certeza, o nosso objetivo do judô continua na 

mesma linha e o ideal nunca irá morrer. 

Jaú, 21 de janeiro de 2011. Mensagem extraída do 

diário de vida de Mateus. 

 

A criação das academias, ou dojôs, em Avaré e Botucatu 

é o elemento central desta parte, tendo como pano de fundo a 

história do Judô paulista e a formação da Federação Paulista de 

Judô (FPJ). 

Aos poucos são abordadas a forma como o Judô foi 

importante para o Sensei Mata e sua relação que transcende o 

tatame e contempla para toda sua vida, conforme ele ensinou a 
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seus alunos que é necessário aprender com a derrota, aprender 

com a vitória, cair e levantar, superar seus próprios medos e 

utilizar toda sua energia com foco em um objetivo. Esses foram 

seus ensinamentos lembrados por Hadel Aurani, seu primeiro 

atleta de destaque, que o motivou a lutar pelo fortalecimento do 

judô na região. 

Assim, são apresentados também elementos de interação 

entre o Sensei Mata e seus familiares, como foram envolvidos 

ao passar dos anos e como o judô foi-se tornando mais presente 

na vida de todos, definindo o comportamento de seu filhos e 

netos. 
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Capítulo 1 

 

 

 

História da vinda da família Sugizaki para o Brasil 

A família Sugizaki foi uma das milhares de famílias 

japonesas que imigraram para o Brasil no início do século XX. 

Todos vieram em busca de oportunidades de trabalho e melhores 

condições de vida. Nessa época, o Japão encontra-se em 

profundas transformações que levaram à estagnação da 

economia agravada pela superpopulação. 

Como o Brasil necessitava de mão de obra para os 

cafezais, em cinco de novembro de 1895 foi assinado o tratado 

entre Brasil e Japão. Por ele, ambos os países passaram a 

desenvolver relações diplomáticas e, com isso, abriram-se 

negociações para a vinda de imigrantes japoneses para o Brasil. 

Foi em 1908 que efetivamente ocorreu a primeira demanda de 

colonos. Em Santos aportou o navio Kassato Maru, que 

transportava esses pioneiros. 

Para atrair os japoneses ao Brasil, muitas empresas 

privadas divulgavam propagandas que não correspondiam com 

a realidade. O café era descrito como “a árvore que dá ouro”, 
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pois sua produtividade seria tamanha que os galhos envergavam 

com o peso dos frutos, e a colheita podia ser feita com as mãos. 

Até 1940, mais de 160 mil japoneses imigraram para o Brasil, e 

muitos passaram por grandes desafios. 

O Sensei Mata Sugizaki nasceu numa localidade chamada 

de Oyama-cho, na Província de Shizuoka, Japão, em 27 de maio 

de 1918. Ele imigrou para o Brasil com apenas 14 anos de idade, 

em 1932, acompanhado de seu irmão mais velho, Saburo 

Sugizaki. Ambos vieram para compor o grupo familiar para 

trabalhar na lavoura, instalando-se na região de Bastos, interior 

do Estado de São Paulo. Devido à legislação brasileira da época, 

que proibia estrangeirismos em relação à língua portuguesa, 

Sensei Mata adquire o nome de Mário Mata Sugizaki, ficando 

conhecido pelos seus amigos e alunos brasileiros por “Seu 

Mário”. 

 
Imagem 1. Ao centro, o patriarca Saburo Sugizaki, irmão mais velho do 

Sensei Mata; em pé, Getúlio, Ossamo, Massaru e Leico Sugizaki; as crianças 

não foram identificadas. Acervo familiar (AF). 
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Olga, sua terceira filha, conta como era seu pai: 

Meu pai era um homem de personalidade marcante, 

digamos “Sui generis” para sua época, como ele estudou 

no Japão e veio jovem para o Brasil, tinha dentro dele 

toda cultura milenar japonesa aliada à sua descendência 

de família de samurai. Assim tinha uma mente avançada, 

com poucas ferramentas para pôr em prática tudo que 

sonhava e que desejava para sua família. Por isso, não 

conseguia se fixar em nenhuma profissão, mas tinha a 

esposa, que o apoiava incondicionalmente. Tinha uma 

personalidade forte, às vezes até agressiva, honesto, 

muito trabalhador, fazia os filhos estudarem, sem 

trabalhar fora de casa porque dizia que era a única 

herança que pobre pode deixar e ninguém pode roubar. 

Era arrojado, sem medo de enfrentar tudo e todos com 

sua humildade. Mesmo pobre, fazia amizade com 

pessoas importantes da cidade, da política e do judô. 

Comigo sempre foi muito compreensivo diante dos meus 

problemas, sempre tentando me estimular nas 

dificuldades de escola e da vida. Trabalhava muito para 

a sociedade japonesa e fazia toda a família trabalhar 

também. Assim também foi com o judô.  
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Imagem 2 (A). Mata Sugizaki aos 14 anos. (B) Mata Sugizaki aos 20 anos. 

Acervo familiar (AF). 
 

Em 1945, Mata Sugizaki casou-se com Laurentina 

Kagawa, descendente de japoneses, nascida em Itatinga, e 

tiveram quatro filhos: Mateus, Olga, Lúcia e Fátima. A família 

vivia num pequeno lugarejo, Arandu, onde Mata Sugizaki 

trabalhava como lavrador, e sua esposa, carinhosamente 

chamada de Dona Tina pelos familiares e amigos, cuidava da 

casa e auxiliava na roça. A casa era muito simples e estava 

situada num terreno de mais ou menos um hectare, era de pau a 

pique com paredes de barro. As paredes internas dos dois quartos 

eram de madeira, o chão era de terra batida e na cozinha havia 

um fogão a lenha. No fundo do terreno passava um riacho, onde 

A B 



Formação do dojô 

17 
 

Seu Mario pescava com vara e anzol ou peneira, pitus (camarão 

de água doce), guarus, lambaris e bagres, as principais fontes de 

alimento da família. 

Nessa vila havia poucos membros da colônia nipônica, 

cerca de quatro famílias. Uma vez por mês, ou a cada dois meses, 

ele levava os filhos para assistirem a algum filme japonês. O Sr. 

Nishimura, dono da máquina de arroz da região, cedia o espaço 

para passar os filmes, que, segundo as lembranças dos 

familiares, era o local onde a criançada se acomodava sobre as 

sacarias, mas para elas tudo era um luxo. Os filmes, que são mais 

lembrados por chamar mais a atenção na época, eram sobre os 

samurais, guerreiros japoneses e exímios lutadores. Os filhos do 

Sensei Mata, depois que retornavam para casa, pediam ao pai 

que contasse as histórias desses personagens que ele lia nos seus 

livros japoneses. Dessa forma, ele despertou o interesse familiar 

pelas lutas. 
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Imagem 3. Mata Sugizaki, a esposa Laurentina, com os filhos Mateus, Lúcia 

e Olga. A caçula, Maria Fátima, ainda não havia nascido (1952). Acervo 

familiar (AF). 

 

Alguns anos depois, por volta de 1955, outro fato 

importante foi relatado sobre a história da família Sugizaki, que 

foi a mudança para Avaré. Cidade bem maior, situada a 15 km 

de Arandu. Era pretensão do casal encaminhar os filhos para 

outros níveis de escolaridade. Porém, mantiveram a pequena 

propriedade no vilarejo, onde Sensei Mata trabalhava na oficina 

de ferreiro, além de plantar hortaliças. Dona Tina montou uma 
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oficina de conserto de bicicletas na própria casa onde moravam 

em Avaré. 

 
Imagem 4. Mata Sugizaki e a esposa Laurentina, com os filhos Mateus, 

Lúcia, Olga e Maria Fátima (1962). Acervo familiar (AF). 

 

A nova cidade representou mais que uma simples 

mudança de casa. Os filhos passaram a viver em novos 

ambientes e, com isso, oportunidades de ampliar a visão de vida. 

No vilarejo que moravam, eram muitas vezes hostilizados por 

serem em número reduzido, já que na cidade havia uma 

população japonesa mais numerosa. Sentiam-se na cidade um 

ambiente menos discriminatório e, como consequência, podiam 

ter novos sonhos. Foi nessa época que o Sensei Mateus pôde 

prestar o exame de admissão ao ginásio e conseguiu ingressar na 

mais importante escola da cidade, o Instituto de Educação 
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Coronel João Cruz de Avaré, situado no antigo prédio da Rua 

Rio de Janeiro, iniciando, assim, o estudo de segundo grau. 
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Capítulo 2 

 

 

 

Mata Sugizaki: O aprendizado do Judô 

Mario Mata Sugizaki era um garoto pequeno, de apenas 

1,55 cm de altura, mas com energia vibrante e ativa. Seus 

familiares reconhecem no neto Alexandre Ryuzo as mesmas 

características do avô. Por isso, a família sempre diz que “para 

saber como seu Mário era, basta ver o jeito do Alexandre”. 

Mário sempre tomou a frente de seus negócios e atividades e 

direcionou suas forças para conseguir seus objetivos. Com 

relação ao judô, ele começou a aprender em seu país de origem 

quando frequentava a escola. Porém, com sua vinda para o 

Brasil, não conseguiu no primeiro momento aprimorar-se na 

modalidade. 

Outra característica importante do Sensei Mata era que ele 

não tinha qualquer vergonha de sua pobreza, de sua própria 

ignorância em relação a ter parado de estudar para vir ao Brasil, 

também sua dificuldade de expressar corretamente na língua 

portuguesa não o abalava. Suas filhas lembram que, em eventos 

mensais que organizava com os seus alunos menores, ele sempre 
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fazia uma preleção sobre o judô e seus objetivos, falando rápido 

e com sotaque japonês. Isso gerava comentários dos pais, em 

relação a não entender nada do que ele dizia. Lembram também 

que, nesse momento, sempre havia outros pais que respondiam 

cordialmente: “não se preocupe que as crianças entendem, 

porque elas sempre comentam a respeito do que ele diz”. 

Sua paixão pelo judô era tão grande que, apesar de isolado 

de locais de prática e dojôs, restou estudar em livros e revistas. 

O envolvimento do Sensei Mata com o judô foi muito além de 

ser apenas um praticante; ele comprava livros na língua japonesa 

para estudar e conhecer mais sobre o assunto. Seus familiares 

relataram o seguinte: 

O Mário era um sonhador e chegava até mesmo a tirar 

parte do sustento de sua casa para se dedicar ao judô. As 

economias ele revertia à aquisição de livros e revistas 

para estudar e se atualizar ou ao pagamento de despesas 

de viagens. 

 

Nos estudos da modalidade, ele se dedicava dia e noite, 

estudando e treinando sozinho e, quando tinha oportunidade, 

participava de todos os eventos que podia dentro de sua humilde 

condição financeira. Nos cursos ou treinos de que participou 

nessa época, se tivesse alguma dúvida ele imediatamente parava 

e questionava como deveria ser até compreender. Se não 

conseguia entender, voltava para casa pensando no assunto e, se 
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não estivesse satisfeito, retornava no dia seguinte com suas 

dúvidas e cobrava esclarecimentos. Por isso, tornou-se um 

autodidata no assunto, conseguindo discutir com os professores 

mais experientes para entender melhor e firmar seus próprios 

conceitos, constituindo a sua forma de conduzir o judô, sempre 

voltado a uma atividade educacional além de esportiva. O 

significado do seu trabalho com o judô, aos poucos, assumiu 

uma condição de missão e com sua dedicação e paixão, 

conseguiu conquistar as pessoas ao seu redor, incluindo as 

autoridades com que tinha contato. Ele conquistou inclusive o 

respeito dentro da própria comunidade do judô, quando 

começou a demonstrar que possuía conhecimento e condições 

de evoluir na modalidade. Aos poucos, o “Seu Mário” era 

admirado por todos que o conheciam e assim começou a 

organizar encontros na sua cidade. 

Uma das passagens marcantes que a família lembra 

ocorreu no início dos encontros com o grupo que estava 

começando o judô em Avaré. O Sensei Mata vivia se 

machucando e, muitas vezes, deixava de trabalhar para tratar de 

suas inúmeras lesões. Certo dia, sua esposa escondeu o judogui 

para que ele não fosse mais treinar, evitando as faltas ao 

trabalho. Porém, devido à sua teimosia, ele largou do emprego e 
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resolveu ir embora para São Paulo. Foi na capital que ele buscou 

trabalho e começou a desenvolver o judô da forma que sonhava. 

Em 1957, Sensei Mata decidiu montar uma oficina em São 

Paulo, onde permaneceu até 1959. À noite, ele frequentava a 

Academia D. Pedro II, que era dirigida pelo Sensei Yoshio 

Kihara, sétimo dan, vindo do Japão para ensinar e divulgar o 

judô da Kodokan no Brasil. Nesse período, Mata Sugizaki 

tornou-se figura presente no meio e, por meio de sua dedicação, 

foi promovido a faixa-preta. 

Ao manter contatos com muitos professores importantes, 

que participou da cúpula do judô na cidade de São Paulo. O 

resultado disso é que se tornou um dos pioneiros tanto da 

fundação quanto da administração da Federação Paulista de 

Judô, como foi lembrado pelo Sensei Miguel Suganuma. A FPJ 

foi fundada em 1958, tendo como primeiro presidente o Dr. 

Lucio Moreira Franca. Assim, no início da federação, o Sensei 

Mata se tornou Delegado Regional, na região de Sorocabana, 

além de preocupar-se com a divulgação do judô. Foi responsável 

pela fundação academias em vários outros municípios do 

interior de São Paulo, como Botucatu, Ourinhos, Piraju, 

Bernardino de Campos e Lençóis Paulista. 
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Imagem 1. Reunião dos professores de judô da Yudansha-kai (Associação de 

faixas-pretas) em São Paulo. Sentados: Kunii, Sugizaki, Dr. Lucio Franca, 

Yoshima. Em pé: Dr. Tatsuo Okochi, Edgar Ozon, Naito, Akao, Kumaiti 

Kimura, Tani, Ninomiya, Kihara, Kitami, Fukaya, Takahashi, Kimura, 

Kurachi (Os nomes foram confirmados ou identificados pelo Prof. Miguel 

Suganuma, a quem os autores agradecem). Acervo pessoal (AP). 

 

Após assumir a condição de delegado regional, a condição 

financeira do Sensei Mata ainda não era das melhores. Quando 

realizou o primeiro Campeonato de Sorocabana, Seu Mário 

ofereceu um jantar para as autoridades que participavam do 

evento e solicitou a “Dona Tina”, considerada exímia 

cozinheira, que preparasse uma refeição especial. Entre os 

convidados estavam autoridades, o deputado federal pela cidade, 

Israel Dias Novaes, os professores graduados, incluindo um 

importante empresário representante do Instituto Kodokan, Dr. 

Tatsuo Okochi. Ao verificar a humilde casa e as condições 

precárias da família, Dr. Okoshi discretamente perguntou ao 

Sensei: “sua família não está passando fome para o senhor poder 

manter o judô, não é?” Dessa forma ocorreu o início do Judô 
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Sugizaki, com muita dificuldade, mas com muito empenho, 

muito sacrifício, muita dedicação da parte de Mata Sugizaki e de 

sua família, que não negou seus sonhos e correu atrás das suas 

realizações, sem nunca se preocupar com os benefícios materiais 

ou financeiros, mas, sim, como o judô poderia beneficiar sua 

família e comunidade. 

 
Imagem 2. Matéria publicada sobre o Campeonato da Sorocabana em 1966. 

 

Os títulos esportivos dos seus atletas que consolidaram o 

Judô Sugizaki do Sensei Mata como um método eficiente de 

ensinar o esporte sem perder o foco na educação. 
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Consequentemente, conseguiu formar atletas com a qualidade 

técnica e dentro do rigor da disciplina do judô. Esse momento 

pode ser considerado o ponto de virada na vida do Seu Mário, 

pois a demonstração da capacidade de ensinar e formar grandes 

atletas o legitimou enquanto professor e expandiu suas 

possibilidades de relacionamento com o esporte. Entres os 

atletas formados por ele e que participavam de campeonatos 

brasileiros, destacaram-se: Hadel, Tajá, Urutu, Nilson Nishida, 

Mateus Sugizaki. Eles estavam sempre na iminência de ir para a 

seleção nacional, além de serem destaques constantes no judô 

paulista e, sobretudo, Avaré tinha conquistado a hegemonia do 

judô regional. 

Sensei Mata, em pouco tempo de trabalho, conseguiu 

acumular importantes resultados em campeonatos com seus 

alunos. Isso foi incomum por sua história de vida relacionada ao 

fato de não crescer dentro de um dojô e ser orientado por um 

mestre durante a fase de desenvolvimento dos conhecimentos 

oriundos da prática do judô. Porém, essa dificuldade foi suprida 

por sua dedicação como amante do judô e de sua capacidade de 

estudar, analisar e buscar respostas para seus anseios de 

aperfeiçoamento. 
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Imagem 3. Matéria publicada sobre o Campeonato regional em Botucatu. 

Equipe de Avaré. 

 

Outro fato marcante da história familiar de Mata foi 

quando seu filho Mateus, com 14 anos, que tinha iniciado 

recentemente seu compromisso como professor de judô, decidiu 

fazer uma cerca de pau a pique na pequena propriedade que tinha 

no vilarejo de Arandu. Foram então pai e filho para essa 

empreitada durante as férias de janeiro. Para fazer a cerca, foi 

comprado um lote de eucaliptos cortados em toras de mais ou 

menos dois metros de altura, que tinham de ser rachadas em 

várias partes no seu comprimento, dependendo da espessura. 

Mateus teve dificuldade nessa tarefa, pois nessa época pesava 

menos de 50 quilos e nunca havia manuseado um machado, 
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exceto para cortar pequenos galhos de lenha para sua mãe. Para 

cumprir a tarefa, portanto, deveria aprender a lidar com marreta 

de cinco quilos, cunhas e machado. Como ele não tinha força 

suficiente para fazer as cunhas e aparar as toras, seu pai utilizou-

se do judô para auxiliá-lo, dizendo-lhe para trabalhar com a 

marreta como se estivesse treinando o seoi-nague, ou seja, 

pegando o cabo da marreta pela extremidade e fazendo girar de 

trás para frente, dando impulso e velocidade à marreta e 

ganhando maior potência para bater as cunhas. Coube a Mateus 

aperfeiçoar a direção da marreta e, pela observação, os pais 

perceberam que foi um excelente treinamento, porque, além de 

exigir força muscular, o trabalho possibilitou melhoria da 

coordenação, aprimorando o sentido da concentração no 

momento de dirigir a ação muscular. Depois disso, Mateus se 

tornou mais estimulado nos treinamentos de judô, por ter 

adquirido algumas qualidades importantes naquelas férias, fato 

registrado em sua memória. 

No que diz respeito à preparação de atletas, mais 

experiências foram acumuladas, com a orientação do Sensei 

Mata. Naquela época, os atletas de judô não faziam preparação 

física sistematicamente, apenas randori durante horas treinando. 

Como no interior não era possível reunir quantidade de 

praticantes suficiente para um treino forte, ele recomendava aos 
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seus atletas que complementassem com outros recursos. Dizia 

que para ter fôlego era necessário realizar corridas de longa 

distância e para ser forte tinha que fazer halteres. A corrida, além 

de dar resistência, fortalecia as pernas, e o trabalho com peso 

não era para ser carregador, mas para fortalecer a musculatura e, 

por isso, tinha que fazer exercícios que não deixassem o corpo 

duro. Essa forma de ver o treinamento era muito avançada para 

a época. Outro aspecto importante na sua forma de ensinar o 

judô Sugizaki era a exigência do ukemi, sempre, inclusive 

recomendava aos seus alunos mais graduados e mais veteranos 

que praticassem com as crianças para desenvolver a habilidade 

de cair. Com isso melhorava a coordenação e perdia o medo da 

queda, o que resultava em melhor empenho na aplicação das 

técnicas, além de estimular as crianças.  

 Os ensinamentos e reflexões sobre a vida que o Sensei 

empregava para orientar seus alunos também eram presentes e 

muito oportunas. Uma das frases que mais utilizava era:“Quanto 

mais granado o cacho de arroz, mais curvado fica o pé”  

Essa parábola era uma referência à humildade, ou seja, o 

indivíduo quanto mais cresce mais humilde deve ser, para 

valorizar sua conquista. 

Algumas passagens também podem ser relatadas sobre a 

visão educacional de Mata Sugizaki. Mateus estava em plena 
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ascensão esportiva, aos 16 anos, e tinha como objetivo o 

Campeonato Paulista Dangai. Estava se saindo bem até que na 

semifinal cruzou com o adversário que era tido como favorito 

por ser o campeão paulistano. Vencia essa disputa por wazari e 

tinha encaixado uma chave de braço (jujigatame), permitida 

pelo regulamento, quando o árbitro interrompeu o combate 

porque ele entendia que aquela técnica não era válida. Os laterais 

interferiram e disseram ser permitida, entretanto foi dada apenas 

continuidade normal ao combate. Sem entender o ocorrido, o 

avareense perdeu o ritmo e foi vencido pelo paulistano. Após a 

disputa, o árbitro foi se desculpar com o “Seu Mário”, que acatou 

a decisão sem qualquer manifestação. Mateus, porém, foi pedir 

explicação, e o Sensei Mata simplesmente disse:  

Primeiro, se você sabia que a regra permitia, deveria ter 

completada a técnica e feito o adversário desistir; 

segundo, você deixou ele te dominar depois que foi dada 

continuidade; terceiro, apesar do erro da arbitragem, o 

melhor é você não agredir porque haverá outras 

oportunidades em que eles estarão atuando e, com 

certeza, vão se lembrar do seu comportamento de hoje e 

irão se preocupar em não errar novamente. 

 

 Noutra ocasião, Campeonato Brasileiro de 1965, Mateus 

estava disputando na categoria absoluto, livre de peso e contra 

um adversário que tinha mais que o dobro de seu peso. A luta foi 

tão equilibrada que, após 10 minutos de combate, sem 
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pontuação, a decisão coube aos árbitros, que deram a vitória ao 

adversário. Com essa decisão, o público que lotava o ginásio 

interrompeu o campeonato com vaias estrondosas. Ao sair com 

a sensação de vencedor e encontrando o Sensei, seu técnico, ele 

simplesmente disse: “foi uma pena, você lutou bem, mas precisa 

treinar mais para vencer e não deixar a decisão para os árbitros”. 

Essa lição importante traduz não somente a postura do técnico, 

mas também a do pai, que não passou a mão na cabeça do filho 

simplesmente para consolar, mas estimulou a se empenhar mais 

nos treinamentos. 

Outra história presente nas memórias do Sensei Mateus é 

que uma vez, num torneio regional, ele, que já se tornara 

conhecido pelas conquistas estaduais e nacionais, estava 

competindo com um companheiro de Avaré que nunca o havia 

vencido. Nesse combate, ao fazer corpo mole, foi derrotado 

propositalmente. Ao retornar para casa, o Sensei passou uma 

repreensão, dizendo que ele entendia a sua atitude de dar uma 

chance ao amigo e companheiro, mas numa disputa nunca pode 

haver esse pensamento, porque não haveria razão de participar 

da competição. Citou mais uma parábola: “quando o leão vai 

matar um rato, um animal muito pequeno, ele não alisa, bate com 

toda energia que possui”. Isso significa que não se deve 
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menosprezar qualquer que seja o adversário, deve-se usar toda a 

energia para enfrentar com o espírito de vencer. 

Mateus, no entanto, era determinado e teimoso, partindo 

para buscar seu objetivo, não se importando com o que lhe 

custasse. Para comprar o primeiro lote de tatames da Academia 

Avareense, o grupo assumiu o compromisso de pedir auxílio aos 

membros da colônia japonesa de Avaré. Ao visitar um 

empresário importante, líder da colônia, para pedir o auxílio, 

Mata Sugizaki teve que ouvir um sermão e, no final, essa pessoa 

disse-lhe para abandonar a ideia de ficar correndo atrás de 

sonhos e fosse trabalhar, se não iria perder o que tinha, inclusive 

mulher e filhos. Ele não abandonou o sonho e, ao contrário, 

envolveu toda a família no seu ideal. Outro episódio que 

demonstrou seu espírito de luta foi a participação de Avaré nos 

Jogos Abertos do Interior, em Rio Claro, quando foi realizada 

pela primeira vez a competição de judô nesse evento. O então 

secretário de Esportes de Avaré tinha ido para o início dos Jogos 

Abertos, com outras modalidades, e retornou um dia antes da 

saída da equipe de judô. Procurou o “Seu Mário” para dizer que 

era desperdício ir até Rio Claro porque a equipe deles era muito 

forte e todos diziam que não havia outra que pudesse ganhar. 

Isso deixou o Sensei Mata furioso e retrucou questionando: “Se 

eles já são campeões, por que haver competição? Isso eles teriam 
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que mostrar no tatame, porque a propaganda é para os fracos”. 

Avaré conquistou pela primeira vez em sua história esportiva o 

título de campeã dos Jogos Abertos do Interior, na modalidade 

judô. O interessante foi que a disputa estava empatada em duas 

vitórias para cada cidade e coube a Mateus enfrentar o atleta de 

Rio Claro, Uadi Mubarac, que foi vencido apesar de ser bem 

mais pesado. O resultado dessa disputa, entretanto, foi uma 

amizade que perdurou durante a vida de ambos. Os dois 

chegaram ao 8º. dan de judô, feito que poucos conquistaram. 

Todos esses acontecimentos caracterizam bem a conduta 

do Sensei Mata Sugizaki diante de seus alunos e atletas, 

cobrando quando era necessário, orientando e estimulando 

quando precisava levantar o moral e liderando com toda a sua 

energia quando era importante intervir para a defesa de seu ideal. 
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Capítulo 3 

 

 

 

“O tatame é o palco da vida” 

Hadel Aurani 

Hadel foi o primeiro atleta de destaque do Seu Mário. Foi 

bicampeão paulista em 1961 e 1962 e campeão brasileiro em 

1962. Para ele, o judô transcende do tatame para sua vida fora 

dele. Aprender com a derrota, aprender com a vitória, cair e 

levantar, superar seus próprios medos e utilizar toda a sua 

energia com foco em um objetivo: essas foram as lições que 

aprendeu com Seu Mário.  

Após identificar a história de vida da família Sugizaki em 

seu início de caminhada no Brasil, suas dificuldades e 

conquistas, este capítulo foca o início dos trabalhos com o judô 

na cidade de Avaré e a forma que Seu Mário passou de praticante 

ao Sensei Mata Sugizaki. 
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Avaré e o início do ensino 

 

“Meu pai, embora desprovido de riquezas materiais, 

sempre procurou ajudar as pessoas ao seu redor, sem 

esperar qualquer retorno, e isso foi fundamental para ele 

ter um círculo de amigos que podia confiar e contar para 

qualquer ação que fosse necessária. Esse aspecto de 

conduta humana foi de grande valia para mim.” 

Mateus Sugizaki 

 

 Tudo começou em 1952, quando um pequeno grupo de 

entusiastas do esporte resolveu iniciar o treinamento da difícil 

arte japonesa que é o judô. O local escolhido foi a residência do 

jovem João Tezza Neto, então localizada no início da estrada 

Avaré-São Manoel. Formavam esse grupo os seguintes 

avareenses: José da Costa Ramalho, Antonio Luis Villaça, José 

Reis Filho, José Eduardo Pires Mendes e João Tezza Neto. No 

quintal, depois de feita uma pequena depressão no terreno, foi 

instalado o "ringue" para as lutas. Palha de arroz e encerado 

suportavam as terríveis quedas. Não havia professor, e os 

lutadores procuravam seguir os livros, confundindo judô com 

jiu-jitsu, luta livre e de defesa pessoal, com excessão de João 

Tezza, que cursava a Academia Ono, em São Paulo, porém era, 

naquele tempo, ainda faixa-branca. Depois de alguns meses, foi 

mudado o local de treinamento, e o grupo passou a exercitar-se 

nos quintas de suas residências. 
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Em 1953, foi descoberto um local que parecia 

abandonado, um terreno pertencente ao velho casarão que 

formava a esquina da Avenida Floriano Peixoto e Rua Paraíba. 

O processo anterior foi seguido: feita a depressão no terreno, 

colocou-se desta vez serragem para cobri-lo, bem como o 

necessário encerado. Nos fundos daquela velha residência 

funcionava uma academia de halterofilismo, com três ou quatro 

ferrenhos praticantes. Os treinos eram realizados à tarde, três 

vezes por semana. Por esse tempo, surgiu em Avaré um faixa-

branca da Academia Ono, que imediatamente visitou o local 

desejando treinar. Com pouca noção de treinos, o resultado foi 

um dia festivo, pois quatro componentes do grupo conseguiram 

derrotar o intrépido visitante, deixando o treino com mais cara 

de competição. Devido a isso, as lutas terminavam por 

desistência e eram realizadas à base da força bruta com terríveis 

gravatas e estrangulamentos groceiros. Mais tarde, porém, 

visitou o local o jovem Alberto Cruz, faixa-marrom de uma 

academia da capital paulista, conseguindo derrotar facilmente os 

lutadores da casa com rápidos seio-nagues e hassamis (tesoura), 

mostrando que o grupo tinha muito a aprender. Alguns meses 

depois, dissolveu-se o grupo, mas logo formou-se novamente, 

treinando em lugares esparsos, como os gramados da 

Associação Atlética Avareense São Paulo Futebol Club. 
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No ano de 1954, Antonio Luiz Villaça organizou, nos 

fundos de sua casa, na Rua Distrito Federal, um novo "ringue", 

onde o velho grupo treinava ocasionalmente. Um novo 

entusiasta entrou para a turma: Flávio Negrão. Este também 

construiu, em seu quintal, um campo de lutas, limitado por uma 

velha cerca de madeira, cujas tábuas eram, às vezes, quebradas 

em lances mais violentos e entusiasmados. Resolveram, então, 

construir outro ringue. Dessa vez, o local conseguido foi o 

terreno do Sr. Genival Negrão, situado na Rua Paraíba, em frente 

da cadeia municipal. Há relatos de que os presos, através das 

barras, se divertiam a valer com os golpes e loucuras dos 

lutadores. Esse local também não durou muito, mas o grupo 

inicial mantinha-se coeso. Por essa época, o judoca José Reis 

Filho conseguiu com o Sr. Elias Ward, tesoureiro da Associação 

Atlética Avareense, que fosse construído um ringue para lutas 

no canto superior esquerdo do gramado, em sua parte externa. O 

lugar era devidamente cercado por tijolos e madeira (4x5) e, 

assim, o entusiasmo do grupo prosseguia. Durante esses anos, 

vários jovens iniciaram o treinamento, porém muitos desistiam 

algum tempo depois. Infelizmente, alguns arruaceiros foram 

superiores ao zelo do encarregado do estádio e logo perdeu-se 

novamente o local onde praticavam, pois tudo foi destruído. 
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Nesse tempo, já em 1955, surgiu o Sr. Sadaki Nishikawa, 

com muitos conhecimentos sobre o judô, dispôs-se a treinar a 

turma. Depois de alguns meses de inatividade, esse mesmo 

judoca iniciou os treinos duas ou três vezes por semana, à noite, 

à luz singela dos postes vizinhos, sobre a terra nua em frente da 

serraria do Sr. Orlando Contrucci. O vestiário ficava localizado 

na casa do Sr. Peixeiro, um japonês com certos conhecimetos de 

sumô, perto do local. Os treinos, realizados mesmo nos tempos 

chuvosos, faziam com que os lutadores voltassem para casa com 

o corpo e o quimono terrrivelmente sujos, porém o entusiasmo 

aumentava. A turma tinha agora um orientador mais experiente, 

uma referência. Formavam esse grupo: Sr. Nishikawa 

(professor), Antonio Yamaguchi, José Reis Filho, José Eduardo 

Pires Mendes, Massatoshi Nagoia e outros. Em pouco tempo, 

entretanto, com a mudança do Peixeiro, novamente cessaram os 

treinos naquele local. 
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Imagem 1. Mata sentado ao centro. Demais integrantes não identificados. 

Acervo pessoal (AP). 

 

O grupo não esmoreceu ainda. Em 1956, José Reis Filho 

conseguiu com o encarregado Sr. José Piagentini, a cessão do 

enorme salão da Cooperativa de Consumo, localizado na Rua 

Pará, desocupado naquela época. Foi feita a devida instalação 

elétrica, e os treinos recomeçaram com redobrado entusiasmo 

por muitas e muitas noites seguidas. Vez por outra, lá estava o 

Sr. Nishikawa com seus ensinamentos, sem dúvida, de grande 

proveito para os lutadores. Eis a turma: Sr. Nishikawa, A. 

Yamaguchi, José Reis Filho, Roberto Prestes, Augusto Aoki, 

Shigueto Kitagawa, Afonso Aguilar, Vicente Engel, Ossamu 

Mori, Massaru Mori e posteriormente Mata Sugizaki. Este 
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último viria a se transformar num dos principais elementos do 

progresso e expansão do judô em Avaré. 

 
Imagem 2. Sentados: Beto Prestes, Mori, Kentin, Yamaguti e Mata. Em pé, 

na extremidade direita: Nishikawa e José Reis. Acervo pessoal (AP). 

 

Como estratégia para que o esporte se tornasse mais 

conhecido e para que se angariassem novos praticantes, foi 

marcada uma demonstração para o dia 31 de março de 1957 no 

Grêmio Estudantil XXII de Setembro, lembram os familiares do 

Sensei Mata. Nesse evento, foram convidadas todas as 

autoridades locais e pessoas interessadas, recaindo praticamente 

sobre toda a cidade. A demonstração ocorreu em um sábado à 

noite e contou com o salão repleto. Os judocas saíram-se muito 

bem, pois, depois de muitos ensaios, conseguiram mostrar ao 

público o que era o judô. Inicialmente, foi apresentado pela 

numerosa turma o cumprimento oficial (rei) e, a seguir, as 
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quedas (ukemis); logo após as posições de pegadas e 

desequilíbrio, seguidas de alguns golpes e imobilização, chaves 

e estrangulamentos. Continuando os judocas Reis e Beto fizeram 

a demonstração de uma luta, que ficou lembrada por ter deixado 

toda a assistência de pé, aos gritos e aplausos pelos lances 

empregados. Quando o Sr. Nishikawa se apresentou com seus 

filhos (um jovem e dois pequenos garotos, uma garotinha e uma 

moça), houve também efusivos aplausos. 

 Depois dessa apresentação, o judô conseguiu ganhar 

muitos adeptos, e o grupo se organizou, formando uma academia 

(dojô), finalmente em um espaço adequado. 

 
Imagem 3. Demonstração para o dia 31 de março de 1957 no Grêmio 

Estudantil XXII de Setembro. Acervo pessoal (AP). 
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Imagem 4. Demonstração para o dia 31 de março de 1957 no Grêmio 

Estudantil XXII de Setembro. Acervo pessoal (AP). 

 

 
Imagem 5. Família Nishikawa. Acervo pessoal (AP). 

 

Assim, em 15 de setembro de 1957, comemorando o 

aniversário da cidade, foi inaugurada a Academia Avareense de 
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Judô, com um novo professor, Sensei Sueo Inoue, pois o senhor 

Nishikawa não podia mais assumir o dojô, por razões pessoais. 

 
Imagem 6. Inauguração da Academia Avareense de Judô, com a presença 

das autoridades. Acervo pessoal (AP). 
 

 

 
Imagem 7. Inauguração da Academia Avareense de Judô, com a presença 

das autoridades. Acervo pessoal (AP). 
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Imagem 8. Em pé, da esquerda para a direita: Yamaguti, Mata 

Sugizaki,Sueo Inoue, José Reis, João Tezza, Augusto Aoki, Mario 

Sassahara, Mario Okazaki, Hirata, Tonico Sato, Kentim Nishida. 

Ajoelhados: Beto Prestes, Eli Ferreira, Uema 1, Uema 2, Paulo Faria, 

Gilberto Hashimoto, Ossamu, Massaru Mori. Sentados: Massaki Ueda, 

Tomeiya, Etian, Massabo, Yoshio, Tourinho, Milton, Massafumi, Mitsuro 

Miura, Takeo e Mateus. Acervo pessoal (AP). 

 

Sensei Mata ficou dois anos afastado de Avaré e, após seu 

retorno, em 1959, passou a colaborar com o Sensei Sueo. Como 

ele tinha bom relacionamento com os nomes importantes do judô 

paulista, organizou o primeiro Campeonato da Sorocabana, 

reunindo as academias da região que se estendia de Avaré até 

Presidente Prudente, com mais de 100 participantes, para a 

época um evento de grandes proporções. Convidou para esse 

evento professores e árbitros da Federação Paulista, que 

estiveram presentes abrilhantando o evento. Houve 

demonstrações belíssimas feitas pelo Sensei Kihara e Miguel 
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Suganuma. Também, realizou-se a primeira promoção de faixa-

preta para os praticantes avareenses, com entrega de diplomas 

da Kodokan para José Reis Filho, Antonio Yamaguti, Hadel 

Aurani, Eli Ferreira e Paulo Faria. Nessa oportunidade, Sensei 

Mata foi promovido a faixa-preta segundo dan. 

O evento ainda serviu para estimular os praticantes mais 

experientes de Avaré a participar do primeiro campeonato 

estadual realizado pela Federação Paulista de Judô. Nessa 

ocasião, Hadel foi destaque com o título de vice-campeão 

paulista faixa-preta 1º dan. 

Em 1960, o professor Sueo Inoue se afastou do judô 

avareense, por ter outros compromissos de trabalho. Convencido 

pelos amigos, principalmente José Reis, Antonio Salim Curiati 

e algumas autoridades locais, o Sensei Mata resolveu assumir o 

judô e, por consenso, começou a contar com mensalidades dos 

atletas e judocas, o que lhes possibilitou dedicar-se mais ainda 

ao desenvolvimento do judô na cidade, passando a ser o Sensei 

da Academia Avareense de Judô. 

No ano de 1961, durante o centenário da cidade de Avaré, 

surgiu o primeiro campeão paulista de judô, na categoria faixa-

preta 1º dan, Hadel Aurani, dividido com o Sensei Sueo, com 

quem havia iniciado. No ano seguinte, ele repetiu a conquista na 

categoria 2º dan e foi também campeão brasileiro. Nesse mesmo 
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ano, dois de seus alunos se tornaram o campeão e o vice-

campeão paulista juvenil, respectivamente Mateus Sugizaki e 

Nilson Nishida. Essas conquistas foram o ponto de partida para 

muitas outras de grande expressão para o esporte avareense, 

projetando-se em níveis nacional e internacional, através do judô 

dirigido pelo Sensei Mata. 

Além das conquistas esportivas obtidas pelo Hadel 

Aurani, figuras já formados sob a sua orientação começaram a 

ganhar destaque: Antonio João Amaro (Tajá), Wellington Paula 

Assis (Urutu), Mateus Sugizaki (seu filho) e Nilson Nishida, que 

ganharam títulos paulistas e brasileiros. Isso sem contar com 

dezenas de alunos seus, do infantil ao adulto, que sempre eram 

destaques nos eventos regionais e estaduais. Também seus 

alunos atingiram níveis técnicos mais elevados e muitos se 

tornaram faixas-pretas, com graduações mais avançadas. 

Em 1966, Mateus ingressou no curso de Ciências 

Biomédicas da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de 

Botucatu, e uma nova fase se instalou não somente no contexto 

familiar, mas atingindo a própria evolução do Judô Sugizaki.  

Foi nesse ano que aconteceu a primeira competição de 

judô nos Jogos Abertos do Interior em Rio Claro e, como 

explicado anteriormente, a equipe de Avaré foi campeã, título 

inédito para o esporte avareense em relação a todos os esportes. 
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Foi uma conquista cheia de surpresas, porque Avaré derrotou a 

poderosa equipe local na segunda rodada e ganhou o torneio por 

equipes de forma histórica, na final contra Araçatuba, além de 

conquistar os títulos em quatro categorias individuais. A equipe 

de Rio Claro era considerada poderosa porque seus componentes 

eram pesos pesados para a época e Avaré tinha somente um 

pesado, Tajá e os demais com menos de 70 quilos. Constituíram 

a equipe principal e obtiveram classificação individual os 

atletas: Nishida, campeão peso-pena; Mateus, campeão peso-

leve e absoluto; Tajá, campeão pesado; e Ademir Rocha, Alfredo 

Marques do Vale e Elio Jacob. 

Na edição seguinte dos Jogos Abertos do Interior, quando 

houve a introdução oficial do judô nesse evento, em 1968, na 

cidade de Jaboticabal, Avaré conquistou novamente o título de 

campeã com a equipe principal: Nishida, Mateus, Taja, Alfredo, 

Urutu, Ademir e Francisco Novaes. 

Os títulos esportivos internacionais vieram na sequência: 

o Mateus foi campeão mundial universitário e pan-americano, 

entre outros. 
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Imagem 9. Equipe participante do Campeonato Paulista Infanto-Juvenil de 

Judô, em 1962. Agachados: Nishida, Mitio Ochiai, Takao Nishimura e Marco 

Sapede. Em pé: Chiquinho Novais, Takabatake, Mateus, Tajá, Takao Takeda 

e Yoiti. Acervo pessoal (AP). 

 

No segundo semestre de 1964 ocorreu um fato que 

provocou grande mudança na família de Mata Sugizaki. Alguns 

atletas que estavam se destacando na Academia Avareense 

reivindicaram participação na renda das mensalidades do judô, 

através de um abaixo-assinado agressivo à Diretoria. Esse fato 

deixou o Sensei Mata totalmente desconcertado, porque ele 

fizera do judô o seu compromisso de vida profissional, deixando 

qualquer outro tipo de ocupação para se dedicar exclusivamente 

a essa atividade. Com tal imposição, ele ficou muito abalado, 

porque se sentia injustiçado, uma vez que vinha atuando com o 

respaldo da Diretoria e reconhecimento da comunidade, obtendo 

importantes resultados para o esporte avareense. Enfim, surgiu 

uma situação embaraçosa: por um lado, os atletas que tinham 
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reivindicado participação nos rendimentos da entidade; por 

outro lado, o Sensei, que pretendia abandonar seu ideal no judô 

por não entender a atitude dos atletas. No meio do conflito, a 

Diretoria da Academia não sabia como proceder para 

contemporizar os interesses e encontrar uma solução apropriada. 

 
Imagem 10. Academia Avareense de Judô de 1963. Acervo pessoal (AP). 

 

 

 
Imagem 11. Equipe paulista de 1965. Acervo pessoal (AP). 

  



Formação do dojô 

51 
 

Capítulo 4 

 

 

 

Botucatu e a associação de Judô Mata Sugizaki 

 

1. A cidade e sua história 

 

Imagem 1. Mapa das cidades limítrofes com o Município de Botucatu. 

(Fonte: Cedida gentilmente pelo Prof. Dr. Adilson Pacheco). 

 

Botucatu é um município localizado no interior de São 

Paulo, na região central do Estado, na margem sul do rio Tietê e 

está a 235 quilômetros da capital pela Rodovia Castelo Branco. 

Situa-se nos altos de uma elevação montanhosa denominada 
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Cuesta e faz limites com os Municípios de Anhembi, Bofete, 

Pardinho, Avaré, Pratânia, São Manuel, Dois Córregos e Santa 

Maria da Serra 

De acordo com o IBGE/2014, o município possui uma 

área de 1.522 km² e tem sua população estimada em 137.899 

habitantes. 

As monumentais formações rochosas de Botucatu 

serviram de referencial ao caminho do Peabiru, que os índios 

utilizavam como estradas. Por esses caminhos passavam várias 

nações indígenas e, com a expansão territorial dos 

descobridores, foram aproveitados pelos bandeirantes, jesuítas, 

tropeiros, fazendeiros e todos aqueles que precisavam subir a 

“serra”, que percorriam a trilha, que subiam e desciam num 

incessante vai e vem, o que resultou, junto com outros fatores, 

no povoamento e posteriormente desenvolvimento do Oeste 

paulista. 

Em cima da serra, nos limites entre duas fazendas e às 

margens do ribeirão Lavapés, formou-se uma pequena aldeia 

indígena, habitada por caboclos e viajantes. Ao longo do tempo, 

foi crescendo até ser disputada por fazendeiros limítrofes, o que 

se desdobrou num acordo que levou à doação da área para 

permanência e crescimento do povoado. Tornou-se freguesia em 

1846 e emancipou-se em 14 de abril de 1855, com a criação da 
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Vila de Botucatu, que abrangia extensa área territorial, quase um 

quarto da província, formando um grande triângulo, sendo seus 

limites os grandes rios Tietê, Paranapanema e Paraná. 

Nos meados do século XIX, tornou-se uma cidade em 

pleno desenvolvimento, principalmente com a chegada da 

ferrovia, sendo considerada a “boca do sertão”, referindo-se a 

todo o Oeste brasileiro como um sertão a ser desbravado. As 

pequenas propriedades agropecuárias, os estabelecimentos 

comerciais, hospedarias e grandes fazendas onde se plantava 

café e o importante entroncamento ferroviário da antiga estrada 

de ferro Sorocabana garantiram ser referência durante o período 

em que serviu de entreposto comercial e cultural para muitas 

outras regiões do interior do Estado, do Norte do Paraná e 

profundezas do Oeste, que estavam em formação. 

Na primeira metade do século XX, a cidade se consolidou 

com excelentes instituições de ensino, sendo muito procurada 

por outras regiões do Oeste brasileiro, o que fortaleceu o 

comércio, as indústrias de alimentos e as máquinas de 

beneficiamento de café. Nas décadas de 1950 a 1970, 

concretizou-se o futuro sólido da indústria botucatuense e de 

Ensino Superior, tornando-se, no final do século XX e início do 

século XXI, uma cidade de boas indústrias, com produção para 

o mercado nacional e de exportação. 
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Botucatu possui clima agradável, e a brisa constante é a 

sua característica, pois a cidade fica no alto da serra, sendo 

chamada de “Cuesta de Botucatu”. Os indígenas conheciam bem 

a região serrana central do Estado e a ela chamavam, em tupi, de 

Ybytu-katu, que significa “bons ares”. O nome “Cuesta de 

Botucatu” se manteve em razão do desnível geomorfológico e 

dos morros, uma área ainda com cobertura vegetal e fauna 

nativa, que deve ser preservada. Com potencial em diversas 

áreas, o município tem várias atividades econômicas 

funcionando de forma razoavelmente harmoniosa: a agricultura 

tradicional, a agricultura orgânica, grandes áreas de plantação de 

cana, laranja e reflorestamento de eucalipto e várias indústrias. 

Além disso, as pesquisas desenvolvidas nos cursos superiores na 

cidade contribuem para uma boa perspectiva de 

desenvolvimento sustentável. 

 
Imagem 2. Vista aérea da cidade de Botucatu. (Fonte: 

http://www.circuitoculturalpaulista.sp.gov.br/cidades/botucatu/). 
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De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano de 

2013, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (Pnud), Botucatu ocupa a 40a posição no 

Brasil (5.565 municípios) com melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e a 22a posição 

no Estado de São Paulo (645 municípios). O atual índice de 

Botucatu é de 0,800, classificado como “muito alto”. Até 1991, 

o IDHM da cidade era de 0,588 e passou para 0,718 no ano 2000. 

O IDH dos municípios vai de 0 a 1: quanto mais próximo de 

zero, pior o desenvolvimento humano; quanto mais próximo de 

1, melhor. O índice considera indicadores de longevidade 

(saúde), renda e educação. Pelo IDHM, Botucatu está à frente de 

cidades importantes e pujantes economicamente como Marília, 

Sorocaba, Paulínia, Piracicaba, Araçatuba, entre outras. Para o 

prefeito João Cury Neto, esses novos índices com chancela da 

ONU legitimam o atual momento pelo qual passa a Cidade, de 

desenvolvimento com foco na qualidade de vida das pessoas. 

Com excelente localização no Estado de São Paulo e com 

ligações pelas rodovias Marechal Rondon e Castelo Branco, 

Botucatu é um polo de desenvolvimento industrial diversificado 

e abriga importantes empresas, como Duratex, Embraer, 

Induscar/Caio, Eucatex, Centro Flora/Anidro do Brasil, entre 

outras. 
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Botucatu é popularmente conhecida pela qualidade de suas 

escolas, atribuiu-se a denominação promocional de “Cidade dos 

Bons Ares e Boas Escolas”, orgulhosamente repetida por todos 

os que nela vivem. Destaque para a Universidade Estadual 

Paulista (UNESP), que oferece vários cursos de graduação e 

pós-graduação nas áreas de Biomédicas, Veterinária, Zootécnica 

e Agrárias a mais de cinco mil alunos. O Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina é um dos mais conceituados do país 

e atende milhares de pacientes de todas as regiões brasileiras. 

 

2. Mata Sugizaki de 1965 a 1972 

A crise do judô em Avaré teve como resultado a abertura 

de para novos horizontes com o esporte. Foi no início do ano de 

1965 que o Professor Jonas Alves Araújo, Secretário de Esportes 

de Botucatu, convidou Sensei Mata para montar um dojô 

naquela cidade com a responsabilidade de trabalhar nos mesmos 

moldes de Avaré. 

A decisão afirmativa não tardou porque ele estava no meio 

de uma crise no judô avareense que muito o aborrecia. Seus 

filhos estavam concluindo o ensino médio, e havia a necessidade 

aumentar renda familiar. Seu filho Mateus, com 18 anos, tinha a 

pretensão de ingressar num curso superior em Botucatu. Havia 
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sido instalada recentemente uma faculdade com cursos na área 

que ele pretendia. 

O apoio de alguns membros da comunidade botucatuense, 

que acreditaram na iniciativa e na metodologia de ensino do 

professor Mata, ajudou na sua vinda e também acertou o caráter 

jurídico e a identidade de representação esportiva da modalidade 

no município. Dessa forma, foi constituída a academia instalada 

na Rua Doutor Costa Leite, esquina com a Rua José Dall Farra, 

onde diversos jovens de Botucatu puderam aprender com “Seu 

Mário” as técnicas do “Caminho Suave”. Os membros da 

comunidade que foram mencionados pela família nos escritos de 

Sensei Mateus foram: Emílio Pedutti Filho, Dalton de Toledo 

Ferraz, Álvaro Ceriliane, Olívio Stersa, Francisco Newber 

Machado, Eduardo Meireles Gonçalves, Oscar Ferraz Pirez, 

Plínio Paganini e Carlos Traballi Filho 

Em 1966, comemorando o primeiro ano de atividades do 

dojô, foi fundada a Academia Botucatuense de Judô, com a 

presença de diversas pessoas da comunidade e também 

representantes de outras cidades. São lembrados: José Reis 

Filho, de Avaré; Sakamoto e Izioka, de São Manuel; e o 

convidado especial. Sensei Sakuramachi, que veio de São Paulo 

com o intuito de ministrar treinos e fazer demonstrações. Na 

ocasião, foi eleita a primeira Diretoria, com Jonas Alves Araujo, 
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como presidente, e como membros: Seiichi Konishi, Seiki 

Gushi, Dr. Dalton de Toledo Ferraz, Oscar Ferraz Pires, Eduardo 

Meirelles Gonçalves, Emilio Peduti Filho, Francisco Newber 

Machado, Álvaro Line Ceriliane, Seiichi Konishi, Plínio 

Paganini e Carlos Traballi Filho, além de outros pais de alunos 

que quiseram contribuir. 

 
Imagem 3. Comemoração de aniversário da Academia Botucatuense de Judô, 

1966. Cortando bolo: Sensei Mata Sugizaki e D. Laurentina; presença de 

Pupo (Álvaro Ceriliane), D. Lucia Peduti, Jorge Peduti, Emilio Peduti, José 

Reis Filho, Massao Sakamoto, Kasuo Izioka e Sakuramachi. Acervo pessoal 

(AP). 

 

A partir dessa nova fase, uma total transformação correu 

na vida da família Sugizaki, especialmente para Mateus, que 

conseguiu ingressar na faculdade que desejava em Botucatu. 

Também a situação financeira melhorou sendo relatado pelas 

filhas que foi nessa ocasião que conseguiram comprar uma 
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geladeira e um fogão. Dessa forma, “dona Tina” passou a 

cozinhar nos finais de semana, preparando o almoço que era 

servido no quintal, sempre com o intuito de manter a união 

familiar. A alguns amigos e convidados sempre frequentavam a 

casa. 

A melhora financeira, aos poucos, foi mudando o perfil 

familiar, possibilitando um horizonte mais amplo e com muita 

expectativa. Uma dessas melhorias foi a aquisição de uma 

Kombi, que melhorou o translado do Sensei Mata entre Botucatu 

e Avaré, que era feito inicialmente por via férrea, dependendo 

de horários. A Kombi, além de servir para as viagens, tornou-se 

um transporte de alunos tanto para as aulas quanto para 

campeonatos e outros eventos. 

Aos poucos, adquiriram uma casa em Avaré, mais ampla 

do que a alugada, melhorando o conforto da família e 

possibilitando receber os amigos de forma mais apropriada. Os 

filhos já estavam direcionados: Sensei Mateus já havia se 

formado e estava trabalhando como professor universitário; as 

filhas Lúcia e Olga estavam concluindo o curso superior de 

Ciências; e Maria Fátima, a caçula, ainda fazia o cursinho para 

ingresso no vestibular. 

A última aquisição, lembrada pela família, foi de mais um 

veículo, uma Variant novinha. Foi nessa época de prosperidade 
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que, infelizmente, o professor Mata Sugizaki veio a falecer 

precocemente, aos 54 anos de idade. Foi vítima de um acidente 

automobilístico fatal em 23 de dezembro de 1972. Sensei Mata, 

o “seu Mário”, deixou um legado de ensinamentos, lições de 

vida, amor e dedicação ao judô. Sua morte ocorreu no momento 

em que seus filhos já estavam preparados para definir seus 

próprios rumos. Não deixou a família desamparada, apenas com 

saudades. 

A notícia do seu falecimento foi um impacto muito grande 

para os praticantes do judô, como relatou Adhemar Olyntho 

Lucchesi, ex-presidente da Associação de Judô Mata Sugizaki 

(AJMS): “Eu disse ao meu filho: seu professor sofreu um 

acidente de carro. Ele ficou parado e não falou nada, só vi 

lágrimas saindo. Meu filho teve um Natal muito triste”. 

Outro membro da AJMS, o ex-professor Jair Bueno, 

lembra que todos ficaram muito abalados. Quem sentiu muito a 

perda do pai foi o Sensei Mateus. O choque foi imenso e a 

comoção, geral. Ele lembra que ninguém queria fazer mais nada, 

estavam todos paralisados, mas, aos poucos, algumas pessoas 

próximas, juntamente com aqueles que participavam do dia a dia 

do dojô, se reuniram e resolveram não abandonar o ideal de “Seu 

Mário”. Assim, decidiram prosseguir com a modalidade. O 

Sensei Jair Bueno começou a ministrar aulas para crianças de 4 



Formação do dojô 

61 
 

a 10 anos; o Sensei Carlos Guadagnini Júnior ficou com as 

turmas do período da tarde e o Sensei Roberto Konishi ficou 

responsável pelo treinamento noturno. Mateus Sugizaki herdou 

a luta do pai e ficou como coordenador e responsável pelos 

treinamentos da equipe da cidade. 

Em março de 1973, fizeram homenagem ao precursor do 

judô na cidade de Botucatu, mantendo a tradição do pioneirismo 

de Sensei Mata na atividade esportiva e educacional. A partir 

desse momento, foi fundada a Associação de Judô Mata 

Sugizaki (AJMS). 

 
Imagem 4. Sede própria da Associação de Judô Mata Sugizaki inaugurada 

em 1985. Acervo pessoal (AP). 
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P a r t e    B 
 

A CONSOLIDAÇÃO DO JUDÔ ENQUANTO FERRAMENTA 

ESPORTIVA, EDUCACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

A Era Mateus Sugizaki 
 

Uma das características mais peculiares do 

homem é sua capacidade de sonhar, conscientemente, e 

de edificar sua realidade sobre esses sonhos. Algumas 

pessoas vivem mais dos sonhos, enquanto outros tentam 

viver a pura realidade, escassa de sonhos, mas não 

ausentes. O sonho consciente se traduz na luta do bem 

contra o mal, do bom contra o ruim, enfim, a busca da 

perfeição e, por isso, é mantido como uma chama eterna, 

um ideal. 

O que é um ideal? Segundo Bertrand Russell: “A 

diferença entre um ideal e um objeto comum do desejo 

consiste em que o primeiro é impessoal; é algo que não 

tem relação especial com o “ego”, podendo ser desejado 

por todos. Assim, pois, podemos definir um ideal, não 

como uma coisa que se deseja egocentricamente, mas 

como algo que a pessoa que sente quer, também, que 

todos experimentem”. Com esse conceito, posso 

descrever a minha vida e as transformações que 

acompanharam os acontecimentos através do tempo.  

O início de meus sonhos conscientes foi sobre uma 

realidade através do judô, quando ainda era garoto. Os 
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sonhos com intensa presença, sem fronteiras e cada vez 

mais ousados pelas conquistas esportivas, se 

concretizavam e construíam a realidade daquele garoto. 

Por outro lado, a realidade conquistava posições 

que pareciam sonhos para um jovem, de origem humilde, 

que viveu toda sua infância na roça. Ter oportunidades 

de fazer viagens internacionais, tornar-se personalidade, 

receber manifestações de admiração na cidade onde 

vivia, estava muito além dos sonhos de garoto, que se 

alternavam, de forma surpreendente, com a realidade. 

Continuar vivendo aqueles sonhos juvenis seria 

maravilhoso, entretanto, no processo de maturidade, os 

sonhos passaram a ter objetivos mais concretos, 

deixando de ser sem fronteiras. A realidade se tornou 

poderosa, diminuindo todo espaço dos sonhos e 

revelando as faces ocultas do ser humano, na crueza da 

conquista do poder.  

Assim, além de enfrentar as dificuldades normais 

para atingir um ideal, muitas vezes, é necessário superar 

a ansiedade e as fraquezas daqueles que contribuem 

para a realidade ser mais dura, cheia de tropeços e 

espinhos.  

Por essa razão, a realidade nem sempre é 

agradável, algumas vezes, converte-se numa luta insana 

para vencer a deslealdade, a falsidade e a desonestidade. 

Somente a vontade divina pode testemunhar os rumos da 

realidade e julgar se ela deve completar ou frustrar os 

sonhos.  

Nesse julgamento, a determinação é o principal 

fator individual e o tempo, o único parâmetro para 

avaliar os sonhos e a realidade. 

Exatamente esse parâmetro me permite ver, hoje, 

que o sonho do menino humilde se concretizou, ainda que 

não tenha sido na sua plenitude.  

Por isso, neste momento, novamente busco o 

equilíbrio entre meus sonhos e minha realidade, para 

que, através das experiências acumuladas durante minha 
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vivência, do garoto sonhador ao homem maduro, possam 

ser reveladas as novas fronteiras e os desafios.  

Continuo a acreditar que sempre será possível 

manter vivo o sonho de realizar o impossível” 

Mateus Sugizaki (trecho da autorreflexão: uma vida 

pelo caminho suave, s.d.) 

 

A vida de Mateus Sugizaki 

Nos próximos capítulos, no 5 e no 6, é apresentada a vida 

do Prof. Dr. Mateus, com enfoques dentro e fora do tatame. 

Porém, como ponto inicial desta parte do livro, é necessária a 

compreensão geral de quem é o Sensei Mateus e qual seus feitos 

e significados para as cidades de Botucatu e Avaré para o esporte 

e para a ciência nacional. 

Mateus Sugizaki nasceu em Arandu, SP, no dia 29 de 

julho de 1946, filho de Mario Mata Sugizaki e Laurentina 

Kagawa Sugizaki. Casado com Clara Tizuko Fujita Sugizaki, 

com quem teve quatro filhos: Cristina Sugizaki, Mario Mateus 

Sugizaki, Alexandre Ryuzo Sugizaki e Daniele Sugizaki. Segue 

seu currículo resumido: 

 

Títulos Universitários 

a) Bacharel em Ciências Biológicas – Modalidade Médica 

pela Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de 

Botucatu (1969); 
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b) Licenciado em Educação Física pela Escola Superior de 

Educação Física da Fundação Regional de Avaré (1982); 

 

c) Doutor em Ciências pela Faculdade de Ciências Médicas e 

Biológicas de Botucatu, aprovado com o grau “Distinção 

com Louvor (1974); 

 

d) Professor Livre Docente do Departamento de Biofísica 

(Disciplinas de Biofísica e Física) do Instituto Básico de 

Biologia Médica e Agrícola, Campus de Botucatu, da 

UNESP (1986); 

 

e) Professor Titular do Departamento de Educação Física, da 

Faculdade de Ciências do Campus de Bauru. 

 

Atuação Profissional como Docente Universitário 

a) Professor Titular aposentado pela Universidade Estadual 

Paulista (UNESP) do Departamento de Educação Física da 

Faculdade de Ciências de Bauru; 

 

b) Pesquisador do Programa Antártico Brasileiro, participando 

de expedições científicas de 1990 a 2001; 

 

c) Vice-Diretor da Faculdade de Ciências da UNESP-Bauru 

(1993 a 1997); 

 

d) Chefe do Departamento de Educação Física da Faculdade 

de Ciências de Bauru (UNESP) – 1992/1993 e 1997/1998. 
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Histórico no Judô 

 Iniciou a prática do judô em 1957, na cidade de Avaré, 

militando no esporte até seus últimos momentos, quando 

contava com a graduação de kodansha, faixa-preta 8º dan. 

 

Principais conquistas como atleta de Judô 

a) Campeão Mundial Universitário (1968) – Primeiro brasileiro 

a obter um título Mundial de Judô; 

 

b) 3º lugar nos Jogos Universitários Mundiais – Universidade de 

Tóquio (1967); 

 

c) Campeão Pan-Americano (1968); 

 

d) Campeão Brasileiro (1966 a 1970); 

 

e) Campeão Paulista e Campeão dos Jogos Abertos do Interior 

(1962 a 1970). 

 

Atuação como técnico de judô 

a) Confederação Brasileira de Judô, de 1980 a 1984. Dirigiu a 

Seleção Brasileira de Judô nos Jogos Olímpicos de Moscou 

(1980), nos Jogos Cruz Del Sur, Argentina (1982), e no 

Campeonato Mundial Júnior, em Porto Rico (1983); 

 

b) Seleção Chilena, em 1977; 

 

c) Federação Paulista de Judô, de 1973 a 1980. 
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Atuação como dirigente de judô 

a) Vice-Presidente da Federação Paulista de Judô (FPJ), de 1997 

a 2005; 

 

b) Supervisor do Departamento Técnico da FPJ, de 1998 a 2005; 

 

c) Delegado Regional da FPJ, de 1973 a 1997; 

 

d) Coordenador da Missão Técnica na Olimpíada de Atlanta, em 

1996, e no Campeonato Mundial de Paris, em 1997. 

 

Professor de Cursos Internacionais: por meio do Programa de 

Solidariedade do Comitê Olímpico Internacional, ministrou 

cursos técnicos de judô no Chile em 1977, na Argentina em 

1982, no Panamá em 1984 e na República Dominicana em 1997. 

 

Atuação no Conselho Regional de Educação Física do Estado 

de São Paulo – CREF-4/SP – Membro titular do Conselho 

Regional de Educação Física de São Paulo (CREF-4), de 2003 a 

2005. 

 

Atividades Sociais e Culturais 

a) Representante do Brasil no Congresso Internacional de 

Líderes da Juventude, Japão (1981); 

 

b) Fundador e Presidente da Sociedade Botucatuense de Cultura 

Japonesa (1990-1992); 
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c) Presidente da Sociedade Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira 

de Avaré SOCENA (2003-2007); 

 

d) Membro da Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento 

Cultural e Científico da Juventude; 

 

e) Diretor de Esportes da Associação Atlética Ferroviária de 

Botucatu, 2008 a 2010. 

 

Homenagens Recebidas 

a)  Cidadão Emérito de Avaré – Título honorífico outorgado 

pela Câmara Municipal de Avaré, em 1968; 

 

b) Medalha do Mérito Desportivo, outorgada pelo Ministério da 

Educação do Brasil, em 1990; 

 

c) Mérito Desportivo Superior da Federação Paulista de Judô, 

em 1977; 

 

d) Melhor Atleta da Federação Paulista Universitária de 

Esportes (FUPE), em 1968; 

 

e) Comenda Kassato Maru, Centenário da Imigração Japonesa 

no Brasil, 2008. 

 

A filosofia de Mateus Sugizaki 

Este texto está totalmente fundamentado nos escritos 

originais do próprio Dr. Mateus Sugizaki. Assim para evitar a 

possibilidade de erros de interpretação e de dimensionamento de 

suas ideias, não foram modificadas suas palavras: 
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Nas reflexões que faço, sempre relaciono o sucesso de 

minhas empreitadas ao comportamento que tenho frente 

às novas situações ou aos obstáculos que se interpõe com 

minhas ações de judoca, procurando agir com energia, 

tendo paciência e humildade, como aprendi no caminho 

suave. Todas as lições que herdei do “Sensei Mario”, 

dos treinamentos físicos e técnicos aos conselhos de 

conduta, foi muito importante a compreensão dada por 

ele para o ideal da palavra judô, cujo significado é 

caminho suave. Ele explicava que a suavidade não está 

somente na prática do judô, onde aprendemos utilizar a 

energia do adversário para favorecer o nosso ataque 

numa luta. A suavidade deve estar presente em todas as 

ações de nossa vida, no relacionamento com as pessoas 

e com a natureza, mas quando necessário, devemos agir 

com toda energia para superar os obstáculos dentro da 

ética e da conduta racional. 

A água em seu curso segue o caminho natural, ela desvia 

dos obstáculos e busca o seu espaço sem removê-los, 

porém acumula energia para romper barreiras quando 

necessário. 

Essa interpretação está baseada nos dois princípios 

filosóficos do judô: seiriyoku-zen-yo e jita-kiyoei. A 

primeira expressão significa que o indivíduo deve 

empregar a energia física e a energia mental com a 

máxima eficiência, ou seja, em todas as suas ações deve 

se empenhar de corpo e alma e com a máxima 

sinceridade, seja no mais simples dos afazeres, seja no 

mais complexo dos trabalhos, deve agir como samurai e 

executar como se fosse o último ato da vida. A outra 

expressão diz respeito ao bem estar e benefícios mútuos 

dentro da comunidade social, em que as pessoas devem 

respeitar os limites e agir de maneira a favorecer o 

melhor entendimento, cultivando o espírito comunitário 

no mais amplo sentido. Deixar de lado a vaidade própria 

e as vantagens individuais é condição obrigatória para 

que todos participem das ações comuns e haja o melhor 
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aproveitamento dos benefícios obtidos pelos membros da 

comunidade. 

Humildade não significa somente abaixar a cabeça e 

obedecer, é saber como qual o momento e forma do 

diálogo, assim como ter a sensibilidade de reconhecer o 

momento de agir com a máxima energia, para conduzir 

ao objetivo desejado. Preservar os princípios individuais 

e a própria honra a qualquer custo, ter orgulho de suas 

atitudes honestas e sinceras, são atributos que “Sensei 

Mario” sempre exigiu e demonstrou durante a vida. 

Dizia que não há necessidade de vangloriar-se dessas 

qualidades e muito menos ao obter suas conquistas 

porque sempre é o resultado do esforço de muitas 

pessoas que contribuíram para seu sucesso. 

Especialmente quando atuar na liderança das tarefas de 

sua incumbência é necessário antes de tudo conquistar a 

confiança daqueles que estão ao seu lado para atingir os 

objetivos propostos. 

Essa bagagem cultural seguramente foi consequência de 

uma vivência que somente ele poderia descrever: órfão 

de pai ainda criança, imigrante com apenas 14 anos, 

praticamente sem família, numa terra totalmente 

desconhecida e para ser desbravada. Teve que aprender: 

cultivar a terra; conquistar seu espaço; garantir sua 

sobrevivência pela força do trabalho; respeitar a 

natureza e as pessoas para ser respeitado; cultivar seus 

ideais e princípios para realizar seus sonhos. Mas, como 

filho mais velho e único varão da família, posso 

acrescentar algumas características que passei a 

reconhecer e, hoje, posso até dizer que tenho inveja de 

não ter herdado dele algumas qualidades que no passado 

repudiava. 

Com certeza, através do judô aprendi muitas condutas 

para superar obstáculos e vencer desafios, trilhando no 

caminho da suavidade através do fortalecimento do 

espírito de luta, adquirindo autoconfiança e agindo com 

pensamentos positivos.  
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Capítulo 1 

 

 

“O judô me ensinou a sonhar com minhas conquistas, a 

buscar com perseverança minha meta e acreditar 

naquilo que não consigo enxergar. 

Muitas vezes, após experiências frustradas, retomei o 

mesmo ponto deixado para trás com a finalidade de rever 

meus conceitos e ratificar minhas convicções.” 

Mateus Sugizaki 

 

O atleta Mateus Sugizaki 

Em suas próprias palavras: 

 

“Devemos ter na mente três verbos: sonhar, ousar, 

acreditar. Sonhar acordado é uma das principais 

características do ser humano. Sonhar acordado é 

refletir sobre aquilo que se deseja na vida, é projetar o 

futuro, é estabelecer objetivos de vida. 

Ousar é uma característica pessoal de ter coragem para 

enfrentar desafios que conduzam aos objetivos de vida. 

Ter coragem é diferente de ter valentia. Enquanto 

valentia é fuga, é irresponsabilidade; ser ousado 

significa não ter receio de enfrentar os obstáculos que 

são impostos nos desafios. 

Acreditar quer dizer confiar em si próprio para realizar 

os sonhos, ser determinado e perseverante na edificação 

dos sonhos. Mais do que tudo, agir, correr atrás da 

realização do sonho. 
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Obter resultados é outra história que depende muito da 

gente contar com as pessoas que estão ao nosso lado, de 

ter o amparo do Todo Poderoso e sobretudo precisa que 

a gente dê todas as chances para isso acontecer: ter 

humildade, ter respeito e submeter-se arduamente na 

busca do objetivo. 

Posso dizer que todas as ações de minha vida, no estudo, 

no esporte, na profissão, na sociedade e família, as 

conquistas e sucessos tiveram a sustentação desses três 

verbos. Se não consegui os resultados esperados em cada 

ação, posso afirmar que, no mínimo aprendi um pouco 

mais para tornar minha vida melhor”. 

Mateus Sugizaki, 2014 

 

 O Sensei Mateus Sugizaki é um dos pioneiros do judô 

brasileiro em relação às conquistas de títulos internacionais, 

além de ser o principal protagonista da história da Associação de 

Judô Mata Sugizaki, após o Sensei Mário construir o alicerce 

que permitiu o desenvolvimento da academia e do judô em 

Botucatu. Foi o primeiro brasileiro campeão mundial 

universitário e se tornou um exaustivo lutador pela divulgação 

dos ideais de Jigoro Kano e da educação dentro e fora do Dojô. 

Assim, o “caminho suave” fez parte de sua vida e de seus ideais.  

 Neste primeiro momento é abordada a trajetória do atleta 

Mateus Sugizaki no Dojô, culminando na grande conquista do 

Campeonato Mundial Universitário em Lisboa. 
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 Mateus, sendo o primeiro filho da família de Mata 

Sugizaki, imigrante que se aventurou por melhores condições no 

Brasil, conseguiu sustento na área rural. Foi na cidade de 

Arandu, em uma casa de pau a pique e paredes de barro que 

Mateus passou grande parte da sua infância, conforme visto na 

história da família Sugizaki nos capítulos anteriores. Mateus é 

lembrado pela sua irmã Olga como: “Na infância, era um menino 

bem ativo, trabalhador, andava muito de biscicleta, nadava no 

lago, sempre tinha muitos amigos. Meu pai era muito mais rígido 

com o Mateus, talvez por causa do Judô”. Os filhos Mário e 

Alexandre também sentiram que o pai Mateus também foi mais 

rígido com eles, porém sempre muito justo e ensinou-os o 

caminho correto”, lembra Mário, doutor em Fisiopatologia e 

professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Alexandre 

diz que “brigar por um ideal foi o principal ensinamento que seu 

pai lhe deu e, assim ao tornar-se advogado, tomou isso como 

princípio de suas motivações profissionais. As filhas também 

foram mais protegidas. Cristina, a mais velha, sempre precisou 

de mais atenção paterna; e Daniele, a caçula, lembra que a 

comunicação e o discurso de seu pai em grandes eventos a 

motivaram-na a ser profissional de Relações Públicas.  Em seu 

depoimento, Daniele descreve: 
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E é assim que vejo meu pai em nossa família: 

Aquele que nos carregou em seus braços em todos os 

momentos importantes de nossas vidas fossem felizes ou 

tristes, 

Aquele que sempre nos conduziu para o caminho do bem, 

da ética, do amor, 

Aquele que nos ensinou ser protagonistas de nossas vidas 

e responsáveis pelas nossas escolhas e decisões. 

Aquele que nos mostrou que o ideal nos move, mas que 

trilhar o caminho, mesmo que enfrentando desafios, nos 

fortalece e nos motiva a continuar sonhando. 

E em nossa última conversa me disse: 

“Continue sonhando e realizando, mesmo que seus 

sonhos tenham que se adequar ao tamanho da sua 

realidade.” 

Obrigada pela oportunidade de escrever meus 

sentimentos a esse pai que fez e continua fazendo 

diferença na vida da minha família e de muitas outras em 

que esteve presente. 

 

 
Imagem 1. Mateus com Daniele em festa no salão da academia. Acervo 

pessoal (AP). 
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 Voltando aos fatos marcantes da trajetória do mestre 

nesse período, além das pescarias no riacho, no fundo de sua 

casa, os passeios com a família até a máquina de arroz do Sr. 

Nishimura para assistir a filmes são inesquecíveis. Para os olhos 

do pequeno Sugizaki, aqueles que mais o encantavam eram os 

dos Samurais, filmes que posteriormente rendiam conversas e 

histórias sobre os samurais contadas por seu pai. A curiosidade 

de Mateus sobre esses guerreiros serviu para alimentar seus 

sonhos de menino, que, pouco a pouco, ia compreendendo sua 

raiz japonesa, assimilando em sua conduta o legado desses 

heróis, para transformar a sua realidade. 

 Tal processo serviu para modificar a conduta 

complexada e tímida de Mateus, que, por ter pequena estatura e 

não possuir habilidades para as brincadeiras mais comuns no 

Brasil, como jogar bola, era geralmente excluído do grupo de 

crianças. Esse fato se agrava quando se relacionava ao contexto 

histórico da época, devido ao preconceito vivido pelos 

imigrantes japoneses no período do pós-guerra. Citando o 

comentário de Shozo Motoyama, em seu livro Sob o Signo do 

Sol Levante, é possível compreender esse sentimento, quando 

relata: 
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“... os jovens que viveram a alegria e a emoção das 

comemorações do centenário da imigração japonesa no 

Brasil (no ano de 2008), poucos sabem de quantas 

dificuldades antepuseram-se para os imigrantes e seus 

descendentes se integrarem de modo auspicioso à 

realidade verde-amarela e como sofreram na sua 

trajetória de adaptação ao país no passado.” 
 

Quando a família de Mata Sugizaki deixou o vilarejo de 

Arandu e se instalou em Avaré, o cenário mudou: havia maior 

população nipônica, menor discriminação, similaridade cultural 

com a colônia e uma nova perspectiva, iniciando-se assim uma 

nova etapa na vida do Sensei. Dessa forma, esses fatores 

contribuíram para atrair o primogênito pela atividade esportiva 

praticada por seu pai, e Mateus iniciou o treinamento de judô aos 

11 anos de idade, conforme suas anotações pessoais: 

Acompanhando meu pai, fui introduzido nessa atividade 

esportiva e, desde o início, fiquei muito entusiasmado, 

porque tinha algo de místico que exercia uma forte 

atração. Na minha infância ele contava histórias sobre 

os ‘samurais’, que encarnavam os meus heróis. 

Estimulado por ele, passei a me esforçar para tornar 

realidade os sonhos da conquista esportiva, através de 

intenso treinamento. 

 

 Sua relação com o judô se inicia em uma apresentação de 

lutas que tinha a modalidade como destaque. Levado pelo pai 

para assistir a essa apresentação, até então inédita na cidade, a 

euforia e o entusiasmado do garoto somaram-se a uma sensação 
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que remetia a seus pensamentos da infância em Arandu, aos 

filmes na máquina de arroz e às histórias contadas por seu pai 

sobre os samurais. 

 Seu primeiro treino aconteceu alguns meses após esse 

evento. “Seu Mario” levou Mateus para visitar o sítio de um 

amigo. Lá chegando, para a surpresa do garoto, esse amigo era 

o professor daquela demonstração de meses atrás, o Sensei 

Nishikawa. No seu primeiro treino, tinha apenas a parte superior 

(wagui) do judogui, em vez de tatame, e uma quadra de areia 

forrada com lona. O aprendizado das quedas e dos golpes de 

judô (ossotogari e seoi nague) somou-se à felicidade e à vontade 

de poder repetir aquela brincadeira. Tal fato ocorreu no mês de 

abril de 1957. 

 O início esportivo de Mateus aconteceu posteriormente à 

criação da Academia Avareense de Judô, quando o Sensei Mata 

de São Paulo assumiu o posto de professor da Academia. Até 

essa data, o judô era levado como um passa-tempo e um sonho 

infantil de aprender a lutar. A partir desse momento iniciou-se a 

trajetória esportiva e a sua introdução nos campeonatos. Sobre 

essa fase, Lúcia, sua irmã mais nova, lembra que todo o dinheiro 

que sua mãe recebia das roupas que costurava era escondido do 

“Seu Mário” com o intuito de guardar para pagar as viagens de 

Mateus. Em suas palavras: 
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A gente vivia em função do Mateus, quando era possível 

viajávamos para os campeonatos assistir nosso irmão. 

Quando eu e a Olga começamos trabalhar, todo nosso 

salário era passado para o papai e ele guardava e usava 

para pagar as viagens e também para a compra da casa 

própria. 

 

O primeiro torneio que Mateus disputou foi o campeonato 

estadual infanto-juvenil, em 1960. Nesse evento, foram levados 

três alunos: Mateus, Nilson e Takao. O evento aconteceu no 

conjunto esportivo da Água Branca, em São Paulo. Foi aí que o 

pequeno Mateus teve seu primeiro contato com o shiai-jô. A 

derrota na primeira luta passou despercebida perante tamanho 

vislumbre do ambiente competitivo. Lembra Mateus, em seus 

escritos pessoais, que, ao sair da área de luta, não conseguia se 

localizar, indo para o lado contrário, e o árbitro teve que segurá-

lo. 

 Ao retornar para Avaré, Mateus continuou a treinar com 

o mesmo espírito de lazer e sem qualquer objetivo mais sério. 

Essa situação começou a mudar no ano seguinte, no mesmo 

campeonato estadual-juvenil, quando viu um garoto da sua idade 

jogar no chão todos os adversários e se tornar campeão de 

maneira fenomenal. Seu nome era Massanori Yanaguimori. Isso 

despertou em Mateus a curiosidade pelas diferenças atléticas, 



A consolidação do dojô 

79 
 

uma vez que o pequeno Sugizaki novamente não obteve um bom 

resultado. 

 
Imagem 2. Matéria publicada sobre o Campeonato Estadual do Interior, em 

1964. 

 

Nessa oportunidade, Mateus procura seu pai para obter 

um esclarecimento sobre tais diferenças entre ele e 

Yanaguimori. Seu pai então explicou que ele também poderia se 
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tornar um bom lutador tal qual aquele garoto, mas para isso seria 

necessário mudar sua forma de treinar, ter objetividade focada 

no bom desempenho e muito mais dedicação aos treinamentos. 

A partir dessas conversas, ele começou a trilhar o judô de forma 

mais direcionada para o esporte competitivo, dando o seu melhor 

para o aperfeiçoamento do judô, sem deixar de lado os princípios 

éticos e morais que cercam e definem a modalidade. 

 Após o campeonato paulista de 1961, Mateus iniciou 

uma nova rotina de preparação com as orientações de seu pai, 

adotando uma nova postura em relação aos treinamentos. Para 

Sensei Mata, além de preparação física e técnica, o treinamento 

era acompanhado de orientação para fortalecimento do caráter 

moral, em toda a sua extensão, de adoção e prática da filosofia 

oriental embutida no judô, realização de estudos e análises para 

estabelecer estratégias de ação, qualidades necessárias ao 

aprimoramento do judoca. Nesse período, foram-lhe é 

apresentados métodos de treinamento resistido, com a utilização 

de borracha (câmara de pneus de bicicleta) e os exercícios com 

peso, tudo isso somado às corridas. Todos tinham como 

finalidade aprimorar o condicionamento físico para conseguiria 

suportar a luta de maneira que tivesse força e agilidade, tanto 

para puxar quanto para empurrar o adversário e, assim, aplicar 

técnicas com maior efetividade. 
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 Havia também a preocupação do Sensei Mário com a 

educação escolar do filho: “Procure estudar bastante, porque se 

você não for bom aluno na escola não vai poder treinar com a 

dedicação necessária; de nada adianta se esforçar de um lado e 

prejudicar do outro”, relembra Mateus em seus escritos pessoais. 

Um dos fatos marcantes vividos por Mateus nesse 

período foi a forma inusitada com que Sensei Mata ensinou-lhe 

seoi-nague. Na época em que tinha 15 anos, seu pai lhe convidou 

para fazer um cercado de pau a pique na propriedade, conforme 

descrito anteriormente. Essa criatividade em relação à 

preparação do filho foi constante nos treinamentos elaborados 

por Sensei Mata. Por meio desses treinos, Mateus passou a 

assimilar o judô de maneira que não se limitasse apenas ao 

tatame. Ele passou a se relacionar com outros alunos e adaptar 

seu aprendizado a situações diversas. Dessa maneira, esse 

método foi oportuno por não haver dificuldades para treinar.  

Além do conhecimento empírico desenvolvido pelas 

relações do judô com situações do cotidiano, o Sensei Mata, para 

motivar seu filho, salientava o melhor aproveitamento do tempo 

para maximizar o treinamento. “Seu Mário” dizia: 
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Se você fizer o que todo mundo faz, quando muito você 

será igual aos outros e irá prevalecer a condição física 

de cada um. Mas se você quer chegar mais longe, buscar 

seu objetivo, faça muito mais do que os outros, treine 

mais estude mais (texto retirado dos arquivos de Mateus 

Sugizaki). 

 

 
Imagem 2. Equipe participante do Campeonato Paulista Infanto-Juvenil de 

Judô, em 1962. Agachados: Nishida, Mitio Ochiai, Takao Nishimura e Marco 

Sapede. Em pé: Chiquinho Novais, Takabatake, Mateus, Tajá, Takao Takeda 

e Yoiti. Acervo pessoal (AP). 
 

Além das lições proporcionadas pelo “Seu Mário”, outros 

fatos foram importantes na construção atlética de Mateus 

Sugizaki. Entre eles podem ser citados os treinos realizados com 

Hadel Aurani. Esse período, de acordo com os escritos do Sensei 
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Mateus, serviu para alavancar seu desenvolvimento atlético. 

Hadel era o principal judoca da Academia e, por não poder 

treinar normalmente devido aos estudos e ao serviço militar, 

precisou, para aquele ano de 1962, treinar em horário diferente 

do habitual. Contudo, o único que se dispôs a treinar com Hadel 

foi o pequeno Sugizaki. O principal contraste dessa dupla era a 

diferença de peso: Mateus pesava 60 kg e Hadel era campeão 

paulista no peso acima de 100 kg. Dessa maneira, Hadel 

conseguiu manter sua condição física e se tornou campeão 

estadual, garantindo sua vaga na Seleção Paulista. Representou 

São Paulo no campeonato brasileiro, que aconteceu logo em 

seguida, e também sagrou-se campeão. 

Esse momento foi determinante para Mateus, pois, além 

da experiência técnica e do condicionamento físico, adquiriu 

mais autoconfiança. Pelas diferenças entre os dois, Mateus 

passou a ter maior consciência de seus atributos, o que ficou em 

suas participações na categoria absoluto, em que muitas vezes 

venceu adversários de grandes proporções corporais. A 

conquista do seu amigo Hadel foi também um incentivo para a 

continuidade da sua trajetória e sua conduta perante as 

adversidades. 
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A primeira grande vitória de Mateus aconteceu no 

mesmo ano (1962), quando foi Campeão Paulista Juvenil. Esse 

ano ficou marcado em sua trajetória esportiva porque também 

foi quando ele recebeu a faixa preta. 

 
Imagem 3. Academia Avareense de Judô: diretores e atletas. Hadel Aurani 

em pé de camisa escura. Ajoelhados: José Reis, Pedro Alegretti, Suzuki, 

Roberto Durço, Mateus, Adauto, Osvaldo e Yoiti Ochiai. Em pé: Nishimura, 

Sassahara, Oda, Amantéa, Diógenes, Waldemar, Mario Sugizaki, Toninho 

Barreto, Hadel e Luis Incao (1963). Acervo pessoal (AP). 

 

Nesse período, Sensei Mata é lembrado por Mateus (em 

seus escritos) pela lição que ele lhe deu: 

Quando o pé de arroz tem uma boa produção e está bem 

granado, os cachos se curvam mais do que aqueles com 

poucos grãos. Por isso temos sempre que imitar a 

natureza, quanto mais crescemos em nossas conquistas, 

maior tem que ser a humildade e o peso da 

responsabilidade. 
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Para o Sensei Mata, a conquista do campeonato juvenil 

era o primeiro passo para outras etapas. Por isso, preocupou-se 

com a conduta moral de seu filho transmitindo-lhe valores como 

humildade, perseverança, responsabilidade e respeito, a fim de 

prepará-lo para o futuro. 

Em 1963, Sensei Kazuo Yoshida foi convidado pelo 

Sensei Mata para ministrar aulas em sua academia por duas 

semanas. Sensei Yoshida era faixa-preta 5º dan e técnico da 

Seleção Brasileira. Ele ministrou os treinos na academia durante 

um período. Em seu último dia na academia, o Sensei japonês 

propôs um treino especial com Mateus. A princípio era um treino 

de correção técnica, até o momento do randori, em que Mateus 

se tornou um joguete nas mãos de Yoshida, caindo e levantando 

durante 40 minutos. Entre lágrimas e dores, Mateus se levantava 

e partia para uma nova investida, mesmo sem forças para isso. 

Após o treinamento, Sensei Yoshida comentou com Sensei Mata 

sobre a coragem de seu filho, dizendo que essa qualidade era 

importante para se tornar um campeão. Por fim, afirmou que 

Mateus poderia, até mesmo, ganhar do campeão pan-americano 

da sua categoria.  

A partir desse comentário, os sonhos do jovem Mateus 

começaram a tomar novas proporções. Assumiu um novo 

compromisso com seu pai para encarar os treinamentos de judô 
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na busca de um objetivo mais ousado. Com certeza, nem ele 

mesmo tinha compreensão do que aquilo poderia significar.  

No campeonato estadual do ano seguinte (1964) houve a 

introdução das categorias de peso, as mesmas adotadas na 

Federação Internacional de Judô, como preparação para os Jogos 

Olímpicos de Tóquio. Seu primeiro confronto foi com o 

campeão dos Jogos Pan-Americanos Akira Ono. No combate, 

Mateus estava irreconhecível, porque desde o início da luta 

partiu para o ataque e não deu qualquer chance ao adversário de 

tomar a iniciativa, deixando-o em posição defensiva. Já no 

começo da luta jogou de kouchi-makikomi, depois de seoi-nague 

e, para finalizar, arremessou de kata-guruma, contando também 

com uma boa movimentação no solo. Mateus venceu essa e as 

lutas seguintes, cruzando na semifinal com Kunitake, para o qual 

perdeu. Ainda nesse ano, participou pela primeira vez como 

representante do judô paulista de uma seletiva nacional, no Rio 

de Janeiro, para um torneio no Canadá. Perdeu o confronto final 

para o veterano Tadao Nagai. 
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Imagem 4. Campeonato Brasileiro de 1965, Montanha Clube, Rio de Janeiro. 

Delegação Paulista: 1ª fila: Nishimura, Tamura, Nagai, Mateus e Manabu 

Kurachi; 2ª fila: Naito, Saito, Kajimoto, Harada, Suganuma, Mario Sugizaki, 

Capitão Cássio e Yamanouchi; 3ª fila: Lovato, Tajá, Odair e Kunitake. 

Acervo pessoal (AP). 

 

No campeonato brasileiro de 1965, Mateus não se saiu 

muito bem na competição da categoria e foi desclassificado. 

Mesmo assim, foi indicado para disputar na categoria absoluto, 

que foi interessante, pois aconteceram os fatos relatados no 

capítulo 2, ocorridos com o lutador Casimiro, de Brasília. 

No ano de 1966, Mateus foi aos Jogos Abertos do 

Interior representando a cidade de Avaré, quando se sagrou 

campeão na categoria de peso e no absoluto, bem como na 

competição por equipes, além da classificação geral. Era a 
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primeira vez que a competição de judô entrava na disputa dos 

Jogos Abertos do Interior, e na cidade-sede, Rio Claro, falava-

se que não haveria adversários para eles, cuja equipe era 

constituída somente de atletas mais fortes e pesados, liderados 

pelos irmãos Mubarac e Claudio Munno, apelidados de Robôs. 

A equipe de Avaré era de jovens leves, exceto o pesado Tajá, 

composta também por Mateus, Nishida, Alfredo, Ademir, 

Chiquinho Novais e Elio Jacob.  

No confronto por equipes, como já mencionado, Avaré 

venceu Rio Claro na segunda rodada e Araçatuba na final. Nessa 

fase, Mateus venceu a primeira luta, Tajá a segunda, Alfredo e 

Elio perderam na sequência, ficando a decisão para a última luta, 

de Nishida contra Gerson Silva. Este tinha sido campeão paulista 

recentemente, e isso contava a favor da equipe adversária. 

Porém, Nishida aplicou um belo seoinague, jogando de ippon. 

Foi uma explosão de euforia entre os atletas avareenses ao 

ganharem o primeiro título de judô dos Jogos Abertos do 

Interior, entrando para a história do evento.  

Ainda nesse ano, Mateus foi classificado no campeonato 

estadual em terceiro lugar. Posteriormente, foi para o 

campeonato brasileiro, em Belo Horizonte, porque os dois 

primeiros colocados estavam impedidos. Outro atleta avareense, 
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o Urutu, foi campeão paulista juvenil e participou do 

campeonato brasileiro, ficando em terceiro lugar. 

 
Imagem 5. Matéria publicada: Mateus e Urutu no Brasileiro. 
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Imagem 6. Matéria publicada sobre o Campeonato Paulista de Judô. 

 

Em 1967, houve os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg 

e, logo em seguida, o Campeonato Mundial de Salt Lake City. 

Mateus vinha se preparando intensivamente para conquistar a 

vaga da categoria, mas, infelizmente, perdeu na final das duas 

seletivas para Takeshi Miura, de Brasília, e, com isso, perdeu 

essa oportunidade, mas em ambas as disputas as lutas foram bem 

equilibradas. Nesse mesmo ano, nos Jogos Universitários 

Brasileiros, Mateus conquistou os títulos de campeão na 

categoria até 70 kg e na competição por equipes, sendo também 

vice-campeão do absoluto. Na mesma semana, foi campeão 
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individual no peso, no absoluto e por equipe dos Jogos Regionais 

da Sorocabana. Na semana seguinte, houve a competição do 

Torneio Ju-Kendo, o mais importante evento interestadual do 

Brasil na época, sem divisão das categorias de peso. Com mais 

de 500 participantes, Mateus foi o terceiro colocado, perdendo 

para Sakuramachi e Ishii, os dois japoneses pesos-pesados que 

haviam chegado recentemente do Japão e receberam, por isso, a 

homenagem de mais técnicos do evento. 

Nesse mesmo ano ocorreu sua primeira participação 

internacional nos Jogos Universitários Mundiais, a 

UNIVERSÍADE de Tóquio, na categoria até 70 kg. Além de 

Mateus, a equipe era formada por Murilo Figueiredo, até 63 kg; 

Massaru Saito, até 80 kg; e Haruo Nishimura, até 90 kg, sendo 

técnico o Sensei Seisetsu Fukaya. 

 
Imagem 7. Matéria publicada sobre os Jogos Universitários Mundiais de 

1967. 
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Nesse evento, conquistou duas medalhas de terceiro 

colocado, na categoria de peso individual e na competição por 

equipes. Esse fato foi extremamente importante, pois, além da 

oportunidade de viajar ao Japão e representar o Brasil, muitos 

acontecimentos ocorreram paralelamente: treinou no Instituto 

Kodokan, realizando um grande sonho de conhecer a Meca do 

Judô e ficou alojado na Vila Olímpica de Yoyogi, a mesma da 

Olimpíada de Tokyo, realizada três anos antes; fez contatos com 

os parentes e familiares de seu pai, tios Itsuo, Kiyoshi e Nonaka, 

e os primos, visitando as raízes da família na Província de 

Shizuoka. 

Na competição individual, a primeira luta foi contra um 

tailandês, vencendo em nove segundos de ashiguruma. Na 

segunda, enfrentou o coreano que tinha sido vice-campeão 

mundial, naquele ano, em Salt Lake, perdendo, mas conseguiu 

derrubá-lo também, mas sem pontuação, com um morotegari. 

Na repescagem, ganhou seguidamente do canadense e do 

britânico, para fazer a semifinal com o japonês, e perdeu de 

ippon, conquistando o terceiro lugar, ao lado do francês Pierre 

Guichard. Esse foi um ano muito importante na sua carreira de 

esportista, embora tivesse perdido a seletiva do Pan-americano 

e Mundial, conquistando sua primeira medalha internacional em 

Tóquio. 
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Imagem 8. UNIVERSÍADE DE TOQUIO, 1967. Categoria até 70 kg: Yujiro 

Yamazaki (Japão); Sun Park (Coreia do Sul); Pierre Guichard (França) e 

Mateus Sugizaki (Brasil). Acervo pessoal (AP). 

 

O último evento importante em 1967 foi o Campeonato 

Brasileiro realizado em Campos, no Rio de Janeiro, quando 

perdeu de shime-waza para Arazaki do Paraná, um adversário 

conhecido e muito técnico. Mateus conseguiu wazari, jogando 

de ashiguruma, mas na sequência da queda foi surpreendido 

com o estrangulamento (okuri-eri-jime), ficando desacordado e 

perdendo a competição. No dia seguinte, foi escalado para a 

competição de absoluto e, na semifinal, teve confronto com 

George Mehdi, do Rio de Janeiro, que tinha sido campeão pan-

americano e vencido a categoria pesado nesse brasileiro. Foi um 

combate bastante acirrado, com várias prorrogações, e, apesar 

de ter sido jogado fora da área, perdeu na decisão dos árbitros. 
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Imagem 9. Equipe paulista no Campeonato Brasileiro de 1967. Acervo 

pessoal. (AP). 

 

No ano seguinte, 1968, obteve os melhores êxitos da 

carreira esportiva, tanto nos eventos nacionais quanto em 

competições internacionais importantes. Começou vencendo as 

seletivas do campeonato pan-americano, ganhando as duas 

seletivas e tendo como adversário nas finais Takeshi Miura. Na 

última luta conseguiu aplicar a reversão para kamishihogatame, 

como havia treinado, vencendo por ipon.  

No campeonato pan-americano, realizado em Porto Rico, 

a Seleção Brasileira estava constituída por Eli Sassaki, até 63 kg; 

Mateus, até 70 kg; Lhofei Shiozawa, até 80 kg; Haruo 

Nishimura, até 90 kg; José Casimiro, mais de 90 kg, sendo 

Rudolph Hermany o técnico. Mateus foi vice-campeão da 

categoria peso-leve, perdendo a final para Seino, dos EUA. 
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Imagem 10. Campeonato Pan-Americano de Judô, Porto Rico, 1968. José 

Casimiro, Haruo Nishimura, Professor Jorge, Mateus, Lhofei Shiozawa e 

EliSassaki. Acervo pessoal (AP). 

 

 
Imagem 11. Matéria sobre o Campeonato Pan-Americano de Judô de Porto 

Rico, em 1968. 

 

No mês seguinte, venceu a seletiva e foi para o 

Campeonato Mundial Universitário, em Lisboa, Portugal. A 

delegação brasileira estava formada com Ely Sassaki e Liogi 

Suzuki, peso-pena; Mateus Sugizaki e Yossuke Nishimura, 

peso-leve; Massaru Saito, peso-médio; Haruo Nishimura, meio-
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pesado; e Nelson Izeckson, pesado, sendo Edgar Ozon o chefe 

da delegação e Seisetsu Fukaya o técnico. 

O adversário mais forte da categoria esperado por 

Mateus era o japonês com o qual havia se defrontado no torneio 

por equipe e perdido por wazari, num contragolpe. Nessa 

competição por equipes, o Brasil conseguiu o terceiro lugar, 

primeiro bronze para o Sensei. 

Para a competição individual, que seria dois dias depois, 

ficou concentrado, estudando o confronto que teve com o 

adversário japonês, visualizando a possibilidade de vencer. 

Entretanto, o atleta acidentou-se na segunda luta, perdendo para 

o alemão. Como já vinha com o espírito preparado, Mateus 

venceu todos os adversários na fase de classificação. Na final, 

ganhou do americano Gary Martin, com a aplicação de sukui-

nague, e conquistou o título de Campeão Mundial Universitário. 

Essa conquista foi um acontecimento inédito para o judô 

brasileiro. 

 



A consolidação do dojô 

97 
 

  
 

 
Imagem 12. (A, B, C e D) II Campeonato Mundial Universitário de Judô, 

em Lisboa (1968). Acervo pessoal (AP). 
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Imagem 13. Equipe. Recepção na embaixada brasileira. Acervo pessoal 

(AP). 

 

 

 
Imagem 14. Matéria publicada sobre o Campeonato Mundial Universitário, 

em Lisboa, 1968. 
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Imagem 15. Homenagem no Campeonato Mundial de Judô. Acervo pessoal 

(AP). 

 

Em 1968, no campeonato brasileiro realizado em 

Londrina, PR, Mateus sagrou-se campeão na categoria até 70 kg 

e foi terceiro colocado na categoria absoluto, perdendo na 

disputa semifinal para Lhofei Shiozawa. Também, houve a 

segunda edição da competição de judô dos Jogos Abertos do 

Interior, e novamente a equipe de Avaré foi campeã, formada 

por Mateus, Tajá, Urutu, Alfredo, Nishida, Chiquinho Novais e 

Ademir Rocha. 

Em 1969, foi para o Campeonato Mundial do México, 

vencendo o primeiro confronto contra Patrick Vial da França e 

perdendo, na sequência, para o japonês Kawano, sem obter 

classificação. No campeonato brasileiro, participou somente da 

categoria absoluto, ficando vice-campeão ao perder para o 
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Shiozawa na decisão dos árbitros. No Campeonato Brasileiro 

Universitário, conseguiu conquistar três títulos de campeão: no 

individual por peso, por equipe e na categoria de absoluto, 

quando venceu Haruo Nishimura na final, para quem havia 

perdido no ano anterior. 

 
Imagem 16. Campeonato Mundial de Judô no México, em 1969. Acervo 

pessoal (AP). 

 

O ano de 1970 foi conturbado para o judô de Mateus, 

porque, terminada a faculdade, começou a trabalhar, diminuindo 

totalmente o ritmo de treinamento. Mesmo assim, venceu o 

campeonato paulista e depois, representando São Paulo, foi 

campeão brasileiro. Participou do campeonato pan-americano 

de Londrina e obteve a terceira colocação. Foi campeão sul-



A consolidação do dojô 

101 
 

americano em Buenos Aires. A partir daí, encerrou sua carreira 

de competidor de alto nível para se dedicar à atividade 

profissional. 

 
Imagem 17. Matéria publicada sobre o Campeonato Pan-Americano de 

Londrina, em 1970. 
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Capítulo 2 

 

 

 

Em relação ao ambiente profissional fora do tatame, o 

professor Mateus foi contratado no Departamento de Biofísica 

da UNESP de Botucatu, em 1970, onde teve o apoio e a 

orientação do Prof. Dr. Pedro Hélio Lucchiari. O Prof. Pedro deu 

aula de Biofísica, quando ingressou na faculdade e se tornaram 

grandes companheiros após sua efetivação como docente. 

Ambos trabalhavam com muita lealdade e cumplicidade, assim 

como se reuniam constantemente nos acontecimentos 

familiares. Para o Prof. Pedro, Mateus era o irmão que ele não 

tinha e vice-versa. 

O Prof. Pedro foi seu orientador científico no doutorado 

e auxiliou na sua livre docência, além de posteriormente 

participar das pesquisas do Programa Antártico Brasileiro, que 

foi coordenado pelo Prof. Metry Bacila. Ao todo, o Prof. Mateus 

participou de seis expedições científicas ao continente Antártico.  

Em 1992, o Prof. Mateus transferiu-se para o Campus da 

UNESP de Bauru assumiu a chefia do Departamento de 

Educação Física. Em 1996, tornou-se vice-diretora da Faculdade 
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de Ciências. Em 1997, realizou com êxito a prova para Professor 

Titular e, em 2001, aposentou-se. 

 

O Mestre Mateus Sugizaki 
 

O amadurecimento obtido através do esporte de supera 

obstáculos e acreditar na capacidade desenvolvida com 

dedicação e empenho seguramente influenciou todos os 

setores da minha vida, firmado na conduta de 

“samurai”, agindo com serenidade, coerência, 

determinação e disposição para enfrentar desafios. 

Mateus Sugizaki 

 

Mesmo no período em que atuava como atleta, Sensei 

Mateus nunca deixou de se dedicar ao estudo e se preparou para 

o vestibular logo que terminou o serviço militar. Em Botucatu, 

frequentou um cursinho intensivo durante o mês de dezembro de 

1964 e, no ano seguinte, foi classificado no vestibular para o 

curso de Ciências Biológicas da modalidade médica. A partir do 

segundo ano da faculdade, começou a atuar como monitor de 

Bioquímica, na qual completou seu estágio de conclusão do 

curso. Em dezembro de 1969, tornou-se bacharel em Ciências 

Biológicas – modalidade Médica, na Faculdade de Ciências 

Médicas e Biológicas de Botucatu (FCMBB), atual 

Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
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Imagem 1. Sessão solene de colação de grau da FCMBB. Acervo pessoal 

(AP). 

 

 
Imagem 2. Baile de formatura. Acervo pessoal (AP). 

 

No início de 1970, o Prof. Mateus assumiu aulas no 

Instituto de Educação Coronel João Cruz e na Fundação 
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Educacional de Avaré, nos cursos de Ciências e de Pedagogia. 

Em novembro de 1970, celebrou seu casamento com a Sra. 

Clara. No mês de dezembro, foi contratado como docente de 

Biofísica pela Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de 

Botucatu. A partir de 1971, dedicou-se aos estudos e à profissão, 

com o intuito de obter o título de Doutor em Ciências e, com 

isso, ascender na carreira universitária. 

Quando o Professor Mario Mata Sugizaki faleceu, Sensei 

Mateus encontrou-se num sério dilema: continuar sua carreira 

universitária ou dar continuidade ao ideal do pai, o Judô 

Sugizaki. Nesse momento, seu amigo, colega de departamento e 

ex-professor, Pedro Helio Lucchiari aconselhou o seguinte: 

“Prossiga com sua carreira universitária, que você já 

está próximo de concluir o doutoramento e mantenha o 

ideal de seu pai como seu e procure alguém que possa 

desenvolver esse trabalho com o Judô sem qualquer 

prejuízo”.  

Extraído das anotações pessoais do Sensei Mateus 

Sugizaki. 

 

Mediante esse conselho, a decisão tomada foi de contatar 

dois amigos que auxiliavam na manutenção da Academia: Jair 

Bueno e Carlos Guadagnini Júnior. Assim, o Prof. Mateus pode 

continuar a desenvolver seu doutorado e sua carreira na UNESP. 

Em 1973, assumiu o cargo de técnico da Federação 

Paulista de Judô (FPJ), convidado pelo Presidente Katsuhiro 
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Naito, função que se estendeu por oito anos. Ao mesmo tempo, 

foi nomeado para o cargo de Delegado Regional, para coordenar 

as atividades administrativas e técnicas de judô na região da 

Sorocabana, no qual permaneceu até 1998. A partir de então, 

Mateus mostrou também sua vocação como dirigente esportivo, 

atividade que desempenhou ao longo da vida. 

Em 1977, Mateus recebeu convite para ministrar cursos de 

judô no Chile, pelo Programa de Solidariedade Olímpica do 

COI, por indicação de Sergio Bahi, ex-presidente da União Pan-

americana de Judô. Permaneceu nessa atividade durante dois 

meses e nesse período também atuou como técnico da Seleção 

Chilena de Judô, no Campeonato Sul-americano de Guayaquil, 

no Equador. Nesse evento, sua equipe conquistou cinco 

medalhas: uma de ouro no feminino, com Rosina Cianelli; duas 

de prata, com Carmen Henricksen e Victor Cáceres; e mais duas 

de bronze, com Jaime Fuentes e Erick Robles. A Seleção 

Chilena contava ainda com Eduardo Novoa, peso-médio, e 

Reynaldo Figueiroa, peso meio-leve, tendo José Soto como 

preparador físico. Foi convidado pelo Programa de 

Solidariedade Olímpica Internacional para ministrar cursos 

técnicos de mesma natureza em outros países: na Argentina em 

1982, no Panamá em 1984 e na República Dominicana em 1997. 
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Imagem 3. Equipe chilena no campeonato Pan-Americano de Guayaquil, em 

1977. Acervo pessoal (AP). 

 

 

 
Imagem 4. Mateus Sugizaki, no centro, no Curso de Treinamento Técnico 

ministrado no Panamá. Acervo pessoal (AP). 

 

Atuou como árbitro, tendo participado do Curso Nacional 

em 1974, ministrado por Carlos Catalano e Shigueto Yamazaki, 

após a nova regulamentação da arbitragem internacional com a 
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introdução de placar e pontuações técnicas intermediárias do 

koka e yuko, a padronização da área de competição e diversas 

outras mudanças. Tornou-se árbitro nacional e, em 1994, foi 

aprovado como árbitro internacional “FIJ C”, mas não exerceu 

mais essa função. 

O Prof. Mateus exerceu ainda a função de Técnico da 

Seleção Brasileira na Olimpíada de Moscou, em 1980, nomeado 

pelo Major Silvio de Magalhães Padilha, Presidente do Comitê 

Olímpico Brasileiro. Os atletas integrantes da seleção brasileira 

foram: Luis Shinohara, Anelson Guerra, Luis Onmura, Carlos 

Alberto Cunha, Valter Carmona, Luis Virgílio Moura e Osvaldo 

Simões. 
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Imagem 5. Matéria publicada sobre a Seleção Olímpica de Moscou, em 

1980. 

 

Participou da Comissão Técnica da Confederação 

Brasileira de Judô, realizando os planejamentos e ministrando os 

treinos para os atletas selecionados. A Direção Técnica era de 

Joaquim Mamede, sendo membros da comissão: Eurico Versari, 

Geraldo Bernardes, Mateus Sugizaki, Messias Correa, Odair 

Borges, Paulo Wanderley, Tsutomu Nitsuma e Walter Celestino. 

Nesse período, foi técnico da equipe brasileira no Campeonato 
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Mundial Júnior de Porto Rico, em 1983. Nesse evento, o atleta 

Aurélio Miguel conquistou o primeiro título de campeão e 

Frederico Flexa foi 3º colocado. Os demais atletas foram: 

Rodolfo Yamayose, João Brigante, Ricardo Sampaio e Marcelo 

Mozilli. O fato interessante do evento foi que, ao saber que não 

havia como executar o Hino Nacional Brasileiro, devido à falta 

da gravação, e Aurélio recusou-se a subir no pódio. Com a 

liderança do Prof. Mateus, ele e os atletas que ali estavam se 

organizaram para cantar o Hino e, assim, resolveram o impasse. 

 

Imagem 6. Matéria publicada sobre o Mundial Júnior de 1983. 
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Um fato que aconteceu durante a seletiva para o Mundial 

Júnior, que reflete a personalidade do Prof. Mateus, em que dois 

atletas paulistas se destacaram; Sérgio Rocha Piedade, atleta de 

Botucatu, foi um deles. Após o empate na avaliação dos 

técnicos, coube ao Prof. Mateus a decisão final. Com receio de 

ser injusto e favorecer seu atleta, resolveu não levar 

representante nessa categoria, razão por que não houve 

representante brasileiro na categoria peso-leve nesse evento. O 

atleta Sérgio lembra-se bem do fato: 

“Eu me lembro que muitos dos colegas que participaram 

da seletiva consideravam que eu seria selecionado. 

Embora isso não tenha se concretizado, esse fato não 

afetou o profundo respeito e confiança que tenho pelo 

Sensei Mateus. Um exemplo disso, ocorreu em 1984, nos 

Jogos Abertos do Interior de Araçatuba, quando Mario 

Tsutsui se preparava para aplicar o okuri-erijime. Neste 

momento, o Sensei Mateus me olhou e fez um sinal com 

a cabeça como dizendo: deixe ele atacar! E esse gesto foi 

mais que suficiente para eu acreditar que poderia me 

desvencilhar do meu adversário e foi o que aconteceu. 

Felizmente, eu tive a oportunidade de falar pessoalmente 

a ele e a dona Clara que eu os tenho como meu segundo 

pai e mãe e, modestamente, os considero como minha 

segunda família”. 

Sérgio (depoimento pessoal para este livro.) 

 

Nos Jogos Abertos do Interior de Araçatuba, em 1984, 

Sérgio não foi campeão, mas recebeu o troféu de Atleta 

Revelação no judô, aos 19 anos de idade. 
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O Prof. Mateus foi o técnico responsável pela equipe 

brasileira campeã dos Jogos Sul-Americanos Cruz Del Sur, na 

cidade de Rosario (Argentina), em 1982. Os atletas foram: 

Rodolfo Yamayose, João Brigante, Ricardo Sampaio, Marcio, 

Reinaldo Machado, Thiago Melo e Alexandre Abreu. Em 1985, 

Mateus solicitou afastamento da CBJ, devido aos compromissos 

profissionais na universidade. 

Ainda em 1985, com o apoio do empresário botucatuense 

Fernando Bandeira de Melo Marins, a Associação Mata 

Sugizaki iniciou a realização do Torneio Interestadual Infanto-

Juvenil de Judô, que se tornou um marco esportivo. Esse torneio 

foi realizado durante cinco anos na cidade de Botucatu. A 

Comissão Organizadora era composta pela Diretoria da 

Academia Adhemar Luchesi, Carlos Breda, Carlos Traballi, 

Wladimir Rios, Roque Tamburini e Carlos Guadagnini. A 

responsabilidade da organização técnica e logística foi assumida 

pelo Prof. Mateus, enquanto Fernando cuidava do patrocínio e 

do controle financeiro. Nos anos seguintes, o número de Estados 

participantes foi aumentando, até que na última edição, realizada 

em 1989, havia 21 seleções estaduais mais a cidade de Botucatu. 

Nesse último período, a Confederação Brasileira de Judô 

solicitou que o torneio fosse transformado no Campeonato 

Brasileiro Juvenil. Infelizmente, com a mudança de política 
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financeira nacional não foi possível continuar com a realização 

do evento. 

Quando foi criado o Conselho Federal de Educação Física 

(CONFEF) em 1998 e os respectivos Conselhos Regionais 

(CREFs) em São Paulo, o Prof. Mateus participou da equipe de 

Conselheiros do Estado eleitos em 2003, por entender que esse 

seria o caminho para dar condições mais adequadas ao 

crescimento do judô e por acreditar que os professores deveriam 

se preocupar em obter a formação adequada para o compromisso 

profissional dos atletas. Por essa razão, empenhou-se para que 

todos os professores de Judô cadastrados na FPJ tivessem o seu 

registro no CREF, o que aconteceu num evento especialmente 

preparado para esse fim. O Conselho reconheceu a importância 

do Prof. Mateus e, em 2013, fez-lhe justa homenagem em sua 

Revista no 37, ano XIV, distribuída a todos os profissionais de 

Educação Física do Estado. 

Em 1996, o Prof. Mateus foi indicado coordenador da 

Missão Técnica da FPJ na Olimpíada de Atlanta, composta por 

60 integrantes, entre professores, técnicos, árbitros e dirigentes, 

para assistir e analisar o evento. No ano seguinte (1997), 

coordenou e organizou outra delegação em Paris com função 

idêntica. Nesse último evento, também integrou a delegação o 

companheiro de Botucatu, Carlos Tadeu Breda. 
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Imagem 7. Equipe FPJ nas Olimpíadas de Atlanta em 1996. Ao centro prof. 

Sergio Baldijão do Esporte Clube Pinheiros, a direita prof. Mateus. Acervo 

pessoal (AP). 

 

 
Imagem 8. Embarque Olimpíadas de Atlanta de 1996. A esquerda Mateus, 

Uadi Mubarac, Mito, Edson Minakawa. Acervo pessoal (AP). 

 



A consolidação do dojô 

115 
 

 
Imagem 9. Matéria publicada sobre o balanço das Olimpíadas de Atlanta de 

1996. 

 

O Prof. Mateus ocupou o cargo de primeiro vice-

presidente da FPJ, eleito juntamente com Francisco de Carvalho 

Filho e José Roberto Canassa para a gestão de 1997 a 2005. 
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Entre as propostas que foram concretizadas, podem-se citar a 

valorização do Campeonato Paulista, a reformulação do exame 

de faixa-preta, autonomia das delegacias regionais para atender 

às necessidades técnicas, a padronização dos cursos técnicos e 

de kata, o aprimoramento técnico e pedagógico dos professores, 

a melhoria na organização dos eventos competitivos oficiais e a 

regulamentação da competição de katas. 

A valorização do Campeonato Paulista teve o objetivo de 

melhorar o processo de classificação que a etapa final tivesse 

coordenação rigorosa e séria, eliminando as inclusões 

desnecessárias, exceto daqueles que tivessem sido convocados 

em eventos nacionais ou internacionais. Outro procedimento 

importante foi nas classes etárias de menores de 14 anos, 

possibilitando a esses atletas a participação em qualquer 

categoria de peso acima daquela na qual foram classificados, 

mas com a proibição de competirem em categorias inferiores, a 

fim de evitar prejuízos no desenvolvimento infantil. 

 O exame de graduação para faixa-preta da FPJ até 1996 

valorizava, principalmente, o caráter competitivo do candidato. 

Com o intuito de melhorar os aspectos pedagógicos do exame, 

foi constituída uma Comissão, presidida pelo Prof. Mateus, com 

os seguintes membros: Mário Matsuda, Dante Kanayama, Odair 

Borges, Tsutomu Niitsuma, Anderson Dias de Lima e Osvaldo 
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Ichikawa. Esse exame apontou para a valorização da experiência 

de atuação como competidor, porém outros requisitos passaram 

a ter exigência, de acordo com a graduação pretendida. Cursos 

obrigatórios, participação em competições, atuação em 

organização esportiva, arbitragem e oficiais de mesa foram as 

sugestões, além da condição específica para candidatos não 

competidores, com mais exigências nas atividades de trabalho e 

de organização de eventos. 

 No exame deveria haver prova teórica escrita, 

demonstração de kata e de fundamentos técnicos. Cursos de kata 

e de técnicas de judô não foram exigidos como itens 

obrigatórios, porque houve entendimento da Comissão que esses 

conhecimentos devem ser de atribuição dos respectivos 

professores dos candidatos. Entretanto, a FPJ estaria oferecendo 

os cursos de atualização e aprimoramento para os interessados. 

O Prof. Mateus convidou o Prof. Yoshihiro Okano, de Londrina, 

especialista em kata, para ministrar palestras sobre o assunto, a 

fim de elaborar a padronização dos métodos para ministrar os 

cursos, com a finalidade de preparar os praticantes de judô, bem 

como para implantação de um processo de avaliação mais justo 

e atuação uniforme dos membros examinadores. Também 

indicou o Professor Mario Matsuda para ser o coordenador dos 

cursos técnicos e de kata, ministrados pela FPJ. 
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 Na organização dos eventos competitivos, Mário 

Matsuda estruturou as equipes de trabalho, incentivando os 

responsáveis para aprimorar o sistema de pesagem, as 

atribuições e incumbências no trabalho de oficiais de mesa, 

agilidade no fluxo das competições e outras medidas para que os 

campeonatos oficiais tivessem funcionamento com mais 

brilhantismo. Fizeram parte dessas equipes: Williams Ito, Celso 

de Almeida, Mario Chibana, Antenor Noma e Alcymara Noma. 

Com essa estruturação, as atividades técnicas da Federação 

Paulista de Judô foram aprimoradas gradativamente, 

conseguindo um nível satisfatório de resultados. 

 
Imagem 10. Matéria publicada relatando que o Sensei Mateus assume a vice-

presidência da Federação Paulista de Judô. 

 

A atuação dos profissionais no ensino do Judô foi iniciada 

com a proposta do Código de Ética para estabelecer alguns 
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critérios normativos de conduta, sendo constituída uma 

comissão específica para realizar estudos com essa finalidade, 

em 2002, sob a presidência de Yakihiro Watanabe. Novamente, 

em 2013, na gestão de Francisco de Carvalho Filho, o trabalho 

foi completado, tendo Mateus Sugizaki como coordenador e os 

membros Anderson Dias De Lima, Dante Kanayama,  Edgard 

Pereira Magalhães, José Gomes De Medeiros, José Paulo Da 

Costa Figueirôa, Leonel Matsumoto, Luis Yoshio Onmura, 

Michiharu Sogabe, Milton Trajano, Osvaldo Hatiro Ogawa, 

Paulo Graça, Paulo Keishi Kohara, Rogério Cardoso Sampaio, 

Sumio Tsujimoto, Stanlei Virgilio, Tsutomu Niitsuma, 

Yoshiyuki Shimotsu e Valter dos Santos; e os assessores 

Alexandre Janota Drigo e Vera Lucia Sugai. 

O Prof. Mateus também representou a FPJ no movimento 

chamado de Renascença do Judô, juntamente com uma comitiva 

do Japão, formada pelo Professor Yukimitsu Kano, Presidente 

do Instituto Kodokan e neto do fundador do judô, acompanhado 

dos Professores Shinobu Sekine e Tadashi Sato. Outros 

representantes, Shuhei Okano e Tadamori Sekine, da Akobrace, 

tiveram a missão de estreitar o relacionamento com o judô 

brasileiro, em especial de São Paulo, voltado para o aspecto 

educativo. 
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Imagem 11. Certificado de participação do movimento Renascença do Judô 

juntamente com uma comitiva do Instituto Kodokan. Acervo pessoal (AP). 

 

A carreira acadêmica foi outro caminho trilhado na vida 

do Prof. Mateus até atingir o cargo máximo de Professor Titular 

da UNESP, onde se tornou docente da disciplina Biofísica do 
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Departamento de Ciências Fisiológicas da FCMBB, em regime 

de dedicação integral à docência e à pesquisa. Nessa condição, 

passou a ministrar aulas práticas e teóricas, juntamente com os 

professores Pedro Helio Lucchiari, Mario Rubens Holtz de 

Almeida e Tarcisio Barbieri. Também realizava os trabalhos de 

pesquisa do projeto relacionado à sua tese de doutorado, 

defendida em janeiro de 1974. Fez Especialização em 

Radioisótopos Aplicados pelo Instituto de Energia Nuclear, 

atual Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) da 

Universidade de São Paulo. 

No ano de 1977 foi criada a Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), que absorveu o 

Campus Universitário de Botucatu, com quatro unidades: 

Faculdade de Ciências Agronômicas, Faculdade de Medicina, 

Faculdade de Medicina Veterinária e Instituto de Biociências, no 

qual foi inserido o Departamento de Biofísica. 

O Prof. Mateus, por sua atuação em atividades 

esportivas, tinha sido nomeado responsável pela disciplina de 

Educação Física em 1976. Como não possuía formação em 

Educação Física, decidiu ingressar no Curso de Licenciatura da 

Escola Superior de Educação Física de Avaré e, juntamente com 

sua esposa Clara, formou-se em 1982. Em 1986, foi aprovado 
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no Concurso Público de Livre-Docência em Biofísica realizado 

pela UNESP de Botucatu. 

Sendo Professor Adjunto da UNESP e com a licenciatura 

em Educação Física, foi convidado pelo Prof. Jehud Bortolozzi, 

diretor da Faculdade de Ciências do Campus de Bauru, para 

colaborar na estruturação daquela unidade universitária, 

especialmente no Departamento de Educação Física. Assim, em 

1992 solicitou, oficialmente, sua transferência para a Faculdade 

de Ciências da UNESP-Bauru, onde permaneceu até a 

aposentadoria. 

Nesse novo desafio, Mateus assumiu aulas de disciplinas 

Biológicas e de Judô para o Curso de Educação Física, dentro do 

perfil apropriado à sua formação. Também, foi eleito chefe do 

Departamento de Educação Física, atuando na consolidação 

administrativa da unidade. Já docente em Bauru, foi solicitada a 

sua colaboração no curso de Educação Física de Rio Claro, para 

ministrar a disciplina de Judô, porque aquela unidade não tinha 

conseguido ainda contratar um professor. Além de ter sido uma 

experiência importante, facilitou seu relacionamento com os 

docentes daquele campus. Nessa época, conheceu e orientou o 

Prof. Dr. Alexandre Janotta Drigo, então graduando do Curso de 

Biologia na instituição, e o motivou a aderir ao Curso de 

Educação Física e continuar seus estudos na área de Judô, que 
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apresentava carência em relação aos estudos acadêmicos. O 

respeito e a amizade entre ambos perduraram até seus últimos 

dias. Sua última participação nos bancos acadêmicos foi 

justamente na Banca de Qualificação de Mestrado de Antônio 

Carlos Tavares Júnior, orientado do Prof. Drigo, com o trabalho 

“A formação profissional e a aplicação dos modelos de 

periodização do treinamento desportivo por treinadores de judô 

de elite”. A banca foi formada em 2014, um mês antes de seu 

falecimento. 

Foi indicado e nomeado pelo reitor da UNESP, Professor 

Arthur Macedo, membro da Comissão Permanente de Regime 

de Trabalho (CPRT), órgão de assessoria da Reitoria para 

avaliação do desempenho docente da universidade. Essa 

atividade exigia muito empenho como relator para analisar os 

processos referentes à área de atuação, tanto de atividades de 

rotina quanto das solicitações de atividades eventuais, dentro e 

fora da universidade. 

Em setembro de 1993, Mateus foi eleito vice-diretor da 

Faculdade de Ciências, juntamente com Jehud Bortolozzi, 

diretor. Com mandato de quatro anos, exerceu diversas funções 

próprias do cargo. Como Presidente da Comissão de Extensão 

Universitária e membro do Conselho de Administração, presidiu 
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cerimônias de colação de grau e reuniões da congregação da 

Faculdade de Ciências. 

Na condição de Presidente da Comissão de Extensão 

Universitária e Assuntos Comunitários, foi responsável pelas 

atribuições das bolsas de iniciação científica e de extensão 

universitária, pela realização de congressos, jornadas, encontros 

e seminários. Teve participação em bancas de defesa de 

mestrado, doutorado, livre-docência, qualificação, concursos de 

efetivação docente e de concurso para Professor Titular, além 

dos trabalhos dos cursos de graduação ocorridos na UNESP, 

UNICAMP e USP, na Universidade Federal do Paraná e na 

Universidade Federal de Mato Grosso. 

Foi responsável por disciplinas de Radioisótopos 

aplicados às áreas biológicas dos cursos de Pós-Graduação em 

Genética na UNESP e de Medicina Veterinária na Universidade 

Federal do Paraná, em Curitiba. 

No campo de pesquisa científica, deu continuidade à 

linha de Metabolismo Energético de Mitocôndrias de Peixes, na 

qual vinha atuando dentro do Projeto Antártico, sob a 

coordenação do Prof. Metry Bacila e em parceria com Pedro 

Helio Lucchiari, para desenvolver o projeto científico 

“Comportamento Bioquímico e Fisiológico de Organismos 

Antárticos”. 
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Tendo feito o treinamento pré-antártico em agosto de 

1989, participou como pesquisador do Programa Antártico 

Brasileiro (PROANTAR), integrando expedições na Estação 

Antártica Comandante Ferraz. No total, foram seis expedições: 

verão de 1990, junto com Hoshino; 1991 e 1992, com Pedro 

Helio, e inverno de 1994, com Pedro Helio; e 1999 e 2000, com 

a Ivette, somando a aproximadamente 18 meses de atuação no 

continente Antártico. 

O trabalho consistia em fazer a pesca, manter os peixes 

vivos e processar o material extraído no laboratório para análise 

e medida do consumo de oxigênio de mitocôndrias isoladas de 

órgãos previamente selecionados. Como os equipamentos 

específicos e materiais de uso próprio eram transportados pelo 

navio, para iniciar as atividades havia necessidade de montar os 

aparelhos para utilização e preparar o espaço para executar os 

procedimentos laboratoriais. Providências necessárias, desde 

água destilada e, ou, deionizada, lavagem de vidrarias e outros 

materiais, calibração e regulagem dos aparelhos, manutenção 

dos aquários e preparação das redes e materiais de pesca, tinham 

de ser tomadas. 
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Imagem 12. Equipe Antártica em pescaria no barco Sloan Morky: Pedro 

Lucchiari, Little Anges e Mateus Sugizaki. Acervo pessoal (AP). 

 

A pesca era feita com rede especial de três panos e com 

dois tamanhos de malhas e que tinha o objetivo de capturar o 

peixe sem causar-lhe lesões físicas e mantê-lo vivo na remoção. 

Os peixes eram colocados em tanques para transporte e depois 

mantidos nos aquários climatizados na temperatura local, de 0º 

a 2 ºC. Nos primeiros anos de trabalho, a locomoção no mar era 

em botes infláveis, tipo Zodiac, e o lançamento e retirada da 

rede, feitos manualmente. Nas duas últimas expedições, a 

Estação estava aparelhada com um barco especial para a pesca, 

dotado de guincho que executava o trabalho de levantamento da 

rede, a parte mais árdua, principalmente na temperatura de 0 ºC. 

A grande preocupação na Antártica é com relação à preservação 

ambiental e, nessa fase de pesca, o maior cuidado era não perder 

a rede, que em geral pode ser arrastada por iceberg e, com isso, 
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coletar indiscriminadamente animais marinhos, inclusive 

mamíferos e pinguins. 

 
Imagem 13. Bote Zodiac utilizado para pesca; Macedo, mergulhador; e o 

pesquisador do INPE, Pedro Luchiari; e Mateus Sugizaki. Acervo pessoal 

(AP). 

 

Os peixes para os trabalhos de pesquisa eram 

classificados e selecionados segundo as espécies coletadas, 

sendo as mais utilizadas: nothothenia neglecta, nothothenia 

rossii, chaenocephalus aceratus (icefish). O trabalho no 

laboratório consistia em sacrificar os peixes para extração dos 

órgãos objetos do estudo e isolamento das respectivas 

mitocôndrias através de centrifugação de alta rotação. O 

consumo de oxigênio das mitocôndrias era mensurado com 

polarógrafo, especialmente construído para essa finalidade, 

utilizando eletrodo de platina inserido numa cuba em 
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temperatura constante, com agitação, na qual se acrescentava 

volume determinado da suspensão de mitocôndria e de 

substratos metabólicos em concentrações conhecidas. Em 1995, 

participou do Congresso de Pesquisas Antárticas realizado pelo 

National Institute of Polar Research, de Tóquio, Japão, 

apresentando resultados das pesquisas com uma publicação 

científica. 

 
Imagem 14. Certificado de participação do Programa Antártico. Acervo 

pessoal (AP). 
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Imagem 15. Matéria sobre o trabalho desenvolvida no continente gelado 

(Antártica). 

 

No ano de 1997, Mateus foi aprovado em Concurso 

Público para o quadro de Professor Titular da UNESP, no 
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Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências, 

aposentando-se dois anos mais tarde, em 1999. No mesmo ano, 

foi trabalhar na Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUC/PR), atuando como professor e pesquisador do Setor de 

Ciências da Saúde, a convite do Prof. Bacila. Mudou com a 

família para Curitiba, onde permaneceu até 2001.  

Fora do judô e dos compromissos profissionais na 

universidade, o Prof. Mateus atuou na sociedade nikkey de 

Avaré, analisando a possibilidade de formar uma entidade para 

reunir os descendentes de japoneses em Botucatu, a fim de 

desenvolver atividades relacionadas à cultura japonesa. Na 

UNESP havia mais de 50 docentes e um grande número de 

alunos da colônia nipônica. Em 1978, foram realizados alguns 

encontros com a presença dos interessados, entre os quais podem 

ser citados: Tamura, Kimoto, Julio Nakagawa, Minoru Sakate, 

Nakazawa, Kuriyama, Sekiya e muitos outros. Mateus, 

juntamente com Minoru Sakate, preparou o estatuto e convocou 

os interessados para fundar a Sociedade Botucatuense de Cultura 

Japonesa, da qual foi Diretor de Esportes. Nessa entidade, além 

das atividades sociais, culturais e esportivas, foram 

intensificados os intercâmbios com instituições japonesas, 

principalmente aquelas vinculadas à universidade e de interesse 

cultural. 
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Na sociedade nipônica, em 1981, Mateus participou do 

congresso de líderes da juventude da National Youth Abroad 

Development (NYAD), no Japão, representando uma entidade 

brasileira. Esse programa de intercâmbio cultural era dividido 

em três partes: 

1 – Treinamento conjunto dos participantes de todos os países 

na Vila Olímpica de Yoyogi; 

2 – Viagens para conhecimento de entidades afins; 

3 – Reunião conjunta com os membros dirigentes, para 

avaliação. 

Com essa experiência, tomou parte da Fundação da 

Associação Brasileira para o Desenvolvimento Cultural e 

Científico da Juventude (Seinen Kiyokai do Brasil). Em 1991-

1992, foi Presidente da SBCJ, tendo Issamu Nakahira como 

vice-Presidente, para dar continuidade ao trabalho de 

consolidação da entidade. 
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Imagem 16. Visita à Universidade de Tokay com os professores de judô 

durante o Congresso de Líderes da Juventude da National Youth Abroad 

Development (NYAD) em 1981. Nobuharu Sato, em pé; e Yassuhiro 

Yamashita, sentado à direita. Acervo pessoal (AP). 

 

De 2001 a 2005, foi eleito Presidente da Sociedade 

Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Avaré (SOCENA), com 

a vice-Presidente Vera Takeda. Na Associação, as atividades 

foram mais difíceis, porque ele teve que fazer resgate de diversos 

aspectos do clube, desde a questão financeira até as atividades 

sociais, culturais e recreativas, para manter em funcionamento a 

entidade. De 2003 a 2005, atuou como membro efetivo do 

Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo 

(CREF4/SP), sendo sua indicação na chapa eleita em razão, 
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principalmente, da inclusão dos professores de Judô. Atuou 

diretamente na Comissão de Ética dessa entidade. 

 
Imagem 17. Matéria publicada sobre a entrevista proferida pelo prof. Mateus 

para o Diário da Serra de Botucatu. 

 

Residindo novamente em Botucatu em 2006, passou a 

frequentar o meio social e foi convidado para o cargo de Diretor 

de Esportes da Associação Atlética Ferroviária de Botucatu, 

atuando de 2008 a 2011, onde implantou diversas escolas de 

esportes e um projeto de esportes comunitários para atender 

crianças carentes com natação e futebol de campo. Como 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no clube, em 2013 

recebeu o título de Sócio Benemérito da AAF. 
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Durante toda sua vida, Prof. Mateus sempre foi muito 

saudável, cuidava bem de sua alimentação e fazia suas corridas 

e depois de aposentado, as caminhadas matinais. Em 2005 fez 

uma cirurgia para retirada de um tumor na próstata e, em 2008, 

precisou tratar o mesmo tumor com radioterapia. No início de 

2010 foi diagnosticado com mielodisplasia como consequência 

da radioterapia. O tratamento com quimioterapia inicialmente 

foi eficaz e seu quadro de saúde permitiu que fizesse no ano 

seguinte, o transplante de medula doado por sua irmã Olga. Em 

10 de abril de 2014 faleceu por conta da mielodisplasia. 

 
Imagem 18. Matéria publicada no Diário da Serra de Botucatu. Estado crítico 

do prof. Mateus. 
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Imagem 19. Matéria publicada na Folha de São Paulo divulga falecimento 

do prof. Mateus. 
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Capítulo 3 

 

 

 

A academia e a educação pelo Judô 

Após o falecimento de Sensei Mata em dezembro de 1972, 

a academia em Botucatu passou o ano de 1973 se reestruturando 

e tendo como professores Jair Bueno, Carlos Guadagnini e 

Mateus. O pensamento positivo e a reflexão sempre foram 

atitudes presentes na vida de todos, frutos do treinamento do 

judô. Buscando, mentalmente, a solução para continuação da 

academia em Botucatu e como o poder da concentração emite 

energia poderosa, os fatos tendem a acontecer, e assim foi 

encontrada uma fórmula para resolver a situação. 
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Imagem 1. Matéria publicada em Botucatu, força do Judô no Interior 

Paulista. 

 

Akira Noguchi, que na época era faixa-preta 2º Dan e tinha 

sido companheiro de Mata Sugizaki em Avaré, procurava 

emprego para se estabelecer na cidade de Botucatu. Com as 

filhas em idade escolar, pensava em uma melhor educação para 

as meninas. Ele foi convidado para ministrar as aulas de Judô, 
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dando continuidade à Academia Sugizaki em Botucatu. A 

administração ficou por conta da Dona Tina. Como uma pessoa 

dinâmica, passou a cuidar da academia, transmitindo muita 

confiança para a comunidade continuar acreditando no esporte. 

Nesse esquema de organização da Associação de Judô Mata 

Sugizaki (AJMS), nome que foi dado em homenagem ao seu 

precursor, Prof. Mateus, como já mencionado, ficou responsável 

apenas pelos treinamentos mais avançados dos atletas.  

 
Imagem 2. Akira Noguchi, faixa-preta 6º dan. Acervo pessoal (AP). 

 

O Sensei Noguchi chegou a ser faixa-preta 6º Dan. Foi um 

dos grandes pilares da história da AJMS, tendo contribuído 

diretamente na formação de muitas gerações de judocas, 

mostrando seus conhecimentos e orientando jovens e crianças 

até 2012. Ele também foi o responsável pela introdução do judô 

feminino em Botucatu na década de 1980. As atletas ficaram 
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entusiasmadas pelo desempenho dos rapazes, que eram os astros 

do esporte botucatuense, e se sentiram motivadas a iniciar os 

treinamentos. 

 
Imagem 3. Matéria publicada com Akira Noguchi, um exemplo dentro e fora 

do tatame. 
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Com o incentivo do Sensei Akira, em 1985, na cidade de 

Presidente Venceslau, o judô feminino conquistou o primeiro 

título dos Jogos Regionais. Participaram dessa competição, as 

atletas Márcia Noguchi, Carla Traballi, Cláudia Traballi, Ana 

Paula Marcondes, Valéria Losi, Érica Cardoso e Claudia 

Noguchi, que, em 1997, tornou-se a primeira faixa-preta da 

AJMS. 

 
Imagem 4. Técnico Akira Noguchi e a equipe feminina nos Jogos Regionais 

de Presidente Venceslau. Acervo pessoal (AP). 

 

A judoca Carla Traballi, em entrevista para este livro, 

comentou que o maior desafio das garotas era em relação ao 

peso. “Algumas tinham que engordar comendo antes da 

pesagem e outras saíam correndo com plásticos na barriga para 

perder peso”. Ela também ressaltou que o apoio da AJMS ao 

judô feminino, naquele período, foi importante, porque, além da 
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competição, eram enfatizados o treino, a disciplina, o respeito e, 

principalmente, a concentração de cada uma para vencer uma 

luta. 

Assim, grande parte da história do judô em Botucatu pode 

ser considerada pela própria trajetória da AJMS, que manteve o 

ideal do Prof. Mata Sugizaki de difundir a prática do judô. 

Segundo essa ideologia, Sensei Mateus reflete sobre os 

pensamentos de seu pai, em seus registros pessoais:  

A prática do judô com origem nas artes marciais dos 

antigos guerreiros japoneses “Samurais”, pode 

proporcionar um estado de bem estar físico, mental e 

social aos praticantes, além de possibilitar a 

representatividade da comunidade no âmbito esportivo 

regional e nacional e de contribuir para educação e 

formação de juventude sadia. 

 

A seguir, a lista dos 50 anos de história do judô em 

Botucatu, isto é, da Associação Botucatuense de Judô de 1965 a 

1972 e os da Associação de Judô Mata Sugizaki de 1973 até os 

dias atuais. 
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Quadro 1. Presidentes da Associação Botucatuense de Judô e posteriormente 

Associação de Judô Mata Sugizaki 

Nome Mandato Fotografia 

Jonas Alves de 

Araújo 

 

1965-1972 

1973-1974 

 
   

Eduardo Meireles 

Gonçalves 
1975-1976 

 
   

Elias Chamma 
1977-1980 

1985-1986 

 
   

Ademar Olyntho 

Lucchesi 
1981 – 1984 

 
   

Carlos Traballi Filho 1987-1991 

 
   

Carlos Guadagnini 

Junior 
1992-1997 
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Mauro Costa Abreu 1998-1999 

 
   

Paulo Sergio Andrade 

Moreira 
2000-2004 

 
   

José Eduardo Soares 

Candeias 
2005-2006 

 
   

Mateus Sugizaki 2007-2013 

 
   

Carlos Tadeu Breda 2014-atual 

 
 

A história de conquistas e glórias nessa trajetória de 50 

anos do Judô em Botucatu pela Mata Sugizaki tem uma receita: 

o espírito de equipe e a união através de objetivos comuns 

(correspondendo aos ideais de Jita kioei). O trabalho dos Senseis 

Mata e Mateus sempre se fundamentaram no fortalecimento da 
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equipe e não no atleta ou no indivíduo isolado, mas na 

comunidade. Segundo o Prof. Mateus, no Caderno 40 Anos da 

Mata Sugizaki, “As conquistas e glórias da Associação de Judô 

Mata Sugizaki somente foram possíveis devido à intensa 

cooperação dos pais de atletas e envolvimento de pessoas da 

comunidade, que se uniram em prol do esporte, juntamente com 

o apoio de autoridades botucatuenses”. 

 

Imagem 5. Campeonato paulista juvenil 1999. Festa de recepção da 

Federação Paulista de Judô. Da direita para esquerda: Mário, Paulo, Mauro, 

Carlão, Mateus, Carlinhos e Ademar. Acervo pessoal (AP). 

 

Nos próximos capítulos, vamos abordar as realizações da 

AJMS em quatro eixos: 

 O primeiro relaciona-se aos títulos esportivos 

conquistados coletiva e individualmente.  
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 O segundo eixo relaciona-se ao trabalho de formação 

integral dos alunos e às propostas pedagógicas. 

 O terceiro eixo trata da realização dos campeonatos 

nacionais que se tornaram referência esportiva na década de 

1980. 

 O quarto eixo se refere aos novos caminhos do judô – 

descentralização e possibilidade de um judô para todos – e está 

fundamentado na descentralização da Associação e na 

massificação do Judô na comunidade botucatuense. 
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Capítulo 4 

 

 

 

Conquistas esportivas 

Em primeiro lugar, com o treinamento a que fui 

submetido durante minha vida, aprendi a ter paciência 

para enfrentar todas as situações, superando uma luta de 

cada vez.  

Aprendi que o samurai, como guerreiro deve estar 

sempre preparado para enfrentar a morte e, por isso, 

deve viver intensamente cada dia como se fosse o último, 

fazendo o melhor de si, cultivando a sabedoria e 

contribuindo para o bem-estar de sua comunidade.  

Aprendi que, para vencer minha luta, seja no tatame, na 

profissão, enfim na vida ou na saúde, tenho que estar 

preparado para fazer o melhor e lutar com toda a 

energia.  

Aprendi que a vitória e a derrota são as faces de uma 

mesma moeda, são consequências de meu desempenho, 

de meu estado de espírito e das energias que me 

conduzem. A vitória é o resultado desejado e devo ter a 

compreensão que ela vem coroar, sobretudo a energia 

catalisada por aqueles que estão ao meu lado, dando 

forças para conquistá-la. A derrota é apenas um 

resultado que não tive recursos para superar naquele 

momento.   

Aprendi que para encontrar o meu caminho da 

suavidade, algumas vezes tive de buscar novos 

horizontes, ampliar o ângulo de visão do meu universo 

para entender melhor minha missão. 

Texto extraído da Autobiografia de Mateus Sugizaki 
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 No tocante às competições, o ambiente da academia 

sempre foi coletivo e nunca focado em um atleta em especial, 

fato confirmado por todos que conviveram dentro ou fora da 

academia e, principalmente, pelos depoimentos enviados para a 

produção desta obra. Isso vem ao encontro dos ideais de união 

defendidos pelo Sensei Mateus, que foi o diferencial que 

proporcionou hegemonia competitiva da equipe na região da 

Sorocabana e depois no centro sul, ao longo das décadas de 1980 

e 1990. A AJMS e, anteriormente, a Associação Avareense de 

Judô nem sempre tinham os melhores atletas, mas Avaré foi a 

primeira cidade campeã dos Jogos Abertos do Interior Paulista e 

Botucatu foi campeã a por 15 anos consecutivos dos Jogos 

Regionais (1986 a 1991). 

 Recentemente, em 2014, a equipe masculina sagrou-se 

campeã dos 78o Jogos Abertos do Interior Paulista da 2ª divisão. 

Um dos técnicos da equipe, Victor Leopoldo, disse que o espírito 

de união do grupo fez a diferença e relatou no Jornal Diário da 

Serra (27 de novembro de 2014): “Esse resultado não foi fácil, 

mas a equipe estava unida e focada por um ideal maior de 

homenagear aquele que iniciou essa história. Foi emocionante 

ver todos gritando o nome do Sensei Mateus assim que 

conquistamos a medalha de ouro. Tenho certeza de que lá de 

cima ele se orgulhou e vibrou com todos nós”. O auxiliar técnico 
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e atleta Marcelo Costa Camargo, que mora em Itaberá e treina 

na Mata Sugizaki, relatou, no mesmo jornal, que a medalha de 

ouro teve um gosto mais do que especial, relacionado a todo o 

esforço dos últimos anos. “Tenho que andar 200 quilômetros 

para ir a Botucatu e outros 200 para voltar para minha cidade, 

deixando minha esposa e filho de lado, dias de semana, sábados, 

domingos e feriados. É nisso que eu acredito, porque sem 

esforço não há vitória, mas não conseguiria nada sozinho, por 

isso agradeço toda a equipe por me proporcionar momentos 

únicos como esses”. 
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Imagem 1. Matéria publicada sobre os Jogos Regionais de São Roque, 2000. 
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Imagem 2. Matéria publicada sobre os Jogos Abertos de 2014. 

 

Para fortalecer o espírito de equipe, o Sensei Mateus 

promovia os treinamentos de verão (Shotyugueiko), 

carinhosamente chamados de “ranchadas”, sempre no início do 

ano. Também eram realizados, no início das férias de julho, os 

treinamentos de inverno (Kangueiko), como preparação física e, 

principalmente, mental para os Jogos Regionais. 

As ranchadas foram realizadas no rancho da família do 

Sensei Mateus, localizado na represa de Paranapanema, entre 

1982 e 1991. Vários atletas participaram desses treinamentos, 

como: Cassio Luchesi, Cesar Breda, Roberto Sartori, Paulo 
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Moreira, Jarbas Barros, Luiz Fernando Cicogna, André Chaves, 

Sérgio Piedade, Rogério Pupo, Ricardo Pupo, Antônio Gabriel 

Filho, Mário Sugizaki, Fabiano Negrão, Celso Negrão, Eduardo 

Sidnei Melo Dias, Eduardo Eltink, Hélio Alonso Filho, Argeu 

Maurício, Enio Bandarra, Décio Vencci, Samuel Albuquerque, 

Manuel Mendes Neto, Luciano Onofre. 

 Os atletas, além de participarem de fortes treinamentos 

físicos e técnicos, realizavam tarefas de limpeza e manutenção 

das condições do rancho. Para isso, eram divididos em equipes, 

que se revezavam na faxina da casa, da varanda e dos banheiros, 

bem como na lavação das louças após as refeições. A vó Tina e 

a Dona Clara eram as responsáveis por fazer as deliciosas 

comidas. Vale destacar a disposição da vó Tina, que levantava 

antes de todos para fazer os deliciosos pães para o café da 

manhã. Quando fez 10 anos, o Mário foi escalado pela vó para 

ajudá-la na panificação e, antes do treino, já estava sovando a 

massa. 

 Os treinos da manhã se iniciavam às 6 h e sempre eram 

de preparo físico, com uma corrida longa de 7 km, seguida de 

corridas rápidas (tiros) de 50 m, do famoso “sapinho”, das 

flexões de braço, abdominais e alongamentos. Tudo isso antes 

do café da manhã... Imagina a comilança dos pãezinhos quentes 

da vó!  
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 No período da tarde, na areia às margens da represa, eram 

realizados uchikomis de várias formas e técnicas. Acontecia, 

também, em dias intercalados e no período da tarde, um 

deslocamento para as academias de Avaré ou Paranapanema 

com o objetivo de treinar no tatame. Mário relembra que doía 

tanto o corpo que, quando alguém contava uma piada, nem 

conseguia dar risada, tanta era a dor no abdome. César Breda 

relembra que o Gabriel (Bié) vivia dizendo que estava muito 

musculoso, pois tinha muitas dores musculares. 

 Sergio Piedade e Rogerio Traballi, em entrevista para 

este livro, relembraram com muito carinho e saudade das 

ranchadas. Ambos contam que em uma delas aconteceu um fato 

inusitado. Eles haviam participado de um bolão da loteria 

esportiva com os funcionários do Cortume Pinheiro onde o seu 

Carlos Traballi, pai do Rogério, trabalhava, e o último jogo para 

completar os 13 pontos foi numa noite em que estavam no 

treinamento do rancho. O time para o qual eles torciam ganhou 

por três a zero e a cada gol marcado eles pulavam no rio 

comemorando. Após o resultado, eles achavam que ficariam 

ricos e prometeram para o Sensei Mateus que comprariam o 

terreno ao lado para construir o centro de treinamento. No outro 

dia, receberam a notícia de que muitos acertaram os 13 pontos e 

cada um receberia uma quantia ínfima. No final das contas, 
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ninguém ficou rico e nem o centro de treinamento foi construído. 

Outra lembrança que Sérgio comentou foi dos gases do Jarbas. 

“A gente ia dormir, e o quarto era pequeno, com três beliches. O 

Jarbas era pesadão, e seus gases eram tão fedidos que infestavam 

o quartinho... todo mundo saía correndo!”. 

A última ranchada não foi realizada em Avaré, mas no 

Rio Bonito, no ano 2000, no rancho da Família Balarin, parentes 

dos judocas Luis Geraldo e seu filho Rômulo Albino. Nessa 

época, participaram os meninos da geração de 1980: Tadeu, 

Victor Leopoldo, Tadashi, Daniel, Romulo, Mariana Corvino, 

Mariana Martinez, Nilson e Tiago. Essa era a equipe treinada 

pelo Prof. Mário Mateus, neto do Seu Mata e terceira geração do 

Judô Sugizaki. O treino no rancho foi liderado pelo Sensei 

Mateus e por sua esposa, Sra. Clara. Também foi a última vez 

que a Dona Tina participou, mas ela estava bem velhinha e só 

ficou com o pessoal. A lembrança cômica desse treino foi que, 

no penúltimo dia, quase todos tiveram uma diarreia daquelas, 

antecipando o retorno para casa. 
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 Mariana Corvino, em depoimento para esta obra, 

relembrou o episódio: 

Éramos responsáveis pela limpeza e ajudar no preparo 

das refeições. Esses treinamentos eram o paraíso pra 

nós! No final de semana, na parte da tarde, na hora do 

nosso descanso, o pessoal começou a passar mal, 

pegamos uma virose, os que estavam um pouco melhores 

cuidavam dos que estavam piores, hidratando e 

ajudando a chegar ao banheiro. Até nas horas mais ruins 

tínhamos aquele espírito de equipe acima de tudo, 

sempre um ajudando o outro! Tivemos que encerrar o 

treinamento antes do previsto! Histórias 

engraçadíssimas vivemos nesse treinamento! 

 

 
Imagem 3. Equipe ranchada de 2001. Da esquerda para direita: Mário, 

Mariana Martinez, Tadashi, Vitão, Tadeu, Diego, Romulo, Tiago Camargo, 

Tiago Coelho, Mariana Corvino, Guilherme, Sensei Mateus, Nilson. Acervo 

pessoal (AP). 

 

 



A consolidação do dojô 

155 
 

 
Imagem 4. Equipe ranchada de 2001. Da esquerda: Paulo, Renato, Bredão, 

Akira, Mário, Mauro Abreu, Bredinha, Mateus. Acervo pessoal (AP). 

 

Nos treinamentos de inverno, durante uma semana, toda 

a equipe ficava alojada na academia. Após o treinamento da 

madrugada, era feito um rodízio, e todos iam à casa de um dos 

integrantes tomar o café da manhã. Carlos Breda, em entrevista 

para este livro, comentou um fato que ficou guardado em sua 

memória: 

O Sérgio era o líder do grupo e gostava de sacanear os 

demais. Um dia, todos da equipe armaram uma 

brincadeira para ele colocando um ursinho de pelúcia 

em baixo do travesseiro do Sérgio. Ao ver o bicho de 

pelúcia, Sérgio esconde de vergonha, achando que 

ninguém ia notar e aí foi uma gozação só. 

 

 Nas representatividades individuais, os judocas de 

Botucatu conquistaram importantes títulos. Mateus Sugizaki 

obteve o primeiro título de Campeão Mundial Universitário para 

o Brasil, além de ter sido campeão Pan-Americano, Sul-
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americano, Brasileiro e Paulista. Carlos Guadagnini Júnior foi 

tricampeão brasileiro, tretacampeão paulista, campeão Ibero-

Americano e campão sul-americano. Mário Mateus Sugizaki foi 

terceiro colocado no Campeonato Mundial Militar e vice-

campeão Sul-Americano e Brasileiro. António Gabriel Filho (o 

“Bié”), Carlos Cesár Breda, Sérgio Rocha Piedade, José Ricardo 

Pupo Gonçalves, Fabiano Cesar Negrão, Arnaldo Piloto de 

Oliveira, Fernando Estevam Sanchez e José Ricardo Fernandes 

Bravin obtiveram títulos paulistas e brasileiros, além de muitos 

outros destaques do judô regional e estadual. 

 Carlos Guadagnini Júnior era peso-pesado. No início de 

1973, houve a seletiva para o Campeonato Mundial Sênior e, 

então, com18 anos, venceu a competição e foi para o grande 

evento. Não se classificou no mundial, porém representou o 

Brasil com dignidade. Também, participou de outros dois 

eventos pela Seleção Brasileira, sendo campeão do Torneio 

Ibero-Americano e Campeão do Torneio Sul-Americano. 

Também, foi campeão paulista e brasileiro da classe Júnior. 

Convém também registrar que, nesse ano, Botucatu foi 

classificada em terceiro lugar por equipes nos Jogos Abertos do 

Interior, em São Bernardo do Campo. Formaram a equipe os 

atletas: Mateus, Eduardo Caruso, Carlos Guadagnini, Ciro 
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Moraes Barros, Roberto Konishi, Wanderley Paganini, Luis 

Geraldo Albino e Silvio Cariola Neto. 

 
Imagem 5. Carlão Guadagnini. Acervo pessoal (AP). 

 

 

 
Imagem 6. Ao centro atleta da Mata Sugizaki, prof. Titular da Unesp – Ciro 

Moraes de Barros. Acervo pessoal (AP). 
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As décadas de 1980 e 1990 foram anos de glória para a 

Associação de Judô Mata Sugizaki. Nesse período, alguns 

atletas tiveram grande destaque nacional. O Bié integrou a 

seleção brasileira no circuito europeu de 1991 e, por muito 

pouco, não foi às Olimpíadas de Barcelona. Carlos Breda foi o 

atleta de maior longevidade competitiva. Além de títulos 

paulistas e nacionais, aos 35 anos ele ainda lutou no Campeonato 

Brasileiro de 2005 pelo Estado de Santa Catarina, para onde 

havia se mudado a trabalho. Mário também integrou a seleção 

júnior no Campeonato Sul-Americano em 1991, e outros quatro 

atletas também se destacaram no cenário nacional: Sérgio 

Piedade, Fabiano Cesar Negrão, Arnaldo Piloto e Luis Fernando 

Cicogna. Destaque brasileiro, posteriormente, veio com o atleta 

José Ricardo Bravim, já treinado por Mário em 2009 e 2010. 

 

Imagem 7. Matéria publicada sobre os Botucatuenses no Campeonato 

Brasileiro. 
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Imagem 8. Desfile de abertura dos Jogos Regionais de 1985 em Itapeva. Ao 

fundo, com a bandeira da cidade, o atleta Bié. Acervo pessoal (AP). 

 

 
Imagem 9. Jogos Abertos de 2014. Acervo pessoal (AP). 

 

 
Imagem 10. Equipe Jogos Regionais de Itapeva 1998. Em pé: Pewee, Paulo, 

Carlos Fett, Alemão, Breda. Sentados: Marquinhos, Fabiano, Ricardinho e 

Mário. Acervo pessoal (AP). 
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Imagem 11. Equipe feminina Jogos Regionais de 2009. Da direita para 

esquerda: Ludmila, Naiara, Jessica, Carla, Thais, Alessandra. Acervo pessoal 

(AP). 
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Imagem 12. Matéria publicada sobre Antônio Gabriel Filho – Bié no 

Brasileiro Master  

 

 

Imagem 13. Matéria publicada sobre Carlos Cesar Breda e Antonio Gabriel 

Filho no Brasileiro de 1991.  
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Imagem 14. Caricatura da equipe de Botucatu. Autor: André Chaves 
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Imagem 15. Caricatura da equipe de Botucatu. Autor: André Chaves 
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Imagem 16. Caricatura da equipe de Botucatu. Autor: André Chaves 
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 Várias são as lembranças, principalmente, dos Jogos 

Regionais. Para o Dr. Alexandre Bredariol Achilles, médico 

oftalmologista, sua maior lembrança é dos Jogos em 

Tietê/Cerquilho, no ano de 1997: 

Começo dizendo que nossa família Sugizaki é de ouro. Tanto 

em pessoas como em medalhas. Aqui vai um conto de uma 

vivência ímpar que tenho orgulho de escrever e contar de mais 

um jogos regionais em que adorávamos ir e como 

enfrentávamos essa incrível competição onde nos tornávamos 

gigantes!! Isso falo porque, quando me via na equipe, em 

frente às outras talvez eu fosse o menorzinho!! Sensei Matheus 

fez a escalação de Botucatu e a entregou à mesa, procedimento 

praxe antes do combate! A escalação de Bauru também foi 

entregue! Neste instante, Sensei Matheus passou por mim e 

disse: “vai sobrar pra VOCÊ” !! Eu disse: “EU” ??? Sim!! 

ele exclamou...e com um dos mais fortes da equipe de Bauru!! 

Você é o quinto e vai decidir!! 

Vixe!!! Com tanta experiência era difícil de não acreditar, 

mas... vamos lá e torcer pra acabar antes da quinta luta! Rs!! 

Primeira Luta: vitória de Bauru! Ai ai ai ... Segunda luta: 

Botucatu empata!! Terceira luta: Botucatu passa a frente 2x1! 

To escapando da quinta luta!! Quarta luta: Bauru vence e será 

decidida a final na quinta luta!! eu versus atleta gigante de 

Bauru. Que boca em Sensei Mateus! Ou seria que experiência 

heim! Bom, correr não dava mais. E acham que pensei em 

correr?? Claro!!! Já viram o tamanho do meu adversário??? 

Rs, brincadeira! Não pensei não...  e com nossa família 

torcendo e apoiando vamos pra LUTA!! Era impressionante a 

força que tínhamos no tatame e na torcida. O famoso: “um por 

todos e todos por um”! Ao iniciar a luta com o Hajime parece 

que fiquei do tamanho do meu oponente, se não fiquei maior!  

Olhei pra torcida e vi meu pai e meu irmão chegando para 

assistirem a luta, apareceram de surpresa, que foi mais uma 

grande motivação... e ao lado o Sensei Matheus que na época 

usava um cavanhaque que por brincadeira eu o chamava de 

SENSEI MIAGUI, analogia ao filme do karatê Kid, onde 

Miagui era o técnico.  
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Bom, no primeiro minuto de luta e QUE LUTA... era difícil de 

ficar parado na frente daquela muralha que com tamanha 

força me “arremessou” contra o tatame assim como se joga 

um saco de batata! Ponto pra ele... e, Bauru na frente! Não 

desanimei! Corria em volta dele (pra ele não me pegar!!) e 

quando tinha oportunidade... lá entrava um golpe ... até que 

um golpe certo empatamos a luta!! EMPATE!! Vixe!! Estou no 

caminho certo! Tentando amansar a fera deixei de aplicar 

golpes por uns instantes e lá veio uma penalidade contra mim... 

Bauru na frente!! Ai ai!!  

Com todos gritando, a coragem crescia ainda mais! Comecei 

a atacar mais e vi meu oponente acuado e com árbitro o 

advertindo e com a mesma penalidade aplicada em mim... EM-

PA-TE novamente!!!  

Pensei, o que vou fazer agora? Como segurar essa fera que 

virá para me desmontar??!! olhei pra torcida e lá estava 

MIAGUI!! com cavanhaque e tudo! olhei com cara de lhe 

perguntar: O QUE FAÇO AGORA?? 

LEMBRO-ME DELE OLHAR PRA MIM E ACENAR COM A 

CABEÇA PRA BAIXO E PARA CIMA várias vezes... 

Pensei: SIM?? !!! O QUE SERÁ ISSOOOOOOO??? Imaginei: 

ESSE É O CAMINHO SENHOR MIAGUI!! (SENSEI 

MATHEUS). 

Não parei nenhum minuto de atacar e nem de ouvir nossa 

equipe inteira gritando..., VOCÊ LUTA, VOCÊ LUTA... VAI 

PRA CIMA DELE!!!!! 

E pra lá eu fui... pra cima dele...e, mais uma vez o árbitro 

parou a luta e desta vez para adverti-lo novamente.... e então, 

passamos a frente !! Estava acabando!! FALTAVA 1 

SEGUNDO PRA ACABAR!! E, ao reiniciar a luta, não deu 

tempo para mais nada!!!....a esperada campainha tocou e 

VENCEMOS A COMPETIÇÃO!! O tatame foi invadido pela 

nossa equipe num só coro: É CAMPEÃO!!!! 

Nossa união sempre foi assim, vencemos com nosso conjunto 

de família, tanto dentro como fora do tatame. 

A essa emocionante história dedico a uma pessoa que já 

cheguei a pedir autógrafo quando eu estava começando no 

judô, que considero uma pessoa formidável que sempre foi um 

exemplo a ser seguido dentro e fora do tatame e um grande 

amigo: A você: Antônio Gabriel Filho – nosso Biézão. E 

também: Sensei Akira Nogushi – meus primeiros passos no 
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judô! Sensei Matheus e nossos treinamentos na madrugada. 

José Ricardo Pupo Gonçalves – o Ricardinho Pupo, da nossa 

equipe! Nossa equipe fantástica e a família judô Sugizaki. 
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Capítulo 5 

 

 

 

Mais que atletas – perfil dos alunos da academia 

 

Ganhar é bom, mas não é o objetivo da academia. Para 

Mário Mateus Sugizaki, um dos autores deste livro, o judô de 

Botucatu, desde o tempo de Sensei Mata Sugizaki, sempre foi 

um complemento de educação, uma extensão importante na 

constituição familiar e na filosofia de formar um indivíduo 

honrado e voltado para a cidadania antes do atleta campeão. 

Em um campeonato regional, Mauro de Costa Abreu, que 

era pai de um atleta, Guilherme Costa Abreu, com seus 10 anos 

na época, questionou o Prof. Mário Mateus: “Estou vendo 

nossos alunos perdendo todos os combates porque não sabem 

lutar. Vocês deveriam ensinar nossos filhos como competir e 

ganhar a luta”. A resposta do Prof. Mário foi a seguinte: 

Seu Mauro, você não é o primeiro que faz esse tipo de 

comentário mas gostaria que o senhor entendesse que 

nós ensinamos as crianças os fundamentos do judô, 

ensinamos a cair bem, para não machucar, ensinamos a 

fazer o golpe da forma mais correta para ele não 

machucar o seu oponente nem a si mesmo, ensinamos a 
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cordialidade e o respeito às regras. Quando ele crescer 

mais e quiser aprimorar o seu aprendizado no judô, aí 

será outra etapa. Não ensinamos crianças a ganharem 

competição, pois a criança não pode ter isso como meta. 

 

Um ano depois, Seu Mauro virou um aluno da AJMS, 

tornou-se Presidente da Academia tempos depois, e seu filho 

Guilherme chegou a ser faixa preta. 

O Prof. Jair Bueno, citado nos textos pessoais do Prof. 

Mateus, relatou o caso de um ex-aluno de judô na década de 

1970, com grau avançado de deficiência mental e que, mesmo a 

família tendo procurado tratamentos especializados até em 

outros países, não apresentava melhorias satisfatórias. Considera 

que a prática do judô e o acolhimento dos alunos da AJMS 

tiveram resultado de melhoria do seu estado de saúde. O fato foi 

inclusive divulgado pelo pai do garoto nos meios de 

comunicação da cidade, que teria classificado o esporte como 

uma “terapia que realmente produziu efeitos”. “O judô levantou 

o filho dele”, comentou Jair. 
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Imagem 1. Matéria publicada sobre a percepção da Associação de Judô Mata 

Sugizaki por uma mãe e seu filho.  

 

Um fato marcante é a quantidade de alunos que 

conquistaram a faixa preta e quantos desses se qualificaram na 

área acadêmica, tornando-se profissionais respeitados. Dois 

fatores contribuíram para isso: 1) Botucatu tem uma 

Universidade Pública de referência nacional com programas de 

mestrado e doutorado nas áreas de Saúde, Agrárias e Ciências 

Naturais; 2) o próprio Prof. Dr. Mateus, além da carreira 
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esportiva, era docente com formação e titulação científica. Dessa 

forma, o embasamento científico foi fundamental para o 

trabalho da academia. A divisão de turmas de aulas sempre 

respeitou a fase de desenvolvimento da criança, e os conteúdos 

sempre foram abordados de acordo com as condições físicas e 

afetivas relacionadas ao desenvolvimento motor. O Prof. 

Mateus, pela sua formação em Biologia envolvendo a Anatomia, 

Bioquímica, Fisiologia e Biofísica, usava dos seus 

conhecimentos para montar o manual de judô aplicado pelo 

Sensei Akira. 

Nessas cinco décadas da AJMS, mais de seis mil pessoas, 

de ambos os sexos, tiveram iniciação de judô em Botucatu e, 

dessas, cerca de 80 obtiveram a faixa preta, inclusive com 

graduação elevada. Podemos considerar que os primeiros faixas-

pretas preparados pelo Professor Mata no município foram os 

judocas Eduardo Meireles Gonçalves, Fasto Mariotini e Oscar 

Ferraz Pirez, em 1968, e Ciro Moraes de Barros, Jair Bueno e 

Roberto Konishi, em 1972. Já pela AJMS os primeiros a obterem 

a graduação de faixa-preta foram: Rivaldo José di Carli, em 

1973; e Luiz Geraldo Somaglia Albino e Carlos Guadagnini 

Júnior, em 1974.  
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A seguir vem a lista (Quadro 1) completa dos faixas-pretas 

formados pelo Judô Sugizaki em Botucatu, do ano e da 

graduação atual. 

Nome 

Ano 

obtenção 1º 

dan 

Última 

graduação 

Formação 

acadêmica e 

profissão 

Título/Pós 

graduação 

Mário Mata Sugizaki 1958 2o dan 
Professor de 

Judô  

Akira Noguchi 
1960 

6° dan 
Professor de 

Judô  

Mateus Sugizaki 1966 8o dan 
Biologia/ 

Educação Física Titular 

Eduardo Meireles 

Gonçalves 1968 
1° dan 

Administração   

Fausto Mariotini 1968 1° dan     

Oscar Ferraz Pires 1968 1° dan  Bancário   

Ciro Moraes de Barros 1972 1° dan Veterinária  Titular 

Jair Bueno 
1972 

1° dan 
Funcionário 

público  

Roberto Nunes Konishi 1972 1° dan Odontologia   

Rivaldo José F. Di Carli 1973 1° dan Odontologia   

Luiz Geraldo Somaglia 

Albino 1974 
1° dan  

Odontologia  Mestre 

Carlos Guadagnini 

Junior 1975 
1° dan  

Administração   

Wanderley da Silva 

Paganini 1976 
1° dan  

Odontologia  

Sergio Rocha Piedade 
1981 

1° dan  
Medicina  

Livre 

Docente 

António Gabriel Filho 1982 3° dan  Agronomia  Doutor 

Cássio Lucchesi 1982 1° dan Administração   

Argeu M. Oliveira Neto 1984 5° dan  Prof. de Judô  
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Nome 

Ano 

obtenção 1º 

dan 

Última 

graduação 

Formação 

acadêmica e 

profissão 

Título/Pós 

graduação 

Márcio José Pauletti 1984 1° dan   Odontologia   

José Ricardo Pupo 

Gonçalves 1985 
4° dan  

Agronomia  Doutor 

Rogério Carlos Traballi 1985 2° dan Economia  Doutor 

Carlos César Breda 1986 4° dan  Agronomia  Doutor 

Manuel Mendes Neto 1986 1° dan Administração   

Paulo Sérgio Andrade 

Moreira 1986 
4° dan  

Veterinária  Doutor 

Ricardo Martison 1986 1° dan  Administração   

Roberto Sartori Filho 
1986 

1° dan  
Veterinária  

Livre 

Docente 

André de Oliveira 

Chaves 1987 
1° dan  

Arquitetura   

Luciano Onofre 1988 1° dan Engenharia   

Celso Negrão Júnior 1989 3° dan Educação Física  

Luis Fernando Cicogna 1989 1° dan  Medicina   

Arnaldo Piloto de 

Oliveira 1990 
1° dan 

Administração   

José Eduardo Cury 

Ramos 1990 
1° dan  

Veterinária   

Mário Mateus Sugizaki 1990 5o dan Educação Física Doutor 

Waldir Cintra de Jesus 

Júnior 1990 
1° dan  

Agronomia  Doutor 

Marcelo Ferreira Cesário 1991 1° dan Administração   

Waldemir Rios Júnior 
1991 

1° dan  
Funcionário 

público  

Alexandre Bredariol 

Achilles 1992 
1° dan  

Medicina   

Alexandre Ricardo Pepe 

Ambrozin 1993 
1° dan  

Fisioterapia/Edu

cação Física Doutor 

Fabiano Cesar Negrão 
1993 

2° dan 
Funcionário 

público  

António Carlos Tenor 

Júnior 1994 
1° dan 

Medicina   

Alexandre Luiz da Costa 

Bicudo 1995 
1° dan  

Veterinária   
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Nome 

Ano 

obtenção 1º 

dan 

Última 

graduação 

Formação 

acadêmica e 

profissão 

Título/Pós 

graduação 

Luis Gustavo Bull Rios 1995 2° dan  Biologia   

Luis Carlos Bull Rios 1995 1° dan  Administração   

Silvio Cariola Neto 1995 1° dan Empresário   

Claudia Noguchi 1997 1° dan Empresário   

Alexandre Gabriel 1998 1° dan  Direito   

Marcos Jun-Iti Yoko 1998 1° dan Zootecnia  Doutor 

Carlos Tadeu Breda 

Júnior 1999 
1° dan 

Jornalismo   

Guilherme Gustavo 

Costa de Abreu 2000 
1° dan 

Engenharia   

Luis Fernando Piacitelli 

Lyon 2000 
1° dan  

Medicina   

Luis Rogério Pupo 

Gonçalves 2000 
1° dan 

Arquitetura   

Raul António 

Bannocoart de Azevedo 2000 
1° dan   

Agronomia  Mestre 

Rômulo Ballarin Albino 2000 1° dan  Medicina   

Daniel Bidóia Donade 2001 1° dan  Promotoria   

Nilson Francisco Castro 

de Almeida 2001 
3° dan  

Educação Física  

Victor Tadashi Nakajima 
2001 

1° dan  
Relações 

públicas   

Mariana Gaste Martinez 2002 1° dan  Biologia   

Victor Soares Leopoldo 2002 3° dan Educação Física  

Gustavo Pimenta de 

Melo 2003 
1° dan  

Engenharia   

João Guilherme Ribeiro 

Clara 2003 
1° dan  

Educação Física  

Mariana Corvino Santos 2003 1° dan  Radiologia   

Pedro B.Candeias 2004 1° dan  Administração   

Ricardo da Silveira 2004 1° dan  Enfermagem   

Rodrigo da Silveira 2004 1° dan  Enfermagem  

Wesley Adriel Rocha 2004 1° dan  Direito   

Danillo Tamashiro 2006 1° dan  Medicina   
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Nome 

Ano 

obtenção 1º 

dan 

Última 

graduação 

Formação 

acadêmica e 

profissão 

Título/Pós 

graduação 

Diego Pezavendo 
2006 

1° dan  
Ed. Física 

(cursando)  

Giovanna Carla 

Interdonato 2008 
1° dan  

Educação Física Mestre 

Ludmila Gérios 2008 1° dan  Medicina   

Newton Colenci Filho 2009 1° dan  Direito  

Everton Ap. D. do 

Nascimento 2010 
1° dan  

Educação Física  

Pedro Paulo Beyunes 

Vieira 2010 
1° dan  

Veterinária   

Rodrigo Bredariol 

Achilles 2011 
1° dan  

Medicina   

Alessandra Cardoso 
2014 

1° dan  
Ed. Física 

(cursando)  

Jessica Sissa  2014 1° dan  Educação Física  

Moacir Donizete 
2014 

1° dan  
Ed. Física 

(cursando)  

José Ricardo Fernandes 

Bravim 2014 
1° dan  

Administração   

 

O Prof. Mário Mateus, mantendo a tradição da família, em 

2004 submeteu-se ao exame de graduação para o 5º dan. Nessa 

época, Mário era delegado regional da Centro Sul e não 

precisaria fazer o exame, podendo solicitar por mérito. 

Entretanto, aprendeu com seu pai que usar de uma situação em 

seu próprio benefício não é correto. Assim, treinou todos os 

katas, fez todos os cursos e pontuações necessárias e realizou o 

exame em São Paulo, recebendo a graduação pretendida.  

Nesse mesmo sentido, a Sra. Clara também recorda dessa 

postura do seu marido. A FPJ, em 1996, montou uma grande 
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equipe para assistir às Olimpíadas de Atlanta, e vários delegados 

foram com as respectivas esposas. Mateus era o coordenador 

geral dessa equipe e não permitiu que a Clara fosse junto com 

ele, para evitar reprovações de sua conduta por obter benefícios 

pessoais. Ficou a promessa de levá-la a um passeio particular em 

outra ocasião. Em 2000, o Prof. Mateus cumpriu a promessa, 

levando sua esposa para visitar parentes e passear nos Estados 

Unidos e no Japão. 

 
Imagem 2. Juramento proferido por Mário Mateus Sugizaki ao receber a 

graduação de 5º dan, em São Paulo. Acervo pessoal (AP). 
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Capítulo 6 

 

 

 

Mensagem dos jovens atletas aos senhores pais e técnicos 

 

 COMPETIR é uma manifestação natural e instintiva 

do ser vivo. Há competição por domínio de espaço. Há 

competição por liderança de um grupamento. Há 

competição por conquista do sexo oposto. Há 

competição por garantir o alimento. Enfim, em todas as 

formas que permitam ao ser vivo impor a sua presença, 

para manter algum tipo de sobrevivência no seu 

ambiente, há competição, até mesmo para desafiar a 

natureza.  

 O homem pode competir com todos os animais e os 

supera pelo uso da inteligência, razão pela qual essa 

manifestação de competir é mais legítima, ainda.

 Dentro da realidade esportiva, a competição deve ser 

um processo educativo: Competir, esportivamente, nada 

mais é do que utilizar um recurso sadio, para o corpo e 

para a mente, na exteriorização de um instinto natural de 

forma ordenada, para canalizar a energia do indivíduo 

na sua preparação para a vida e para seu benefício na 

integração social e ambienta. A praça esportiva não é 

um campo de batalha, é local de respeito humano, para 

que o indivíduo coloque suas qualidades em desafio, seja 

consigo mesmo ou com outro indivíduo.  

 Senhores pais, não joguem sobre seus filhos o seu 

desejo próprio de obter a conquista esportiva, ou de 

sonhar com seu filho no lugar mais alto do pódio. Seus 

filhos já são vencedores por estarem praticando um 
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esporte sadio e ter a coragem de enfrentar uma 

competição esportiva. Incentivem seus filhos para 

aprender o Judô como filosofia de vida.  

 Senhores técnicos e professores, sejam altamente 

profissionais e éticos, não utilizem seus alunos e atletas 

menores como objeto de sua ambição profissional. 

Procurem entender que uma criança não é um adulto em 

miniatura e, sim, um ser em desenvolvimento na busca de 

apoio para se tornar um indivíduo bem formado e 

preparado para enfrentar o futuro. Ensinem o Judô como 

caminho da vida. 

 Vamos deixar que nossos jovens atletas possam 

sonhar com suas próprias conquistas e possam lutar 

para obtê-las por sua própria condição natural. 

 Vamos nos lembrar, sempre, de uma das máximas de 

nosso mestre, fundador do Judô, Professor Jigoro Kano: 

A essência do Judô não está na vitória nem na revelação 

do talento mas, sim, no esforço e nas habilidades 

desprendidas para conseguir um objetivo. 

 

Professor Mateus Sugizaki, 8º dan 

Vice-Presidente da Federação Paulista de Judô – 2003 

(Palestra proferida na Abertura do Campeonato 

Paulista Pré-Juvenil em 2003 e reproduzida em 

<http://www.fpj.com.br/artigos/artigos.php?id=mensag

em_jovens_12-05-2003.htm>. 

 

  



A consolidação do dojô 

179 
 

AJMS: Mudança de paradigma na realização de torneios 

 O esporte possui em sua definição a ideia de disputas e 

campeonatos em que os atletas se confrontam para tentar 

identificar o melhor desempenho. No cenário do judô, a 

realização do IV Torneio Interestadual Infanto-Juvenil em 1985 

e em 1986 a 1989 e do Campeonato Paulista Juvenil em 1999 e 

Júnior em 2004 deu início a uma nova fase do judô nacional, tal 

o profissionalismo instituído nesses eventos. 

A ideia de levar esse torneio nacional a Botucatu partiu 

do empresário Fernando Bandeira de Melo Marins, que 

patrocinou esse evento em 1984, em São Paulo. Para a grande 

surpresa da Diretoria da Mata Sugizaki, Fernando resolveu 

trazer o evento para Botucatu, que possuía judocas e 

colaboradores empenhados nesse esporte. De acordo com 

Adhemar Olyntho Lucchesi, em textos do Prof. Mateus, o então 

Presidente da AJMS relatou que “a liderança do evento ficou sob 

a responsabilidade do empresário Fernando Marins, que 

procurou os dirigentes da instituição e solicitou que eles se 

responsabilizassem pela organização, pois os recursos ele iria 

conseguir.” Em relação à proporção do evento, Lucchesi 

comentou: 

Quando nos demos conta da grandeza do que ele queria, 

levamos um susto, a ideia era muito grande. Recordo 

que, ao terminar a reunião, eu, o Carlos Traballi, Carlos 
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Breda e o Mateus Sugizaki ficamos preocupados em 

assumir um compromisso tão enorme como ele queria. 

 

A ideia audaciosa acabou dando certo e o campeonato 

contou com a participação de 250 pessoas em sua primeira 

edição. As competições realizadas no período de 18 a 20 de 

outubro de 1985 foram divididas em duas classes: Infantil (13 e 

14 anos) e Juvenil (15 e 16 anos). Lucchesi destacou ainda a 

organização exemplar: “Não houve problema de hospedagem, 

alimentação e transporte, o evento foi impecável”. 

 A organização do campeonato iniciou-se com um ano de 

antecedência. Foram montadas equipes de trabalho para cada 

atividade relacionada ao evento (recepção, alojamento, 

cerimonial, financeiro, alimentação etc.), as quais se reuniram 

semanalmente, para estabelecer os prazos e discutir as ideias. 

Durante a realização dos campeonatos, a equipe do 

cerimonial de abertura, premiação e encerramento contou com a 

participação de professores e alunos do Colégio Santa 

Marcelina. Na abertura, havia o desfile das seleções estaduais 

com porta-bandeiras e banda marcial, além de apresentações de 

dança, ginástica rítmica e acendimento da tocha olímpica pelo 

campeão olímpico Aurélio Fernandes Miguel (Seul, 1988). As 

premiações eram diferenciadas com medalhas, troféus 

individuais e também troféus definitivos e transitórios na 
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pontuação geral por Estado. As cerimônias de encerramento 

eram emocionantes, com desfile de todas as seleções completas 

e entrega dos troféus transitórios e definitivos. Logo após, havia 

um almoço de confraternização com todos os atletas, dirigentes 

e equipes de trabalho.  

A equipe de transporte era responsável pelo translado dos 

aeroportos e rodoviárias até Botucatu, bem como dos hotéis ao 

local de competição. Aliás, Carlos Tadeu Breda, em seu 

depoimento, relembrou um fato cômico e que ficou marcado: 

A Comissão Organizadora ficou responsável por buscar 

os atletas em aeroportos e rodoviárias. Recebemos um 

telefonema para buscar os atletas de Pernambuco no 

Aeroporto Tancredo Neves, porém ninguém sabia onde 

era esse aeroporto. Foi dito apenas que o avião da FAB 

os deixou no aeroporto e foi para Pirassununga. No 

final, acabamos por descobrir que o aeroporto era em 

Botucatu mesmo, mas não conhecíamos por esse nome. 

 

 A equipe de hospedagem teve um árduo trabalho. Nessa 

época Botucatu não era preparada para receber 300 a 400 

pessoas. “Tivemos que usar todos os hotéis da cidade, além da 

pousada da CESP, para comportar todos os atletas, árbitros, 

dirigentes e acompanhantes”, comentou Traballi, nos relatórios 

sobre o evento. Atas registravam tudo que aconteceu nesses 

eventos, mostrando o cuidado da Comissão pela organização. 
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 As refeições dos três dias de competição eram realizadas 

no salão de festas do próprio clube. Todo o trabalho da cozinha 

foi liderado por Dona Tina. Conforme citado anteriormente, ela 

era exímia cozinheira (quem se serviu de sua comida não cansa 

de elogiar). Ela e as irmãs do Sensei Mateus (Olga, Lúcia e 

Fátima) eram responsáveis pelo refeitório. Para Lúcia:  

As refeições eram um momento nobre, não simplesmente 

um lugar para comer, mas, sim, um espaço de 

integração, de lazer e descontração. Pensando assim, a 

decoração do ambiente possuía mensagens 

motivacionais, e o preparo da comida foi especialmente 

executado com carinho e amor, mostrando a 

fraternidade que deve unir todos os judocas. 

 

Um ocorrido interessante que merece destaque foi que, em 

1986, houve: 

Uma crise nacional e não havia carne bovina para 

comprar. Fernando, por intermédio de Traballi, 

encomendou alguns bois e nas refeições e no tradicional 

churrasco de despedida, todos se fartaram de comer 

carne bovina, apesar de sua escassez (Depoimento do 

Presidente atual da AJMS, Carlos Breda, o Bredão, para 

este livro). 

 

Um fato marcante da organização do Torneio Interestadual 

foi a criação do símbolo do evento. Para tal, pensou-se em 

utilizar um personagem que identificasse Botucatu e, como o 

nome da cidade é de origem indígena, foi idealizado por 
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Waldemir Luis Rios Júnior um índio com penas contendo as 

cores de todas as faixas do judô na época. 

 
Imagem 1. Prof. Mateus homenageando o empresário Fernando Marins no 

Campeonato Paulista Juvenil de 1999. Acervo pessoal (AP). 

 

Sobre o personagem, Lucchesi ressaltou que o desenho 

acabou se tornando um símbolo de identificação da cidade de 

Botucatu. “Em visita a Academias de Judô do Estado, ao 

saberem que eu morava em Botucatu, as pessoas costumavam 

mostrar o indiozinho e dizer que tinham participado do evento.” 
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Imagem 2. Símbolo utilizado no Torneio Interestadual Infanto-Juvenil de 

Judô. A: 1985, B: 1987, C: 1988. Acervo pessoal (AP). 

 

A organização também se preocupou com o campeonato 

em si. Para Fernando, “os atletas se locomoveram por horas ou 

dias para vir a Botucatu, podendo perder uma luta e ir para casa, 

não acho justo. Precisamos fazer um torneio paralelo para 

oportunizar os atletas a mais disputas e uma nova chance”. E, 

assim, criou-se o Torneio da Amizade. Os atletas que não 

chegaram às semifinais disputavam esse outro torneio, enquanto 

os semifinalistas, no domingo, se duelavam no torneio principal. 
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Imagem 3. Premiação do Torneio Interestadual Infanto Juvenil de 1985. 

Acervo pessoal (AP). 

 

O evento era tão grandioso que até uniforme foi 

distribuído a todos os árbitros e dirigentes. Árbitros recebiam 

uma cor, dirigentes outra e a equipe da organização também 

outra. Era a forma de distinguir as funções de cada um. Os 

troféus eram transitórios, e as medalhas também foram 

confeccionadas exclusivamente para o certame. 

Após esse período de ouro, somente em 1999 a Mata 

Sugizaki voltou a realizar o Campeonato Paulista nos moldes 

dos interestaduais. Entretanto, já não tínhamos o mesmo recurso 

financeiro e fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, 
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ressaltou o Prof. Mário Mateus. Homenageamos os Grandes 

Mestres do Judô Nacional, trazendo a Botucatu os Senseis mais 

graduados do Estado. O Prof. Mário ainda relembrou os troféus 

entregues aos atletas: “Fizemos um troféu de vidro jateado com 

as fotos do atleta, que foram tiradas nas semifinais, pois já 

sabíamos que eram os medalhistas. Foi uma correria para revelar 

as fotos e montar no troféu, mas no fim deu tudo certo”.  

Pode-se dizer que os torneios interestaduais marcaram 

época no Judô brasileiro, porque, depois dos primeiros eventos, 

diversas federações estaduais passaram a copiar o nosso modelo 

de organização, tanto que ficou gravada a frase: “a organização 

de torneio de judô no Brasil com registro antes e depois de 

Botucatu”. Carlos Tadeu Breda afirmou que o símbolo foi tão 

marcante que serviu de inspiração para outras localidades: “No 

Sul, eles bolaram um garoto gaúcho jogando bola que laça a 

perna do boi; em Minas, na cidade de Ipatinga, fizeram o 

neguinho pastoreio na medalha”. 
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Imagem 4. Cerimonial de abertura do Torneio Interestadual Infanto-Juvenil 

de Judô, em 1985. Acervo pessoal (AP). 

 

Alguns depoimentos de atletas que participaram desses 

torneios, especialmente para este livro: 

 
Marcos Alexandre Daud: “Fui vice em 1985 e campeão 

em 1986 e 1987! Sempre é gratificante subir no pódio, 

que, e com toda aquela estrutura, se tornava ainda mais 

motivante!”. 

 

Elton Fiebig: “Fui vice em 1986 e campeão em 1988 e 

1989, ali começando a carreira como sub-15 sub-18 que 

realmente vi o que era uma estrutura de alto nível, 

revelando grandes talentos para o Judô Brasileiro. Seria 

legal saber quantos atletas que participaram desse evento 

tiveram títulos internacionais em mundiais e 

olimpíadas!”. 

 

Paulo Sérgio da Silva (Paulinho – Joinville, SC): 

“Também tive o prazer de participar de uma final daquele 

que, pra mim, foi o maior campeonato juvenil da América 

Latina. Infelizmente, perdi a final para o Toni Tanaka de 

Bastos, em uma das melhores lutas que já fiz”. 
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Imagem 5. No domingo, último dia das competições do Torneio 

Interestadual realizado em Botucatu. Acervo pessoal (AP). 

 

 
Imagem 6. Cerimonial de encerramento e premiação do Torneio 

Interestadual Infanto-Juvenil de Judô de 1985. Acervo pessoal (AP). 
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Imagem 7. Equipe da cozinha do Torneio Interestadual Infanto-Juvenil de 

Judô. Acervo pessoal (AP). 

 

 
Imagem 8. Equipe de arbitragem do Torneio Interestadual Infanto-Juvenil de 

Judô de 1988. Acervo pessoal (AP). 

 

 
Imagem 9. Equipe de arbitragem do Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil 

de Judô de 1989. Acervo pessoal (AP). 
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Imagem 10. Abertura do Torneio Interestadual Infanto-Juvenil de Judô de 

1988. Acervo pessoal (AP). 

 

 

 
Imagem 11. Mesa de honra e premiação do Torneio Interestadual Infanto-

Juvenil de Judô de 1986. Acervo pessoal (AP). 
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Imagem 12. Homenagem aos grandes mestres do judô no Brasil na abertura 

do Campeonato Paulista Junior 2004. Da direta para esquerda:Mateus, 

Watanabe, Messias, Shinohara, Prefeito Pedro Losi, Kimura, Tambuci, Saito. 

Acervo pessoal (AP). 

 

 

           
Imagem 13 (A) Cartaz do Campeonato Paulista Junior de 2004. (B) Cartaz 

do Campeonato Paulista Juvenil de 1999. 

  



A consolidação do dojô 

192 
 

Capítulo 7 

 

 

 

Já não estou treinando mais porque não tenho tempo. 

Meu pai está sugerindo que me esforce por mais um ano, 

para a próxima Olimpíada (1972). Mas, agora, a 

realidade é diferente e tenho que cuidar de minha 

carreira profissional; já se foi o tempo da bela juventude, 

sem maiores compromissos e responsabilidades. Muito 

embora nada do que fiz está perdido, há uma coisa 

importante: preciso de renda. Que vida, tudo em função 

do material! Como não consigo mudar o mundo, o que 

posso fazer e contribuir para que seja diferente amanhã, 

e isso farei ensinando as filosofias lindas do esporte que 

fez a minha vida. Peço a Deus que me dê forças e 

coragem para alcançar meu objetivo.  

Botucatu, SP, 24 de agosto de 1971 (Extraído do 

“diário de vida” do Prof. Mateus) 

 

As propostas pedagógicas e a ação dos profissionais 

envolvidos 

Quando se discutem propostas pedagógicas, 

primeiramente é necessário estabelecer os princípios e valores, 

traçar as metas ou objetivos. Não é possível pensar em ensinar 

sem primeiramente ter muito claro o que ensinar. O processo 
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pedagógico se relaciona com todos os meios que envolvem a 

relação ente o ensino e a aprendizagem. 

Em relação e esse processo, uma das primeiras 

preocupações apresentadas pelo Sensei Mateus relaciona-se à 

formação para o trabalho no ensino do Judô, e isso é 

demonstrado no discurso apresentado no Capítulo 10, onde se 

destaca: 

Senhores técnicos e professores sejam altamente 

profissionais e éticos, não utilizem seus alunos e atletas 

menores como objeto de sua ambição profissional. Deve-

se entender que uma criança não é um adulto em 

miniatura e, sim, um ser em desenvolvimento na busca de 

apoio para se tornar um indivíduo bem formado e 

preparado para enfrentar o futuro. Judô deve ser 

ensinado como caminho para a vida. 

 

Essa preocupação é devida ao esporte, quando não 

conduzido de forma adequada, pode chocar-se com os ideais que 

se procura desenvolver no Judô. Esse paradoxo da competição 

pode ser positivo, mas torna-se negativo quando se relaciona ao 

ato de forçar precocemente crianças com o intuito da 

autopromoção através de títulos para que a Academia ganhe 

destaque nos jornais do interior.  

Sensei Mateus coloca-se, então, do lado do Mestre 

JIGORO KANO, pois ambos entendem que: 
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Os esportes não devem ser praticados de maneira 

descuidada, com exageros ou sem restrições. Entretanto, 

é seguro dizer que os esportes competitivos são uma 

forma de educação física que deveria ser promovida com 

essa ressalva em mente (Kano, J. Energia Mental e 

Física: escritos do fundador do judô (São Paulo: Editora 

Pensamento, 2008. p. 49. 

 

Cabe ressaltar que, na linguagem japonesa, a palavra 

judô significa caminho da suavidade ou via da flexibilidade. 

Para quem não pratica o judô e muito menos conhece os seus 

verdadeiros objetivos, essa interpretação da palavra como 

“caminho suave” tem sentido incoerente porque, na luta, não 

existe qualquer ação de suavidade.  

O entendimento do caminho suave por aqueles que 

estudam e treinam o judô tem a ver com o sentido filosófico que 

existe nesse esporte de origem oriental e que, de maneira geral, 

pode-se dizer que a suavidade é não opor uma força de 

resistência contra outra força, mas saber utilizar a energia 

oposta, ou seja, saber ceder, ou até mesmo quando ceder, para 

vencer um obstáculo. Por exemplo, se eu tenho força para 

levantar 50 quilos e vou enfrentar um adversário que tem peso 

corporal de 100 quilos, praticamente seria impossível arremessá-

lo usando somente a força. Porém, se o adversário vier empurrar 

ou puxar para me atacar e, nesse exato momento, eu tiver 
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habilidade suficiente para desviar sua ação e aplicar uma técnica 

na mesma direção, aproveitando a força empregada por ele, com 

certeza posso ter mais sucesso em projetá-lo. Esse é o princípio 

da técnica de projeção usada no judô. 

Para adquirir essa habilidade, é necessário treinar e 

estudar muito para conhecer as técnicas e poder executá-las com 

precisão. Agora, mais importante do que projetar o adversário 

ou do que vencer uma disputa é o aprendizado que se obtém nos 

treinamentos realizados dia após dia para desenvolver essas 

habilidades.  

Para o Prof. Mateus: 

[...] esses aprendizados revelam aquilo que eu entendo 

ser o mais precioso na prática do judô, como ressaltado 

nas palavras do fundador, mestre Jigoro Kano: “a 

essência do judô não está na vitória nem na revelação do 

talento, mas sim, no esforço despendido e na 

determinação do treinamento das habilidades”. 

 

Assim, os métodos de ensino propostos pela AJMS 

seguem alguns princípios de aprendizados que podem estar 

sempre relacionados com condutas de vida, desenvolvidos no 

dia a dia da prática do judô.  

Os cinco princípios são apresentados no texto “A 

suavidade do Judô”, escrito pelo Prof. Mateus: 
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1 – Cair sem machucar e, após cada queda, ter humildade para 

se levantar pronto para cair novamente. Esse é um pensamento 

que deve ser interpretado da mesma forma como pode acontecer 

em qualquer momento da nossa vida; 

2 – Ter paciência e perseverança para buscar o 

aperfeiçoamento da técnica, tal como em nossa rotina diária 

devemos ser persistentes no trabalho e nas nossas 

responsabilidades; 

3 – Preparar-se continuamente a fim de atuar com segurança 

nos seus confrontos, sem se preocupar com o resultado, porque 

isso faz parte da luta: ganhar ou perder; 

4 – Ter agilidade física e desenvolver raciocínio lógico para 

mudanças de atitudes quando for necessário para atingir um 

objetivo; 

5 – Adquirir autoconfiança e acreditar na capacidade própria 

para enfrentar as adversidades daquilo que nos propomos a 

fazer, com entusiasmo e alegria. 

 Com esses aprendizados obtidos na prática e conhecendo 

alguns aspectos da filosofia do judô, torna-se possível 

compreender melhor o “caminho suave”. Esse objetivo do judô 

visa contribuir na formação do indivíduo para ter o melhor 
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convívio em seu meio social, utilizando os mesmos princípios 

da sua prática nas técnicas de ataque e defesa. 

 

As lições e os métodos de treinamento do Sensei Mata 

Sugizaki 

Neste tópico, aborda-se um pouco da essência dos 

ensinamentos do Sensei Mata, mostrando como ele 

compreendia, mesmo em sua época, elementos que hoje são 

utilizados como ferramenta pedagógica e métodos de 

treinamento. Ainda que de forma empírica, sem ter o exato 

conhecimento sobre fisiologia desportiva, psicologia, nutrição, 

“Seu Mário” tinha felling daquilo que era necessário para seus 

alunos, se bem que, lembra Alexandre Drigo, “os livros em 

língua japonesa que herdou do Sensei Mateus podem trazer 

informações de treinamento que eram devorados pelo Sensei 

Mata, assim, além de ter uma grande percepção de treinamento, 

era um profundo estudioso do Judô”. Sensei Mata usava do 

modelo de treinamento intervalado, treinamento de potência, 

treinamento de força, de resistência e conceitos hoje aplicados 

na psicologia desportiva para o fortalecimento do espírito, no 

sentido de autoconfiança, concentração e autocontrole.   

Para ele, o mais importante era acreditar que poderia 

conquistar aquilo que quisesse por si mesmo, através da 
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dedicação e perseverança, ser reconhecido por suas qualidades e 

conseguir realizar tudo pela sua própria vontade, inclusive 

adotou um pensamento próprio para fortalecer sua convicção: 

Viva com muita intensidade e máximo aproveitamento o 

dia de hoje, porque o amanhã será apenas consequência 

do seu próprio esforço. 

Comentava ainda que: 

É necessário ter paciência, porque se Deus levou sete 

dias para construir o mundo, não seria em pouco tempo 

que ele, simples humano iria conquistar o seu espaço.  

Mata Sugizaki (extraído das memórias pessoais do 

Prof. Mateus) 

 

O Sensei Mata ensinava que, para melhorar o desempenho 

no judô, havia a necessidade de ter força nos braços e nas mãos, 

a fim de suportar o esforço das ações para defender e aplicar 

técnicas. Quando Sensei Mateus reclamava que, após a 

competição, sentia dores nos músculos dos braços, lembra que 

seu pai explicava que fazer força não poderia deixar os braços 

duros (rigidez muscular), porque no judô a ação de puxar e de 

empurrar o adversário é uma condição básica:  

O fortalecimento do corpo para o judô tem que ser geral, 

mas com muita agilidade na movimentação para poder 

aproveitar a força do adversário a favor do seu ataque; 

o importante é saber usar a força contrária. 
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Dessa forma, ele criou o treinamento utilizando borracha 

de câmara de bicicleta amarrada em um tronco de árvore. Com 

a borracha, treinava a puxada, fortalecendo todos os músculos 

do membro superior. Sensei Mata também leu numa das 

revistas da Kodokan, que Natsui, primeiro campeão japonês e 

mundial de judô, fazia tanto uchikomi numa árvore, onde 

amarrava a faixa, que deixou marcado o local, e tornou uma 

referência de treinamento. Assim, aproveitando o mesmo local 

fazia várias séries de uchikomis todos os dias.  

Nos seus ensinamentos de treinamento de força, ele 

dizia: 

Pode também fazer exercícios com pesos, mas não use 

grande quantidade, coloque um peso que você possa 

repetir o exercício com velocidade e muitas vezes. 

 

Para isso, ele adaptou um soquete de concreto para treinar 

a rosca e o supino. Hoje seria o treino de força de baixa carga 

com volume alto, e o foco do treinamento era diminuir a chance 

de lesão e evitar o aumento da massa muscular para não ganhar 

peso. O Sensei Mata também dizia que, além da força dos 

braços, era importante ter fôlego para aguentar o tempo de luta 

e reforçar a musculatura das pernas para suportar a 

movimentação. Assim, introduziu o treinamento aeróbio de 
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correr ou pedalar entre Avaré e Arandu, um percurso de 18 km. 

Em suas memórias, Sensei Mateus cita que, quando chegava a 

Arandu, ainda tinha que rachar toras de eucalipto usando marreta 

e cunha, um treinamento de grande estímulo neuromotor, por 

envolver vários elementos relacionados a força, velocidade, 

ajuste, precisão e reação ao impacto. 

A forma do treinamento planejado para o Sensei Mateus 

envolvia o aprendizado de Judô não somente sobre o tatame, mas 

também relacionado com outras ações, e um dos principais 

elementos que era estimulado pelo Sensei Mata, correspondia a 

raciocinar sobre como se adaptar em situações diversas. Com 

isso, superou a falta de parceiros de treinos por morar no interior. 

 Entre as formas alternativas para complementar o 

treinamento, era utilizada a bola de tênis para fortalecer os dedos 

das mãos, o que poderia ser feito em momentos não 

convencionais, como nas caminhadas, na escola e no recreio 

(dados pessoais do Sensei Mateus). Outro exercício simples 

estimulado era relacionado à caminhada, para forçar a 

movimentação do pé articulando toda a sua extensão até às 

extremidades dos artelhos, para, assim, exercitar a musculatura 

e ligamentos dos membros inferiores. 

Sensei Mário estudou nos seus artigos de revistas 

japonesas que, na preparação do judô, era necessário que o atleta 
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desenvolvesse uma condição boa de stamina. Em seu diário 

pessoal, Sensei Mateus registra que o pai explicava que era uma 

condição importante no momento de executar o ataque com 

técnicas sequenciais para, no fim, usar a máxima energia. No 

começo, registra que teve dificuldade de entender essa 

explicação, mas, ao adquirir experiência, percebeu que era 

importante alternar momentos de grande esforço com outros 

menos exigentes. 

O método de treinamento selecionado para melhorar essa 

condição era realizar corridas intervaladas, sem ritmo contínuo, 

alternando corridas rápidas e lentas, com a inclusão também de 

trajetórias em aclive. O treinamento consistia em subir uma 

rampa de aproximadamente 60 metros de comprimento a toda 

velocidade e, depois, descer em trote lento, para recuperação. 

Em geral, repetia essas corridas entre 15 e 20 vezes, somadas a 

um treino de 8 a 10 quilômetros para adquirir resistência. 

No treinamento técnico específico, os Senseis Mata e 

Mateus analisavam no dojô as técnicas e golpes que haviam lido 

nos livros ou revistas que possuíam. Escolhiam golpes que 

geralmente não eram conhecidos ou eram menos utilizados, 

como o jikoku-jime. Outra técnica que estudaram e acabaram 

desenvolvendo foi o okurieri-jime, que consistia em facilitar o 

ataque do adversário já preparando a defesa, ou seja, em segurar 
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firme a manga do braço em torno do pescoço e, em seguida, 

realizar uma manobra com o corpo, para que o adversário ficasse 

por cima, mas sem prender as pernas e lentamente puxar pelas 

costas até fazer uma reversão para finalizar num kamishiho-

gatame. Sensei Mateus melhor se adaptou a essa técnica e a 

considerava especial. Ele lembra em seus escritos que passou a 

utilizá-la com frequência, obtendo bons resultados, pois foi 

decisiva em diversas competições importantes. 

Outro estudo importante relacionava-se a entender o 

sentido do kuzushi, que sempre era citado e importante na 

execução do golpe ou técnica. Assim era pensado na melhor 

forma de direcionar a força das mãos para tração, obtendo a 

reação desejada do adversário. 

Outro fato interessante das memórias do Sensei é um 

banco de madeira, onde se sentava para assistia aos 

treinamentos. Quando estava sozinho no dojô, colocava o banco 

na vertical, apoiado em um dos pés, e amarrava o judogui em 

torno da parte superior. Assim estudava, a partir da pegada 

(kumikata), simulações para visualizar como desequilibrar o 

adversário e melhorar a aplicação da força em situações reais. 

 O atleta Mateus gostava de disputar os campeonatos 

absolutos e se saía muito bem por treinar com Hadel Aurani, que 

Hadel tinha 1,90 m de altura, pesava 100 kg e era um dos mais 
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fortes faixas-pretas do Brasil. O treino era das 16 às 18 horas, e 

na madrugada. A programação era iniciada com exercícios 

físicos de aquecimento, com dois a três minutos de corrida, 

séries de flexão de braço e mais outras de abdominais. Depois 

disso, faziam séries de uchikomi, que variava de acordo com o 

dia e, em seguida, partiam para o nague-ai, cada um se 

projetando seguidamente, em movimento, com as técnicas que 

se especializavam (tokui-waza), durante dois a três minutos cada 

um, e assim se revezavam por 30 a 40 minutos. Em seguida, 

partiam para o ne-waza, inicialmente treinando encaixes de 

técnicas e movimentos de passagem no solo. Depois praticavam 

ataque e defesa, revezando-se para trabalhar bem os segmentos 

corporais nas reações de luta no solo.  Finalmente, faziam de 15 

a 20 minutos de treino livre, com ataques e defesa em ne-waza, 

procurando aplicar as técnicas e estudando formas de saída. Para 

encerrar o treinamento, faziam mais algumas séries de flexão de 

braço em barra fixa. 

 Além do desenvolvimento técnico e físico nos 

treinamentos, o Sensei Mata orientava também para o 

fortalecimento do caráter e da moral em toda a sua extensão, 

dizendo que, para vencer um desafio, era importante ser leal e 

honesto consigo mesmo. Nada adiantava se vangloriar além de 

ser preferível ficar calado e nem comentar se estava ou não 
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treinando para não estimular os exageros do orgulho. Ele sempre 

mencionava sobre a sabedoria oriental embutida no judô, agindo 

com sinceridade e honestidade. Uma de suas lições era: 

Não menospreze um adversário porque parece ser mais 

fraco e muito menos tenha receio do fanfarrão que se diz 

forte. Tenha consciência de si mesmo, do seu potencial, 

enfrente seus adversários como se fossem leões, use sua 

máxima energia e fortaleça seu pensamento.  

Praticar judô não é para se aperfeiçoar como lutador, 

mas para aperfeiçoar o seu espírito, domar o próprio 

instinto, ou seja, moldar o comportamento através da 

humildade e do respeito, porque quem confia em si 

próprio não precisa falar que é bom nisto ou naquilo e, 

assim, pode se tornar um verdadeiro judoca. 

 

Outro fato bastante interessante e que teve como 

consequência um novo elemento assimilado para o treinamento 

do Sensei Mateus decorreu de um acidente rodoviário. o Sensei 

Mata socorreu e abrigou um senhor que foi vítima em uma 

estrada próxima de Avaré. Esse senhor, soube-se mais tarde, era 

massagista e com conhecimentos profundos de kendô, arte 

marcial de esgrima japonesa, e mostrou, entre outras coisas, a 

importância do kiai e como treinar para atingir a real expressão 

desse ato.  

Considerava que o Kiai era o som gutural produzido no 

esforço ao expelir o ar inspirado fortemente pelos pulmões, com 

máxima distensão diafragmática e que resulta da liberação da 

energia concentrada na mente. Ensinou que o resultado efetivo 
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desse treinamento pode ser verificado ao quebrar uma vareta de 

bambu sustentada por dois copos de água, com outra de calibre 

maior, sem derramar. Esse treinamento foi assimilado para o 

melhor aproveitamento de sua energia no momento do ataque no 

judô e para seu maior controle emocional. 

Assim eram os elementos que foram identificados no 

treinamento oferecido ao sensei pelo seu pai. Ao entender as 

questões de formação empírica do Sensei Mata e os elementos 

técnicos pedagógicos que coexistiam no período, percebeu-se o 

aguçado senso de habilidade e competência que ele possuía. 

Muito do apresentado pode ser questionado mediante as 

questões atuais sobre métodos de treino e fisiologia do esforço, 

porém se tornam anacrônicas e sem sentido. O conhecimento 

que possuía permite perceber que a concepção e organização 

proposta eram altamente eficientes e avançadas para a época e 

para os limites de formação e estudos que tivera. 
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P a r t e    C 
 

A DESCENTRALIZAÇÃO DA ACADEMIA E OS PROJETOS 
SOCIAIS 

___________________________________________________ 

 

João, 13 anos, subiu no lugar mais alto do pódio no 

Circuito Interno que reuniu os projetos da AJMS e sentiu um 

gosto especial. Ele mora em um bairro periférico de Botucatu, 

que é altamente violento. Aos 6 anos de idade, ele perdeu a mãe 

em um acidente de automóvel; nunca conheceu o pai. Hoje está 

aos cuidados de Betânia, doméstica, que se emociona ao contar 

a história do garoto e de como o judô tem ajudado a oferecer um 

pouco mais de expectativa para o seu futuro: “A autoestima dele 

é outra. Com certeza, se não fosse o judô, ele estaria perdido e 

entregue às maldades da rua”. 

Histórias como essa fortalecem as iniciativas do uso do 

Judô para o benefício social e da cidadania através de sua 

prática. O Prof. Mário Mateus considera que “não existe 

recompensa maior e que nos faz acreditar que estamos no 

caminho certo, contribuindo para uma sociedade melhor”. 
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Nos próximos capítulos, explica-se como a AJMS se 

transformou de sede única em vários pontos da prática de judô, 

com o intuito de oportunizar a prática deste esporte para mais de 

1.000 crianças carentes e em situação de risco. 
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Capítulo 1 

 

 

 

A diferença entre um ideal e um objeto comum do desejo 

consiste em que o primeiro é impessoal; é algo que não 

tem (ao menos ostensivamente) relação especial com o 

“ego” daquele que sente o desejo, podendo, portanto, ser 

desejado por todos, teoricamente. Assim, pois, podemos 

definir um ideal. Não como uma coisa que se deseja 

egocentricamente, mas como algo que a pessoa que sente 

quer, também, que todos experimentem. 

(Bertrand Russell, História da Filosofia Ocidental, 1982 

Texto e autor muito citado nos diários do Sensei 

Mateus Sugizaki) 

 

A descentralização da academia 

As academias e escolinhas de esportes até a década de 

1980 eram restritas às modalidades de lutas, às modalidades de 

quadra, à natação, ao atletismo e a outros esportes. Também não 

havia grandes aderências e espaços para academias de fitness. 

Atualmente, houve mudança de enfoque para a estética, aliada 

aos novos aparelhos eletrônicos, que promoveu mudança nos 

interesses pela atividade física. Apareceram as “escolinhas 

esportivas” dentro do ensino privado, o que facilitou o transporte 

para os pais, surgiram as grandes academias e os clubes 
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começaram a oferecer atividades de ginástica e musculação. 

Enfim, as atividades de estética e os aparelhos eletrônicos 

começaram a concorrer com os esportes.  

Como consequência, inúmeras academias de judô e lutas 

fecharam, causando dificuldade financeira a muitos professores, 

e até os clubes sentiram abalos financeiros em decorrência desse 

fato. Dessa forma, ajustes foram fundamentais para que a AJMS 

se mantivesse ativa, motivando a procura de novas formas de se 

manter aberta e ensinando os valores da prática do judô.  

Condições internas também foram importantes nesse 

processo por que passou a AJMS. O Sensei Akira mudou-se para 

o Japão em 1991, e o Prof. Mateus foi transferido para a UNESP 

de Bauru em 1992. Assim, a AJMS passou por um período de 

transição bastante conturbado. Por questões políticas, o Sensei 

Mateus deixou de ser o técnico de Judô da cidade de Botucatu. 

Com isso, os atletas de destaque da academia foram convidados 

a se transferir e disputar as competições por Bauru. A academia 

não conseguia fixar um professor à altura do Sensei Akira e nos 

mesmos moldes desejados pela AJMS. Houve muitas trocas de 

professores e, como consequência, perderam-se muitos alunos. 

Esses fatores, somados às viagens para Bauru, diminuíram o 

empenho e a motivação do Sensei Mateus, inclusive por 

acreditar que o Judô não estava valorizado perante a sociedade.  
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Em 1996, o Prof. Mário Mateus assumiu a 

responsabilidade técnica e financeira da AJMS. No ano anterior, 

havia se transferido para o Esporte Clube Pinheiros, focado na 

disputa da vaga para a Olimpíada de Atlanta. Pouco tempo antes 

da seletiva olímpica, teve uma lesão no ombro, conseguiu se 

recuperar para a seletiva, mas acabou perdendo a vaga. Diante 

dessas circunstâncias, o Prof. Mário resolveu retornar a 

Botucatu, assumir a academia e terminar sua faculdade de 

Educação Física na UNESP de Bauru.  

Em 1997, durante uma disciplina do Curso de Educação 

Física em uma Organização Não Governamental (ONG) 

vinculada à Igreja São Cristóvão, de Bauru, o Prof. Mário 

resolveu montar um projeto social com as crianças do orfanato 

em Botucatu. Eram 20 crianças que começaram a praticar judô 

na sede da Mata Sugizaki. Algumas dessas crianças tiveram a 

oportunidade de viajar em competições, conseguindo bons 

resultados. Nesse grupo, dois deles chegaram à faixa-marrom, 

André e Dário Rodrigues; e outros três à faixa-roxa, Daniel, 

Danilo, Luis Fernando.  
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Imagem 1. Matéria publicada sobre projeto assistencial da Mata Sugizaki. 

 

 
Imagem 2. Matéria publicada mostrando o trabalho do Professor Mário 

Mateus com os alunos da Casa dos Meninos, em 1997. 
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Em 2001, foram iniciados outros dois polos de judô, um 

no Ginásio Municipal de Esportes e o outro, em conjunto com o 

Corpo de Bombeiros, no Projeto SOS Bombeiros. Nesse 

período, a Academia já vinha passando por dificuldades 

financeiras principalmente para manter a equipe de competição. 

Prof. Mário lembra claramente as palavras do seu pai quando 

disse que iria marcar uma reunião com o prefeito para passar a 

situação da Academia e pedir apoio. “Eu não faria isso, depois 

ficamos amarrados por questões políticas”. Mesmo contrariando 

seu pai, conseguiu apoio do secretário de Esportes na época, o 

Prof. Nivaldo Ceará, e falaram com o Prefeito Mário Ielo. 

Conseguiram, a partir do ano de 2005, estabelecer um convênio 

formal da AJMS com a Prefeitura Municipal de Botucatu para o 

repasse de verba para manutenção das escolinhas esportivas de 

judô e também para a equipe que disputaria os campeonatos 

oficiais. Essa parceria deu origem ao Projeto “Esporte 

Comunitário, o Judô como Processo Socioeducativo”. O Projeto 

destacou-se como método de ensino altamente eficaz tanto do 

ponto de vista da saúde quanto da integração social, tendo 

sempre como maior objetivo desenvolver o “fazer esportivo” 

como ferramenta educacional, proporcionando a todas as 

crianças e jovens praticarem, experimentarem e vivenciarem, 
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através de uma metodologia inclusiva, os diversos processos da 

aprendizagem do judô. 

 
Imagem 3. Meninos do Orfanato Vila do Meninos Sagrada Família. Acervo 

pessoal (AP). 

 

A partir de então, os projetos da Prefeitura foram se 

estruturando e ganhando maior volume, e a AJMS conseguiu 

manter seu trabalho na preparação da equipe para disputar os 

torneios. Nesse meio tempo, o Prof. Mário veio preparando dois 

novos professores – Nilson e Victor – e, posteriormente, outros 

novos professores foram incorporados: Thais Najib, Alessandra 

Cardoso, Jessica Sisa, Moacir Donizete, Ariovaldo Silva e 

Fernando Esteves.  

Sobre a sua trajetória no judô, o Prof. Mário afirmou que, 

por meio da prática esportiva, adquiriu diversas qualidades que 

são importantes à sua vida: “Determinação, perseverança, saber 
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perder, humildade, honestidade, confiança foram os 

aprendizados que obtive ao longo dos 36 anos convivendo com 

o judô”. 

Ainda segundo o Prof. Mário, o judô lhe proporcionou 

maior conhecimento e compromisso social: 

Por causa do judô, conheci muitos lugares que não teria 

contato senão pelos campeonatos. Conheci várias 

pessoas e muitas portas se abriram. Em qualquer lugar 

do Brasil, temos referências no judô. Minhas verdadeiras 

amizades foram construídas no meio do judô e minha 

formação universitária foi espelhada por esse esporte. 

 

Em agosto de 2010 o Prof. Mário Mateus tornou-se 

docente do Instituto de Ciências da Saúde, da Universidade 

Federal de Mato Grosso – Campus de Sinop. Em 2011, foi 

convidado a assumir a coordenação de esportes e ficou nesse 

cargo até início de 2015. Foi também Coordenador do Curso de 

Medicina de 2012 a fevereiro de 2014. Desde que chegou a 

Sinop, prof. Mário logo idealizou projetos sociais esportivos e 

de saúde. Implantou treinamentos de várias modalidades 

esportivas na universidade e organizou as atléticas. Dois times 

seus, o voleibol feminino e o handebol masculino, ganharam o 

Estadual e foram para o Brasileiro Universitário. Por meio de 

uma parceria com a Secretaria de Esportes local, cedeu 

monitores de futsal, futebol de campo, voleibol, basquetebol e 
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handebol para as escolinhas esportivas de Sinop. Nesse mesmo 

tempo criou o programa Saúde 100% juntamente com outros 

professores e alunos, conseguiu um programa chamado PET 

(Programa de Educação pelo Trabalho), do Ministério da Saúde. 

Esse programa atendeu mais de cinco mil pessoas entre 

escolares, pacientes de Unidades de Saúde, empresas e nas 

campanhas de extensão solidária. 

“O judô foi uma ferramenta importante para que eu 

pudesse enxergar o potencial indutor do esporte como 

transformador social. Não foi fácil no início, tivemos 

muitas resistências políticas, mas o projeto Judô 

Comunitário se consolidou e hoje é a referência de 

programa esportivo comunitário de Botucatu. Essa 

experiência me proporcionou a desenvolver um 

audacioso programa de promoção de saúde em Sinop. Já 

atendemos mais de cinco mil pessoas e criamos políticas 

indutoras da Universidade para toda a comunidade 

sinopense. O maior aprendizado que tive ao longo dos 

meus anos de judoca e na convivência com meu pai foi 

compreender que o espírito de equipe é capaz de grandes 

conquistas. Se dentro de um grupo tivermos os mesmos 

propósitos, os mesmos objetivos e almejarmos os mesmos 

ideais, isso nos faz alcançar grandes vitórias. Se hoje eu 

sou o que sou, é porque tenho grupos que acreditam no 

mesmo propósito que eu e lutamos juntos por um ideal.” 

 

Em 2006, o Sensei Mateus, que estava afastado e morando 

em Avaré, retornou a Botucatu a pedido do seu filho. No ano 

anterior, o Prof. Mário concluiu o doutorado e estava 

trabalhando em uma faculdade particular em Bauru, preparando-
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se para concursos públicos de universidades, e não estava mais 

conseguindo conciliar a vida profissional com a Academia. 

Assim, o Sensei Mateus, aposentado, retornou para novamente 

reconstruir o judô em Botucatu. Seu carisma, competência e 

credibilidade permitiram-lhe ser convidado a assumir a Diretoria 

da Associação Atlética Ferroviária, e sua amizade com o novo 

secretário de Esportes, Antônio Carlos Pereira, com o qual havia 

trabalhado na década de 1980 em São Paulo e em outros 

momentos, permitiu o desenvolvimento dos projetos da AJMS. 
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Imagem 4. Matéria publicada sobre a Atleta Jessica Sissa, vice campeã 

paulista. 
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Capítulo 2 

 

 

 

A participação da prefeitura municipal nos projetos 

João Cury Neto, Prefeito de Botucatu, em seu discurso 

no Festival de Judô Fernando Bandeira de Melo Marins, em 

2009, disse: 

Isso mostra a força e o comprometimento de uma 

Associação, que vem de uma terceira geração e é capaz 

de transcender a questão de competição, levando o judô 

para uma massificação e ajudando na formação do ser 

humano, dando uma melhor perspectiva para esta 

juventude. A criançada, que muitas vezes não têm acesso 

a uma academia particular, hoje tem judô de primeiro 

mundo na sua comunidade. Então, a Prefeitura veio com 

a parceria, e acho que a gente tem que fazer muito mais. 

Se não saírem grandes talentos, pelo menos estaremos 

fazendo um trabalho de base para a formação de um ser 

humano, que com certeza dará frutos no futuro. É 

possibilitar que crianças treinam outras perspectivas de 

inclusão e ascensão pelo esporte, onde elas veem que ali 

podem se colocar, servir e ser úteis à sociedade. É um 

trabalho muito profundo, que vem sendo feito pelo 

Mateus e tem todo o nosso apoio. 

 

O primeiro convênio com verbas de subvenção da 

Prefeitura Municipal de Botucatu foi firmado em 2005 com o 
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projeto “Esporte Comunitário: o judô como processo 

socioeducativo”. Através desse convênio, dois projetos foram 

iniciados: a escolinha de Judô no Ginásio Municipal e o SOS 

Bombeiros. O professor que ministrava as aulas para esses 

projetos era Nilson Francisco Castro de Almeida. No ano de 

2006, iniciou-se o judô no SESI, e quem administrava as aulas 

era a Profa. Thais Najib. O curso cresceu muito e deu certo, 

conforme a expectativa, devido à estrutura e à forma de trabalho 

do Programa Atleta do Futuro (PAF), que era uma aposta 

considerada certeira. A Profa. Thais foi substituída pelo Prof. 

Victor Soares Leopoldo por ter o perfil mais apropriado para o 

trabalho no SESI. Em 2009, o Prof. Victor foi efetivado como 

funcionário do SESI e, desde então, o SESI tornou-se um dos 

principais parceiros da AJMS, juntamente com a Secretaria 

Municipal de Esportes. Em 2008, na continuidade do convênio, 

novos polos foram criados, no salão da Companhia Estadual de 

Casas Populares (CECAP), na Fundação Casa, no Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) Leste, localizado no 

Bairro Jardim Brasil.  

Para o Prof. Mário, idealizador do programa, esses novos 

polos de atendimento tinham como principal objetivo atender a 

populações de alta vulnerabilidade social. O CRAS do Jardim 

Brasil é um ponto de tráfico de drogas, a quadra da CECAP era 
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usada para esse fim também e 90% dos garotos da Fundação 

CASA foram presos por porte ou tráfico de drogas.  

Segundo Maria Orminda, vice-Presidente da Sociedade 

Amigos do Conjunto Residencial Frei Fidélis (SACREFF) em 

2009, onde acontece o Projeto na CECAP: 

Os resultados com o judô são excelentes. São 50 crianças 

que se não estivessem praticando judô estariam na rua. 

Hoje são jovens comportados porque a professora Thais 

exige boas notas na escola, mas já estão trazendo 

medalhas. 

 

Na Fundação CASA, conhecida anteriormente como 

FEBEM, os jovens praticavam judô para despender energia e 

ocupar o tempo com um esporte, além da disciplina. Uma vez 

por mês, os garotos mais comportados eram contemplados e 

saíam para treinar na sede da Academia. Para eles, era 

maravilhoso, pois saíam do ambiente fechado e, ainda, podiam 

ter contato com outras pessoas. Para o pessoal da Academia, era 

gratificante receber esses garotos e poder transmitir seus 

aprendizados. Além disso, em várias oportunidades, os mais 

comportados também puderam participar de campeonatos fora 

do ambiente fechado. Foram feitos ainda dois torneios entre a 

Fundação Casa de Botucatu e de Iaras. Os garotos de Iaras foram 

até a Fundação Casa de Botucatu, acompanhados pelo Sensei 
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Nilson Nishida e pelos agentes da Fundação. Esse projeto durou 

cinco anos: nos dois primeiros, as aulas eram ministradas pelo 

Prof. Mário e, posteriormente, pelo Prof. Nilson.  

O CRAS Leste sempre foi de difícil manutenção, o bairro 

é extremamente perigoso e as crianças têm referenciais de vida 

muito negativos. Segundo a coordenadora do CRAS, é muito 

difícil competir com as drogas: 

É mais fácil para um garoto ganhar seus 10 reais por dia 

vendendo droga que trabalhando de servente ou 

qualquer outro trabalho. Eles não estão preocupados se 

isso é certo ou errado, querem o dinheiro para comprar 

tênis, celulares, comida ou, mesmo, a droga. 

 

Esse projeto foi iniciado em 2008, e as aulas eram 

ministradas pelo Prof. Mário e, posteriormente, o Prof. Everton 

Nascimento. Diego Pezavento e Jessica Sissa também 

ministraram aulas no CRAS até 2013. 

Em 2010, foi iniciado mais um novo polo: Obra Madre 

Marina no Bairro Vila Real, uma escola administrada e 

financiada pelas Irmãs Marcelinas. O Colégio Santa Marcelina, 

de Botucatu, tem 103 anos e é um dos principais colégios e foi 

referência de internato até a década de 1980. A obra Madre 

Marina também está localizada em um dos bairros de maior 

vulnerabilidade social com altos índices de homicídio e tráfico 

de drogas. As aulas eram ministradas pela Profa. Thais, que se 
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manteve até 2014. Segundo a coordenadora social da Obra e do 

Colégio Santa Marcelina, Rita de Cássia Coelho: 

A AJMS trouxe para todos os botucatuenses acesso a um 

esporte que poucos tinham acesso. Foi uma grande 

conquista a modalidade de judô na Obra e possibilitou a 

oportunidade de ampliar os horizontes das crianças e 

adolescentes que participavam do projeto. No decorrer 

das atividades desenvolvidas foi possível observar a 

contribuição no sentido de proteção contra a 

vulnerabilidade existente naquela região.  

 

Em 2010, foi iniciado outro importante projeto na 

Fundação Casa das Meninas “Amando de Barros”, entidade 

fundada em 1922, que possui várias atividades socioeducativas 

para crianças e adolescentes. Nessa época, era coordenada pela 

Sra. Emília Dota, amiga pessoal do Sr. Carlos Traballi, 

considerado como irmão pelo Sensei Mateus. Ela solicitou que 

fosse iniciado um trabalho com as crianças da Casa. As crianças 

iam a pé, em grupos, para a Academia, que se situava a uma 

distância de uns 800 metros da Casa das Meninas. O Prof. Nilson 

ministrava as aulas, e o Projeto foi até 2013. 

Depoimento de Adélia S. para o Jornal Informativo da 

Mata Sugizaki dizia que, com uma renda familiar de um pouco 

mais de um salário mínimo, ela faz milagres para manter as 

contas da casa. Comprar um quimono para a filha Brenda seria 

algo improvável se não fosse o projeto da AJMS com a 
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Fundação Casa das Meninas. Praticar judô, além de oferecer um 

novo lazer à filha, proporcionou uma preocupação a menos: 

“Passei por um aperto, pois não tinha onde deixar ela para ir 

trabalhar. Hoje ela está mais independente e não falta a uma 

aula”. 

 

Imagem 1. Folder comemorativo sobre o trabalho social da Associação de 

Judô Mata Sugizaki 

 

Ainda em 2010, uma nova vertente surgiu nos projetos em 

parceria com a Secretaria de Educação. A Profa. Dila Henrique, 

que era diretora da Escola Angelino de Oliveira; e a Profa. 

Lucilene Alves da Silva Cota, Diretora da Escola Municipal Luis 

Carlos Aranha Pacheco, solicitaram judô nessas escolas. O 

trabalho teve sucesso e grande público. Esse foi o início dos 
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projetos nas escolas que se consolidou através do Programa Mais 

Educação em 2013. 

Atualmente, mais de 800 crianças e jovens praticam judô 

em Botucatu pelo Projeto “Esporte Comunitário” da AJMS, 

sendo quatro polos espalhados pela cidade: Praça da Juventude, 

Secretaria de Esportes (Ginásio Municipal), Serviço Social da 

Indústria (SESI) e CECAP; e sete em escolas municipais de 

Botucatu: Cardoso de Almeida, Angelino de Oliveira, Antenor 

Serra, Luiz Tácito, Américo, Elda Moscogliato e Pacheco. 

Em 2014, os primeiros alunos do judô Sugizaki oriundos 

dos citados Projetos conquistaram a graduação de faixa-preta 

pela Federação Paulista de Judô: Alessandra Pereira Cardoso, 

Jéssica Sisa Martins e Moacir Donizete Augusto. 

 
Imagem 2. Da esquerda para a direita: Moacir Augusto, José Ricardo 

Bravim, Jéssica Sisa e Alessandra Cardoso recebendo a graduação de faixa-

preta em 2014, na cidade de Mauá. Acervo pessoal (AP). 
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Desde o início, em 1997, mais de três mil crianças e adolescentes 

praticaram Judô nos projetos sociais. No quadro a seguir é 

apresentada a lista dos projetos assistenciais, a quantidade de 

crianças atendidas, o período em que ocorreu o projeto e o local 

onde ele foi realizado. Cabe ressaltar que esse quadro contém o 

número de vagas disponíveis e indica que vários alunos tiveram 

rotatividade e não correspondem ao número de crianças 

atendidas. Por exemplo, na SEMESP, que depois de 2010 se 

tornou SEMEL, que funciona desde 2003, já passaram mais de 

1.000 praticantes ao longo dos 12 anos de trabalho. 
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Quadro dos projetos assistenciais da Associação de Judô Mata 

Sugizaki 

 
Projeto  Crianças 

atendidas 

Período Local 

Vila dos Meninos 

Sagrada Família 

40 alunos 1997 a 2005 Associação de Judô 

Mata Sugizaki 

SOS BOMBEIROS 60 alunos 2003 e 2007 Ginásio Municipal de 

Esportes 

SEMESP 150 alunos 2003 a 2010 Ginásio Municipal de 

Esportes 

Programa Atleta do 

Futuro  

60 alunos 2006 – atual CAT “Salvador Firace” 

– SESI Botucatu 

FUNDAÇÃO CASA 30 alunos 2007 a 2011 Fundação CASA de 

Botucatu 

CRAS Leste - Centro de 

Referência de 

Assistência Social 

70 alunos 2008 a 2013 Jardim Brasil 

CECAP – Companhia 

Estadual de Casas 

Populares 

50 alunos 2008 – atual Centro de Moradores da 

CECAP 

Obra Madre Marina 

Videmari 

120 alunos 2008 a 2014 Vila Real 

SEMEL 100 alunos 2010 – atual Ginásio Municipal de 

Esportes 

Fundação Casa das 

Meninas 

60 meninas 2008 a 2012 Associação de Judô 

Mata Sugizaki 

EMEF: Angelino de 

Oliveira  

80 alunos 2010 – atual Vila dos Lavradores 

Luis Carlos Aranha 

Pacheco 

80 alunos 2010 – atual Jardim Paraíso 

EMEF: Luiz Tácito  60 alunos 2013 – atual Flamboyant 

Praça da Juventude   100 alunos 2013 – atual Cohab 1 

EMEF: Doutor Cardoso 

de Almeida  

80 alunos 2013 – atual Centro 

EMEF: Nair Amaral 50 alunos 2013 – atual Parque 24 de maio 

EMEF: Elda 

Moscogliato  

40 alunos 2013 – atual Jardim Aeroporto 

EMEF: Escola Américo 60 alunos 2013 – atual Vila Santana 
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Imagem 3. Matéria publicada sobre o trabalho da AJMS no Ginásio 

Municipal de Botucatu 
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Capítulo 3 

 

 

 

Depoimentos 

AKIRA NOGUCHI 

Graduação: Faixa preta 6º dan, professor de Judô. 
 

Começou a treinar ainda criança com 10 anos em São Paulo, 

com Sensei Ryuzo Ogawa. Na adolescência com o Sensei Hikari 

Kurati. Já adulto veio treinar em Avaré com Sensei Mata Sugizaki, 

onde se tornou faixa preta. Treinou até o 2º dan. 

Com a família crescendo, deu início a plantação de batata. 

Em 18 de janeiro de 1974, a convite do Sensei Mateus, veio com a 

família, ajudar a dar aulas de judô, pois Sensei Mata Sugizaki havia 

falecido. Inicia-se uma jornada de 25 anos, onde teve o prazer de 

acompanhar seus alunos crescer e triunfar como atletas e homens. 

Formou-se uma grande família. O judô nos proporcionou uma nova 

vida. 

Agradeço Sensei Mata Sugizaki e Sensei Mateus pela amizade 

e confiança. Graças a essa oportunidade, minha família se estabilizou 

e prosperou. 

 

 

LUIZ GERALDO SOMAGLIA ALBINO 

Graduação: Faixa preta 1º Dan, Cirurgião Dentista – 

Endodontista – Mestre em Patologia Geral. 

 
O que o judô representou para sua vida? 

A prática do Judô me proporcionou, sobretudo, valorizar os 

conceitos de Respeito, Disciplina e Perseverança. 
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Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação de judô Mata Sugizaki. 

São inúmeros os momentos interessantes que vivenciei na 

Associação Mata Sugizaki; mas, destaco o período em que tive a 

honra de receber os primeiros ensinamentos e fundamentos sobre 

Judô, as orientações do Sensei Mata Sugizaki. 

 

 

SERGIO ROCHA PIEDADE 

Faixa preta 1 DAN. 

Professor Livre Docente pela FCM/UNICAMP, Pós-Doutorado 

University Claude Bernard Lyon/France (Bolsa PDE – CNPq), 

Doutorado e Mestrado em Cirurgia pela FCM/UNICAMP, 

Medico do Exercício e do Esporte, Médico Ortopedista e 

Traumatologista. 

 
Minha história com o judô começa aos 6 anos, após consultar 

uma psicóloga. Eu explico, minha mãe, a “Tricolor” Dona Ge, me 

considerava um moleque muito agitado, estava sempre correndo! Pois 

bem, por orientação da psicóloga fui matriculado no judô, pois diziam 

que o esporte daria disciplina, equilíbrio e tranquilidade. Lembro-me 

do dia em que chegamos à academia, localizada no prédio de esquina 

ao lado do colégio La Salle, e fomos atendidos pelo Sensei “seu” 

Mario. Naquele dia fiquei muito entusiasmado ao ver alguns alunos 

treinando. 

Mas a lembrança mais marcante é o primeiro treino, onde 

toda a empolgação passa a ser um grande questionamento: que 

esporte é esse? Afinal, nas primeiras aulas eu fui aprender a cair, cair, 

cair... cair! Esta é sem dúvida a primeira lição que aprendemos no 

judô. Assim como a vida, o judô nos ensina a “ceder para vencer” e, 

estar prontos para saber levantar e não esmorecer frente as 

adversidades! 

Agradeço aos Sensei Mateus Sugizaki e Akira Noguchi pela 

amizade, ensinamentos e oportunidade de compartilharmos 

momentos especiais de nossas vidas. Sonhar, trabalhar, ter paciência, 

manter o foco, oferecer o seu melhor são valores que alimentam o 
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espírito do judoca e fortalece a sua mente! A grandeza do vencedor 

está em ter a humildade de reconhecer que as conquistas são fruto do 

trabalho de equipe! 

Aos meus queridos irmãos judocas só posso agradecê-los e 

dizer que todas as vezes que nos reunimos é um momento muito 

especial para mim, pois me faz reviver as boas histórias que vivemos 

juntos: nossos treinos, viagens e competições! Nestes cinquenta anos 

de história, a Associação de Judô Mata Sugizaki participou tanto no 

plano social como educacional das nossas vidas, pois plantou em 

cada um de nós, o desejo de se dedicar e trabalhar para sermos bons 

judocas! 

Parabéns a todos, nós conseguimos! 

 

 

ROGÉRIO CARLOS TRABALLI 

Graduação: Faixa Preta 2º Dan 

Formado em Administração de Empresa, Pós Graduado em 

Sistema de Informações e Língua Inglesa. Mestrado em 

Engenharia de Produção e Doutor em Agronomia. Atuação no 

mercado Financeiro e posteriormente Professor e Coordenador 

do curso de Agronegócio. 

 
O que o judô representou para sua vida? 

A oportunidade de aprimoramento todos os aspectos da Vida, ou seja, 

a oportunidade de abrir um nova porta para a evolução. 

Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação de judô Mata Sugizaki. 

Poderia escrever muitos mas, muitos livros durante a minha 

passagem pela Ass. Mata Sugizaki..., o que vou descrever é a primeira 

impressão do que significa o "Caminho suave". 

A primeira vez que fui até a academia, eu queria muito treinar 

judô, o meu Pai tinha sido Judoca. 

Eu foi recepcionado no treino das crianças pelo Sensei Akira, 

lembro que o meu Pai conversou com ele para fazer a minha 

inscrição. O Sensei nos convidou para ir até mesa para preencher a 
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ficha. Estávamos na porta da Academia e a mesa estava do outro lado 

do dojô enquanto estava havendo treinamento das crianças. 

O Sensei Akira solicitou para que fossemos até a mesa ... eu 

nem observei que o treino de judô era com os pés descalço, meu Pai 

fez o contorno por fora do Tatame e eu segui o Sensei Akira de tênis 

pelo dojo... todos me olhavam e faziam sinal para eu sair mas, a 

vontade era tanta que fui até o outro lado do dojô, com sapatos... foi 

minha primeira lição de respeito pois o Sensei Akira não falou nada 

na hora... aprendi "sozinho" que não devia entrar no tatame de 

calçado... sem o Sensei falar uma palavra. 

Passado muito tempo... já erra faixa preta e conversava com 

o Sensei Akira sobre o fato... ele não se lembrava mas, eu sempre 

lembro dessa lição... a "ação" marca muito mais do que falar algo 

para alguém! 

 

 

PAULO SÉRGIO ANDRADE MOREIRA 

Graduação: Faixa preta 4º Dan 

Possui Pós Doutorado em Produção Animal pela FMVZ da 

Universidade Estadual Paulista- Botucatu (2006), doutorado em 

Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista- 

Botucatu (2003), mestrado em Zootecnia pela Universidade 

Estadual Paulista- Botucatu (1998) e graduação em Medicina 

Veterinária pela Universidade de Marília (1992). Professor 

Orientador do Programa de Pós Graduação em Zootecnia 

(Mestrado) da UFMT/ Sinop. E professor adjunto de 

Bovinocultura para no curso de veterinária e Avaliação e 

tipificação de Carcaça na Zootecnia pela Universidade Federal 

de Mato Grosso ( UFMT). Tem experiência na área de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, com ênfase em Produção Animal e 

Reprodução Animal atuando principalmente em crescimento 

muscular, produção animal, reprodução animal, gado de corte, 

carcaça e ganho de peso. Desde 2010 exerce o cargo de Diretor 

do Instituto de Ciências da Saúde-UFMT/Sinop. 
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O que o judô representou para sua vida? 

Comecei a frequentar a academia de judô ainda muito jovem, 

com 4 anos (1974), contudo, na presença de mestres como Akira e 

Matheus aprendi a VIVER o judô na sua essência, não somente a 

competir ou lidar com as adversidades, mas viver o companheirismo 

e o espírito de equipe que o judô fortalece nos que realmente o 

conhecem. 

Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação de judô Mata Sugizaki. 

Foram tantos anos vivendo o judô na Mata Sugizaki, que 

quando é solicitado que conte uma única história fica difícil 

selecionar. Vivi minha infância, adolescência, casei, tive filhos, meus 

filhos fizeram judô, ou seja, minha vida de alguma forma tem a Mata 

Sugizaki presente. Contudo vou contar uma passagem que até hoje me 

emociono. Há alguns anos atrás em uma das reuniões de final de ano 

na academia, após o tradicional treinamento, que confesso, nos 

últimos anos, mais parecia um reencontro de amigos com kimono, 

pois esses estavam, pequenos, justos e inacreditavelmente limpos e 

cheirosos, fatos que no dia a dia de atleta dificilmente acontecia. 

Como estava contando, ao final sempre haviam as trocas de 

experiência de uma forma bem descontraída, onde os atletas mais 

jovens se apresentavam e os mais velhos contavam suas experiências 

vividas dentro e fora do judô. Foi numa desta ocasião, já residindo 

em Sinop-MT com outros atletas que também pertencem a Mata 

Sugizaki, quando de posse da palavra, comentei que tínhamos uma 

grande vontade de abrir um espaço dentro da universidade para 

proporcionar aulas aos acadêmicos que por ventura tivessem vontade 

de aprender, posto isso, solicitei ao Sensei Mateus a possibilidade de 

adotar para esse pequeno espaço (dojô) o nome de Mata Sugizaki, 

onde ele prontamente permitiu que assim fosse feito, e nesse espaço 

foi colocado um quadro seu e de seu pai. Atualmente esse espaço está 

parado, porém tenho certeza que a qualquer momento ele será 

revitalizado, novamente com a força e dedicação que sempre foi o 

forte dos atletas e personagens da MATA SUGIZAKI. 
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CARLOS CESAR BREDA 

Graduação: Faixa Preta 4o Dan (Yon-Dan) 

Graduado em Engenharia Agronômica pela 

FCA/UNESP/Botucatu-SP em 1993, onde também obteve os 

títulos de Mestre (1999) e Doutor (2003) em Energia na 

Agricultura. Atualmente é Docente da Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT), Campus Universitário de Sinop. 

 
O que o judô representou em minha vida. 

Iniciei na prática do Judô no início de 1977 e até 2008 passei 

grande parte do tempo envolvido com esse esporte (treinando, 

viajando, ensinando, competindo, etc.). Portanto a filosofia do Mestre 

Jigoro Kano, foi a grande responsável pela formação do meu caráter 

e da minha personalidade. 

Dentre todas as atividades que realizei dentro do Judô, o que 

eu mais gostava de fazer, e fiz muito, foi competir. Assim, a vida de 

competidor me permitiu conhecer muitos lugares e pessoas, mas 

também trouxe inúmeros ensinamentos, dentre eles: a dedicação, a 

disciplina e a capacidade de concentração em um objetivo (“foco”); 

a importância da convivência e do trabalho em equipe; a existência 

da meritocracia; a necessidade do planejamento e da estratégia; e 

principalmente a capacidade de colher os louros da vitória e de 

aprender com as derrotas. 

No Judô também conheci a minha esposa Flávia e através dela, Deus 

me deu o maior e melhor presente de minha vida: meu amado filho 

Breno Emanuel. 

Passagem interessante 

A Associação de Judô Mata Sugizaki (AJMS) foi minha 

segunda casa e, por tabela, a Família do Sensei Mateus uma de 

minhas “segundas famílias”, pois também tenho consideração 

semelhante pelas famílias de dois dos meus Grandes Amigos, Paulo 

Moreira e Robertinho Sartori, faixas pretas que conheci dentro do 

Judô nos idos da década de 1970 e com os quais preservo fortes laços 

de amizade até hoje. 

Devido ao longo tempo de convivência na AJMS, tive a 

oportunidade e o prazer de conviver e aprender muito com várias 

gerações de judocas e “cartolas” e, consequentemente, viver e 
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conhecer um monte de histórias e estórias, algumas delas tristes (Bié, 

Ricardinho...), mas a grande maioria alegres e engraçadas. 

Como esquecer de CLÁSSICOS como as “ranchadas” de férias em 

Avaré-SP; as viagens de trem para os vários Estaduais do Interior em 

Santos-SP e para os Jogos Regionais de Presidente Venceslau-SP 

(1984); as lendas e fatos do Campeonato Universitário de Campo 

Grande (1985); as aventuras e as pérolas do Argeu, do Mané Mendes 

e do Nilsão; as “artes e gozações” do Serginho Piedade; as 

caricaturas do Andrezão; os Interestaduais (Campeonato do 

Indinho); os relatos da viagem do Bredão (meu pai) para o 

Campeonato Mundial da França (1997); a hegemonia da “NOSSA 

EQUIPE” nos Jogos Regionais por mais de uma década, e muitas 

outras... Relembrar e relatar detalhes de todas certamente daria um 

livro excelente.  

Para mim, a passagem que marcou muito foi uma conversa com o 

Sensei Mateus: 

Contei a ele que fui procurado pelo técnico de uma grande 

equipe para me transferir e receber um dinheirinho para fazer o que 

eu mais gostava. Competir. E ele me respondeu: Bredinha, nossa 

equipe precisa de você, mas a escolha é sua. O que você prefere, ser 

CABEÇA DE SARDINHA ou RABO DE TUBARÃO? 

Fui embora, pensei naquilo e resolvi continuar representando 

a nossa equipe de Botucatu e, o melhor de tudo, percebi que na 

maioria das vezes é melhor ser cabeça de sardinha, ou seja ser líder, 

ser referência, ser espelho e formador de opinião em uma equipe ou 

instituição pequena, do que ser o rabo de tubarão, ou seja apenas 

mais um na multidão. 

Coisas de Mateus Sugizaki, coisas de Mata Sugizaki, 

aprendizados diários nas pequenas conversas que carregamos 

conosco e procuramos praticar ao longo de nossas vidas. Saudades...    

 

 

ROBERTO SARTORI FILHO 

Graduação no judô: 1º Dan 

Médico Veterinário pela FMVZ-UNESP, Botucatu; Doutorado 

pela Universidade de Wisconsin-Madison, EUA. Atualmente, 



A descentralização da academia ... 

235 
 

Professor Associado junto ao Departamento de Zootecnia da 

ESALQ/USP, em Piracicaba, SP. 

 
O que o judô representou para sua vida? 

O Judô sempre foi minha segunda família. Juntamente com a 

educação que recebi de meus pais, constituiu a base da minha filosofia 

de trabalho e de vida, pautada no respeito e trabalho. Quando 

trabalho e oriento com meus alunos, sempre penso e atuo como o 

Sensei Akira e o Sensei Mateus, na formadores de homens e de 

campeões, respectivamente. 

Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação de judô Mata Sugizaki. 

Houve inúmeras passagens interessantes, mas uma que ficou 

para a história foi uma viagem que fizemos a Campo Grande de trem. 

Somente nós, os judocas. Seis deles, sendo que o mais velho era o 

Sérgio Piedade, com 18 anos. Além de mim e o Sérgio, também 

estavam o Rogério Traballi, Paulo Moreira, Ricardinho e Argeu. 

Fomos comendo durante a viagem toda e estouramos no peso ao 

chegar. Ainda bem que era um torneio amistoso. Vencemos, apesar de 

alguns tropeços, como desmaio por estrangulamento, etc. 

 

 

HÉLIO ALONSO FILHO  
Faixa preta 3º dan, Advogado 

 
Meu primeiro contato com a ASSOCIAÇÁO JUDÔ MATA 

SUGIZAKI, foi ao participar de competições regionais início dos anos 

80, e parti de então, conviver com adversários que ao longo do tempo 

tornaram-se amigos, que ficaram registrados na memória com 

carinho respeito e enorme exemplo de União. 

As Equipes e o Grupo formado pela Mata Sugizaki, sempre 

mereceram destaque pelos resultados, qualidade e extremo marca de 

União entre seus integrantes o sempre foi comprovado pelos 

resultados nas competições por equipe e individuais. 

Além de contar com atletas que obtiveram destaque no 

cenário do Judo Estadual e Nacional sempre foi referência pela 

qualidade técnica e conhecimento transmitidos pelos Sensei Matheus 



A descentralização da academia ... 

236 
 

e Akira que davam continuidade aos ensinamentos valorosos com 

rigor tanto na formação moral e judoísta dos alunos como legado e 

fruto do modelo aplicado pelo Sensei Mata Sugizaki (Pai). 

A convivência em competições, viagens pela Delegacia 

Regional de Judô Centro Sul, participação em cursos e treinamentos 

ampliou o contato e aproximação com os atletas da Associação, e 

também com o Sensei Matheus, sendo que sempre procurava 

aproveitar as oportunidades para absorver qualquer tipo de 

ensinamento ou orientação, visto que sua capacidade técnica e 

qualidade formadora e admirável receptividade e atenção para com 

todos contagiava e gerava enorme expectativa nos anseios de 

desenvolvimento no Judô. 

Cursos e atuações como mesário e arbitro, cursos de Nague-

no-Kata e Arbitragem, viagens para competições e outras levaram a 

me envolver e atuar como apoio administrativo da Delegacia 

Regional Centro Sul, durante um dos períodos que o Sensei Matheus 

ocupava o cargo de Delegado. 

Tendo a oportunidade de conviver mais proximamente ao 

Sensei a quem sempre admirei pelo histórico de atleta, como Sensei e 

então, como Delegado Regional da FPJ, passei a auxilia-lo como 

Secretário, por vários anos, além de atuar como arbitro, suporte em 

competições e treinamentos, convivendo próximo ao Sensei, e sua 

família, consequentemente junto a Associação Mata Sugizaki também. 

Tal proximidade me propiciou participar de treinamentos em 

Botucatu o que na época não era comum face as dificuldades de 

deslocamentos e outros detalhes que tornavam essas oportunidades 

não rotineiras, tais ocasiões representavam em meu imaginário de 

atleta oportunidade de desenvolvimento e aprendizado ímpar pois 

permitia o contato com novas informações e práticas diferenciadas 

das aplicadas por meus Senseis de Bauru. 

Em 1989 ou 1990 não me recordo ao certo, fui surpreendido 

ao ser convidado pelo Sensei Matheus para participar do treinamento 

que era realizado todo início de ano em seu Rancho como uma pré-

temporada (acredito que essa oportunidade tenha sido oferecida a 

poucos atletas que não integravam a Associação Mata Sugizaki e 

trago essa participação como um grande reconhecimento e 

diferencial pessoal para minha vida de atleta). A semana de treino 
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tinha objetivos muito maiores do que somente preparação física ou 

técnica era momento de convivência familiar e integração onde todos 

formavam um grande círculo de amizade o que sem sombra de 

dúvidas consolidava o sentido de Time entre todos o que repercutia 

nos resultados competitivos, resultados esses que não resumiam a 

condições competitivas mas de valores para a formação de todos que 

participaram dessa atividade. 

Sem sombra de dúvida a contribuição dessas práticas e 

ensinamentos compuseram como diferencial a vida de muitos que por 

essa Associação tiveram a satisfação e honra de integrar. 

Após participar da “Ranchada”, as histórias, proximidades e 

afeição somente cresceram, visto que o Judô sempre teve grande 

representatividade em minha vida, passado algum tempo, novamente 

o rumos da vida me aproximaram mais uma vez da Associação Mata 

Sugizaki, recebi contato do Sensei Matheus o qual me convidava para 

atuar na Associação como Professor das Turmas de Iniciação e 

intermediaria. 

Esse convite sem dúvida representou uma grande satisfação 

pessoal ante o reconhecimento de confiança em relação a minha 

pessoa, visto que, responsabilidade de tão grande ordem não seria 

concedida a pessoa que não tivesse identificação com os valores, 

cultura e princípios do Judô e principalmente com a Associação para 

poder atuar em tão representativa escola de Judô. 

Mais uma vez, a oportunidade de aprendizado, convivência e 

de poder incluir nos registro de minha vida ter feito parte dessa 

admirável família da Associação Mata Sugizaki, imediatamente me 

contagiou e fez com que eu prontamente aceitasse tendo atuado por 2 

anos na Associação. Hoje posso recordar e orgulhar-me de ter 

participado da gloriosa Associação de Judô mata Sugizaki que como 

disse ante de tudo é uma família de pessoas devotadas que acreditam 

e vivenciam o Judô em suas mais límpidas formas, princípios e 

fundamentos. 

Obrigado Associação de Judô Mata Sugizaki por ter permitir 

que eu, mesmo nunca tendo morado em Botucatu fosse acolhido e 

participasse dessa Família que jamais será por mim esquecida, 

admirada e respeitada. 
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Dedicação de respeito especial ao Sensei Matheus, D. Clara, 

filhos, a nossa querida Vó que era presença constante em treinos e 

eventos e demais parentes, amigos, atletas e pais que sempre 

apoiaram e construíram a bela história de 50 Anos da Associação de 

Judô Mata Sugizaki de Botucatu. 

Com prazer e saudades de todos e de tudo vivido, Helinho. 

 

 

WLADIMIR BILL RIOS JR. 

Graduação: faixa preta 1º Dan 

 
Cheguei a Botucatu em 01/10/76, oriundo da cidade de Rio 

Claro para trabalhar no Centro de Treinamento da Cesp, e o primeiro 

contato que procurei fazer na cidade foi com a academia de judô Mata 

Sugizaki, onde tive a oportunidade de rever um amigo do esporte que 

eu também praticava, ou seja, o judô, esse amigo era o Sensei Matheus 

Sugizaki, o qual eu conhecia em competições tais como Troféu 

Bandeirante, Campeonato Paulista e Beneméritos do Judô. A 

academia ficava localizada em um iglu de concreto onde é hoje o 

espaço cultural Quando mudei definitivamente com minha família no 

início de 1078, eu comecei a treinar, porém, a academia já havia se 

mudado para um prédio à Rua Major Matheus num local conhecido 

como antiga fábrica de guarda-chuvas. Com o passar dos tempos a 

academia mudou-se para uma outra localidade, ou seja na parte 

superior de uma agência de ônibus situada na rua Floriano Peixoto, 

foi onde meus filhos começaram a treinar e permaneceram na 

academia até conquistarem as suas faixas pretas e eu a minha. Estou 

fazendo esse comentário para demonstrar que o esporte além de ser 

saudável para o corpo e a mente faz amigos. 

Uma situação que marcou a minha permanência na academia 

Mata Sugizaki, foi quando a academia foi disputar um campeonato na 

cidade de Jaú, como todo campeonato era oferecido aos atletas 

refeições, Após o encerramento do torneio eu e o Sr. Carlos Breda 

(Bredão) fomos conferir se todos os atletas se encontravam pra 

podermos retornar a Botucatu. Para nossa surpresa faltavam dois 

garotos. Ficamos preocupados! Onde poderiam estar? Vasculhamos 

todo o local da competição e os arredores e não os encontramos. 
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Resolvemos então, dar uma busca no centro de Jaú, pra nossa 

surpresa deparamos com os garotos em um restaurante prontos para 

almoçar. Perguntamos: - Porque não almoçaram no local da 

competição? Responderam-nos simplesmente que: Não gostamos da 

comida e viemos a este restaurante! Ficamos muito bravos por não 

termos sidos avisados e pelo privilégio que os mesmos queriam ter. 

Restou nos então! Pegá-los pela parte superior dos quimonos e levá-

los para o ônibus. Ficaram sem almoço e receberam uma tremenda 

raspança e vai dos demais. Aprenderam e nunca mais tornaram a 

repetir tal situação. Concluo que o Judô é disciplina, respeito e 

equipe. 

Estas foram duas situações das muitas que me marcou, 

existem outras, mas para isso o livro teria que ser publicado somente 

com minhas memórias. 

Lembrei-me de uma faceta que acho importante comentar: 

Quando a Associação de judô Sugizaki, resolveu fazer um campeonato 

de judô de nível nacional, um grupo de pessoas se reuniu pra estudar 

as possibilidades, se me lembro bem faziam parte deste grupo: Breda, 

Matheus, Fernando Marins, Luchesi, Carlinhos Trabalhe, Carlão 

Guadanini, desculpem se esqueci alguém. O Fernando Marins que 

liderava o grupo, me solicitou que criasse um logotipo para o evento. 

Lancei mão da criatividade e elaborei várias ideias, no meio das artes 

propostas fiz um desenho sem muita pretensão de um indiozinho, 

rapidamente rascunhado. Acreditem se quiserem dentro de vários 

logotipos elaborados o indiozinho foi o escolhido, ficando símbolo de 

mais dois campeonatos inclusive um internacional. Foi batizado como 

o Indiozinho Ybitu-Catu. Esses três campeonatos, foram tão bem 

organizados que serviu de referência para outros e mudou o conceito 

de campeonatos no Brasil. 
 

CLÁUDIA NOGUCHI  

Graduação: Faixa preta 1º Dan 

Formei em 1991 em Desenho Industrial - Programação Visual 

Unesp- Bauru. 

Hoje empresária de moda. 
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O judô trouxe minha família pra Botucatu. Meu pai, a convite 

do Sensei Mateus, veio dar aulas. E assim passei minha infância nos 

tatames, acompanhando meu pai em campeonatos. Comecei a treinar 

apenas na adolescência. Realizei meu sonho de faixa preta aos 30 

anos. 

Hoje não pratico mais, apenas acompanho meu filho Arthur, 

8 anos faixa azul/amarela. O judô é o esporte da minha família há 42 

anos. 

Por um bom período, treinei, competi, participei de 

campeonatos, mas logo entrei na universidade. Parei durante esse 

período. Depois de formada, voltei a treinar (faixa marrom), mas 

apenas como uma atividade física. Sensei Mário me incentivou a 

correr atrás de um sonho. E como meu pai na época estava no Japão, 

queria muito fazer essa surpresa. Foi assim que me tornei a primeira 

mulher faixa preta de Botucatu. 

 

 

RODRIGO BREDARIOL ACHILLES 

Graduação: Faixa preta 2º Dan 

Médico - cirurgião plástico, hoje trabalha em Santos. 

 
O que o judô representou para sua vida? 

O judô sempre nos foi passado na academia como disciplina, 

respeito e moderação. Tivemos a honra de ter grandes professores e 

grandes atletas que ajudaram na nossa formação não apenas do judô 

esporte, que cuidava da nossa saúde; mas principalmente na vida e 

na filosofia que o judô representa, que cuida até hoje da forma que 

pensamos e resolvemos nossos problemas. Tive o privilégio de 

transmitir os ensinamentos dos nossos mestres a meu filho que 

também é judoca, e também honra seu kimono dentro e fora do tatame, 

como nós fazemos. 

Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação de judô Mata Sugizaki. 

No encontro de ex-atletas que existe na academia todo fim de 

ano, tive o orgulho de estar em uma delas com meu filho. Naquele 

ano, coincidentemente, estive no mundial da Itália e no Pan na 

República Dominicana. Seisei Matheus teceu alguns comentários 
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sobre mim para meu filho e consegui ver nos olhos dele o orgulho de 

me ter como pai. Isso valeu mais que as medalhas que ganhei até hoje. 

Muito obrigado Seisei, mais uma vez. 

Mario, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado por 

participar de uma marca como esta. 

 

 

EDUARDO CURY 

Graduação: Faixa preta 1º Dan em 1990. 

Pecuarista e Médico Veterinário especialista em Reprodução 

Animal pela Unesp/ Botucatu SP 

 
O que o judô representou para sua vida? 

O judô representou um aprendizado para a vida, dentro e fora 

do tatame. Ajudou grandemente a me tornar um homem mais 

concentrado, mais dedicado e mais esforçado para todas as situações 

vividas. Também ajudou a lapidar meu caráter, meu auto controle e o 

respeito com o próximo. Sempre digo que o Judô foi fundamental para 

a minha formação pessoal e profissional. 

Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação de judô Mata Sugizaki 

Entre vários tantos aprendizados com os Senseis Mateus e Akira, uma 

passagem me marcou muito. Lembro dos treinos extremamente fortes 

ministrados pelo Sensei Mateus onde depois de muito aeróbico, 

fortalecimento, condicionamento físico e aplicação de golpes, íamos 

para a parte de luta, já bastante cansados. Um dia eu o perguntei o 

porquê de lutarmos quando já estávamos bem cansados, quase sem 

forças e a resposta dele foi algo que, daquele dia em diante, levei para 

tudo o que faço na minha vida.'' Quando sentimos que já estamos sem 

forças é que temos que mostrar nossa técnica, é na dificuldade que 

temos que nos superar. Não adianta nos sentirmos fortes quando não 

passamos por nenhum desafio, o que faz um homem evoluir é quando 

ele se supera''. 
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MARCELO CESARIO 
Graduação: Faixa Preta 1º Dan 

Graduado em Administração de Empresas pela PUC-SP, tendo 

obtido uma Pós-graduação em Marketing pelo IBMEC-MG e 

recentemente concluiu seu MBA na Universidade de Toronto – 

Rotman School of Management. Possui 15 anos de experiência 

profissional trabalhando em Marketing para empresas de 

tecnologia e bens de consumo como Nestlé, Motorola, Ambev, 

Sprint Canada e Telemig Celular/VIVO. 

 
Após uma experiência internacional morando 7 anos em 

Toronto, Canadá, onde era Gerente Nacional de Marketing na IBM 

Canadá, Marcelo se mudou recentemente para São Paulo e trabalha 

atualmente como Gerente Sênior de Marketing na divisão de Serviços 

na Dell Computadores do Brasil. 

O que o judô representou para sua vida? 

O Judô representou e ainda representa muita na minha vida. 

Foram através dos ensinamentos que tivemos desde o primeiro dia de 

aula que hoje consigo olhar para trás e ver que consegui construir 

uma bonita história de vida. Sem a determinação, vontade de atingir 

objetivos e a humildade de sempre respeitar o próximo que aprendi 

desde os tempos de criança dentro da academia, eu não teria 

conseguido tudo o que consegui tanto no âmbito profissional quanto 

no pessoal. 

Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação de judô Mata Sugizaki. 

Foram várias passagens interessantes e muitos campeonatos 

com muitas histórias para contar, mas o que mais agradeço aos 

Senseis Mateus e Akira foram ter me permitido aprender o Judô na 

sua forma mais pura e através destes ensinamentos também que 

deram a oportunidade de ser selecionado para morar em São Paulo e 

fazer parte do Projeto Futuro com apenas 16 anos de idade. 
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ALEXANDRE BREDARIOL ACHILLES  

Faixa preta 1º Dan 

Médico Oftalmologista 

 
Começo dizendo que nossa família Sugizaki é de ouro... Tanto 

em pessoas como em medalhas... e aqui vai um conto de uma vivência 

ímpar que tenho orgulho de escrever e contar de mais um jogos 

regionais em que adorávamos ir e como enfrentávamos essa incrível 

competição onde nos tornávamos gigantes!! Isso falo porque, quando 

me via na equipe, em frente às outras talvez eu fosse o menorzinho!! 

Nos Jogos em Tietê/ Cerquilho no ano de 1997 não foi 

diferente... passamos por algumas equipes em alguns confrontos até 

chegar na final contra Bauru, na época, nossa rival direta! 

Sensei Matheus fez a escalação de Botucatu e a entregou à mesa, 

procedimento praxe antes do combate! A escalação de Bauru também 

foi entregue! Neste instante, Sensei Matheus passou por mim e disse: 

“vai sobrar pra VOCÊ” !! Eu disse: “EU” ??? Sim!! ele exclamou... 

e com um dos mais fortes da equipe de Bauru!! Você é o quinto e vai 

decidir!! 

Pra quem não sabe, são 5 escalados de cada equipe. Número 

1 de Botucatu x número 1 de Bauru e assim por diante. Sendo assim, 

quem ganhar 3 das 5 lutas, vence! 

Vixe!!! Com tanta experiência era difícil de não acreditar, 

mas... vamos lá e torcer pra acabar antes da quinta luta! Rs!! 

Primeira Luta: vitória de Bauru! Ai ai ai ... Segunda luta: 

Botucatu empata!! Terceira luta: Botucatu passa a frente 2x1! Tô 

escapando da quinta luta!! Quarta luta: Bauru vence e será decidida 

a final na quinta luta!! eu X atleta Gigante de Bauru ...  que boca em 

Sensei Matheus! Ou seria que experiência heim! 

Bom, correr não dava mais... e acham que pensei em correr?? Claro... 

!!! Já viram o tamanho do meu adversário??? Rs, brincadeira! Não 

pensei não... e com nossa família torcendo e apoiando vamos pra 

LUTA!! Era impressionante a força que tínhamos no tatame e na 

torcida. O famoso: “um por todos e todos por um”! 

Ao iniciar a luta com o Hajime (palavra que se inicia a luta 

pelo árbitro) parece que fiquei do tamanho do meu oponente, se não 

fiquei maior! 
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Olhei pra torcida e vi meu pai e meu irmão chegando para 

assistirem a luta, apareceram de surpresa, que foi mais uma grande 

motivação... e ao lado o Sensei Matheus – Técnico da nossa equipe, e 

na época usava um cavanhaque que por brincadeira eu o chamava de 

SENSEI MIAGUI, analogia ao filme do karatê Kid, onde Miagui era 

o técnico. 

Bom, no primeiro minuto de luta e QUE LUTA... era difícil de 

ficar parado na frente daquela muralha que com tamanha força me 

“arremessou” contra o tatame assim como se joga um saco de batata! 

Ponto pra ele...e, Bauru na frente! Não desanimei! Corria em volta 

dele (pra ele não me pegar!!) e quando tinha oportunidade... lá 

entrava um golpe ... até que um golpe certo empatamos a luta!! 

EMPATE!! Vixe!! Estou no caminho certo! 

Tentando amansar a fera deixei de aplicar golpes por uns 

instantes e lá veio uma penalidade contra mim... Bauru na frente!! Ai 

ai!! 

Com todos gritando, a coragem crescia ainda mais! Comecei 

a atacar mais e vi meu oponente acuado e com árbitro o advertindo e 

com a mesma penalidade aplicada em mim... EM-PA-TE 

novamente!!! 

Pensei, o que vou fazer agora? Como segurar essa fera que 

virá pra me desmontar ??!! Olhei pra torcida e lá estava MIAGUI!! 

Com cavanhaque e tudo! Olhei com cara de lhe perguntar: O QUE 

FAÇO AGORA?? 

LEMBRO ME DE ELE OLHAR PRA MIM E ACENAR COM 

A CABEÇA PRA BAIXO E PARA CIMA várias vezes.... 

Pensei: SIM?? !!! O QUE SERÁ ISSOOOOOOO??? Imaginei: ESSE 

É O CAMINHO SENHOR MIAGUI!! (SENSEI MATHEUS). 

Não parei nenhum minuto de atacar e nem de ouvir nossa 

equipe inteira gritando..., VOCÊ LUTA, VOCÊ LUTA... VAI PRA 

CIMA DELE!!!!! 

E pra lá eu fui... pra cima dele... e, mais uma vez o árbitro 

parou a luta e desta vez para adverti-lo novamente.... e então, 

passamos a frente !! Estava acabando!! FALTAVA 1 SEGUNDO PRA 

ACABAR!! E, ao reiniciar a luta, não deu tempo para mais nada!!!.... 

A esperada campainha tocou e VENCEMOS A COMPETIÇÃO!! O 

tatame foi invadido pela nossa equipe num só coro: É CAMPEÃO!!!! 
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Nossa união sempre foi assim, vencemos com nosso conjunto 

de família, tanto dentro como fora do tatame. 

A essa emocionante história dedico a uma pessoa que já 

cheguei a pedir autógrafo quando eu estava começando no judô, que 

considero uma pessoa formidável que sempre foi um exemplo a ser 

seguido dentro e fora do tatame e um grande amigo: A você: Antônio 

Gabriel Filho – nosso Biézão. E também: 

Sensei Akira Nogushi – meus primeiros passos no judô! 

Sensei Matheus e nossos treinamentos na madrugada. 

José Ricardo Pupo Gonçalves – o Ricardinho Pupo, da nossa 

equipe! 

Nossa equipe fantástica e a família judô Sugizaki. 

 

 

ALEXANDRE RICARDO PEPE AMBROZIN 

Graduação: Faixa preta 1º Dan 

Formado em Educação física pela Unesp de Bauru; Formado em 

Fisioterapia pela Usc de Bauru, Mestrado e doutorado em 

Cirurgia pela Unesp de Botucatu. Atualmente é Docente do 

Curso de fisioterapia da Unesp de Marília. 

 
O que o judô representou para sua vida?  

O judô sempre foi sinônimo de disciplina, dedicação e muita 

luta. Sempre levei para minha vida o que aprendi dentro do judô e 

sem dúvida nenhuma tudo que conquistei e tudo que tenho e sou, foi 

graças ao judô. Hoje ainda vou para academia, agora levando 

também meu filho, e lá renovo minhas energias e minhas crenças na 

disciplina que o judô sempre me ensino. 

Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação de judô Mata Sugizaki. 

São muitas as passagens que eu poderia lembrar com os 

amigos que fiz no judô. Mas acredito que minha chegada na 

Associação de Judô Mata Sugizaki foi para mim uma passagem 

interessante. Em 1992, eu treinava em São Manuel, mas estudava em 

Botucatu já a algum tempo. Sempre que eu chegava em Botucatu para 

estudar e subia da rodoviária para o colégio La Salle via saindo da 
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academia o Breda, Mario, Bié, Ricardinho, Cesário, Tenor, Paulo, 

entre outros. E eu sempre pensava, nossa são 7 da manhã e eles já 

treinaram... um dia eu vou vir aqui...... E assim, em 1992 fui treinar 

em Botucatu, treinei muito e sem dúvida apanhei muito naquela noite, 

mas foi um momento muito especial pois eu tive contato com o 

verdadeiro judô. Aquele ano foi de muitas provações, treinava todos 

os dias em Botucatu, o que significava que tinha que viajar duas vezes 

por dia para lá, uma para estudar e outra para treinar. Em 1993, foi 

quando veio um momento muito especial, viajei com a equipe para o 

jogos regionais de lençóis paulista e o Sensei Mateus me colocou para 

lutar no peso. Vieram conversar comigo o Breda e o Bié e disseram: 

"Alemão nesse peso sempre Botucatu foi campeã, então você já sabe". 

Imaginem se eu estava sobre pressão. Mas então vieram as 

lutas e todos ficaram me incentivando e graças a força de todos e o 

treino que tínhamos feito, fui campeão do jogos pela primeira vez.... 

 

 

ALEXANDRE LUIZ DA COSTA BICUDO 

Graduação: Faixa preta 1º em 1995 

Médico Veterinário. Especialista com Residência na UNESP em 

Diagnóstico por imagem em Grandes e Pequenos animais; 

 
O que o Judô representou para minha vida? 

TUDO! É o meu pilar e o meu ponto de equilíbrio para vencer 

na vida. 

 Uma passagem: Lembro uma terça que o treino era das 

(18:30 às 20:30); na época eu estava treinando para pegar a faixa 

preta para as lutas lá em São Paulo, pois era bem difícil de conseguir, 

e nesta terça não havia ido ninguém no treino, só eu. E o Sensei 

Mateus já estava terminando de amarrá a faixa lá no tatame. Deu 

18:35 e nada de ninguém aparecer. Ele olhou pra mim e falou: "Qué 

treiná Bicudo?!!!" e eu: Quero Sensei! Ai de mim se falasse que não. 

rs. e nós treinamos.  Foi um momento especial pra mim! Ele corrigiu 

minha entrada de Utimata, a puxada de braço, ensinou-me a fazer 

uma entrada única mais rápida (sem demorar pra se apoiar para 

aplicar o golpe) e corrigiu minha forma de respirar na entrada do 

golpe! Pois como eu tinha sopro, às vezes cansava um pouco mais 
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fácil. E assim treinamos naquela terça! Cada momento que tenho q 

realizar algo importante e decisivo na minha vida, sempre lembro 

dele! Foi mais q um pai pra mim! E lógico q com toda ajuda dele e de 

todos judocas q treinavam comigo na época, no fim do ano, fui lá pra 

são Paulo e peguei a faixa preta!! rs 

Foi show! 

 

 

SANDRO ROBERTO BRANCALIÃO 

Graduação: Faixa preta 2º Dan 

Natural de Olímpia, SP. Ensino fundamental e médio em escolas 

estaduais. Formado em Eng. Agronômica em 1999, mestrado, 

finalizado em 2002, na FCA-Unesp/Agricultura, e Doutorado 

finalizado em 2005, na mesma área, defendendo tese com 

Manejo do Solo, ingressou no IAC-Instituto Agronômico em 

2005, onde é pesquisador até hoje. Pós-Doutorado em Matéria 

Orgânica do Solo/Embrapa Instrumentação/São Carlos. 

Coordena Trabalhos com Plantio Direto e Manejo da Cultura e 

do solo focado no sistema de produção da cana. 
 

O que o judô representou para sua vida? 

Praticamente tudo. Desde os dez anos quando ingressei já 

jogava futebol e vôlei, mas não sabia virar nem mesmo uma 

cambalhota. Ingressando em Bebedouro, SP, aos cuidados do Sensei 

José Roberto de Andrade, persisti, integrando em 1990 as equipes 

Grupo de Alto rendimento do Projeto Futuro e Pinheiros, ao ingressar 

na Faculdade já faixa preta pude ministrar aulas na FCAVJ/Unesp, 

na cidade e em Academias, Clubes e prefeitura. Ao me mudar para 

Botucatu em 2000, já formado, ingressando na Pós Graduação, por 

incentivo do amigo Carlos César Breda, retomei os treinamentos com 

afinco, e consegui retomar uma boa vida competitiva, competindo 

paulistas, jogos abertos e regionais durante cinco anos pela Sugizaki, 

período 2000-2004. 

Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação De Judô Mata Sugizaki. 
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Foi interessante, mas ao mesmo tempo doloroso, com sub luxação no 

dedo na equipe, ficamos em segundo e lutei até o fim no primeiro dia 

dos Jogos, ao chegar no alojamento, fiz bandagem e voltei a lutar o 

pesado no outro dia. Grande amigo Mario Mateus Sugizaki, olhou nos 

meus olhos e disse: Só quero saber se vc está bem! 

Estou Mário, ele disse: - é o necessário. 

Fui lá em Pirassununga e faturamos o ouro daquele Jogos no 

pesado jogando todas de Ippon, adaptando meus golpes à minha 

lesão. Foi muito bom pertencer a este seleto grupo. Agradeço Muito. 

 

 

NILSON FRANCISCO CASTRO DE ALMEIDA  

Graduação: Faixa preta 3º Dan 

Formado em Educação física  

 
O que o judô representa para você? 

Foi através do judô que tive meu primeiro contato com a 

percepção de existência. Foi através da perspectiva da máxima 

eficiência, do bem ao próximo e do esvaziar-se para evoluir que pude 

ampliar minha relação com a vida e criar a linha pela qual sigo. 

O belo é fluxo de energia. E o judô, na sua filosofia, trabalha 

em sua plenitude a melhor maneira de trazer a tona fluidez da energia 

vital. Dessa maneira a arte se torna palpável, assim como um quadro, 

uma música, ou um profissional que realiza sua profissão com 

maestria. Para isso é necessário o quebrar-se e reconstruir-se 

diariamente, e assim proporcionar o melhor caminho para que a 

energia possa fluir. E o judô na minha vida foi uma maneira de 

enxergar isso e poder transcender o Dojô. 

Nessa linha, gostaria de fazer uma ressalva à importância dos 

laços dentro do tatame. O treino árduo, o sacrifício e as a decepções 

nos levam diariamente ao esgotamento. Este é o quebrar-se, essencial 

a evolução. Entretanto enquanto o corpo, a mente e o espirito se 

recuperam para poder aguentar a carga do dia a dia, é necessário um 

suporte extra. E nessa perspectiva os laços do Dojô são essenciais. 

Foi assim que conquistei minha maiores “medalhas “dentro do judô. 

Meus amigos. E acredito que nossa amizade não se tornaria tão forte, 

se fosse somente nutrida por festas, facilidades e acomodo. Os laços 
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foram intensificando-se no decorrer de treinos extenuantes, muita 

disciplina e mais do que tudo respeito. Só assim foi possível extrair a 

vontade de vencer os limites e seguir adiante. 

Sou grato. Por minha mãe ter me colocado nesse esporte. 

Assim como por aprender judô nessa escola, da qual, o judô é tratado 

como um meio de formação do ser humano e não somente uma fábrica 

de atletas.  

Fatos 

Dentre os fatos que vivi e ainda vivo dentro do judô. Gostaria 

de salientar a presença dos meus professores na minha formação. 

Tive o privilégio de poder absorver um pouco de cada geração de 

professores que passaram pela associação de judô Mata Sugizaki e 

isso foi fundamental para nortear a maneira como tento passar o judô 

adiante. 

 Posso colocar a grande admiração que tenho pelo Sensei 

Mata Sugizaki, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente. Desde que 

conheci a sua história, aperfeiçoando seu judô através do 

autodidatismo e, principalmente, amor por aquilo que acreditava, me 

identifiquei. O judô sempre foi algo que para mim não partia do 

corpo, mas sim dos sentimentos. Posso dizer que conheci esse grande 

mestre pelo amor que este passou adiante. 

 Mas o relato que se segue foi de como conclui minha 

formação. Estava muito desanimado com o curso que tinha escolhido 

e por várias vezes pensei em desistir. Sempre gostei de estar nos 

tatames e sempre busquei me aprimorar através de artigos, livros e 

outras fontes. Mas a faculdade era algo que não me apetecia e estava 

quase jubilando. 

 Foi assim que me arrastei até faltar apenas a monografia de 

conclusão de curso para que eu, então, pudesse me formar. Mas nessa 

altura, faltava me animo e tinha praticamente desistido do curso. Foi 

então que o Sensei Mateus, como um pai, me pegou pela mão e me 

auxiliou a terminar o trabalho. 

 Foram dias empolgantes no qual muitas vezes ele estava 

literalmente do meu lado me ajudando escrever o trabalho. As 

palavras escritas por ele pareciam amigas da folha em branco e a 

naturalidade como ele escrevia parecia arte, fluía e era belo. Sempre 
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com o sorriso no rosto lembro me dele dizendo que daquilo ele 

entendia “um pouco”. 

 Foi então que com as correções dele tirei a nota máxima. E 

ao chegar para agradece-lo disse que havíamos preparado um 

canhão para matar uma barata. E ele sorriu e me disse que sempre 

devemos nos preparar com aquilo que temos de melhor para qualquer 

situação. 

 Ele foi a única pessoa com quem conversava sobre judô. 

Sempre tentava buscar algo que ele não soubesse para tentar 

impressiona-lo. Ingenuidade da minha parte. Eram momentos 

especiais. 

 Percebo que ele sempre lutou por um judô transformador. Um 

judô que pode nos tornar fortes para a dura realidade da vida. Um 

judô que é capaz de transformar a perspectiva de mundo. Um judô 

que traz grandes amigos. Um judô que traz medalhas. Um judô que 

pode fazer de desconhecidos, uma família. 

 

 

LUÍS FERNANDO PIACITELLI LYON 

Faixa preta 1º Dan, Médico 

 
O que o judô representou em sua vida? 

Iniciei o judô com 6 anos de idade. Entrar no judô foi ideia 

dos meus pais que me achavam muito magro e tímido. E desde o início 

dos treinos com Sensei Akira com muita paciência e carinho fui me 

apaixonando pelo esporte. Nele fiz amizades que cultivo até hoje. 

Foi no judô que aprendi a importância da disciplina, das regras, do 

comprometimento, de dedicação a um objetivo, do trabalho em 

equipe. 

Treinei dos 6 anos até os 17 anos, quando parei para estudar 

para o vestibular. E retomei os treinos no faculdade para representa-

la nos jogos que participei durante os 6 anos. E por ser judoca me fez 

ser muito reconhecido e respeitado desde o primeiro ano de faculdade 

e ser lembrado até hoje graças ao judô. 

Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação De Judô Mata Sugizaki. 
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Abaixo vou listar algumas lembranças. Trago ótimas 

lembranças das viagens para as competições. Eram muito divertidas. 

Apesar da ansiedade das lutas sempre voltamos felizes independente 

do resultado conquistado. 

Os treinos de sexta-feira que eram mais descontraídos, 

As competições internas  

Quando conquistada a tão sonhada faixa preta pude “puxar 

um treino” e fazer a saudação na frente ao lado dos outros faixas 

pretas. 

O grande empenho durante os estudos para a faixa preta. O 

quanto foi trabalhoso mas que a recompensa é inesquecível. 

Das aulas dos Sensei Mateus, o grande respeito que todos tínhamos 

por ele e como ele amava os treinos além do grande aprendizado da 

filosofia do judô que ele nos transmitiu. 
 

 

VICTOR TADASHI NAKAJIMA 

Graduação: Faixa preta 1º Dan. 

Formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São 

Carlos. 

2011 até hoje: Assistente de inteligência de mercado na Young 

& Rubicam. 

2010-2011: Assistente de produção no IBOPE. 

 
O que o judô representou para sua vida? 

Na Sugizaki foi o local onde passei grande parte da minha 

vida, acredito que dos 9 até os 18 anos. 

Foi uma época muito divertida, onde aprendi muito com as 

pessoas da academia. 

Tivemos desde de limpar, viajar, comer, dormir, brigar, ou 

seja, fazíamos tudo junto. 

Acredito que a amizades que carrego até hoje, fruto desse 

convívio diário, seja o grande legado que o judô me deixou. 

Por isso, o judô pra mim, representa os grandes amigos que fiz na 

vida. 
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Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação de judô Mata Sugizaki. 

Uma passagem marcante foi quando treinamos pela primeira vez 

sozinhos em São Paulo. 

O treinamento era no CAT e durava uma semana, tivemos 

diversas situações engraçadas. 

Que eu me lembro foram no treinamento, Lucas, Rômulo, 

Nilson e o Tadeu. 

Logo de cara nos separamos no metro, porque o Tadeu saiu 

correndo ao ouvir a sirene e deixou o resto pra trás. 

Conseguimos nos encontrar na próxima estação, mas estávamos com 

medo porque era a Sé. 

Quando chegamos, não tinha mais colchão e dormimos no 

tatame. Mas foi sem problemas, já que de noite o tatame virava palco 

de guerras divertidas. 

Durante os treinamento o Rômulo quebrou o nariz, mas 

continuou treinando. (serviu de exemplo do Sensei Shinohara depois 

pela dedicação). 

Lucas tomou um capote gigante no caminho do almoço, mas 

fora isso não lembro mais de muita coisa. 

 

 

DANIEL BIDOIA DONADE 

Faixa Preta 1º Dan 

Defensor Público do Estado de São Paulo 

 
O judô representou uma série de boas experiências que 

modificaram minha perspectiva sobre a superação de problemas e 

obstáculos naturais na vida de qualquer pessoa. Além disso, o 

convívio diário nos treinos e competições serviram para que eu 

consolidasse grandes amizades. 

Olhando para trás, muitas passagens relacionadas à 

Associação de Judô Mata Sugizaki me vêm à cabeça, quase todas 

ótimas e dignas de serem mencionadas neste espaço. No entanto, eu 

gostaria de ressaltar não somente um acontecimento, mas sim um 

período específico da minha adolescência em Botucatu que me 

marcou de modo particular. Entre os anos 2000 e 2002 - sobretudo 
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no primeiro semestre de cada ano, época em que eram normalmente 

disputados os campeonatos da Federação Paulista de Judô -, alguns 

dos atletas que então integravam as equipes Juvenil e Júnior da 

academia realizávamos treinos matutinos, que iniciavam às 5:30 da 

manhã. Os treinos ocorriam na própria academia e sob a supervisão 

do Sensei Mário Sugizaki, que ocupava nossas madrugadas com 

longas corridas e com muitas séries de repetições de golpes e 

projeções. Um dos aspectos dos quais me recordo com mais clareza 

era o tormento das corridas no frio durante as madrugadas, após ter 

acordado 5:00 horas da manhã para ir à academia. O esforço, 

entretanto, compensou. Foram anos de muito de crescimento pessoal 

e de bons resultados nas competições. Embora as corridas pareçam 

algo simples demais para serem recordadas nesta obra, acredito que 

os treinos de madrugada marcaram minha vida por evidenciarem a 

importância de dois ensinamentos de que eu, somente no futuro, dei-

me conta: nunca mais considerei que qualquer outro período 

posterior de treino ou estudo fosse cansativo demais na busca de meus 

objetivos de vida e aprendi a cultivar três grandes amizades para vida 

toda. 

 

 

MARIANA GASTE MARTINEZ “MARI MARTINEZ” 

Graduação: Faixa preta 1° Dan  

Formação em Ciências Biológicas pela UNESP - Botucatu (Ano 

de 2005) 

Estudou na Escola de Atores Wolf Maia com ênfase em Teatro 

Musical; 

Estudou Dança na Broadway Dance Center – Nova York; 

Cursando Pós Graduação - Interpretação para Teatro Musical, 

na Escola Superior de Artes Célia Helena de São Paulo e 

realizando aulas de dança na Escola ANACÃ e Sapateado 

americano na Escola de Atores Wolf Maia. 

Atualmente trabalha como Analista em Saúde na Coordenação 

de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo.  

Modelo, Atriz e Cantora em comerciais publicitários e 

performances de Teatro Musical. 
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O que o judô representou para sua vida?  

A palavra que define o que o Judô representou para minha 

vida é preenchimento. Durante mais ou menos os 15 anos em que 

frequentei e competi pela Mata Sugizaki, comecei uma jornada aos 

meus 13 anos de idade em busca de auto-conhecimento e construção 

do meu ser. Posso dizer que os momentos que passei no Tatame foram 

de grande importância na formação do meu caráter em busca dos 

meus objetivos. Aprendi por meio das minhas experiências, que na 

vida nada é impossível para um coração cheio de vontade e o 

“Caminho suave”, nós construímos por meio do equilíbrio entre a 

determinação e aceitação, em busca da superação das adversidades 

e conquista da paz interior. 

Pude sentir alguns dos meus medos e limites superados, 

vibrar com minhas e outras conquistas, sentir o gosto amargo da 

derrota e o real o valor que existe na perda, algumas vezes 

irreparáveis. Também ganhei uma família, amigos para toda vida, 

com os quais partilhei muitos treinos, às vezes intermináveis, 

campeonatos, corridas de madrugada, dores no corpo, machucados, 

viagens, conversas, alegrias, tristezas, diferenças, aprendizados, mas 

acima de tudo companheirismo e amizade. 

Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação de judô Mata Sugizaki. 

Comecei no judô por pura curiosidade em fazer algum tipo de 

Arte Marcial e durante um certo período fui uma das poucas meninas 

que havia na Academia. Na maioria dos treinos sempre “sobrava”, 

sendo assim o Sensei Mário e o Sensei Mateus treinavam Uchi-komi 

(treinamento de técnicas) e Handori (treino livre) comigo. Lembro-

me numa dessas ocasiões enquanto ainda era faixa azul, que deixei 

um hematoma gigante na canela do Sensei Mário, sem contar as 

outras marcas nos outros alunos entre desmaios, nariz, braço e perna 

quebrados. Vocês sabem que nunca fiz por mal, mas depois de um 

tempo entendi porque nessa época era excluída da chave do feminino 

e colocada no masculino, nos campeonatos internos da academia, e 

porque os alunos novos não treinavam comigo. Peço desculpas a 

vocês porque nessa fase eu era nova e meio sem noção da minha força, 
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mas com o tempo fui sendo treinada por excelentes atletas e me 

aperfeiçoando muito tecnicamente. 

Mas do que nunca vou esquecer mesmo, era quando o Sensei 

Mário tinha a brilhante ideia de me colocar pra lutar no absoluto nos 

Jogos Regionais, depois de já ter competido na Equipe, no Nague no 

Kata, e no peso leve individual, isso mesmo pesava 55 kg e a 

modalidade do judô competia tudo isso em apenas 2 dias intensos de 

lutas. Não sei de onde, eu ainda tirava forças para superar a dor no 

corpo, os machucados e o cansaço, creio que da minha disciplina e 

determinação adquiridas no decorrer dos anos de fortes treinamentos. 

Lembro-me de um desses jogos Regionais quando voltei pra casa toda 

acabada, mas com um sorriso no rosto, trazendo no pescoço 4 

medalhas deste campeonato para o Judô de Botucatu. Mas mais 

inesquecível ainda, era ver o orgulho do meu pai, toda vez que voltava 

de uma competição trazendo uma medalha e a sensação dever 

cumprido. 

Por essa e outras razões sou grata aos meus amigos pela 

amizade, parceria e incentivo dos meus outros Senseis Paulo, Breda, 

Alexandre (Piuí), Ricardinho em tantas competições, treinamentos e 

momentos partilhados, principalmente ao Sensei Mateus Sugizaki que 

sempre deixará saudades e estará num lugar especial no meu 

coração, ao Sensei Mário Mateus Sugizaki, que praticamente me 

criou no Judô, me forçando a buscar sempre o melhor de mim e ao 

Sensei Akira Noguchi por ter visto potencial em mim quando eu 

mesma ainda não era capaz de enxergar. Obrigada por terem me 

recebido fazendo da Mata Sugizaki minha segunda casa por alguns 

anos, obrigada pelos conhecimentos e ensinamentos passados, pela 

experiência de vida, paciência, carinho, amizade e por terem 

acreditado em mim como pessoa e atleta. Beijo grande a todos e que 

saudades desse tempo. 
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WESLEY ADRIEL TAVANO DA ROCHA  

Graduação: faixa preta 1º Dan em 2004  

Formação academica: técnico em agropecuária, técnico 

florestal, advogado 

Profissão: funcionário público. 

Principais títulos no judô: quatro vezes campeão regional, três 

vezes campeão interestadual, três vezes campeão dos jogos 

regionais individual, uma vez campeão por equipe dos jogos 

regionais, várias outras de vice-campeão, terceiro lugar nos 

jogos regionais e dezenas de medalhas em amistosos. 

 
O que o judô representou para sua vida? 

Inicialmente uma transformação de um menino rebelde de 

baixa autoconfiança para o oposto disso. Posteriormente uma 

jornada de autoconhecimento dentro e fora do tatame, guiado pelos 

princípios filosóficos do judô. 

Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação De Judô Mata Sugizaki. 

Para começar vou citar dizeres que li em um quadro na casa 

de um amigo:  

se o adversário é mais forte que tu e tu sabes, então pra que lutar? 

Se o adversário é mais fraco que tu e tu sabes, então pra que lutar? 

Se o adversário é igual a ti e tu sabes, então pra que lutar?” 

Não tinha resposta nenhuma, e por muito tempo não entendi 

o significado. Encontrei algumas variações destes dizeres, mas 

nenhum da forma acima. Após alguns anos treinando na academia 

Mata Sugizaki, o Sensei Mateus retornou a Botucatu e começou a 

ministrar os treinos da equipe. Nós ouvíamos falar que ele era bravo, 

já no primeiro treino começamos a fazer o aquecimento, de repente 

no final do aquecimento veio a primeira bronca e a primeira grande 

lição para os que ali estavam: dividindo o objetivo do treinamento de 

forma metodológica em quatro partes: parte física, parte técnica, 

parte tática e parte psicológica. 

Parte física - tínhamos que ter resistência e força para 

aguentar lutar, mas que o mais importante para o judô era a explosão 

e que cada um com sua particularidade tinha que buscar isso nos 
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treinamentos. Alguns melhorarem a resistência, outros a força e todos 

deveriam buscar o máximo de explosão e que para isso deveríamos 

mudar a conduta no treinamento; que a flexão o mergulho os 

abdominais tinham que ser feitos com correção, não era pra fingir 

que estava fazendo ou fazer de maneira a ficar mais fácil os exercícios 

e sim aproveitar o tempo para que tudo fosse feito de maneira correta 

com determinação e vibração trazendo o resultado esperado. 

Parte técnica - que iria trabalhar individualmente de acordo 

com aptidão. 

Parte tática - que iria trabalhar a forma de como deveríamos 

nos comportar durante a luta, o que buscar, a hora de buscar e avaliar 

os oponentes e suas limitações. 

Parte psicológica - que era a mais importante e difícil de 

atingir. Se estivéssemos bem fisicamente, tecnicamente e taticamente 

seria mais fácil de estar bem psicologicamente, de acreditar e 

conseguir atingir nossos objetivos dentro e fora do tatame. 

Terminado as explicações, nos mostrou a forma correta e 

como ele queria cada exercício que estávamos fazendo de forma 

errada, para esquecer o que havíamos feito até o momento daquele 

treino. Então iniciamos o treino como se estivéssemos começando 

naquele momento, porém, com outra atitude. 

Nos treinos seguintes com Sensei Mateus ele sempre 

ressaltava a importância da participação do uke no treinamento, as 

vezes defendendo de forma sutil para o tori sentir o que estava 

faltando para encaixar o golpe e na maioria das vezes fazendo o uke 

intensificar as reações, para os golpes serem perfeitos. Aprendi com 

isso, a trabalhar na reação do oponente e dessa forma a sentir o que 

faltava para meus golpes saírem. Assim valiosos foram esses 

ensinamentos que me permitiram ter um entendimento pessoal dos 

dizeres do quadro que citei no início “um simples detalhe nos 

movimentos ou na coordenação entre os movimentos tiravam a 

eficiência do golpe, (que toda vez para encaixar um golpe faltava 

girar o punho, pisar de ponta de pé, não projetar o quadril, avançar 

um pouco menos o pé de apoio e etc.) E que na verdade eram minhas 

limitações que eu tinha que vencer e é para isso que eu luto: para 

superar meus próprios limite a cada dia dentro e fora do tatame” 

Obrigado por tudo Sensei Mateus. 
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JOÃO GUILHERME RIBEIRO CLARA  

Graduação: faixa preta 1º Dan  

Formado em Educação física, Atualmente professor de judô na 

escola Anglo. 

 
O que o judô representou para sua vida? 

Fui começar a praticar o judô aos sete anos de idade porque 

era uma criança um pouco acima do peso e não tinha muita 

coordenação motora então meus pais resolveram me colocar no judô 

foi assim meu início no judô. Sempre desde do início adorei o judô e 

era muito incentivado por meus pais que desde o início davam tudo o 

que podiam para poder me ajudar a poder ir viajar com os amigos do 

judô a disputar todas as competições mesmo não tendo o melhor 

kimono nem a melhor técnica mais era muito esforçado  mais nunca 

sozinho sempre tive a companhia de meu pai nas viagens onde era 

meu amigo e técnico mesmo nunca tendo lutado foi meu melhor 

técnico e amigo não colecionei grandes títulos lutando mais sei que o 

judô me deu muito mais que títulos me deu conhecimento não só na 

arte da luta mais na arte da vida e me deu muitos amigos onde 

passamos por bons e divertidos momentos os quais sinto falta pois a 

cada ano que se passa mais responsabilidades e deveres temos e 

menos tempo tenho para o lazer e um deles e o judô mais específico o 

randori. 

Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação de judô Mata Sugizaki. 

Na infância no judô adorava as entregas de faixa onde nos 

reuníamos na colônia japonesa e jogávamos betis comíamos 

ganhávamos a faixa nova e ainda um troféu que a cada faixa ficava 

maior. Hoje sou grato por meu pai Joao Amaral clara por ter me 

colocado no caminho do judô e grato a academia Mata Sugizaki e 

meus Senseis Akira Noguchi Mario Sugizaki, Mateus Sugizaki, Breda, 

Paulo, Bié, Ricardo Pupo, Nilson Castro, Victor Leopoldo e a todos 

os amigos que fizeram parte destes anos de treino em minha vida. 
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MARCO ANTÔNIO DANTAS 

Graduação: Faixa preta 1º Dan  

Formado em Educação física, Pós graduado, Atualmente 

professor do Judô Kodokan da cidade de Bauru, Coordenador 

geral da academia One Fight Fitness 

 
O que o judô representou para sua vida? 

Eu percebo que sem forçar vivo a filosofia do Judô. Minha 

geração tinha uma característica em relação ao treino, sempre nos 

dedicávamos com o coração afim de aproveitar o máximo dos 

ensinamentos do sensei, sempre tentando superar-se a cada dia. 

Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação de judô Mata Sugizaki. 

Na primeira vez que fui lutar pela Sugizaki, participei de uma 

competição no litoral. Competi numa categoria acima da minha. Fiz 

final com um adversário muito forte e acabei ganhando.  

Ao procurar o Sensei Mateus, para mostrar o fruto das minhas lutas. 

Todo feliz, mostrei a medalha para ele, dizendo que havia vencido. 

Quando vem a resposta do sensei: 

“Hoje você foi o atleta mais forte e não o mais técnico. Força 

por força traria um burro que é forte, mas só anda pra frente”. 

Na hora fiquei com vontade de arremessar a medalha no mar. 

Mas era o jeito do sensei e realmente era isso que acontecia. Quando 

pegava adversários mais forte sempre tinha grandes dificuldades. 

Dessa maneira só tenho a agradecer pelo período que estive 

na Mata sugizaki por tudo que consegui absorver. Toda essa filosofia 

que transcende os tatames tento hoje estar passando para os meus 

alunos. 
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MARIANA CORVINO  

Graduação: faixa preta 1º dan  

Tecnóloga em Radiologia, Especialista em Imaginologia. 

Funcionária do setor de raio x da Unesp de Botucatu.   

 
O que o judô representou pra sua vida? 

Fizemos um treinamento nas férias de janeiro de toda a 

equipe de competição, tínhamos entre 12 e 15 anos, fomos para o 

rancho do Rômulo Ballarin e quem nos acompanhou foi o Sensei 

Mateus e a Dona Clara, treinávamos de manhã, a tarde e à noite, 

como de costume nos treinos de férias da academia. Éramos 

responsáveis pela limpeza e ajudar no preparo das refeições. Esses 

treinamentos eram o paraíso pra nós! 

No final de semana, na parte da tarde, na hora do nosso 

descanso, o pessoal começou a passar mal, pegamos uma virose, os 

que estavam um pouco melhores cuidavam dos que estavam piores, 

hidratando e ajudando a chegar ao banheiro. Até nas horas mais ruins 

tínhamos aquele espírito de equipe acima de tudo, sempre um 

ajudando o outro! Tivemos que encerrar o treinamento antes do 

previsto! Histórias engraçadíssimas vivemos nesse treinamento! 

 

 

LUDMILA GERIOS  

Graduação: faixa peta 1º Dan em 2008  

Atualmente curso quinto ano de graduação em Medicina na 

Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP 

 
O que o judô representou para sua vida?  

O judô sempre me acrescentou muito e teve diferente 

importância em cada momento de minha vida. Quando criança, me 

ensinou a disciplina e o respeito aos mais velhos. Meu querido Sensei 

Akira Noguchi, nos ensinava, sempre com sorriso no rosto, a 

crescermos como judocas e nos formarmos como pessoas. Conforme 

o tempo avançava, meu desejo por alcançar a tão sonhada faixa preta 

crescia. Para tanto, lutei contra minhas limitações e, com muita 

disciplina de treino, superação, e ajuda integral do querido Sensei 
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Mateus Sugizaki alcancei meu sonho. Por fim, após entrar na 

faculdade, o judô me proporcionou participar de uma equipe incrível, 

liderada pelo Sensei Nilson de Almeida, onde conheci amigos que 

levarei pra vida toda. Aprendi o significado da união e garra dentro 

e fora do tatame. Enfim, o Judô teve importante peso em quem sou 

hoje e em tudo o que já conquistei. 

 

 

DANILO TSUYOSHI ARAUJO TAMASHIRO 

Graduação: faixa preta 1º Dan  

Acadêmico do curso de medicina da Universidade Nove de 

Julho 

 
As viagens para os campeonatos que disputávamos em outras 

cidades sempre teve um valor relevante em minha trajetória como 

judoca e como pessoa. Por mais que tínhamos o compromisso de estar 

de manhã cedo em frente a catedral parar embarcar no ônibus, visto 

que muitas vezes o sol ainda nem tinha nascido, era um momento em 

que passávamos o dia respirando judô com pessoas que faziam parte 

dos nossos passos e quedas. Era um momento de confraternização e 

descontração, ao passo que todos estavam muitos concentrados e 

determinados em representar a academia. Foi muito importante essa 

relação de compromisso/família judoca. 

Em 8 anos de casa na academia Mata Sugizaki, aprendi muito 

sobre o judô. Um judô ensinado baseando-se nos princípios e 

preceitos em que a arte marcial nasceu. Fiel a filosofia, o Sensei 

Matheus Sugizaki trilhou meu caminho na busca da perfeição. Mais 

que isso, o Sensei foi fundamental ao me ensinar sobre a eterna 

aprendizagem que é a vida, mesclando a disciplina da sua maior 

paixão, o judô, com o caráter e cidadania que eram próprias da sua 

pessoa. Me sinto parte da família Sugizaki pois a academia não 

hesitou em me acolher e nunca desistiu de me ensinar assim como um 

pai ensina seu filho a andar. Um chefe ordena pessoas, um líder treina 

alunos e um MESTRE ensina seus filhos e continua a fazer mesmo que 

não esteja presente de corpo pois sua energia é constante e vitalícia 

em nossas mentes e coração. Muito obrigado Matheus Sugizaki. 
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PEDRO PAULO BENYUNES VIEIRA  

Graduação: preta 1º Dan  

Campeão paulista, campeão paranaense, campeão jogos 

regionais, vice campeão jogos regionais; campeão jogos abertos 

equipe, campeão regional, campeão Copa Paraná. 
 

O que o judô representou para sua vida? 

Estou no judô há 24 anos e pra mim representa muito mais 

que um esporte. Representa disciplina, amizades e companheirismo. 

Me trouxe uma outra família. 

Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação de judô Mata Sugizaki. 

Duas passagem são muito marcantes para mim. Uma nos 

Jogos Abertos de 2011, em Mogi das Cruzes. Estávamos com uma 

equipe boa quando saiu a chave sai contando para todos que nos 

iriamos pra final. No primeiro combate perdemos para Cubatão e 

entramos na repescagem. No combate contra Guarulhos acabei me 

machucando. Sai de maca do tatame e quando estava saindo falei 

para meus companheiros que queria a medalha. No hospital recebi a 

notícia de que tínhamos ficado em terceiro lugar e que muitos tiraram 

força do meu pedido na maca para conseguir essa medalha. 

A segunda passagem aconteceu nos Jogos Abertos também, 

porém no ano de 2014. Após 2 cirurgias fomos subindo na chave e 

após ganhar de Campinas na final da chave fizemos a final contra São 

Caetano. Eu fui escalado para a quinta luta e após 2 vitorias para 

cada lado subi ao tatame. Não conseguia nem ouvir o que a torcida 

do lado de fora falava. Muito barulho, mas eu estava focado no que 

precisava fazer. Consegui jogar de yuko e depois consegui um ippon 

por ossae-komi. Muitas pessoas pulando para dentro da área de 

competição e meus irmãos de equipe chorando de alegria. Foi um dos 

momentos mais marcantes que tive no judô principalmente após 2 

cirurgias e por confiarem em mim pra fechar a competição. 
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THAÍS NAGIB DIAS 

Graduação: Faixa preta 2º Dan 

Professora de Educação Física 

 
O judô é um leque de ensinamentos, uma filosofia de vida a 

ser seguida. Com a prática e os valores em geral pode-se polir o 

caráter de uma pessoa, e comigo não foi diferente. O judô me ajudou 

a controlar os sentimentos, transmitir bondade, ser humilde... se hoje 

sou o que sou devo ao judô, que dediquei quase 30 anos da minha vida 

com muito orgulho. 

Jogos Regionais São Carlos-2013, já fazia quase 1 ano que 

meu filho Marcelo tinha nascido, retornei aos tatames e retomei os 

treinos dentro das minhas possibilidades. Precisava e queria muito 

participar e ser campeã daquele Jogos, mas não tinha confiança em 

mim, por amamentar ainda, estar acima do peso e nem poder perder 

muito e basicamente sem treino. Chegou o dia de viajar para São 

Carlos, então, eu insegura, fui até o Sensei Mateus e disse: Sensei 

Mateus, não sei não, esse ano acho que não trago ouro no individual! 

Então ele me falou: Thaís, deixa o espírito se encarregar, basta estar 

vivo e forte. 

E foi naquele Jogos que aprendi, entendi e absorvi o que ele 

quis dizer. Me sagrei campeã pela sétima vez consecutiva da região 

de Botucatu, foi um dos momentos mais felizes da minha vida provar 

pra mim mesma com um grande conselho de um grande mestre que 

depois de ser mãe eu ainda podia estar no topo do pódio e estive, com 

meu filho e meu marido me acompanhando e com a eterna sabedoria 

do meu Querido Mestre Sensei Mateus Sugizaki. 

Sensei Mateus, esse sim representou algo em minha vida. 

Minha vida se resume em "antes" e "depois" de MATEUS SUGIZAKI. 

Ao Mestre com carinho. 
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MAURO COSTA DE ABREU  

Graduação: Faixa marrom  

Aposentado 

 
Eu quando moleque tinha o sonho de praticar judô, mas as 

condições não eram favoráveis. Precisava estudar e trabalhar. 

Admirava o esporte de longe, observando atletas como o meu cunhado 

“Samuca, Breda e Bié. Até que então, com a entrada do meu filho 

mais velho, hoje faixa preta, pude concretizar meu sonho de infância 

e comecei a treinar judô. 

Foram 6 anos de treino, bem intensos, em que conheci pessoas 

maravilhosas. Mesmo com 42 anos chegava a treinar todos os dias. 

Me sentia vivo dentro do tatame.  Infelizmente, quando cheguei na 

faixa marrom descobri que tinha um problema de saúde, sofria de 

esclerose múltipla e não pude pegar a tão sonhada faixa preta. 

Apesar dessa tristeza acredito que o judô para mim foi uma 

escola por me apresentar uma formação diferente da que tive até 

então. Sempre fui um cara chato, bravo e briguento. Com o judô 

aprendi a respeitar as pessoas e procurar a ajudar o próximo. 

Nessa minha história pelo judô, acabei me tornando 

presidente da Associação de Judô Mata Sugizaki por dois mandatos. 

E nessa experiência pude acompanhar a dificuldade e a batalha para 

angariar fundos para participação em torneios e organização de 

campeonatos. 

Concluindo acredito que nessa minha trajetória, minha maior 

conquista foram os amigos que conquistei: Breda, Paulo, Mario, 

Nilson, Tadashi, Bredinha e outros. Além disso aqueles que não estão 

mais conosco, como o querido Sensei Mateus, o Carlinhos e o 

Ricardinho. 

História: 

Num treino, estávamos praticando técnicas de 

estrangulamento. Eu estava treinando com a Mariana Martinez. Eu 

deixei ela me estrangular achando que ela nunca iria conseguir me 

estrangular. Quando menos percebi, havia apagado. 

Depois disso aprendi que temos que colocar na cabeça que 

nunca devemos desmerecer o adversário. 
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Outra situação foi quando teve um treinamento no rio bonito 

em que a galera passou mal com virose. 

 

 

MARILA GASTE MARTINEZ 

Graduação: Faixa Marrom  

Atuação Profissional: Bióloga Mestre em Fisiopatologia em 

Clínica Médica pela Faculdade de Medicina de Botucatu – 

UNESP, Atualmente, aluna de Doutorado em Fisiopatologia 

em Clínica Médica na Faculdade de medicina de Botucatu – 

UNESP- e Professora. 

 
O que o judô representa na minha vida. 

O judô tem um significado muito importante na minha vida, 

com ele adquiri ensinamentos que carrego até hoje comigo em minha 

vida e que procuro transmiti-los em meu dia a dia e com as pessoas 

do meu convívio. Com o judô aprendi a ter disciplina, a procurar fazer 

sempre o certo, respeitando cada pessoa e os meus adversários 

durante os treinamentos e competições, procurando sempre fazer uma 

luta limpa, e a nunca desistir mesmo quando tudo parece perdido. 

Aprendi a lutar pelos meus objetivos, e desenvolver as técnicas com 

qualidade. Existe um ensinamento de muitos outros que aprendi com 

o grande Sensei Mateus Sugizaki quando ele realizava os treinos: 

“Prefiro que faça os exercícios com qualidade do que em quantidade. 

Prefiro que faça um exercício certo a 10 exercícios errados” essa 

frase me marcou muito e procuro sempre colocá-la em meu dia a dia 

para ter qualidade em minhas ações. Aprendi a ter espírito de equipe, 

a vibrar com uma vitória e levantar a cabeça após uma derrota, a 

seguir sempre em frente e que nada é impossível. São ensinamentos 

que aprendi com o judô, que foram importantes para o meu a 

crescimento e minha formação e que os levarei comigo por toda a 

minha vida. 

Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação de judô Mata Sugizaki. 

Tenho muitas lembranças boas do judô, mas as que mais me 

marcaram com certeza foram os treinamentos preparatórios para os 
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jogos regionais em que ficávamos 24 horas na academia, treinando 

judô, em que acordávamos as 05h30min da manhã saíamos no frio de 

Botucatu para correr e quando alguém ia ficando para trás vinha 

alguém da equipe incentivar, apoiar e não deixar desistir, depois 

chegávamos na academia, treinávamos mais parte física, a tarde 

parte de Kumikata, kusushi, Uchi-Komi e a noite Handori. 

Treinamentos de superação que com certeza faziam toda a diferença. 

O que mais me marcou também foi sempre o apoio da equipe para 

com os outros, nas competições, torcendo, vibrando orientando, 

ficando sem voz de tanto torcer, de apoiar quando perdíamos e gritar 

muito quando ganhávamos. Dos ensinamentos do Sensei Matheus, 

procurando sempre tirar o melhor de mim, do Sensei Mario “puxando 

a orelha” na hora que tinha que puxar e parabenizando e 

incentivando quando conseguia vencer algum desafio, ao Sensei Akira 

pedindo para eu entrar meu golpe favorito Morote nas lutas quando 

era menos graduada me mostrando que eu podia sim vencer as 

adversárias mais graduadas, Sensei Breda que nas lutas femininas 

por equipe só faltava entrar no tatame com a gente, Sensei Paulo, 

Sensei Ricardo, Sensei Alexandre (Piuí), enfim todos os Senseis e 

Amigos que me passaram algum ensinamento. Todos esses momentos 

e ensinamentos me ajudaram muito a ser quem eu sou e chegar aonde 

cheguei tanto nas competições, quanto na vida.  

Só tenho agradecer ao Judô e aos professores e amigos que levarei 

sempre comigo em toda minha vida a todos vocês só tenho a dizer: 

Obrigada e que Saudades. 

 

 

JOSÉ RICARDO FERNANDES BRAVIM 

Graduação: Faixa preta 1º Dan  

Comecei no judô em 1996 com 5 anos em decorrência de ter 

nascido com encurtamento de tendão de Aquiles e por ser muito 

hiperativo, fui 3 vezes campeão paulista 1 terceiro lugar, um 

terceiro brasileiro e um vice brasileiro! 

 
O que o judô representou para sua vida? 
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Judô me ajudou a conhecer lugares e fazer grandes amigos 

dentro e fora do tatame! Foi importante pro meu desenvolvimento 

físico e pessoal, e me ajudou a ter auto controle! 

No período que estive na academia tive a honra de ter dividido 

o tatame com grandes judocas, em especial Antônio Gabriel filho 

(Bié) e com o Sensei Mateus Sugizaki que são sinônimos de inspiração 

superação garra e foram como pais pra mim. 

Tive várias emoções dentro do judô mais uma que me marcou 

foi que depois da partida do Sensei Mateus em 2014, fomos campeões 

dos jogos abertos que foi realizado em Bauru. Durante toda a 

competição pudemos sentir a sua presença, nos dando força dentro 

do tatame. 

 

 

MOACIR DONIZETE AUGUSTO 

Graduação: Faixa preta 1º Dan  

Nove anos de judô, atleta e professor, praticante a 9 anos. 

 
O que o judô representou para sua vida? 

Conhecimento que adquiri dentro do tatame, amigos, espírito 

de equipe que me ajudou bastante e o respeito. 

Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação de judô Mata Sugizaki. 

Aluno que vem dos projetos e se tornou professor. O que 

representou na sua vida? 

Sempre me espelhei em você (Sensei Victor) e então eu 

acredito que tb sou um espelho para os alunos que estão iniciando nos 

projetos e buscando cada vez mais me aperfeiçoar 

Uma história: 

Em 2009 perdi meu irmãozinho que faleceu foi bem na 

véspera do regional e graças ao senhor (Sensei Victor) que me ajudou 

e deu apoio a superar e entrei no tatame, consegui ser campeão 

regional, campeão do estadual e vice campeão paulista no mesmo 

ano. 
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JESSICA SISSA MARTINS 

Graduação: Faixa preta 1º Dan 

 
Professor dos projetos 

Maior Aprendizado. 

União, comprometimento, amizade, espírito de equipe 

Conte-nos uma passagem interessante no período em que 

esteve presente na Associação de judô Mata Sugizaki. 

Aluno que se tornou professora. Para mim é gratificante ter 

sido aluna do Sensei Mateus que proporcionou isso na minha vida. 

Hoje vivo em base do judô treino judô, compito e dou aula e tento 

seguir a filosofia do judô. 

 

 

ALESSANDRA PEREIRA CARDOSO 

Graduação: Faixa Preta 1º Dan  

Breve Currículo 

 
Sou atleta e professora de judô atuando a 2 anos como 

professora em projetos sociais. 

Tive vários aprendizados dentro do judô e um dos que mais 

me marcam é ter garra e perseverança e seguir meus sonhos e 

objetivos. Entre todo aprendizado do judô me deixa muito satisfeita 

pois sou uma professora que um dia também fui aluna de um projeto 

social e as oportunidades de desenvolvendo pessoal durante todo esse 

tempo devo gratidão a família Sugizaki em especial ao Sensei Mateus 

que me orientou e me ensinou a ser cada dia melhor. 

Um dos fatos que mais me marcou foi quando tive a 

oportunidade de iniciar a carreira universitária onde compreendi 

ainda mais a finalidade do judô Sugizaki que não basta formar atletas 

e sim formar pessoas capacitadas para vencer na vida em geral. E me 

lembro quando o Sensei Mateus me deu essa oportunidade ele disse 

“Quero que você estude e se forme não para trabalhar e desenvolver 

só no judô e sim para ter seu sucesso profissional e ter mais 

oportunidades na sua vida além do judô”. Desde então vejo o judô 
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como formador de cidadãos capacitados para ser bons profissionais 

e depois atletas ou seja pessoas do bem. 

 

 

JONAS ALVES DE ARAUJO FILHO 

Faixa marrom. Prof. De Educação Física 

 
Início da década de 80. Eu sentado em frente à minha casa, 

ansioso, esperando a perua Kombi vinho e branca chegar para ir ao 

Judô. Que alegria treinar com o sensei Akira Noguchi! O tempo 

passou e vieram as competições... Do canto do tatame vinham as 

instruções sempre certeiras do sensei Mateus Sugizaki - ganhei muitas 

lutas seguindo suas orientações. Hoje já não luto mais judô mas, com 

certeza, os exemplos e ensinamentos desses dois professores 

permanecem até hoje em minha vida. Muito obrigado à Associação de 

Judô Mata Sugizaki. Vocês fazem parte da minha história. 

 

 

ANTONIO CARLOS TENOR FILHO 

Faixa preta 1º Dan. 

Médico ortopedista 

 
A academia de Judô Mata-Sugizaki (na minha época era 

assim que se chamava) representa muito pra mim; esteja certo disto. 

Passei um bom tempo da minha infância e sobretudo da minha 

juventude nela. Lá eu fiz inúmeras amizades e sinto muitas saudades 

daquele tempo. Na Mata-Sugizaki aprendi a ter disciplina e 

perseverança, e isso eu trago comigo em minha vida até hoje. Das 

passagens mais marcantes que me lembro agora eu escolheria as 

eliminatórias dos torneios Beneméritos do Judô de que participei; 

havia muita rivalidade entre Botucatu e Bauru e sinto-me privilegiado 

de ter participado destas equipes vencedoras. Foram três anos 

seguidos em que, na final, eu sempre cruzava com o "Marião" 

(Sabino)... e era sempre quatro a um pra Botucatu. Tudo bem, 

qualquer que fosse a ordem da escalação, vamos combinar que 

dificilmente seria diferente. 
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MARCELO COSTA CAMARGO 

Faixa preta 1º Dan 

Empresário 

 
O que o judô representou em sua vida. 

O judô significa tanto para mim que nem consigo me 

expressar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o judô me ensinou a 

ter garra, vontade de vencer e perseverança. Saber esperar a hora 

certa. Isso tudo eu levo para minha vida em tudo que faço. 

Aprendendo a cair e levantar e sempre respeitando a todos. 

Conte-nos uma passagem do judô. 

Apesar da grande admiração que sempre tive pelo Sensei 

Mateus. Na minha passagem pelo Judô Sugizaki eu nunca tive muito 

contato com ele. Encontrava com ele nos treinos e viagens na minha 

passagem que tive por Botucatu. 

O primeiro contato que tive com o Sensei Mateus foi em 1998, 

no exame de faixa preta. Eu cheguei cedo, e, simultaneamente estava 

acontecendo uma seletiva. Eu então fiquei na seletiva conversando 

com meus amigos do projeto e acabei perdendo a noção de hora e já 

tinha passado uma hora do curso de primeiros socorros e quem não 

fizesse esse curso não participaria do exame. 

Eu cheguei atrasado, mas no fim acabei participando do 

curso. Ao final do curso o Sensei então me perguntou o motivo do 

atraso. Eu disse a verdade e falei o real motivo, que foi por causa de 

ter encontrado a galera. Então ele me deu uma apostila e nos 

despedimos. 

Quase não dormi de ansiedade. Cheguei 6 horas da manhã no 

dia do exame. 6 horas nada, 6 e meia nada 7 hora nada e 7 e 30 nada 

até que 8 horas ele chega. E então pedi para que ele tomasse o exame. 

Ele então ficou no vai pra lá, vem pra cá, atrás dos afazeres 

do campeonato enquanto minha expectativa ia aumentando. Até que 

depois de tanto eu encher o saco dele, ele pediu para que alguém me 

tomasse o exame. 

Posteriormente ao conversar com o meu primeiro sensei, Sensei 

Takeshi, hoje delegado da região de Itapeva acabei descobrindo que 

só me foi permitido fazer o exame por ter dito a verdade.  
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Isso me mostrou, todo o caráter que o sensei tinha. E sempre a busco 

por aquilo que é certo. 

 

 

ANDERSON DIAS LIMA 
Foram três gerações de uma história que representa os 50 

anos da Associação de Judô Mata Sugizaki. O pioneiro foi Seu Mário 

Mata Sugizaki, com seus sonhos, fantasias e o romantismo de uma 

cultura nipônica disseminada no Brasil. A segunda geração, 

representada pelo seu filho Mateus, concretizou, de forma muito 

sólida, os sonhos do seu pai. E a terceira geração, Mário Mateus, 

absorveu o sonho do seu avô e a concretização do de seu pai, 

promovendo a descentralização da Academia e a materialização deste 

livro para manter o ideal do Judô Sugizaki. 

A continuidade do ideal do Judô Sugizaki está alicerçada nos 

projetos sociais através dos seus discípulos, hoje professores, no 

trabalho do SESI Botucatu e de todos os alunos que, de uma forma ou 

de outra, levam seus aprendizados para suas vidas, multiplicando, 

assim, os princípios filosóficos do Judô, atendendo ao principal 

propósito desta maravilhosa arte e escola de vida de contribuir, 

sempre, com o aperfeiçoamento da sociedade. 

Sensei Mateus me ensinou muito, me apoiou em relação a 

promover um judô melhor, trabalhamos juntos na formatação e 

implementação de cursos para formar faixas pretas melhores e perto 

de sua partida, terminamos o “Código de Ética do Judô Paulista”. 

Por tudo que ele realizou e fez pelo Judô, Sensei Mateus fará muita 

falta. 

 

 

VICTOR SOARES LEOPOLDO 

Faixa preta 3º Dan 

Professor de Educação Física - SESI 

 
Iniciei judô aos 14 anos, especificamente em agosto de1995, através 

do meu pai, Paulo Rodolfo, que meu levou para conhecer a Academia da 

Mata Sugizaki. O sentimento que define pra mim esta Academia, a 

Associação de Judô Mata Sugizaki é a gratidão. Gratidão, pois foi lá que 
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comecei a construir a história da minha vida e a minha carreira profissional, 

além de obter os maiores aprendizados de minha vida. 

Sou muito grato ao Sensei Mário Sugizaki quando em 2000, após o 

falecimento de meu pai, fiquei muito abatido e cheguei a me afastar do judô, 

pensando até mesmo em parar de praticar, ele me procurou e pediu para que 

eu começasse a ajuda-lo nas turmas das crianças. Enxerguei isto como uma 

grande oportunidade, me motivou a não desistir do Judô, reascendeu a 

paixão que tenho por este esporte. Focado, agarrei esta oportunidade e já no 

ano seguinte, como professor, estava começando a assumir sozinho a turma 

de crianças da Escola Bebê a Bordo. A partir dali percebi o quanto o judô e 

o ato de lecionar foram decisivos para que eu escolhesse a carreira de 

Educação Física como profissão e viesse a me tornar professor. 

Como atleta não consegui resultados muitos expressivos, mas nunca 

desisti de me aperfeiçoar e ir em busca dos meus objetivos, porém acredito 

que foi como atleta que tive um dos maiores aprendizados da minha vida, da 

qual hoje em dia procuro praticar e repassar aos meus alunos. Uma 

passagem resume bem o que estou falando: 

No 1º ano da faculdade, foi o momento que mais procurei treinar 

judô, lembro que meu irmão André Leopoldo me ajudou com a preparação 

física, o Breda me orientou na parte de competição e a noite o Sensei Mateus 

é quem aplicava o treino técnico. Lembro-me que treinava de manhã, de 

tarde e de noite, fazia preparação física, musculação, treino técnico e de 

judô, fazia tudo que estava ao meu alcance. Acredito que naquele período 

ninguém treinava mais do que eu, porém mesmo treinando tanto, não 

conseguia evoluir dentro do tatame, não obtinha os resultados esperados e 

em uma conversa com o sensei Mateus, perguntei a ele “o porquê eu não 

melhorava, treinava tanto, me dedicava tanto, mas não consegui obter 

grandes resultados” e ele me respondeu que “não importava a quantidade 

de treinos executados, mas sim a qualidade, não importa o quanto você faz, 

mas sim o como você faz”, lembro-me dele usando exemplos: “Você já viu 

como você corre no tatame? Você já viu como faz o utikomi? Você já viu 

como faz a flexão de braço”?” Lembro-me dele ainda falando, “se te dou a 

tarefa de correr daqui até a catedral - que é uma Igreja de Botucatu 

localizada na Avenida Dom Lúcio - existe duas formas de se realizar, a 

primeira, você pode correr de qualquer jeito, sem traçar metas e objetivos e 

ao chegar lá você pensará “nossa foi fácil demais”, posso percorrer este 

trajeto inúmeras vezes, porém tenha certeza que não terá aprendido nada 

[...] e a segunda é correr com dedicação, com empenho, com esforço, com 

vontade, procurando corrigir o movimento, se atentando em correr 

corretamente, e assim, você poderá ter certeza de que ao chegar lá, vai ter 

aprendido muito mais, a ponto de dizer “nossa foi difícil mas de muito me 
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valeu realizar esta tarefa”, e assim terá atingindo o objetivo maior que foi o 

aprendizado. Lembro que essa pequena história me levou a um dos maiores 

ensinamentos da minha vida, que não importa o quanto você faz, mais sim 

como você faz, com quanto amor, com quanta dedicação e quanto empenho 

você vai aplicar na tarefa que lhe for designada. E foi a partir desta 

conversa, deste aprendizado, deste ensinamento que procurei me atentar 

cada vez mais naquilo que estava fazendo, colocando mais qualidade nos 

meus treinamentos e mesmo diminuindo em quantidade os treinos, foram os 

anos em que conquistei os melhores resultados dentro do judô. Obrigada 

família Sugizaki por fazer parte da minha formação, tanto quanto 

profissional quanto como ser humano. 

 
 

LUIZ GUILHERME TETSUO SAKATE 

Faixa-preta 
 

Amigos, 

Em 19 de dezembro de 2015 fechou um ciclo iniciado em 1984 

quando levado pelo meu pai, iniciei na Associação de Judo Mata Sugizaki a 

prática de Judô. Durante os 9 anos seguintes, busquei aprender a ser judoca, 

participando dos campeonatos, auxiliando na preparação de campeonatos 

em Botucatu (até hoje me lembro carregando os tatames de palha...), 

estudando as apostilas da Associação e me submetendo aos exames de faixa. 

Tive a grata oportunidade de ver e conviver com grandes judocas: Bié, 

Ricardo Puppo, Cesar Breda, Mario Sugizaki e os Irmãos Rios ( Caco Rios, 

Guto Rios e Rafa Rios). Apesar de eu não ser excepcional atletas quanto eles 

foram, acreditava que ser judoca era ser um bom atleta/competidor. Acredito 

que por assim pensar, em 1993, após sofrer uma lesão na lombar, e por 

consequência, não ter mais o mesmo rendimento em competições como 

outros anos, resolvi deixar a prática de judô. Ao comunicar ao Sensei Mateus 

Sugizaki, ele entendeu apesar de não deixar de expressar sua tristeza, mas o 

que mais me marcou foi o que disse da Dona Clara Sugizaki: “Acho que não 

deveria parar o judô, pois há mais coisas no judô além de competições. O 

judô é muito mais do que campeonatos e medalhas”. 

Já não mais praticando regularmente judô, percebi o que a Dna Clara 

Sugizaki estava dizendo. O senso de responsabilidade, a disciplina, a 

dedicação, a perseverança e a resiliência que aprendi na prática do judô 

foram utilizadas fora do tatame, nos meus estudos para o vestibular, 

faculdade, na preparação para concurso e no trabalho. Se não obtive sucesso 
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como competidor, o judô me ajudou a superar os desafios e chegar onde 

estou agora.  

O retorno ao judô teve seu início ao colocar o meu filho no judô, 

com o convite do Sensei Paulo Menezes para voltar a treinar. Antes de tomar 

a decisão, conversei com o Sensei Mateus que, apesar da doença, não deixou 

de demonstrar felicidade com retorno, mas já emendou um recomendação: 

“você recebeu a faixa marrom em nossa associação, então, vai entender o 

que vou dizer agora - o objetivo é voltar a treinar, retomar o aprendizado 

das técnicas, que nunca deveria ter deixado, e cuidar da saúde, assim não 

importa a faixa em que retornará. Aceite humildemente a graduação que lhe 

derem”. Ao final perguntou mais sobre onde iria treinar e com quem, e falei 

sobre o Sensei Paulo Menezes, explicando ainda que ele era amigo do Sensei 

Marzullo (Judô Marzullo) e fora aluno dele, foi então que ele me disse ser 

muito amigo do Sensei Marzullo, que lutaram juntos, da última vez que se 

encontram, enfim histórias de amigos que são muito peculiares ao judô. 

E qual não foi minha alegria ao retornar e ser recebido como um amigo, 

familiar, pelas pessoas da academia Paulo Menezes. Credito a este ambiente 

e a preocupação do Sensei Paulo Menezes em formar pessoas, judocas, mais 

do que preparar para campeonatos ou buscar resultados, como facilitadores 

do meu recomeço e desenvolvimento pessoal e técnico. 

A preparação para faixa preta veio tempo depois, após uma 

conversa com o Sensei, ele me convidou a fazer o exame. 

Assim foi meu 2015: aulas de terças e quintas, fortalecimento 

muscular nas segundas e quartas, e treinos extras nas sextas, sábados e em 

alguns domingos. Tudo isto para enfrentar um pré-exame, 5 módulos 

técnicos, convocações para ser oficial de mesa, prova escrita, prova de kata 

e o exame final. Óbvio que houve percalços: a lesão na lombar deu sinal de 

vida, cirurgia de emergência e respectivo tempo de recuperação, entre outras 

intercorrências (pés roxos, né Paulo Cesar Arão). Mas nada como a 

ocorrência de eventos que viessem confirmar a vontade de atingir seu 

objetivo. 

Mais do que o resultado final, o percurso para atingir o objetivo foi 

importante e gratificante. Se não fosse o exame, não teria tido melhor 

oportunidade de ampliar meu conhecimento e aperfeiçoar minhas técnicas. 

E nessa trajetória não posso deixar de reconhecer a importância do ukê, mais 

do que ser uma pessoa que cai para o outro, é elemento essencial para o 

aprendizado do judô. Devo destacar também a troca de conhecimentos com 

outros candidatos que permitiram fazer novas e grandes amizades e os 

ensinamentos do senseis e shihans que conheci durante o ano, que 

permitiram a ver o judô sob outros pontos de vista, a aprender novas formas 

de aplicar técnicas e de perceber quão viva está a doutrina no judô. 
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Ao final de 2015 veio a aprovação, mas sinto que, tão importante 

que a faixa preta, foram os benefícios que os módulos da federação 

proporcionaram a mim: o aprofundamento da aplicação das técnicas, o 

conhecimento da doutrina do judô e a amizade surgidas nos módulos.  

A faixa preta encerrou um ciclo, mas não a busca de conhecimento. 

Na verdade inicia-se nova fase de aprendizado, agora mais intensa, 

acrescida da responsabilidade de auxiliar o desenvolvimento do judô, 

honrando as gerações anteriores que trouxeram esta arte e esporte no 

patamar que hoje se encontra.  

Apesar de aparentar ser uma conquista individual, o processo que 

resultou na faixa preta foi todo coletivo e não poderia deixar de fazer os meus 

agradecimentos àqueles que me ajudaram: 

Aos meus pais Alzira Teruio Yida Sakatea e Makoto Sakate, por 

mostrarem que não importa se trabalhe em algum sítio em Espigão ou 

Amandaba, tendo vontade e persistência, podemos concretizar nossos 

sonhos. O exemplo de vida deles foi a inspiração para que seguisse adiante 

nesta jornada para a faixa preta. 

À minha esposa Tatiane Netto Sakate que me ajudou nesta 

caminhada rumo à faixa preta, dando todo o suporte para que fizesse os 

módulos e provas. Devo a ela a tranquilidade para que pudesse alcançar 

meu objetivo. Obrigado por tudo que fez especialmente ter cuidado das 

crianças, nos finais de semanas em que estive ausente, e de mim, nos 

momentos de minha doenças. Te amo! 

Ao Sensei Akira Noguchi, que, durante a minha infância, dedicou o 

seu tempo, paciência, e atenção para a minha formação (sem dizer de 

inúmeras crianças que treinavam na Academia Mata Sugizaki). Se não fosse 

pelo seu trabalho incessante, certamente eu não teria chegado ao meu 

objetivo. Mostrou-me já na minha infância, o que vim aprender tempos 

depois: ser professor é uma vocação. 

Ao saudoso Sensei Mateus Sugizaki por todo o ensinamento dentro 

e fora do tatame. Para mim, mais do que as conquista que o Sensei teve, fica 

a lembrança a do mestre, que com suas lições, orientações e, principalmente, 

postura demostrava a todo momento que podemos ser melhores pessoas para 

a sociedade. Não poderia deixar de agradecer a Dona Clara Sugizaki pelo 

incentivo no judô, por sua torcida nos campeonatos, pela palavras de 

conforto em minhas derrotas, enfim, por todo o carinho dedicado a mim. Por 

falar em carinho, não poderia esquecer a Vó Tina pela atenção dada a mim 

e agradecer todos os judoguis “reforçados” costurados especialmente para 

mim. Aliás, a Família Sugizaki (Fatima Sugizaki, Mario Sugizaki, Alexandre 

Ryuzo Sugizaki e Daniele Sugizaki) foi mais do que o judô para mim, 

representou na minha infância e adolescência o cuidado e carinho quando 
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ficava na casa deles, enquanto minha mãe tinha que ficar até mais tarde 

fazendo sua pesquisa, ou meu pai cuidava de seus pacientes na Unesp; e 

igualmente a alegria, nos churrascos e feijoadas dos finais de semana, nas 

festas de natal e ano novo, e nas férias no rancho de Avaré. Saibam que a 

companhia de vocês estão entre as minhas recordações mais felizes desta 

época. 
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Capítulo 4 

 

 

 

Para o prof. Mateus Sugizaki e família 

Alexandre Janotta Drigo 

Ao auxiliar a escrever esta obra, guardei este espaço para 

poder expressar algo que, durante a páginas anteriores não me 

era permitido fazer. A tentativa de manter um rigor acadêmico, 

de refletir sobre as frases originais do Sensei Mateus e reduzir 

as “racionalizações familiares” do prof. Mário, me deixaram frio 

durante momentos que exigiram que assim fosse. Neste 

momento quero apenas detalhar como vejo este presente que me 

foi dado, trabalhar neste livro. 

Minha história começa aos cinco anos, quando meu tio 

Octacílio Janotta, faixa preta formado pelo Sensei Kurachi, me 

ensinava Judô... ou brincava, nunca sei ao certo o que era aquilo. 

O importante é que, quando tive a oportunidade de assistir um 

campeonato de Judô com meu tio, ele reclamava da divisão de 

pesos e que isso não poderia acontecer em uma modalidade que 

presava pela utilização da força do adversário contra ele mesmo. 

Meu tio, que praticou no Círculo Militar em São Paulo, dizia 
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sempre: “O Miguel (Suganuma) ia se importar com peso do 

adversário?” E também: “Tinha um japonesinho lá do interior 

que derrubava gigantes, não me lembro seu nome...” 

Nunca tive certeza e nem consegui perguntar para ele em 

vida, mas acho que o japonesinho poderia ser Sensei Mateus, 

principalmente porque muito que recebi de material do Sensei 

Mata eram familiares a mim e, pode ser apenas coincidências. 

Por falar em coincidências, quando a Unesp de Rio Claro 

precisou de um professor de Judô para cobrir a falta de docente 

enquanto não havia abertura de um concurso de efetivo, foi 

Sensei Mateus que se apresentou. Quem era estagiário de Judô? 

Eu, e o curso que estava fazendo? Ciências Biológicas.  

Assim, conheci pessoalmente o pequeno Mateus, que 

veio emprestado da Unesp de Botucatu e que me deu lições que 

jamais esquecerei e que agora serão registradas... como podem 

ser usadas contra mim. 

A primeira foi que, incumbido pelo atual chefe de 

departamento, prof. Luiz Lorenzetto, recepcionei o professor 

que, me disseram ser um Biólogo, faixa preta 1º Dan. Como eu 

era faixa marrom e passava o dia todo no dojô da Unesp, e no 

laboratório de fisiologia estudando a aplicação do lactato na 

modalidade, então, quis ensinar o que era Judô para quem estava 

chegando... óbvio. E não é que Sensei Mateus me escutava como 
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se fosse um aprendiz? Somente percebi o papel ridículo que 

desempenhei quando vi, depois de sua primeira aula, o judogui 

e a faixa vermelha e branca, vermelha como minha vergonha. 

1ªLição, humildade sempre é melhor que a presunção.  

Como professor convidado a substituir, Sensei Mateus 

poderia dar sua aula e ir embora, mas ele criou um grupo de 

estudos de Judô, fez o primeiro torneio interno Universitário e 

auxiliou na extensão de Judô, que eu era monitor, mas sem 

orientação. 2ª. Lição, não importa o tão transitório você seja, dê 

o seu melhor e deixe sua marca. 

O que ele fez também foi me treinar, inclusive trazendo 

o Mário para ser meu parceiro de treino. Estes encontros foram 

de suma importância para meu retorno ao Judô formal, pois me 

motivaram a seguir a diante, voltar a competir e conquistar 

minha faixa preta. Foi o empurrão que me levou ao shodan. 3ª 

Lição, sempre que possível ajude o próximo, ele pode estar 

precisando de apenas um reforço para seguir a diante.  

Como tudo tem um fim, pouco pude conviver com Sensei 

Mateus após o final de sua participação de um ano em Rio Claro, 

mas ele ainda me ensinou, em suas conversas cotidianas que, 4ª. 

Lição, mesmo que você não perceba, o Judô lhe ensinou muito 

e te ajuda a viver melhor. 
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A quinta lição vem do exemplo. Sensei Mateus era um 

professor Livre Docente com excelente carreira de biólogo e, 

cursou Educação Física para ser um bom professor quando se 

transferiu para Bauru e, eu deviria também fazer o mesmo, assim 

surge novamente as coincidências somos biólogos e também 

professores de Educação Física. 5ª Lição, sempre estude para 

melhorar e não se acomode achando que o sabe já está bom. 

Tudo isto me fez refletir que o recado que foi me passado 

pelo Sensei Mateus era a, 6ª Lição, o amor incondicional pelo 

judô. 

A noção que destes conhecimentos me foram passados, 

somente foi possível de perceber com o devido tempo e a 

reflexão sobre os fatos. Pois como ocidental e imediatista, que 

sou, na época não me foi permitido aprofundar em minha 

existência para possibilitar esta aprendizagem que, agora 

compartilho. Posso dizer que, o Sensei me inspirou a voltar a 

viver o Judô e fazer um curso de Educação Física, atividades que 

me definem profissionalmente e, devido a isto: 7ª Lição, inspire 

e modifique para o bem a vida das pessoas que passam por seu 

caminho. 

Como já disse antes, ocidental e imediatista que sou, ao 

me formar em Biologia e Educação Física, prepotente como só 

a imaturidade poderia prover, me indicaram para a comissão de 
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cursos da FPJ, mas Sensei Mateus não permitiu, voltemos a 1ª 

lição e entenderemos a: 8ª Lição, devemos saber a hora de 

proteger as pessoas de sua imaturidade, pois poucos darão 

crédito a elas futuramente. 

Porém, ao escrever o texto do Código De Ética Do Judô 

Paulista, Sensei Mateus me reclutou e me inseriu em discussões 

com outros professores Kodanshas (eu que sou apenas 4ª Dan), 

mostrando que eu tinha que retornar a contribuir com o Judô 

dentro do Judô. 9ª Lição, ser generoso e reconhecer o valor de 

outros é importante para o crescimento mutuo. 

Por fim, a mais triste das lições que tive veio, 

infelizmente, a partir de seu falecimento. Foi pelas mãos de D. 

Clara e Mário, que tive a honra de receber os livros que 

formaram a biblioteca de Judô da Família, que foi iniciado com 

tanto sacrifício por sensei Mata e enriquecido por sensei Mateus. 

Assim, a 10ª. Lição foi, passe seus conhecimentos a diante, não 

deixem que eles se percam pela nossa finitude. 

Desta forma passo o que aprendi com o pouco que vivi 

com Sensei Mateus Sugizaki, honrado por ser convidado ser 

coautor deste livro e principalmente por ser acolhido pela família 

Judô Sugizaki. Finalmente agradeço ao Mário e a Sra. Clara por 

permitir adentrar a intimidade do Sensei e de sua família e 

também dizer aos Céus que: 
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“Sensei Mateus acabamos seu livro, o que seu tempo 

conosco não permitiu, nós doamos o nosso, da mesma forma que 

doou o seu para nos ensinar, esperamos assim honrar suam 

memória e seu legado. Fique em Paz!” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme descrito neste livro, fica clara a ligação da 

história da família Sugizaki com o Judô Kodokan. Assim, os 

relatos das filhas do Sr. Mário, dos filhos de Mateus e da Sra. 

Clara, sua esposa, confirmam esse comprometimento, 

apontando, sobretudo, a dedicação que passou de pai para filho. 

Até mesmo em atividades cotidianas e profissionais, as condutas 

de judoca estavam presentes. Tal dedicação dos mestres da 

família certamente extrapolou a esfera da doação do tempo e do 

esforço, muitas vezes comprometendo até seu próprio sustento 

por algo que consideravam maior e além de seus interesses 

pessoais, atitude que dificilmente pode ser vivenciada por 

pessoas comuns. 

Focando no caminho da vida, no princípio da suavidade 

(JU) que está presente no dia a dia, quando se busca a harmonia, 

cedendo, utilizando as energias do ambiente para si mesmo, 

somadas à utilização do princípio da máxima eficiência 

(SEIRIOKU ZEN YO), quando se utiliza toda a energia para um 

fim, são ensinamentos presentes no judô e que poucos 

conseguem compreender como meio de vida que transcende o 

dojô. Tais ensinamentos, dada a sua profundidade e 

complexidade, são focados no crescimento pessoal como 

indivíduo. Entretanto, é no princípio dos benefícios mútuos 
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(JITA KYOEI) que está o conceito mais notável, pois acolhe a 

humanidade, o coletivo e o sentimento de que as melhorias 

interiores da prática são condições para produzir um universo 

melhor, isto é, os três princípios se completam, da melhoria 

interior para melhorar o exterior. Infelizmente, devido ao 

egoísmo de nossos tempos, esse entendimento está ao alcance de 

poucos. Entender esse princípio e saber aplicá-lo é tarefa difícil 

e ensinar a outros, mais difícil ainda. Por essa razão, na condição 

de autores desta obra, é que vemos que na construção dos fatos 

da trajetória do Sr. Mário e de seu filho Mateus, esses 

ensinamentos de Jigoro Kano foram uma constante em suas 

vidas, fazendo de suas vidas verdadeiros exemplos em seus 

próprios ensinamentos. Pode-se dizer que foram Mestres no 

sentido que a Kodokan aspirava e pessoas iluminadas para quem 

teve o privilégio de conhecê-los. 

Hadel Aurani depõe, de forma muito feliz, sobre o Judô 

Sugizaki: 

Seu Mário transmitia uma força espiritual como a 

gerada pela teoria do EGREGORA. Segundo esse 

princípio a força espiritual é gerada a partir da soma de 

energias coletivas (mentais, emocionais) fruto da 

congregação de duas ou mais pessoas. A forma de 

conduta de Seu Mario e de Mateus promovia um campo 

de energias extrafísicas criadas no plano astral a partir 

da energia emitida por um grupo de pessoas através dos 

seus padrões vibracionais. Essas energias dos indivíduos 
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se unem e formam uma entidade autônoma e poderosa 

sendo capaz de realizar no mundo visível e palpável as 

suas aspirações transmitidas ao mundo invisível pela 

coletividade geradora. Ao analisar os fatos, depoimentos 

e as experiências vividas pelo Judô Sugizaki, esse 

conceito se aplica integralmente. 

 

A compilação de arquivos, fotos e depoimentos 

distribuídos nos capítulos deste livro representa um pouco da 

história do Judô Sugizaki. Com certeza, várias passagens ou 

pessoas podem ter sido omitidas. Dessa forma, pedimos 

desculpas por qualquer esquecimento e esperamos que a leitura 

destas páginas possa ter trazido um pouco da riqueza desta 

história deste esporte, que foi, e é, opção e estilo de vida de uma 

família que se dedicou ao ideal do Judô na sua plenitude. 

Foram três gerações de uma história representam os 50 

anos da Associação de Judô Mata Sugizaki. O pioneiro Seu 

Mário Mata Sugizaki com seus sonhos, fantasias e o romantismo 

de uma cultura nipônica disseminada no Brasil. A segunda 

geração, representada pelo seu filho Mateus que concretizou de 

forma muito sólida os sonhos do seu pai. E a terceira geração, 

Mário Mateus, que absorveu o sonho do seu avô e a 

concretização de seu pai, promovendo a descentralização da 

academia e a materialização desse livro para manter o ideal do 

Judô Sugizaki. 
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Daqui para frente, a continuidade do ideal do Judô 

Sugizaki está alicerçada nos projetos sociais através dos seus 

discípulos, hoje professores, no trabalho do SESI Botucatu e por 

meio dos mais de cinco mil alunos que passaram pelo Judô 

Sugizaki que de uma forma ou de outra levam seus aprendizados 

em suas vidas multiplicando os princípios filosóficos do Judô, 

atendendo ao principal propósito dessa maravilhosa arte e escola 

de vida, de contribuir sempre com o aperfeiçoamento da 

sociedade. 

 

 

Esperamos que este humilde trabalho literário, que fora 
construído através do amor à vida, com o propósito principal 
de nortear os caminhos e fortalecer as esperanças de centenas 
de pessoas através da arte e da disciplina do Judô. Podemos 

retratar ainda que o Judô Sugizaki está e estará sempre 
presente no coração de todos dessa grande família, 

conseguindo mostrar de forma brilhante que não se trata 
apenas de uma prática esportiva, mas sim de uma filosofia e 

uma opção de vida. Desta forma, esperamos que essas páginas 
possam ilustrar parte da linda história de amor da grande 

família SUGIZAKI. 
Sinceros agradecimentos. 

Os autores... 
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