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A relação entre arte e espiritualidade é ancestral, pois se faz presente na origem dos 

povos... Entretanto, assume diferentes formas ao longo da evolução das civilizações orientais 

e ocidentais... Nos ícones russos, por exemplo, ainda hoje, a arte se encontra carregada de 

sentido místico ao mesmo tempo em que a racionalidade ocidental foi reduzindo-a a mera 

representação da realidade espiritual.  

Meishu-Sama, fundador da Igreja Messiânica, cujo pensamento orienta também a 

Faculdade Messiânica, manifesta em seus textos uma proposta vigorosa de articulação entre 

arte e religião ao expressar seu pensamento em frases, tais como: a que invoca o antigo ditado 

japonês “A religião é a mãe da arte”, a afirmação de que “O Paraíso Terrestre, que temos por 

ideal é o mundo da arte” e a expressão de sua intenção “[...] pretendo fazer uma grande 

divulgação da arte”. Ele colocou seu pensamento em ação e construiu protótipos do Paraíso 

Terrestre... A grandiosidade e a beleza de suas realizações – os museus de Atami e de 

Hakone, com obras tombadas como importante patrimônio nacional, em meio aos 

maravilhosos jardins dos Solos Sagrados, em locais de paisagens extremamente belas – 

corporificam sua proposta... 

Seguindo a mesma orientação, a Igreja Messiânica do Brasil e a Fundação Mokiti 

Okada têm promovido a arte em suas diversas formas, e a Faculdade Messiânica, com a 

publicação da Revista Eletrônica - Saberes em Ação, com a edição temática focalizando a 

relação entre Arte e Espiritualidade, objetiva evidenciar tal pragmatização. O artigo A arte na 

Igreja Messiânica no Brasil, de Margarete Bugov Braz, mostra, a partir de rigorosa pesquisa 

nos arquivos das publicações da Igreja Messiânica Mundial do Brasil - IMMB, um panorama 

da arte, em suas diversas formas, na atuação dessa instituição religiosa e também da Fundação 

Mokiti Okada, seu braço cultural.  

A organização do curso de pós-graduação em Arte e Desenvolvimento Humano: 

Confluências Culturais no Caminho do Belo, oferecido este ano pela mesma Faculdade, deve-

se à mesma motivação. Docentes com títulos de mestres e doutores de seus próprios quadros, 

além de convidados de outras instituições, como Universidade de São Paulo (USP), 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) e Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

ministram as disciplinas desse curso, e alguns deles também assinam artigos nesta edição. É o 

caso do artigo publicado na sessão Fórum – Mitologias na arte: labirintos iniciáticos em 

Francisco Brennand, de Marcos Ferreira Santos, docente da Faculdade de Educação da USP e 
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também da disciplina Projeto Social Planetário: Arte e Ancestralidade do curso de pós acima 

referido. Trata-se de uma magnífica referência à relação ancestral entre a arte e a 

espiritualidade na perspectiva mito-hermenêutica – o ramo da filosofia de olhar 

fenomenológico dedicado à interpretação da criação simbólica expressa em padrões 

arquetípicos nas narrativas míticas. O autor faz a leitura de algumas obras de arte – a gravura 

do artista plástico uruguaio Macachin (1973) e as esculturas do ceramista brasileiro Brennand 

(1927) –, evidenciando a presença da dimensão transcendente e mostrando como ela se 

articula ao porvir. 

Da mesma forma, José Vieira Filho, ceramista, ministro messiânico (titulo conferido ao 

sacerdote da IMMB), mestre em Teologia pela Universidade Metodista e, por mais de duas 

décadas, diretor do IACE, o Instituto de Arte e Cerâmica da Fundação Mokiti Okada, é o 

autor do artigo Arte e Espiritualidade: transcendência na produção e contemplação da 

Cerâmica. Ao mesmo tempo em que nos permite dimensionar a atenção que a Instituição tem 

dado a essa forma de criação artística, reúne diversas referências de Meishu-Sama à arte, 

cotando-as com as de teólogos de outras linhas religiosas, e explicita como o fazer cerâmico 

pode, por si, proporcionar, ao indivíduo, um significativo avanço na espiritualidade, na 

perspectiva da espiritualidade, a partir de sua experiência como artista e professor do IACE. 

Selma Machado Simão, docente da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

também atuante no curso de pós em Arte da Faculdade Messiânica, apresenta o artigo 

Práticas educativas em Arte e processos de luto infantil. Valendo-se da perspectiva junguiana 

na visão de autores como Schuman e Païm, entre outros, ao relatar o desenvolvimento de uma 

experiência fenomenológica do fazer artístico com três crianças que perderam o pai, explicita 

como o fazer artístico, orientado adequadamente, pode cumprir uma função terapêutica e 

promover a superação de traumas infantis advindos do enfrentamento de situações de luto. 

No artigo Educação, Mediação e Prática Espiritualista – Considerações Okadianas 

para o desenvolvimento pleno, as autoras Silvia Regina Muniz e Águida Arruda Barbosa 

apresentam, por um lado, técnicas de mediação de conflitos e, por outro, práticas messiânicas 

baseadas no pensamento de Mokiti Okada como estratégias efetivas para o estabelecimento de 

relações saudáveis em situação escolar. As duas perspectivas, originárias de campos de saber 

distintos, são consideradas afins, com base na lógica estrutural que se distancia da relação 

entre os opostos e inclui um terceiro elemento, isto é, a lógica do pensamento complexo, da 

criatividade...  
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A importância do modo complexo de pensar está também na essência do artigo O 

cuidado na arte-educação: exemplo de Kakuzo Okakura e as senhoras costureiras do Museu 

de Belas-Artes de Boston, em que Amadeus Valdrigue comenta uma palestra proferida por 

Kakuzo Okakura para as senhoras que o auxiliaram no trabalho do departamento Chinês e 

Japonês do Museu de Boston. O autor evidencia como a atitude de reverência às obras de arte 

por parte do crítico japonês instaura um momento criativo e confere significação a um fazer 

que, de outra forma, se reduziria a um mero procedimento técnico, e apresenta a imersão em 

profundidade implícita na atitude contemplativa que caracteriza a cultura tradicional do Japão 

e que se ausenta do modo de ser do homem contemporâneo. 

A mesma questão da opção criativa é abordada no artigo O transcendente e o terreno à 

flor da pele: Considerações antropológicas do romance Dona Flor e seus dois maridos, de 

Jorge Amado, por Wanderson Salvador Francisco de Andrade Campos. Ao comentar o dilema 

da protagonista, põe em evidência o corpo humano como o ponto de encontro de suas duas 

naturezas: a divina e a biológica, e mostra como o romancista brasileiro aponta o caminho da 

criatividade para se chegar à inteireza. 

Além da sessão Temática, compõem esta edição artigos, que, também contribuem para 

ampliar a compreensão do homem como um ser criativo e, por essa razão, espiritual. 

Alexandre Cardoso Oshiro, no artigo Ryûkyû Buyô: A evolução da performance e sua 

significação, utiliza a teoria da semiótica russa, ou semiótica da cultura, para ampliar a 

compreensão da evolução da performance na prática do Ryûkyû Buyôdas, isto é, das danças 

tradicionais de Okinawa. 

Inês Maria Rodrigues e Juliana Santos Graciani apresentam, no artigo Coaching Divino: 

Um Caminho na Formação do Ser Humano Integral, algumas convergências e divergências 

entre a concepção de Mokiti Okada a respeito da formação que possibilita ao ser humano 

manifestar sua verdadeira natureza e o conceito de desenvolvimento de alta performance 

humana utilizado em um processo de Coaching, quando propõem o chamado Coaching 

Divino.  

No artigo A polissemia simbólica nas expressões litúrgicas da Igreja Messiânica 

Mundial, Emilson Soares dos Anjos analisa diversos símbolos contidos nas expressões da 

Liturgia Messiânica, a partir de seu espectro no Brasil, e o faz com uma visão 

fenomenológica, focalizando a hierofania na Revelação recebida pelo seu Fundador. 

Completa este número, a tradução inédita, do idioma japonês para o português, da 

segunda parte do texto Para corresponder à Vontade Divina - “Um ser humano que 
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personificou o amor de Deus”, de autoria da reverenda Kiyoko Huguchi, missionária pioneira 

da difusão da religião messiânica nos Estados Unidos e Havaí, de grande relevância para a 

teologia messiânica. 

 

 

 

Eunice Vaz Yoshiura 

Organizadora desta edição 

 

 

 

NOTA DOS EDITORES 

 

A capa desta edição foi elaborada a partir da obra de arte de autoria de Eunice Vaz 

Yoshiura, coordenadora do curso de pós-graduação em Arte e Desenvolvimento Humano, 

turma 2014, da Faculdade Messiânica. 
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A ARTE NA ATUAÇÃO DA IGREJA MESSIÂNICA NO 

BRASIL DE 1955 A 1995 

 
Art in the work of Sekai Kyusei Kyo in Brasil – from 1955 to 1995 
 

Margarete Bugov Braz
1
 

Eunice Vaz Yoshiura
2
 

 

Resumo: Propõe-se aqui apresentar a arte na prática da espiritualidade a partir do pensamento 

de Meishu-Sama, título religioso de Mokiti Okada, fundador da Igreja Messiânica 

Mundial – religião original do Japão, criada em 1935 e trazida para o Brasil em 1955. 

Partindo da forma como Meishu-Sama vivenciou, atuou, pensou e escreveu a respeito 

da arte e do Belo como caminho para o desenvolvimento e a elevação da 

espiritualidade, identifica-se como a Igreja Messiânica Mundial do Brasil pragmatizou 

esse pensamento. Busca-se caracterizar sua atuação a partir de dados referentes aos 

eventos relacionados à arte por ela realizados. Esses dados foram levantados junto aos 

meios internos de comunicação da instituição e se referem ao que ela apoiou, participou 

ou promoveu desde o início de suas atividades no país, em 1955, até 1995, data da 

inauguração do Solo Sagrado do Brasil. 

Palavras-chave: Arte. Belo. Espiritualidade. Religião. Pragmatismo. 

 

Abstract: We intend to present the art in the practice of spirituality from Meishu-Sama’s 

thought, religious name of Mokichi Okada, founder of the Sekai Kyusei Kyo – a 

Japanese religion, created in 1935 and introduced in Brazil in 1955. From the way 

which Meishu-Sama experienced, acted, thought and wrote about art and the Beauty as 

a path to develop and elevate the spirituality, we can identify how Sekai Kyusei Kyo put 

these concepts in practice. Its work will be characterized from data concerning art 

events made by the institution. These data were gathered from the internal 

communication media of the institution, since the beginning of its activities in Brazil, in 

1955, to the inauguration of the Sacred Grounds of Brazil, in 1995. 

Keys-Word: Art. Beauty. Spirituality. Religion. Pragmatism. 

 

Os parâmetros da pesquisa 

 

Este artigo resulta da pesquisa realizada para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

da Pós-graduação Lato Sensu em Teologia e Espiritualidade promovido pela Faculdade 

Messiânica, cujo texto Arte na prática da espiritualidade: eventos realizados pela Igreja 

                                                 
1
 Pós-graduada (lato sensu) em Teologia e Prática da Espiritualidade pela Faculdade Messiânica. Licenciada em Educação 

Artística. Contato: mbugov@terra.com.br 
2
 Doutora pela Escola de Comunicações e Arte da Universidade de São Paulo – USP. Docente da Faculdade Messiânica – 

Fundação Mokiti Okada. Contato: eunicevy@uol.com.br 

TEMÁTICA 
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Messiânica Mundial do Brasil no período de 1955 a 1995 pode ser consultado na íntegra na 

Biblioteca Mokiti Okada, situada na Fundação Mokiti Okada na cidade de São Paulo. 

A arte na Igreja Messiânica, religião instituída no Japão em 1935 e trazida para o Brasil 

em 1955, é apresentada neste trabalho como uma prática, um meio ou um caminho para a 

elevação espiritual do ser humano. 

Segundo Meishu-Sama, o contato do homem com a arte ou a sua apreciação é um meio 

para desenvolver a sua sensibilidade e elevar a sua espiritualidade, pois “a consciência do 

Belo é o que de melhor existe para a elevação dos sentimentos humanos” (FMO-MOA, 2005, 

v. 5, p. 50). 

Para Mokiti Okada, fundador da Igreja Messiânica Mundial (IMM), cujo título religioso 

é Meishu-Sama, a arte era de primordial importância e fez parte de toda a sua vida. Desde 

cedo, demonstrou sua afinidade com a criatividade artística e apreciação estética, o que o 

levou a se expressar no decorrer de toda a sua trajetória – seja pessoal, empresarial ou 

religiosa – por meio da caligrafia, pintura, poesia, vivificação floral, como também do 

paisagismo e da arquitetura, além de manifestar uma grande capacidade de avaliar e 

colecionar importantes obras de arte. 

Na vida religiosa, a construção de Solos Sagrados, denominados por Meishu-Sama 

como “Protótipos do Paraíso Terrestre” (FMO-MOA, 2005, v. 5, p. 48), foi a sua obra maior; 

um legado deixado por ele como um modelo do Mundo Ideal, onde a arte divina expressa pela 

natureza se associa à beleza criada pelo homem. 

Foram construídos no Japão três Solos Sagrados: em Hakone, Atami e Kyoto. Essas 

construções foram idealizadas, realizadas e acompanhadas, em sua maior parte, pessoalmente 

por ele. Nos Solos Sagrados de Hakone e Atami, foram construídos dois Museus de Arte com 

valiosos acervos.  

Apresentam-se adiante alguns conceitos fundamentais do pensamento de Meishu-Sama 

que possibilitam a apreensão de suas concepções de arte e Belo como um caminho para o 

desenvolvimento da espiritualidade. Em tal perspectiva, objetivamos evidenciar como a Igreja 

Messiânica Mundial do Brasil (IMMB) pragmatizou o pensamento de Meishu-Sama por meio 

da arte.  

Para viabilizar essa pragmatização foi instituída em janeiro de 1971 a Fundação Mokiti 

Okada (FMO), renomeada como Fundação Mokiti Okada (MOA), em 1982, para manter a 

unidade com a sigla da instituição no Japão. Criada pela IMMB, a FMO é uma entidade 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, considerada de utilidade pública em âmbito 
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federal. Essa instituição transcende o aspecto religioso e assume a missão de “Concretizar a 

trilogia Verdade-Bem-Belo da Filosofia de Mokiti Okada, a fim de criar o mundo ideal – o 

Paraíso Terrestre”. Atua junto à sociedade elaborando, desenvolvendo e executando projetos 

na área de arte e cultura, além de educação, saúde, meio ambiente e assistência social. Busca, 

assim, contribuir para a construção de uma sociedade harmoniosa e progressista no sentido de 

concretizar o pensamento de Meishu-Sama, que concebia a IMM como uma ultrarreligião, 

isto é, uma igreja abrangente, que atua além do campo religioso. 

Com o intuito de evidenciar esse aspecto de pragmatização, foram realizados uma 

pesquisa e um levantamento dos eventos e ações relacionados à arte promovidos, realizados 

ou apoiados pela IMMB, de 1955 a 1995, ano em que foi inaugurado o Solo Sagrado de 

Guarapiranga.  

Para tanto, foram consultados os meios de comunicação internos da Igreja em diferentes 

épocas. A primeira publicação, o Jornal Éden, editado de abril de 1963 a dezembro de 1964, 

em Londrina – oito anos após a data considerada o marco inicial da difusão da fé messiânica 

no Brasil –, denota que, após alguns anos, foi necessária a criação de um veículo que reunisse 

os membros da Igreja e que comunicasse os eventos que aconteciam nas localidades 

próximas. De janeiro de 1965 até julho de 1966, o meio interno de comunicação passou a ser 

o Jornal Glória, que foi editado em São Paulo, local então definido para estabelecimento da 

Sede Central do Brasil em 1965. A partir de abril de 1967, o Jornal Glória passou a ser 

chamado de Revista Glória, apresentado em novo formato e impressão colorida. A Revista 

Glória foi editada até o mês de outubro de 1969. 

De novembro de 1969 até agosto de 1972, não houve nenhum meio de comunicação 

interno oficial da Igreja, ficando, portanto, um espaço de quase três anos sem informações dos 

eventos artísticos ocorridos nesse período. 

Em setembro de 1972, foi criado o Jornal Messiânico, editado mensalmente e 

distribuído em todo o País. Ele foi utilizado como fonte desta pesquisa até o mês de fevereiro 

de 1996. 

A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho compreende uma pesquisa 

bibliográfica, para identificar o pensamento referente à arte expresso nos escritos e na 

biografia do fundador da Igreja Messiânica, a partir de publicações de ensinamentos e textos 

de Meishu-Sama, tais como o Alicerce do Paraíso, volumes 1, 2, 3, 4 e 5, e Luz do Oriente, 

volumes 1, 2 e 3. Serviram como ponto de partida para o trabalho aqui relatado, e também 

como inspiração para a realização da vontade de contribuir para que uma visão mais ampla a 
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respeito da arte na Igreja Messiânica fosse aqui alcançada, a tese da professora Eunice Vaz 

Yoshiura, A função mágica da Arte (1992), que a partir da filosofia de Meishu-Sama 

evidencia o potencial de realização do processo criativo para concretizar projetos 

construtivos; e a dissertação da professora Heloisa G. Terror, A salvação através do Belo ( 

2009), que aborda o Belo como caminho apresentado por Meishu-Sama para a Salvação do 

ser humano e mostra que toda a sua obra tem esse objetivo.  

Foi também consultada a apostila de estudo da Faculdade Messiânica, Vida e Obra de 

Meishu-Sama (2009), e o livro Caminhada, do artista Shiguero Watanabe (1968), que narra o 

seu encontro com a Igreja Messiânica e como, através da arte, ele difundiu o Johrei e a 

filosofia de Meishu-Sama. Também, foram utilizadas como fonte várias matérias da Revista 

Glória e do Jornal Messiânico em forma de depoimentos e testemunhos da época em que os 

eventos ocorriam e, ainda, os livros do artista Kandinsky, Do Espiritual na Arte (1996), do 

filósofo G. W. F. Hegel, Estética-Ideia e o Ideal e Fenomenologia do Espírito (1998), e de 

Benedito Nunes, Introdução à Filosofia da Arte (2005). 

Será abordada a atuação da IMMB desde 1955, data da sua fundação, até 1995, ano da 

inauguração do Solo Sagrado do Brasil, mencionando-se alguns eventos, em diferentes 

categorias, escolhidos pela sua repercussão, importância ou inovação. 

 

Presença da Arte na Igreja Messiânica no Brasil  

Meishu-Sama, visando ao seu ideal de difusão, apresentou um conceito de 

ultrarreligião, cujas características determinaram na IMM atividades que podemos denominar 

como ultrarreligiosas. 

Ele explica que a religião está acima de quaisquer outros valores como os da Filosofia, 

da Moral e da Ciência, e foi criada para resolver os problemas que estas não conseguem.  

De acordo com Meishu-Sama, a IMM abrange o Cristianismo, o Xintoísmo, o Budismo, 

o Confucionismo, a Filosofia, a Ciência, a Arte, enfim, todas as expressões da cultura.  

A respeito dos conceitos de Verdade, Bem e Belo, Meishu-Sama escreve: “a Verdade é 

o estado natural de todas as coisas” (FMO-MOA, v. 1, p. 37), e “a sua manifestação concreta 

é a própria realidade, autêntica, expressa corretamente, sem o mínimo erro, impureza ou 

obscuridade” (p. 39); “[...] o Bem é causado pelo teísmo nascido do pensamento espiritualista, 

e o seu oposto, o Mal, causado pelo ateísmo nascido do pensamento materialista” (p. 41). O 

Bem se expressa através de pensamentos, palavras e ações. O Belo é o sentimento e pode ser 
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desenvolvido pela apreciação de obras da natureza ou pelas obras criadas pelos artistas. 

Assim, a arte proporciona ao ser humano a maneira mais prazerosa e fácil de elevar o espírito.  

Ele afirma que “[...] visando à concretização do Plano Divino, a Igreja Messiânica 

Mundial não mede esforços para promover a Arte” (FMO-MOA, v. 5, p. 50), pois, para ele, a 

religião está profundamente relacionada à arte, sendo que esta tem como missão “[...] 

enobrecer os sentimentos do homem e enriquecer-lhe a vida, proporcionando-lhe alegria e 

sentido” (ibidem). 

Para Meishu-Sama, o espírito do artista, que fica impregnado na sua obra, influencia o 

espírito de quem a aprecia, pois [...] “as vibrações espirituais emitidas pela alma do artista 

tocarão a sensibilidade das pessoas através das obras” (FMO-MOA, v. 5, p. 60). Por isso, há 

necessidade do aperfeiçoamento da arte e consequentemente do artista, para que ela possa 

influenciar de uma maneira positiva o ser humano, despertando neste o Bem, motivando-o a 

uma transformação de si e do mundo, pois o Belo não é simplesmente uma satisfação 

individual, mas também algo que se reflete nos outros: “[...] é uma espécie de boa ação” 

(FMO-MOA, v. 5, p. 63).  

Meishu-Sama utilizou-se da arte como um meio para comunicar os seus pensamentos e 

as suas orientações. Idealizou e realizou nos três Solos Sagrados do Japão a arquitetura e o 

paisagismo, além da construção de dois Museus: o Museu de Belas Artes em Hakone, 

inaugurado em 15 de junho de 1952, e o Museu de Arte em Atami, que funcionou até 1982, 

em um prédio próximo ao Templo Messiânico, quando foi inaugurado o novo prédio, 

projetado especialmente para o Museu de Arte MOA em comemoração ao centenário do 

nascimento de Meishu-Sama. Ele construiu locais específicos para a cerimônia do chá e o 

teatro noh. Criou um estilo próprio de ikebana. Esses tipos de arranjos florais são utilizados 

em todos os ambientes messiânicos. Suas caligrafias são utilizadas para as representações da 

Luz de Deus nos altares e nos ohikaris – medalhas usadas por quem ministra johrei – Luz 

transmitida pelas mãos. Tais formas de arte são parte integrante dos rituais e ambientes 

messiânicos tanto no Japão como no Brasil. Mas aqui queremos focalizar especialmente o 

empenho da Igreja Messiânica na expansão de atividades artísticas de modo geral. 

No Brasil, a arte esteve presente desde o início da difusão da Igreja Messiânica em 1955 

até os dias de hoje. A princípio, serviu como um meio de integração com a sociedade 

brasileira. A IMMB cresceu e desenvolveu cada vez mais atividades artísticas e culturais, 

instituindo com essa finalidade, em 1971, a Fundação Messiânica, que depois passou a ser 

chamada em 1982 de Fundação Mokiti Okada (MOA). Em 1995, foi inaugurado o Solo 
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Sagrado de Guarapiranga, em São Paulo, a partir de um arrojado projeto concebido e 

realizado pela Igreja e que abrange várias linguagens artísticas e expressa o belo e a arte como 

um ideal para a humanidade.  

Em 1956, em Curitiba, o artista, poeta e empresário Shigueru Watanabe, encontrava-se 

com a sua esposa, seu sogro e a filha doentes, e eles se curaram pelo Johrei. 

Devido a esse fato, em retribuição, Shigueru difundiu o Johrei como uma maneira de 

agradecer as graças recebidas por seus familiares. 

No dia 10 de janeiro de 1957, em Londrina, o artista inaugurou uma exposição 

individual com pinturas e poemas haiku de sua autoria. No vernissage, ele apresentou o Johrei 

aos amigos e convidados: “Em 1957 fiz uma exposição de quadros em Londrina e ao mesmo 

tempo transmitia o Johrei, para melhor divulgação da Messiânica” (IMM, 1968, p.2). 

A exposição tinha o intuito de unir e salvar por meio da arte e também era uma maneira 

de difundir o Johrei. O artista, com enorme sentimento de gratidão, queria comunicar e 

compartilhar a graça recebida. 

Com o aumento de milagres, Shigueru escolheu a residência do seu sobrinho Ricardo 

Maruishi, em Londrina, como ponto de atendimento para difusão. 

Em 1969, foi inaugurada a Sede Central da IMMB no bairro da Vila Mariana, em São 

Paulo, que passou a coordenar as atividades da Igreja. 

Os registros publicados no Jornal Éden e Jornal Glória dessa época indicavam 

manifestações culturais que faziam parte das atividades religiosas – cultos e festividades da 

Igreja – como, por exemplo, as apresentações do Coral Messiânico e de convidados, como 

Orquestras de Câmara e Coral do Teatro Municipal, ou ainda as projeções de filmes 

produzidos para cinema. 

A IMMB foi crescendo, sobremaneira, e, cada vez mais, os eventos, as festas e as 

reuniões aconteciam como uma maneira de difundir a fé, a confraternização e a integração 

com a sociedade brasileira, pois, a princípio, a maioria dos membros eram japoneses ou 

nisseis descendentes dos primeiros imigrantes japoneses do Brasil. 

Nas comemorações ou festas de confraternização, eram apresentados grupos de danças 

folclóricas japonesas e brasileiras, e grupos musicais eruditos e populares.  

Nas décadas de 1980 e 1990, foram formados grupos de teatro que encenaram diversas 

peças teatrais, inclusive infantis. 
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Em 1974, foi trazida para o Brasil a Academia Sanguetsu de Vivificação pela Flor. A 

partir de então, a arte da Ikebana no estilo Sanguetsu se expandiu por meio de cursos, 

exposições e publicações por todo o Brasil. 

Em 19 de janeiro de 1971, foi instituída a Fundação Messiânica, posteriormente 

denominada Fundação Mokiti Okada. Em 1981, em alinhamento com a instituição japonesa, 

foi denominada Fundação Mokiti Okada (MOA). Foi estabelecida em um prédio construído 

para essa finalidade, inaugurado em 1982, ano em que se comemorava o centenário do 

nascimento de Meishu-Sama. 

A Fundação Mokiti Okada, “entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, foi 

considerada de Utilidade Pública Federal”. Atua em todo o País e “desenvolve projetos para 

estimular a formação de uma sociedade harmoniosa e progressista”.   

Elabora e desenvolve projetos nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, arte e 

assistência social que promovam a verdadeira saúde, prosperidade e paz. 

Na área de Arte e Cultura, a Fundação Mokiti Okada (MOA) tem por missão 

desenvolver a arte como representação do Belo, que projeta o Bem e promove a Verdade. 

Divulga o Belo em suas mais diversas manifestações, no intuito de incorporá-lo ao cotidiano 

das pessoas. Fazem parte dessa área o Setor de Pesquisa e Produção Cultural, o Núcleo 

Musical, Ikebana Saguetsu e o Instituto de Cerâmica (IACE). A seguir, cada um desses 

setores será brevemente apresentado. Também, serão citados a Empresa Novo Mundo, por ser 

a responsável pela Arquitetura e Paisagismo da Igreja, o Setor de Educação, o CEMES e a 

Faculdade Messiânica, além de alguns projetos que a Fundação Mokiti Okada (MOA) 

desenvolve atualmente, como o Projeto Planeta Azul “Por um mundo melhor”. 

 

Setor de Pesquisa e Produção Cultural: nas décadas de 1980 e 1990, foram promovidos e 

realizados inúmeras exposições, salões de arte, gincanas de arte infantil e eventos que 

obtiveram uma grande e positiva repercussão de público e crítica. Todas as atividades 

artísticas e culturais eram abertas a toda a sociedade brasileira e não só aos membros da Igreja 

Messiânica Mundial do Brasil. Os Salões de Belas Artes Brasil-Japão, por exemplo, tinham 

como objetivo a integração dos dois povos, brasileiro e japonês, por meio da arte.  

Para desenvolver a consciência de que a prática da Verdade-Bem-Belo conduz o ser 

humano a tornar-se um artista em tudo o que realiza, o Setor de Pesquisa e Produção Cultural 

empenha-se na divulgação do Belo em suas mais diversas manifestações, resgatando a arte da 
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posição de mero objeto de deleite para transformá-la em um instrumento de conhecimento, 

educação e elevação da espiritualidade. 

Promovem-se exposições, processos de catalogação do acervo MOA de obras, Projeto 

AGIR com beleza – Kids & Teens, cursos e encontros, vivências de percepção artística, 

eventos e grupos de estudo e planejamento. O pensamento de Meishu-Sama embasa as ações 

do setor na formação de uma identidade sedimentada e coerente com a filosofia.  

 

Ikebana Sanguetsu: a Academia Sanguetsu de Vivificação pela Flor, instituída no Brasil em 

1974, tem como objetivo divulgar a Arte da Ikebana no estilo Sanguetsu. A arte da Ikebana 

foi então praticada por alunos que participavam de cursos regulares oferecidos pelas unidades 

da Igreja em todo o País. As atividades promovidas pela Academia Sanguetsu hoje são: aulas 

em cursos regulares, apresentados em módulos, Sanguetsu Flex – que consiste em aulas, ou 

workshops, com o mesmo conteúdo do curso regular, porém com a flexibilidade de local, dia 

e horário, em empresas, residências, hospitais, orfanatos, escolas etc., vivências –, o contato 

com a flor, aberto a todos, alunos ou não. As vivências podem ser temáticas, focalizando datas 

como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, Primavera etc. 

 

Instituto de Arte e Cerâmica (IACE): desde 1982, cursos promovidos pela Fundação 

Mokiti Okada, ministrados em escolas de cerâmica, têm como objetivo desenvolver a 

sensibilidade dos alunos. De 1995 até 1999, o curso de cerâmica se chamava Motiveart e, no 

ano 2000, passou a ser denominado Instituto de Arte Cerâmica (IACE).  

Segundo o Ministro José Vieira, coordenador do IACE em São Paulo, mais de 6.000 

alunos já fizeram os cursos, que são abertos à sociedade. 

As atividades desenvolvidas são: Cursos de Modelagem Livre, Torno Elétrico, Estrutura 

Figurativa e Abstrata, In company e Exposições. 

 

Núcleo Musical: o projeto de música da Fundação Mokiti Okada apresenta, entre seus 

objetivos, a missão de orientar e educar musicalmente, “contribuir para a formação musical e 

formar homens altruístas, úteis à sociedade e capazes de contribuir para o futuro da 

humanidade conforme as Leis da Natureza”.  

Até 1969, esteve sob a direção e regência do maestro Wolf Schaia. Posteriormente, foi 

instituída a Secretaria de Corais para coordenar as atividades musicais em todo o País. Em 

2005, foi criado o Setor Musical ligado à Fundação Mokiti Okada em São Paulo, que hoje 
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desenvolve atividades musicais como: Coral Adulto, Coral Infanto-Juvenil, Coral Vozes de 

Ouro – da melhor idade, formados por membros da Igreja ou não, em várias localidades  do 

País, a Banda Marcial Mokiti Okada, formada em 2002, e a Orquestra de Violões composta 

por aproximadamente 60 integrantes, na cidade de São  Paulo. 

Além das apresentações realizadas em atividades da Igreja – como cultos, cerimônias e 

aprimoramentos –, o Setor Musical participa e promove encontros de corais em São Paulo e 

outras localidades. 

 

Arquitetura e Paisagismo: em 1980, foi criada, na IMMB, uma divisão de engenharia para 

gerenciar os projetos arquitetônicos e as obras de construção das Igrejas. Em 1999, foi 

instituída a Construtora Novo Mundo (CNM), que faz parte do grupo Korin 

Empreendimentos e Participações Ltda. A CNM tem hoje 11 anos, e dela faziam parte as 

áreas de Construção (Engenharia e Arquitetura) e Paisagismo. Em maio de 2005, foi aberta a 

empresa CNM Serviços de Jardinagem e Paisagismo Ltda., que assumiu as atividades de 

paisagismo. Para a realização do projeto de construção do Solo Sagrado de Guarapiranga,  foi 

criada uma equipe especial  composta por profissionais das áreas de engenharia, arquitetura e 

paisagismo.  

 

Setor de Educação: a Fundação Mokiti Okada (MOA) atua no Setor de Educação por meio 

das instituições criadas com esse fim, além de constantemente desenvolver projetos nesta 

área.  

O Centro Educacional Messiânico (CEMES) foi instituído na década de 1990, no Rio de 

Janeiro, tendo funcionado por mais de 20 anos com a proposta de educar com base na 

Verdade, no Bem e no Belo e na visão de que a verdadeira Educação deve ser integral, 

desenvolvendo os aspectos emocionais e espirituais, além dos físicos e mentais. 

Com a Faculdade Messiânica, a primeira instituição de ensino superior da Igreja, 

assume também a missão de “Formar cidadãos que façam da Verdade sua razão de viver. 

Além dos cursos de Graduação em Teologia e Pós-Graduação Lato Sensu em Teologia, 

Educação e Educação Ambiental, a Faculdade Messiânica também oferece cursos livres ou 

virtuais. Nas áreas do Belo e da Arte, promove cursos livres e palestras. Realiza ainda 

seminários e propõe grupos de estudo direcionados para uma reflexão espiritualista.  

Atualmente, a Fundação Mokiti Okada (MOA) desenvolve alguns projetos, como, por 

exemplo, o Projeto “Planeta Azul: por um mundo melhor”, idealizado por Koji Sakamoto, 



18 » A arte na atuação da Igreja Messiânica no Brasil de 1955 a 1995  

Saberes em Ação · Ano 02 · N° 04 · Jul/Dez 2014 

reverendo da IMMB. Foi lançado em 1997, com a revista em quadrinhos Planeta Azul. O 

objetivo do projeto é, em linhas gerais, possibilitar a educadores, alunos e famílias discussão e 

reflexão a respeito de valores éticos universais, para promover uma educação que desenvolva 

o altruísmo e o espiritualismo em todos os atores da escola. 

O projeto é aplicado nas escolas das redes pública e privada, diretamente com a direção 

e coordenação, com educadores, alunos e pais, e visa a desenvolver, por meio das histórias em 

quadrinhos – com personagens com características e qualidades definidas –, o caráter e o 

altruísmo nas crianças. 

Os personagens também são apresentados no teatro e fazem parte do Projeto Teatro 

Planeta Azul vai às Escolas. Na peça infantil “Salve o Planeta”, foram abordadas também 

questões ecológicas. 

O Projeto CINE GUARÁ foi realizado em Guaraqueçaba, no Paraná, pela Fundação 

Mokiti Okada (MOA), entre 2007 e 2014, com o apoio da Prefeitura Municipal de 

Guaraqueçaba, da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de 

Guaraqueçaba e do Ministério da Cultura, após uma pesquisa com os moradores de 

Guaraqueçaba, que constatou que 89% da população nunca tinha ido ao cinema. 

 

Solo Sagrado do Brasil: o Solo Sagrado de Guarapiranga, marco elegido neste trabalho para 

definir o final do período do levantamento de dados, é a maior das realizações da IMM com 

relação à arte e ao Belo no Brasil. Foi construído às margens da represa de Guarapiranga em 

São Paulo, ocupando uma área de 327.500 metros quadrados. Sua construção se iniciou em 

1991 e foi inaugurado em novembro de 1995. A partir de então, tornou-se o principal local da 

IMMB, considerado pelos messiânicos como sagrado e símbolo de grande força espiritual, de 

onde a sua luz é emanada para todo o mundo.  

Assim como os Solos Sagrados do Japão, em Hakone, Atami e Kyoto, que foram 

idealizados por Meishu-Sama (1882-1955) como “Protótipos do Paraíso Terrestre”, o Solo 

Sagrado de Saraburi da Tailândia, inaugurado em 1996 e o Solo Sagrado do Brasil 

representam a concretização do Mundo Ideal, o Mundo do Belo.  
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Figura 1 – Solo Sagrado do Brasil às margens da Represa de Guarapiranga. 

 

Ao idealizar o protótipo do Paraíso Terrestre, Meishu-Sama, conforme escreve em seus 

ensinamentos, queria proporcionar às pessoas, por meio do contato, um local destinado 

também ao lazer, bons sentimentos e sensações, de modo a esquecer, mesmo que por alguns 

momentos, o mundo atribulado em que vivem, vislumbrando um mundo melhor. 

No Solo Sagrado de Guarapiranga, embora projetado a partir dos modelos construídos 

por Meishu-Sama, foram consideradas as características peculiares do Brasil, como, por 

exemplo, as condições físicas e naturais do local, na idealização e realização de seu projeto. É 

composto por espaços definidos: o Portal de Entrada, o Jardim de Bambus, o Caminho do 

Paraíso que leva ao Templo, ladeado por espelhos d’água, a Escada Arco-íris, composta por 

sete lances de degraus e ladeada por canteiros de flores com as cores do arco-íris. Segundo 

Ribeiro (2009, p. 94), na dissertação Um protótipo do Paraíso à Brasileira, o projeto de 

construção do Solo Sagrado de Guarapiranga foi idealizado a partir de um sonho do Revmo. 

Tetsuo Watanabe, então presidente da IMMB.  
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Figura 2 – Templo Messiânico. 

 

O Templo Messiânico, totalmente aberto à natureza – ao ar livre – é composto por um 

conjunto de 16 colunas de concreto medindo 18 metros de altura e três metros de diâmetro na 

base, dispostas em um círculo de 60 metros de diâmetro, unidas por um anel na parte superior. 

No centro do altar do templo, ergue-se uma torre com 71 metros de altura. 

O altar do Templo Messiânico é composto por três altares: ao centro, no altar dirigido a 

Deus, está assentada a imagem da Luz Divina; à direita, fica o consagrado a Meishu-Sama; e 

à esquerda, aos Antepassados. 

Foi concebido no Solo Sagrado um Centro Cultural destinado a atividades culturais e 

artísticas, onde são realizadas exposições de arte, ikebana, cerâmica, caligrafias e desenhos 

realizados por Meishu-Sama e outros artistas. Também, é realizada nesse espaço a Arte da 

Cerimônia do Chá. 

 

Obras e eventos artísticos 

Com base na pesquisa realizada nos veículos de comunicação internos da IMMB – 

Jornal Éden, Jornal Glória, Revista Glória e Jornal Messiânico –, efetuamos um 

levantamento dos eventos artísticos idealizados, promovidos, realizados ou apoiados pela 

IMMB no território brasileiro no período de 1955 a 1995, apresentado a seguir, em ordem 

cronológica e por categorias, de acordo com a linguagem artística utilizada. São elas: 

Arquitetura e Paisagismo, Artes Plásticas e Múltiplos, Cerâmica e Escultura, Cinema, Cursos 

de Arte, Fotografia, Ikebana, Literatura e Publicações, Música e Teatro e Dança.  
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Arquitetura e Paisagismo: no início da difusão da Igreja Messiânica no Brasil, as unidades 

religiosas eram estabelecidas em imóveis cedidos pelos novos membros ou em imóveis 

alugados. Conforme a Igreja se expandia, aumentava também a necessidade de novas e mais 

apropriadas instalações. 

Definido o local para o estabelecimento da Sede Central do Brasil, foi construído um 

prédio especialmente projetado para o seu funcionamento no bairro da Vila Mariana, em São 

Paulo, inaugurado em 1969.  

Em maio de 1977, foi inaugurada a Igreja de Brasília. Também, foram construídas 

novas Igrejas Regionais, que tinham a função de administrar e abranger uma grande área de 

uma determinada região do País. Como exemplo, podemos citar o projeto e a construção da 

Igreja Regional de São Paulo (IRESP), na Vila Mariana, inaugurada em março de 1982, com 

um arrojado projeto concebido por Ken Mabe, filho do renomado artista Manabu Mabe; e 

também a Igreja Regional do Rio de Janeiro (IRERJ), no Grajaú, no Rio de Janeiro. 

Em outubro de 1982, foi inaugurado o Edifício Mokiti Okada em São Paulo, na Vila 

Mariana, espaço destinado a abrigar os vários departamentos da Igreja Messiânica e também 

da Fundação Mokiti Okada (MOA). Foi feita a seguinte chamada na capa do Jornal 

Messiânico (1982): “Edifício Mokiti Okada: Marco inicial de um novo tempo”. 

Os projetos citados eram encomendados e contratados de terceiros, porém eram 

acompanhados pela Igreja. A partir de 1980, foi criado dentro da Igreja o setor, que 

posteriormente, passou a ser uma divisão de engenharia, para acompanhar o desenvolvimento 

dos projetos e a realização das obras. Em maio de 1999, tornou-se a Empresa Construtora 

Novo Mundo Ltda., responsável pelos projetos, sua execução e a manutenção das instalações 

da IMMB. 

 

Artes Plásticas e Múltiplos: a iniciativa para as ações com objetivo de promover a arte partiu 

a princípio dos membros ou dirigentes das unidades da Igreja. Posteriormente, com a 

instituição da Fundação Mokiti Okada, ampliou-se a atuação da Igreja junto à sociedade 

brasileira.    

O objetivo comum, registrado nos relatos ou nas matérias publicadas nos meios de 

comunicação da IMMB, era contribuir com a divulgação da arte como manifestação do Belo 

para a elevação dos sentimentos humanos. 

Foram realizados inúmeros eventos de artes plásticas entre 1955 e 1995 – exposições 

individuais e coletivas de artistas brasileiros, de arte infantil, salões de arte, exposições 
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didáticas, exposições internacionais e exposição do acervo da Fundação Mokiti Okada 

(MOA).  

 Comentaremos seis eventos que tiveram grande repercussão devido à sua importância 

no meio artístico, à visitação de grande público e àoa aceitação da crítica: 

- Exposição de Belas Artes Brasil-Japão, realizada pela primeira vez em 1973 (Jornal 

Messiânico, 1973, p.3) e novas versões em 1975, 1977, 1979, 1981 e 1983. Participavam 

deste evento artistas brasileiros e japoneses. As exposições das obras eram realizadas em três 

cidades do Brasil e em três cidades do Japão. Seu objetivo era incrementar os laços de 

amizade entre os dois países levando a arte a um maior número de pessoas, assim como à 

sociedade brasileira a apreciação das obras realizadas por artistas orientais e brasileiros.  

- Salão Brasileiro de Arte, realizado pela primeira vez em janeiro de 1979 (Jornal 

Messiânico, n. 77, jan. 1979, capa), em São Paulo e no Rio de Janeiro, com mais duas versões 

em São Paulo: II Salão Brasileiro de Arte, em dezembro de 1980 (Jornal Messiânico, n. 99, 

jan. 1981, capa e p. 6), e o III Salão Brasileiro de Arte, em dezembro de 1982 (Jornal 

Messiânico, n. 123, jan. 1983, p. 6). Especialmente em 1982, participaram renomados artistas 

brasileiros – Carlos Scliar, Armando Sendin, Enrico Bianco, Inimá de Paula, Manabu Mabe, 

Thomas Ianelli e Tomie Ohtake, dentre outros. As 1.620 obras dos 540 artistas inscritos foram 

selecionadas por um júri composto por conceituados críticos de arte, marchands e artistas 

plásticos – Aldemir Martins, Frederico Moraes, Kazuo Wakabaiashi e Wolfgang Pfeiffer. As 

153 obras dos 51 artistas selecionados foram apresentadas em uma grande exposição, sendo o 

1º prêmio atribuído a Antonio Henrique Amaral. O objetivo desses eventos era promover a 

produção artística no território nacional e, por meio desta, apresentar ao público uma arte de 

alto nível. 

- Salão da Paz, realizado pela primeira vez em outubro de 1977 (Jornal Messiânico, n. 

62, nov. 1977, p. 5) em Brasília, com mais duas versões – em outubro de 1978 e 1979. 

Organizado pela Fundação Messiânica do Brasil, tinha por objetivo homenagear a 

Organização das Nações Unidas (ONU). Participavam desta exposição artistas brasileiros e de 

outros países. 

- Exposição de Ukyio-e – xilogravuras japonesas – realizada em São Paulo, no Edifício 

Mokiti Okada, de 30 de outubro a 24 de novembro de 1982. (Jornal Messiânico, n. 122, 

dez.1982, p. 6). Inédita no Brasil, foi realizada pela Fundação Mokiti Okada, Fundação Brasil 

Japão de Artes Plásticas e Jornal São Paulo Shimbum. Apresentava as xilogravuras do artista 
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Ando Hiroshige com o tema “As 53 Vilas da Estrada Tokaido”. Recebeu a visitação de 

104.000 pessoas. 

- 1º Encontro de Arte Infantil (Jornal Messiânico, n. 121, nov. 1982, p. 3), grandioso 

evento realizado no mês de outubro de 1982, em comemoração ao Ano Internacional da 

Criança, com o objetivo de incentivar a apreciação e a expressão através do Belo entre as 

crianças. Realizado em praças, ruas e parques de vários bairros do Rio de Janeiro, contou com 

a participação de crianças e adolescentes de três a 15 anos, realizando trabalhos em pintura, 

colagem, modelagem, desenho, dança, teatro e recreação. Participaram aproximadamente 

1.200 crianças. 

- A Escultura ao alcance de Todos (Jornal Messiânico, n. 252, dez. 1993, p. 10), 

exposição apresentada na 4ª versão, registrada em novembro de 1993, voltada para portadores 

de deficiência visual, com permissão ao público para tocar as obras. O evento foi realizado em 

prol de três instituições que cuidavam de pessoas com deficiência visual. Participaram artistas 

brasileiros com obras em escultura, pintura com relevo, cerâmica, entalhes e tapeçaria.  

 

Cerâmica e Escultura: na entrada da Sede Central do Brasil, na Vila Mariana, em São Paulo, 

encontra-se em exposição permanente, encomendada especialmente para o local, uma obra de 

arte em cerâmica japonesa, realizada pelo artista Tadayoshi Ito. 

Em abril de 1982, foram iniciados os cursos de cerâmicas do IACE (Jornal Messiânico, 

maio 1982, p. 7), promovidos pela Fundação Mokiti Okada. As exposições de cerâmica 

visavam a apresentar os trabalhos realizados pelos alunos dos cursos e também dos 

professores. A primeira exposição de cerâmica registrada data de outubro de 1982, organizada 

pela Escola de Cerâmica do Rio de Janeiro, teve a participação dos alunos, professores e 

crianças. A partir de 1983, exposições com criações de alunos e professores aconteceram 

anualmente na Sede Central da Igreja e, posteriormente, na Fundação Mokiti Okada e no Solo 

Sagrado de Guarapiranga, a partir de 2007. 

Além das exposições realizadas anualmente, o IACE apresenta uma exposição 

permanente no Solo Sagrado de Guarapiranga. 

 

Cinema: a arte do cinema foi promovida pela Igreja Messiânica no início da difusão, 

mediante a projeção de filmes, geralmente com temas variados, que eram projetados para os 

membros e convidados, com o objetivo de divertir e também angariar fundos destinados à 

realização de projetos. Essas sessões ocorreram na década de 1960, como os registrados em 
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1963 em Londrina (Jornal Éden, jun. 1968, p. 2) e 1968 em Curitiba (Revista Glória, out. 

1968, p. 38), no estado do Paraná. Em março de 1980, o filme “Gaijin – Caminhos da 

Liberdade”, dirigido por Tizuka Yamasaki (Jornal Messiânico, n. 90, fev. 1980, capa), um 

grande sucesso de público e crítica no circuito comercial de cinema, foi prestigiado pela 

IMMB com a participação de membros da Igreja na sua produção. 

 

Cursos de Arte: em 10 de outubro de 1980, foi criado o curso de Sensibilização Artística 

(Jornal Messiânico, n. 93, jun./jul. 1980, p. 8), sob a coordenação da professora Eunice Vaz 

Yoshiura. O objetivo do curso era despertar e desenvolver a sensibilidade dos alunos através 

da arte. Composto por módulos, compreendia atividades de música, expressão corporal, 

modelagem em argila, escultura, pintura, arte verbal, desenho e teatro. Eram realizados a 

princípio no Centro de Aprimoramento e Formação de Recursos Humanos (CAFRH), em São 

Paulo, nas imediações da Sede Central, e, posteriormente, no Edifício da Fundação Mokiti 

Okada, com a organização a cargo da Fundação Messiânica e do Grupo de Arte. 

Conforme relatou a professora Eunice Vaz Yoshiura em entrevista, o método de 

sensibilização se baseava na vivência do processo criativo em aula, seguida de reflexão a 

respeito das características de comportamento mobilizadas nas atividades com referência nos 

ensinamentos de Meishu-Sama. 

Em dezembro de 1982, foi realizada uma exposição didática dos trabalhos dos alunos 

(Jornal Messiânico, n. 122, dez. 1982, p. 4) no Edifício Mokiti Okada em São Paulo. 

O Curso de Sensibilização Artística foi ministrado até 1998 e teve grande repercussão 

entre membros da Igreja e não-membros, a julgar pela grande procura e também pelos 

interessantes relatos de pessoas que vivenciaram enormes transformações em suas vidas. 

Ainda segundo a professora, o curso foi frequentado por membros que atuavam em diversos 

setores da atividade messiânica. Nos dias atuais, é possível constatar a aplicação do processo 

de sensibilização em atividades da Academia Sanguetsu de Ikebana, dos cursos de cerâmica 

do IACE, na preparação de visitantes do Solo Sagrado de Guarapiranga e na atuação de 

ministros e missionários da Igreja. 

Também, foram registrados os Cursos de Primavera em setembro e outubro de 1969 em 

São Paulo (Revista Glória, ago. 1969, p. 5 e 44), com o curso intensivo de História da Arte, 

cujo objetivo era levar, tanto aos fiéis da igreja como aos convidados, informações culturais e 

artísticas; em agosto de 1976, também em São Paulo, o curso de Belas Artes (Jornal 

Messiânico, n. 47, ago. 1976, p. 4), aberto à sociedade, com o objetivo de lecionar desenho, 
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pintura e modelagem; em outubro de 1980 e março de 1981, realizado  em São Paulo, o curso 

Básico de Arte; em 1982, o curso de Noções de Arte na Casa de  Difusão Botafogo, Rio de 

Janeiro; o curso de Pintura em Tecidos, ministrado  em São Caetano do Sul, São Paulo, em 

1983; e o curso de Percepção Visual da Obra de Arte (Jornal Messiânico, n. 129, jul. 1983, p. 

6), ministrado pelo professor Dr. Irineu de Moura, na VI Exposição de Belas Artes Brasil-

Japão, em maio e  junho do mesmo ano. 

 

Fotografia: a arte da fotografia foi incentivada pela IMMB com a promoção de concursos 

focalizando temas relacionados à natureza ou à religião. Foram registradas duas exposições de 

fotografias, realizadas em 1982 (Jornal Messiânico, n. 122, dez. 1982, p. 5), e seis concursos 

internos, nas décadas de 1970 e 1980, para os membros da Igreja, com a exposição dos 

trabalhos selecionados. O primeiro concurso de fotografia, realizado em 1969 (Revista Glória, 

set. 1968, p. 4), teve a participação dos membros das igrejas do Brasil e do Japão. Os 

trabalhos que obtiveram premiação foram expostos nos dois países, além de terem sido 

publicados nos meios de comunicação da Igreja, o Jornal Eiko (Japão) e o Jornal Glória 

(Brasil). Em 1980, foi realizada uma nova versão, organizada pela Sede Central da IMM do 

Japão (Jornal Messiânico, n. 98, dez. 1980, p. 2). Os concursos eram amplamente divulgados 

nos meios de comunicação internos da Igreja. 

 

Ikebana: em 1974, foi instituída no Brasil a Academia Sanguetsu de Vivificação pela Flor. A 

arte da Ikebana foi então divulgada e praticada por alunos que participavam de cursos 

regulares. A cada dia, aumentavam o número de locais que ofereciam tais cursos e o número 

de alunos também. Em pouco tempo, os arranjos florais vivificados pelos alunos e professores 

começaram a ser apresentados em exposições de Ikebana por todo o Brasil. 

A arte da Ikebana difundiu-se rapidamente, pois era aberta tanto aos membros da Igreja 

quanto à sociedade, inclusive às crianças. 

Em novembro de 1972, foi noticiada (Jornal Messiânico, n. 3, nov. 1972, p. 4) a 

abertura do Curso de Ikebana, promovido pela então Fundação Messiânica do Brasil, 

realizado no Prédio da Fundação, na Vila Mariana, São Paulo. Em março de 1973, foi 

realizado o 1º Curso de Ikebana em Santos (Jornal Messiânico, n. 6, mar. 1973, p. 3). 

Em 16 de novembro de 1974, foi inaugurada, em São Paulo, a 1ª Escola de Ikebana 

estilo Sanguetsu no Brasil (Jornal Messiânico, n. 26, nov. 1974, p. 8). Um ano e meio depois, 

em meados de 1976, a Academia Sanguetsu entregou o diploma do curso a 260 alunos (Jornal 
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Messiânico, n. 47, 1976, p. 3). No mesmo ano, foi realizado um curso de Ikebana com 

professores do Solo Sagrado do Japão. 

Em Santos, no estado de São Paulo, 160 alunos receberam o diploma em agosto de 1977 

(Jornal Messiânico, n. 60, set. 1977, p. 7). Na mesma época, foi realizada no Rio de Janeiro 

uma Exposição de Ikebana, que teve a visitação de mais de 5.000 pessoas. 

A 1ª Exposição Nacional de Ikebana (Jornal Messiânico, maio 1979) foi realizada em 

Brasília na Sede Social do Clube Congresso em abril de 1979, com a presença do presidente 

da IMM do Japão e outras autoridades de diversos países.  

Os eventos eram realizados, muitas vezes, fora das unidades da Igreja, como, por 

exemplo, a exposição no Orquidário Municipal de Santos (Jornal Messiânico, n. 60, set. 

1977, p.7) em agosto de 1977; em 21 de setembro de 1981, no Edifício da Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos (ECT) (Jornal Messiânico, n. 108, out. 1981, p. 4), em 

comemoração pelo lançamento da Série de Selos Flora Brasileira – Flores do Planalto Central; 

no Palácio das Artes em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em novembro de 1981, com 

visitação de mais de 3.000 pessoas e patrocínio de várias empresas; em fevereiro de 1982, no 

Ceasar Park (Jornal Messiânico, n. 113, mar. 1982, p. 2), um hotel em Ipanema, Rio de 

Janeiro; no Museu da Imagem e do Som (MIS), em maio de 1982 (Jornal Messiânico, n. 117, 

jul. 1982, p. 5), a Academia Sanguetsu representou a IMMB em uma exposição que reuniu 

todos os estilos de Ikebana. O número de visitantes foi superior a 6.000 pessoas. Em agosto 

de 1982, no Instituto Agrônomo de Campinas, em São Paulo, realizou-se a exposição dos 

arranjos feitos pelos alunos do Instituto, dentre outras.  

Além das exposições realizadas em todo o País, foram ministrados cursos abertos a toda 

a sociedade e lançadas publicações para estudo e divulgação. 

 

Literatura e Publicações: a IMMB incentivou a arte da Literatura – Poesia, prosa e redação 

–, promovendo concursos literários com premiações e publicações nos meios de comunicação 

internos. Também, realizou cursos de oratória, redação e comunicação, além de publicações 

de reproduções artísticas ou de livros, feitas especialmente para venda, ambos destinados, 

devido aos temas e aos membros da Igreja. 

A Revista Glória da IMMB publicou, em 1968 (Revista Glória, ago. 1968, p. 28), 

poesias enviadas pelos membros da Igreja. Na década de 1970, foram realizados vários 

concursos literários, como, por exemplo, em 1978, o Concurso de Prosa (Jornal Messiânico, 

n. 75, nov. 1978, p. 7), que já apresentava a sua 4ª edição.   
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Também, foram publicadas pela Fundação Mokiti Okada, em abril de 1982, uma série 

de reproduções das caligrafias e outra de imagens de Kannon (Jornal Messiânico, n. 120, out. 

1982, p. 6), pintadas por Meishu-Sama, além do lançamento do IV Volume do livro Salvação 

através do Belo, da série Caminho da Felicidade, em fevereiro de 1982 (Jornal Messiânico, n. 

113, mar. 1982, capa). 

No inicio de 1982, foi realizada a 1ª Mostragem de Poesias na Difusão Botafogo (Jornal 

Messiânico, n. 115, maio 1982, p. 6), Rio de Janeiro, com a exposição de 13 poemas e 

ilustrações. 

Também, foram registrados os cursos de Oratória e Comunicação (Jornal Messiânico, 

n. 115, maio 1982, p. 7), iniciados em 1979, que foram noticiados até o ano de 1982; e ainda 

o Curso de Arte e Comunicação, com início em 1981, ministrado pela professora Vida Alves, 

com aulas de redação e comunicação. Em 1983, a IMMB, representada pela Professora 

Eunice Vaz Yoshiura, com palestra e workshops, participou do VI Encontro da Associação 

dos Professores de Língua Portuguesa, realizado na Universidade de São Paulo (USP) (Jornal 

Messiânico, n. 131, set. 1983, p. 6). 

 

Música: a música, sob a forma de canto Coral, foi a primeira manifestação artística 

promovida pela IMMB, desde o início da sua difusão, pontuando eventos e reuniões dos 

membros da Igreja tanto de cunho religioso como comemorativo. O Coral Messiânico, 

formado em 1966, era composto por membros da Igreja e se apresentava nos cultos e 

confraternizações, apresentando músicas compostas especialmente para o grupo.  

Também, era uma constante a apresentação de convidados, como a Orquestra de 

Câmara do Teatro Municipal de São Paulo, que se apresentou na inauguração da Sede Central 

do Brasil da Igreja Messiânica, em São Paulo, em 1969 (Revista Glória, jun. 1969, p. 23), o 

Coral Paulistano do Teatro Municipal, em homenagem feita pela IMMB e pela FMO, na 

comemoração dos 70 anos do Teatro Municipal de São Paulo, em 29 de setembro de 1981, 

além de músicos e cantores líricos e populares (Jornal Messiânico, n. 108, out. 1981, capa). 

Foram realizados festivais, como o 1º Festival de Música dos Jovens Messiânicos 

(Jornal Messiânico, n. 109, nov. 1981, p. 5), com o objetivo de ajudar a construir uma 

sociedade ideal sem restrições religiosas, políticas ou filosóficas. “O Rio cantou a paz e a 

alegria” foi a chamada do Jornal Messiânico (Jornal Messiânico, n. 109, nov. 1981, p. 5) para 

a notícia do evento realizado em outubro de 1981, no Ginásio Clube Municipal, no Rio de 
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Janeiro. O mesmo festival aconteceu em São Paulo, na mesma época, no Teatro Nídia Licia 

(Jornal Messiânico, n. 109, nov. 1981, p. 5). 

Em 1971, com a instituição da Fundação Messiânica, foi criado o Setor Musical, 

responsável pelas atividades do Coral Messiânico, Coral Infantil, Orquestra de Violões e 

Banda Mokiti Okada, que participam, além dos eventos relacionados à Igreja, de encontros de 

música em São Paulo e outras localidades. 

 

Teatro e Dança: os eventos de apresentação de peças teatrais em 1965 foram parte das 

comemorações dos 10 anos de difusão da IMM no Brasil (Jornal Glória, jan. 1966, p. 5) e 30 

anos no Japão. O objetivo era comemorar a difusão da Igreja nos dois países. O teatro, nesse 

evento e em outros, foi associado a apresentações de música, canto e dança. Na década de 

1980, a Igreja teve seus próprios grupos de teatro, formados na maioria pelos membros das 

unidades religiosas, geralmente do setor Jovem da Igreja, a exemplo do Grupo de Teatro 

Infanto-Juvenil MOA, que apresentou a peça “Mundo Colorido” (Jornal Messiânico, n. 114, 

abr. 1982, p. 5) no Teatro USP, na cidade de São Paulo, em 1982, e do grupo de teatro 

amador da Difusão Santa Cecília, São Paulo, que encenou a peça “As aventuras de Pardoca” 

(Jornal Messiânico, n. 97, nov.19 80, p. 4), apresentada em creches e orfanatos, e em 

setembro de 1980 e em novembro de 1981 na IRESP (Jornal Messiânico, n. 109, nov. 1981, 

p. 4), em São Paulo. O objetivo do grupo era despertar o amor e o cultivo do Bem e do Belo.  

Na peça “Papagaiada, ai de nós” (Jornal Messiânico, n. 98, dez. 1980, p. 6), do Setor 

Jovem da Difusão Penha, apresentavam-se problemas da sociedade.  

A linguagem teatral propiciou que o pensamento espiritualista fosse comunicado à 

sociedade. O intuito era, pela arte, levar temas de amor, alegria e reflexão a todos. As peças 

eram apresentadas em festas, comemorações, confraternizações e também a pessoas que não 

tinham acesso à arte, como pacientes de hospitais, internos de creches e orfanatos, e 

estudantes. Foram levantados pela pesquisa realizada seis grupos de teatro. Foram constatados 

também cursos de teatro: o Curso de Iniciação ao Teatro, iniciado em abril de 1982 (Jornal 

Messiânico, n. 117, jul. 1982, p. 4), no Edifício da Sede Central da IMMB, promovido pela 

FMO, e o Exercício de Aprimoramento para Teatro Infantil, com 35 crianças, que 

desenvolveu o tema Primavera (Jornal Messiânico, n. 121, nov. 1982, p. 3), em outubro de 

1982, na Casa de Difusão de Curitiba.  

No inicio da difusão da IMM no Brasil, grupos de profissionais de dança tradicional 

japonesa se apresentavam nos eventos, nas festas comemorativas ou nas confraternizações. O 
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Corpo de Baile Sakakibara (Jornal Messiânico, n. 42, mar. 1976, p. 8), por exemplo, se 

apresentou no início de 1975. Eram frequentes os Festivais de Folclore Japonês ou as Feiras 

Messiânicas: Feira das Nações. Tinham o objetivo de prestigiar a arte e a cultura japonesas 

aqui no Brasil, considerando-se que ainda a maioria dos membros da Igreja eram japoneses ou 

descendentes diretos. Quando o número de membros brasileiros foi aumentando, as 

apresentações de grupos de dança folclóricas japonesas adquiriram o sentido de informar e 

compartilhar a arte e a cultura de outro país; neste caso, o de origem da religião. 

Na VI Exposição de Belas Artes Brasil-Japão de 1983, apresentaram-se grupos de dança 

ocidental e oriental e grupos teatrais (Jornal Messiânico, n. 129, jul. 1983, p. 6). 

 

Considerações finais 

Mokiti Okada, fundador da Igreja Messiânica, aqui muitas vezes referido pelo titulo 

religioso Meishu-Sama, deixou em seus escritos e no exemplo de suas ações a importância do 

Belo e da Arte como um caminho para a elevação da espiritualidade do ser humano. 

A questão colocada neste trabalho foi: a Igreja Messiânica Mundial pragmatiza o 

pensamento de Meishu-Sama em relação à arte e ao Belo? De que maneira? O que foi aqui 

tratado mostra a forte presença da arte e do Belo na atuação da Igreja Messiânica no Brasil no 

período estudado e evidencia, mostrando obras, realizações e eventos, como esta instituição 

põe em prática as orientações do seu fundador.  

A síntese das realizações e eventos relacionados à arte mostra que, na primeira década 

do estabelecimento da Igreja Messiânica no Brasil – de 1955 a 1965 – o cinema, a música e o 

teatro eram as expressões artísticas presentes nos eventos que a IMM realizava. A música era 

apresentada nos cultos religiosos e reuniões. Já o cinema e o teatro tinham o objetivo de reunir 

os fiéis da Igreja. 

Na década de 1966 a 1975, podemos constatar novas formas de expressão, como, por 

exemplo, as artes plásticas, os cursos de arte e de cerâmica, a Ikebana com a instituição no 

Brasil da Academia Sanguetsu de Vivificação pela Flor em 1974, a fotografia nos concursos 

promovidos pela IMMB, a dança presente nos eventos e festas, e a literatura por meio da 

poesia e das publicações da Igreja. 

As artes plásticas, especialmente a Ikebana, tiveram uma expressão cada vez maior 

nas décadas de 1976 a 1985 e de 1986 a 1995, e, consequentemente, houve um aumento dos 

cursos de arte.  
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A partir de uma análise mais ampla, podemos nos abrir para uma visão do presente, do 

passado e de um possível futuro, pois, ao analisarmos um evento, identificamos a sua 

intenção, reconhecemos a ação em si e os resultados que se tornam fato, com seus efeitos e 

repercussão.  
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ARTE E ESPIRITUALIDADE: TRANSCENDÊNCIA NA 

PRODUÇÃO E CONTEMPLAÇÃO DA CERÂMICA 

 
Art and Spirituality: transcendency in the production and contemplation of 

ceramics 
 

José Vieira Filho
3
 

 

Resumo: O presente estudo, objeto deste artigo, pretende demonstrar a transcendência que 

ocorre na produção e contemplação da cerâmica. Em outras palavras, apresentar o 

vínculo entre Espiritualidade e Arte e, para tanto, os conceitos sobre espiritualidade 

pontuados por Leonardo Boff e de Meishu-Sama constituem os pontos de apoio para o 

estudo. Acrescentamos igualmente as considerações de Meishu-Sama relativamente à 

arte, as quais constituem a forma central para estruturação da pesquisa. Para isso, 

analisamos todo o processo de produção da Arte Cerâmica – desde a escolha da argila 

até as queimas –, que é descrito neste artigo. Concomitantemente, a fase de 

contemplação da obra é igualmente levada em consideração desde o início da produção 

até o resfriamento do forno, prosseguindo com a obra finalizada no encontro do 

ceramista.   

Palavras-chave: Transcendência. Espiritualidade. Contemplação. Cerâmica. Arte. 

 

Abstract: This article aims to demonstrate the transcendency which occurs in the production 

and contemplation of ceramics. In other words, we intend to present the bond between 

Art and Spirituality; to achieve this, the concepts concerning spirituality by Leonardo 

Boff and Meishu-Sama support our study. Meishu-Sama's considerations about art are 

also included, which compound the main framework of our research. For this, we will 

analyze the whole process of producing ceramics - from the choice of the clay to the 

burning stage -. At the same time, the stage of contemplating the work is also 

considered from the beginning of the production to the cooling of the oven, until the 

finished piece of work. 

Keywords: transcendency, spirituality, contemplation, ceramics, art. 

 

O conceito de espiritualidade 

A espiritualidade é um tema bastante abrangente. Fiores & Goffi (2005) dedicaram 

quase mil e duzentas páginas do Dicionário de Espiritualidade para englobar verbetes sobre o 

assunto. Já na apresentação do dicionário, os autores dão um panorama geral da 

espiritualidade contemporânea: (FIORES & GOFFI, 2005) Esse homem vive sem 

compreensão da existência humana e, logo, não assume uma atitude orientadora, decisiva e 

unificante.    
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A espiritualidade pertence a um campo semântico de diferentes concepções 

antropológicas e cósmicas nas relações entre corpo e espírito.  Fiores, por exemplo, afirma: 

“A espiritualidade é encarada dentro de perspectiva antropológica; é a prerrogativa das 

pessoas autênticas que, em face do ideal e da história, constataram uma escolha axiológica 

decisiva, fundamental e unificante, capaz de dar sentido definitivo à existência” (2005, p.347). 

Vale ressaltar que a espiritualidade já não é exclusividade das discussões teológicas cristãs; 

atualmente, ela é atribuída a todo homem que esteja aberto para a vida e nela compreenda 

suas verdadeiras dimensões. O homem não consegue viver a vida sem encontrar nesta um 

sentido e, como um ser racional, busca entendê-la. Mesmo diante de demandas familiares, 

sociais e profissionais da atualidade, cresce cada vez mais o interesse das pessoas em entender 

os caminhos que levam à espiritualidade. 

O budismo foi uma importante fonte de inspiração para os pensadores atuais da 

espiritualidade no Ocidente, visto que trouxe um contraponto à cultura dominante cristã, ao 

desvincular a espiritualidade da religião. As palavras do líder espiritual budista, Dalai Lama, 

exemplificam esta separação entre espiritualidade e religião: 

 

Julgo que religião esteja relacionada com a crença no direito à salvação 

pregada por qualquer tradição de fé, crença esta que tem como um de seus 

principais aspectos aceitação de alguma forma de realidade metafísica ou 

sobrenatural, incluindo possivelmente uma idéia (sic) de paraíso ou nirvana. 

Associados a isso estão ensinamentos ou dogmas religiosos, rituais, orações 

e assim por diante. Considero que espiritualidade esteja relacionada com 

aquelas qualidades do espírito humano – tais como amor e compaixão, 

paciência e tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de 

responsabilidade, noção de harmonia – que trazem felicidade tanto para a 

própria pessoa quanto para os outros. (DALAI LAMA apud BOFF, 2006, 

pp.15-16). 
 

Nascido em 1938, Leonardo Boff é um pensador contemporâneo que se inspirou na 

religião budista para formar seu entendimento de espiritualidade, abordando a transcendência 

e defendendo a sustentabilidade socioambiental. Em 2001, recebeu o Prêmio Nobel 

Alternativo da Paz por seu comprometimento com a justiça social e a ecologia. Segundo Boff:  

 

A espiritualidade é uma das fontes primordiais, embora não seja a única, de 

inspiração do novo, de esperança alvissareira, de geração de um sentido 

pleno e de capacidade de autotranscendência do ser humano. Porque o ser 

humano só se sente plenamente humano quando busca ser super-homem, 

pois ele se vivencia como projeto infinito. (BOFF, 2006, p.10). 
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Maria Júlia Kovács, psicóloga, a exemplo de Boff, discute a dimensão da 

transcendência na espiritualidade. Em sua visão e palavras: 

 

Espiritualidade, como possibilidade de o ser humano viver um sentido de 

transcendência, está ligada a uma compreensão do sentido da vida. Está 

relacionada com a religiosidade intrínseca, envolvendo a contemplação e 

reflexão sobre as experiências da vida (KOVÁCS apud PESSINE; 

BARCHIFONTAINE, 2008, p.145). 
 

Nesta perspectiva, a autora se refere a um conceito de espiritualidade que não pressiona 

o ser humano a formalizar regras para constituí-la. Ao contrário, a espiritualidade se 

caracteriza de acordo com as emoções do ser humano.  

Meishu-Sama, um estudioso japonês, baseado em grande parte no pragmatismo, fundou, 

nos anos 1930, a Igreja Messiânica Mundial, que hoje conta com cerca de dois milhões de 

membros no mundo inteiro. Ele sugere que a religião seja usada como um instrumento para 

construir o paraíso na terra, sem miséria, sem doença e sem conflito. A filosofia deste 

pensador é o ponto de partida da discussão deste trabalho sobre espiritualidade e arte 

cerâmica.   

Nasceu em 23 de dezembro de 1882 em Tóquio, capital do Japão e foi registrado com o 

nome Mokiti Okada. Assim que fundou a Dai Nipon Kannon Kai (Entidade Religiosa Kannon 

do Japão) em 1º de janeiro de 1935, recebeu o título de Meishu-Sama (Senhor da Luz). Foi 

pensador, pintor, calígrafo, colecionador de objetos de arte, religioso, projetista de jardins, 

escritor, poeta, filantropo e mestre de ikebana, além de ter criado um novo método de 

agricultura.  Faleceu em 10 de fevereiro de 1955. 

Em 4 de fevereiro de 1950, instituiu a Sekai Kyussei-Kyo (Igreja Messiânica Mundial), 

com a fusão da Igreja Kannon do Japão e da Igreja Miroku do Japão. Nos anos que se 

seguiram, divulgou intensamente seu pensamento cuja essência é a trilogia Verdade–Bem–

Belo, que fundamenta as três práticas principais dessa igreja: Johrei, Agricultura Natural e o 

Belo. 

O Johrei (Joh = purificar / rei= espírito) é transmitido por meio das mãos. O objetivo é 

eliminar as máculas espirituais, propiciando harmonia e saúde ao corpo físico. Desta maneira, 

tanto o indivíduo que ministra o Johrei quanto aquele que o recebe tornar-se-ão pessoas mais 

felizes, livres das três grandes calamidades que geram sofrimento: doença, pobreza e conflito. 

Em 1935, ele sistematizou os princípios básicos desse método agrícola, que, em 

obediência à lei da natureza, produz alimentos inteiramente naturais, puros e sadios. O 

método proposto por Mokiti Okada proporciona uma cultura agrícola sustentável, que protege 
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o planeta e oferece alimentos saudáveis e saborosos. A prática da agricultura natural consiste 

em não usar nenhum tipo de produto químico, em fortalecer o solo com compostos naturais 

(capim e folhas secas) e em deixar o solo aquecido para o melhor desenvolvimento da planta.  

O Belo, por sua vez, está na Verdade e no Bem, e o paraíso terrestre a que Meishu-Sama 

se refere é o mundo do Belo. Este tem uma relação com o ser humano no que concerne à 

beleza dos sentimentos e do espírito. Em geral, todo comportamento humano deve ser belo, 

porque dele nascerá o belo social, o qual deverá expandir-se para as relações pessoais e em 

todos os campos da sociedade, desde educação, saúde e política, até os meios de transporte e o 

cotidiano da vida humana. O Belo é expresso através da arte; não só a arte da vida, mas 

também a arte elaborada pela mão do homem. O contato com obras-primas purifica a 

consciência do ser humano, proporcionando-lhe verdadeiro êxtase. Este contato ainda 

desenvolve a beleza harmoniosa no espírito do homem. Meishu-Sama diz: “Conduzo as 

pessoas ao caminho do Reino dos Céus ensinando-lhes a Verdade, praticando o Bem e 

fazendo com que elas apreciem o Belo” (FMO-MOA, 1997, p.119). O Belo propõe à vida do 

ser humano um caminho para a espiritualidade. 

O Instituto de Arte Cerâmica (IACE) é um setor da Fundação Mokiti Okada, a qual foi 

fundada para implementar o pensamento de Meishu-Sama na sociedade, além dos limites da 

religião. O objetivo do IACE é promover o desenvolvimento artístico valendo-se da cerâmica 

como forma de crescimento e elevação do ser humano, por meio do ensino de técnicas de 

modelagem e pintura em alta temperatura. Desde o primeiro momento, o aluno é incentivado 

a aliar sua capacidade expressiva às técnicas ensinadas. Esse aprendizado traz inúmeros 

benefícios, entre eles, o desenvolvimento da criatividade, a prevenção do estresse e o 

autoconhecimento, e propõe, desse modo, um caminho de espiritualidade aos alunos. 

Segundo Meishu-Sama, a espiritualidade está na relação profunda entre o espírito e a 

matéria. Qualquer ser humano necessita conscientizar-se dessa relação. A relação profunda 

entre o espírito e a matéria deve ser de evolução, progresso e mudanças para um crescimento 

espiritual. Além dessa relação intrínseca, os seres humanos estão envolvidos pela relação 

entre o Céu e a Terra. O espaço, que viabiliza a sobrevivência do homem, está compreendido 

entre o Céu, a Terra e a Natureza. Ele está aberto e é propício às evoluções espirituais do Ser. 

É nele que o homem deve evoluir por meio do amor e da compaixão, buscando uma 

inteligência divina. Segundo Meishu-Sama, a espiritualidade pode estar dentro de cada um 

como pode ser aprendida junto à natureza. A observação desta é o melhor caminho para o 

crescimento do espírito, visto que ela se renova constantemente sem nenhuma interrupção. Da 
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mesma forma, os projetos arquitetônicos e as construções também estão sempre em evolução, 

dado o avanço científico-tecnológico. De forma geral, as florestas e vegetações estão sempre 

crescendo em direção ao céu. Sendo assim, se tudo continua em eterna evolução; é dever do 

ser humano estar em plena sintonia com a natureza. Entretanto, a vida moderna tem afastado o 

homem dela. A busca da espiritualidade para o ser humano é fundamental para evolução e 

humanização da vida. A transcrição a seguir de trecho do livro Alicerce do Paraíso auxilia no 

entendimento desta visão de progresso pessoal: “É indispensável o progresso do espírito, isto 

é, a elevação da individualidade. Portanto, devemos prosseguir passo a passo, pacientemente, 

visando à perfeição, principalmente no que se refere à espiritualidade” (2008a, v.3, p.22). 

Certamente, quando o espírito se eleva gradualmente, tudo passa a se transformar no homem: 

sua personalidade, seu caráter e a forma de compreender a vida, o que fará com que ele tenha 

uma melhor qualidade de vida.  

Para Meishu-Sama, as intenções e os objetivos da sociedade definem as características 

pessoais indicativas da espiritualidade. Em outras palavras, atributos sociais como liberdade 

de expressão, individualização, democratização, família, religião, educação, saúde, cultura e 

arte interferem diretamente na espiritualidade individual. Neste contexto, os elementos que 

sinalizam transformações individuais em direção à sustentabilidade são: o pensamento do 

homem, a fé, a sinceridade, o destino, a humildade e o sentimento de gratidão. Este último 

aproxima o homem de Deus. Já o pragmatismo é definido pela bondade, cortesia, simpatia, 

tolerância, satisfação, insatisfação, ordem, atitude mental e conhecimento. 

A espiritualidade do ser humano também depende da forma de falar, visto que, para 

Meishu-Sama, a palavra tem espírito: 

 

A palavra, naturalmente, é constituída e emitida pela ação da voz, da língua, 

dos lábios e do maxilar inferior, mas a origem dessa emissão, não resta 

dúvida, é o pensamento, que se manifesta em forma de palavras. O 

pensamento é a manifestação da vontade. (2010 b, v.4, pp.51-52). 
 

No pensamento de Meishu-Sama, a manifestação da inteligência é o espírito da palavra 

e a materialização do espírito da palavra é a ação. Em suma, a espiritualidade é uma tríade: o 

pensamento, o espírito da palavra e a ação. O pensamento está conectado ao mundo espiritual; 

o espírito da palavra, ao mundo do espírito da palavra; a ação, ao mundo material. Desse 

modo, o espírito da palavra encontra-se entre o intermediário do oculto e do manifesto e é o 

mediador entre o pensamento e a ação. Se trabalhado com bons sentimentos, fé e felicidade, o 

espírito da palavra é um dos elementos de transformação da espiritualidade do indivíduo. Vale 
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ressaltar a importância da fé no desenvolvimento da espiritualidade. A sinceridade é o 

principal indicativo da presença da fé. Meishu-Sama escreve que: 

 

O objetivo da fé é alegrar a vida, dar-lhe tranquilidade e permitir que se 

desfrute do sabor de viver. Então as coisas da natureza se transfiguram: as 

flores, o vento, a lua, o cântico dos pássaros, a beleza das águas e das 

montanhas passam a ser vistos como dádiva de Deus para a alegria das 

criaturas. E passamos agradecer os alimentos, o vestuário e a casa em que 

vivemos, considerando-os como bênçãos, e a simpatizar com todos os seres, 

mesmo os irracionais e os inanimados. Sentimos que até o pequenino verme 

da terra se acha próximo de nós...É o estado de êxtase. (2010 b, v.4, p.50). 
 

Meishu-Sama inspirou-se no pragmatismo do filósofo norte-americano William James 

(1842-1910), que acreditava que a filosofia só era válida se fosse colocada na forma de ação.  

Outro aspecto importante da espiritualidade para Meishu-Sama é a busca pelo 

equilíbrio, como pode ser verificado em suas palavras: 

 

Ora, se tanto a satisfação como a insatisfação apresentam aspectos 

condenáveis, o que fazer? A resposta é simples: devemos evitar os extremos; 

o certo é manter o equilíbrio entre duas posições. Sei que falar é fácil e fazer 

é difícil, mas a vida é assim mesmo. O essencial é ser flexível, tendo por 

base a sinceridade. A pessoa que assim proceder, tornar-se-á útil à sociedade 

e, dessa forma, será bem-sucedida e feliz. (2010 b, v. 4, p. 44). 
 

No ensinamento “Saber das Coisas”, ele esclarece o que pretendemos apontar:  

 

Analisando essa expressão, vemos que ela significa experimentar 

ilimitadamente tudo que existe no mundo, penetrar, captar a essência das 

coisas e exprimi-la de alguma forma. (2008a, v.3, pp.31-32). 
 

Neste contexto, Meishu-Sama explana que o homem esclarecido e com conhecimento 

das coisas tem um grau de espiritualidade elevada. Com essa espiritualidade, ele pode ser útil 

à sociedade, participando dos campos sociais como saúde, educação e arte e fazendo suas 

contribuições. Esse grau de espiritualidade tem sua origem na transcendência. O homem pode 

adquirir uma espiritualidade elevada a partir da sua liberdade de viver. O ser humano é 

simultaneamente um ser livre para pensar e amar. Assim, rompemos com tudo, quando 

percebemos que nossa liberdade está aprisionada.  

Segundo Boff: “Então, possuímos essa dimensão de abertura, de romper com barreiras, 

de superar interditos, de ir para além de todos os limites. É isso que chamamos de 

transcendência. Essa é uma estrutura de base do ser humano (1938.p.28).” É nessa dimensão 

de abertura que o ser humano possui uma das fontes primordiais da espiritualidade, embora 
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não seja a única, como Boff se refere logo no início desse artigo sobre seu conceito de 

espiritualidade. Entretanto, é esta fonte da espiritualidade que gera a capacidade de 

autotranscendência. O teólogo entende que essa fonte da espiritualidade implica mudanças 

interiores no ser humano. Neste ponto, ele vai além, pois caracteriza as mudanças em níveis,  

ou seja, as que transformam a estrutura do ser humano (as mais profundas) e as que não 

transformam (superficiais). Meishu-Sama, em seus ensinamentos, não deixa claras as divisões 

que transformam o ser humano como Boff o faz, mas mostra que as características da 

espiritualidade estão em um caminho pragmático e propõe a espiritualidade na transformação 

do ser humano.  

  

Arte e espiritualidade 

Para Meishu-Sama, as mazelas da sociedade caracterizam o mundo como escuro e sem 

luz, deixando o homem propenso a cometer erros e crimes, a enganar as pessoas e a ter 

vontade de roubar. A este mundo ele deu o nome de mundo da noite. A missão de Meishu-

Sama e de sua religião era construir o paraíso terrestre, ou seja, trazer luz para o mundo, 

transformando-o em mundo do dia. Com luz, o mundo se torna mais claro e nítido, e o ser 

humano passa a ser correto e a procurar o caminho do bem. Ele acreditava que esta 

transformação já estava ocorrendo e que a arte era um instrumento para tal:  

 

Com essa atitude o ser humano buscará a arte. Tudo que se relaciona às 

belas-artes, à poesia, ao canto, aos instrumentos musicais, enfim, todas as 

manifestações artísticas, assim como as construções, as ruas, as cidades, os 

teatros, as instalações recreativas, as decorações de interior, as vestes 

individuais e tudo o mais se tornará extraordinariamente belo. (FMO-MOA, 

2007, pp.54-55). 

  

Meishu-Sama se refere ao paraíso terrestre como o mundo do belo. Para ele, a relação 

entre homem e arte está na beleza dos sentimentos e de suas atitudes. Se cada homem contiver 

essa beleza individual, nascerá um belo social. 

Na visão de Meishu-Sama, nos tempos primórdios da história, a humanidade possuía 

muitas características animais. Essas características selvagens se diluíram ao longo do tempo 

com o progresso gradativo da civilização. Ou seja, o progresso consiste na eliminação do 

caráter animal do homem. Entretanto, os homens ainda sofrem influências desse estado 

animal, a guerra é um exemplo do quanto às características animais prevalecem. A missão do 

artista é constituir o belo em sua arte a fim de eliminar essas características selvagens.  
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O crescimento da espiritualidade no ser humano também reside na compreensão da 

Verdade, do Bem e do Belo. No pensamento de Meishu-Sama, a Verdade é o simples estado 

natural das coisas. O bem é a boa ação que o homem pratica e tem sua origem enraizada na fé. 

O Belo é encontrado na natureza criada por Deus como as montanhas, as flores, os mares e os 

rios, bem como na beleza artística criada pelo homem.  

Integrando natureza e construções humanas, Meishu-Sama criou, em Hakone, Atami e 

Kyoto, belos jardins rodeando templos e museus, como protótipos do paraíso, ou do mundo 

da arte. 

Em Hakone, construiu o Museu de Belas-Artes, destacando obras tipicamente 

japonesas, não só para permitir a contemplação do belo, mas também como um modo de 

preservar obras artísticas que, em sua opinião, constituíam tesouro nacional japonês.  

O Museu de Arte de Atami (MOA Museum of Art) foi inaugurado em junho de 1982. 

Seu objetivo era atingir os olhos de quem o contemplasse, fazendo aflorar nas pessoas o 

sentimento do belo, que é latente no ser humano.  

A Associação Internacional Mokiti Okada, da qual os museus fazem parte, foi instituída 

com o objetivo de concretizar um mundo ideal de eterna paz, consubstanciado na perfeita 

Verdade, Bem e Belo. Essa associação desenvolveu-se internacionalmente com atividades 

culturais, educacionais, assistenciais, e outros fins, sem distinção de nacionalidade, raça ou 

religião, firmando convênios com pessoas e associações que tivessem os mesmos objetivos de 

propor a criação de uma verdadeira civilização. 

Sintetizando, pode-se dizer que Meishu-Sama postulou que a arte está presente em tudo 

o que existe na vida. Ela consegue oferecer ao ser humano um caminho constituído de uma 

estética que favorece a elevação espiritual individual. A arte está na própria natureza, nas 

estações do ano e na vida cósmica com seus elementos. 

Para Meishu-Sama, o cosmo tem significado religioso. Ele se referiu a três objetos 

sagrados que existem no Japão: a pedra, uma espada e o espelho. A pedra representa o Sol; a 

espada simboliza a lua crescente, e o espelho remete às direções. O espelho tem formato de 

um polígono de oito lados e cada lado representa os pontos cardeais e colaterais: Norte, Sul, 

Leste, Oeste, Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste.  

Os princípios baseados na Era do Dia estão no Sol. De acordo com Meishu-Sama, 

devemos conscientizar-nos de que nossas ações se fundamentam na atração e não na repulsão. 

O Sol é uma esfera que possui raios; ele contém uma força atrativa que aquece, e sua 



40 » Arte e Espiritualidade: transcendência na produção e contemplação da cerâmica  

Saberes em Ação · Ano 02 · N° 04 · Jul/Dez 2014 

atividade pertence ao elemento fogo; por sermos influenciados por essa força atrativa exercida 

por ele, somos pacíficos, alegres, puros, corteses e flexíveis. 

Meishu-Sama tem no Sol e na Lua a justificativa da presença religiosa na função 

cósmica na relação com o ser humano. Essa presença religiosa diz respeito a conteúdos 

comportamentais e emocionais que dizem respeito a uma nova transição, que é a Era do Dia. 

Para ele, o homem vive em um misterioso, porém ordenado Universo, que evolui em 

constante movimento através de ciclos.  

Na percepção do pensador, o mundo viveu em uma grande obscuridade 

aproximadamente durante três mil anos e o que encontramos agora é uma nova era de luz. Em 

seus estudos, revelou que tudo o que existe no universo é composto de três elementos básicos 

e se desenvolve por meio das energias do Sol, Lua e Terra. O Sol dá origem ao fogo; a Lua, à 

água e a Terra, ao solo. Segundo ele: 

 

As energias do Fogo, da Água e do solo movem-se, cruzam-se e funde-se em 

sentido vertical e horizontal. Verticalmente, significa que do Céu a Terra há 

três níveis: o Sol, a Lua e a Terra. Isso pode ser claramente observado por 

ocasião de um eclipse solar. O Céu é o Mundo do Fogo, centralizado no Sol; 

o espaço intermediário é o Mundo da Água centralizado na Lua; a Terra é o 

Mundo do Solo, centralizado no globo Terrestre. Horizontalmente, significa 

a própria realidade em que nós seres humanos, estamos vivendo na face da 

terra, ou melhor, o Mundo Material, constituído do espaço e da matéria. 

(2008a, p.58). 
 

Existe uma energia maior emanada através dos elementos terra, água, ar e fogo, que são 

partes constitutivas do invisível mundo espiritual.  

Este estudo buscou revelar a espiritualidade por meio da arte cerâmica guiada pelo 

pensamento de Meishu-Sama, que oferece a possibilidade de conectar espiritualidade e arte. 

Todo o processo de produção da arte cerâmica tem origem nos elementos terra, água, ar e 

fogo. São esses mesmos elementos que movem a vida. Por essa razão, neste trabalho, 

apresentaremos a transcendência e a espiritualidade no processo de produção e contemplação 

da cerâmica.   

 

Transcendências e espiritualidade na arte cerâmica 

Segundo Leonardo Boff (2000), o processo de transcendência inicia-se no rompimento 

dos bloqueios emocionais de um indivíduo e permite a ele ultrapassar todos os limites. Esta é 

uma característica inerente ao ser humano e está relacionada com o atributo humano da 
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liberdade. O homem é um ser criativo, utópico, que revela e desvela o que sonha e é capaz de 

transcender, criando uma realidade utópica a partir do real.  

De acordo com Meishu-Sama, por meio da transcendência, o homem pode adquirir 

conhecimentos sobre tudo o que há no mundo ilimitadamente. Em outras palavras, o ser 

humano consegue penetrar e captar a essência das coisas e expressar suas experiências 

tornando-se uma pessoa esclarecida, flexível e criativa de forma a oferecer contribuições à 

humanidade (2007a, v.4). O ideal seria que o homem contemporâneo cultivasse sua 

sensibilidade a fim de abstrair a essência das coisas, porque é justamente através da 

transcendência que ele alcança a espiritualidade.  

Da mesma forma, o IACE – Instituto de Arte Cerâmica –, vinculado à Fundação Mokiti 

Okada – M.O.A. e ao pensamento de Meishu-Sama, possui a intenção de produzir arte 

cerâmica como uma ferramenta para alcançar a espiritualidade individual.  

O presente estudo relata observações e reflexões elaboradas a partir da experiência do 

IACE. 

Como a arte é uma das bases de sustentação do pensamento de Meishu-Sama, o IACE, 

há 32 anos, busca divulgar e desenvolver a expressão artística do ser humano como forma de 

elevação espiritual. Trata-se de uma escola de arte preocupada com dois aspectos principais 

da experiência artística: o prazer estético ligado ao Belo e o uso da arte como linguagem que 

permite ao ser humano a expressão de seus sentimentos, sonhos e desejos. A arte para o IACE 

é a expressão de uma subjetividade humana. O homem não somente se relaciona com a argila, 

mas com todos os elementos energéticos da terra, da água, do ar e do fogo. Tais elementos 

revelam as cores, as formas e a poesia, que nem sempre se expressam em palavras, e o 

consequente aprofundamento do autoconhecimento. As cores surpreendem os ceramistas, por 

meio do resultado de suas tonalidades. Estas dependem exclusivamente da queima e nunca do 

que é imaginado pelo ceramista. Como a temperatura do gás oscila bastante no espaço interno 

do forno, às vezes, imperceptivelmente, as peças são colocadas em lugares em que a 

temperatura não queima com maior intensidade, interferindo na tonalidade da cor. E o 

ceramista que não obtém uma tonalidade desejada, se frustra e fica contrariado. Aos poucos, 

ele busca uma compreensão maior a partir de uma contemplação mais detalhada. Ao observar 

sua obra, procura harmonizar-se com a forma e a cor, e percebe que a situação não é tão 

decepcionante assim. É nesta reflexão que acontece o autoconhecimento, revelando a 

inflexibilidade, a maneira de aceitar as coisas, o descontentamento com a obra e consigo 

mesmo. Todas essas questões ficam bem mais claras neste momento contemplativo.       



42 » Arte e Espiritualidade: transcendência na produção e contemplação da cerâmica  

Saberes em Ação · Ano 02 · N° 04 · Jul/Dez 2014 

O Ser Humano da antiguidade ao perceber de que o barro secava ao sol, descobriu que o 

fogo aumentava a resistência do material.  Ao manusear o barro criou formas, iniciando a 

produção de potes e vasilhas para o armazenamento de alimentos sólidos e líquidos.  

No texto “Opção – Terra” (2009), Leonardo Boff relata que homo (homem) vem de 

húmus (terra fértil). Adão, do mito bíblico, é Adam (o filho da terra em hebraico), que nasceu 

da adamah (terra fecunda). Inclusive, Adam é a própria Terra em sua expressão de 

consciência, de liberdade e de amor.  

Curiosamente, os mesmos elementos minerais contidos na argila existem também no 

corpo humano. Potássio, cálcio e ferro são exemplos clássicos destes minerais, que são 

absorvidos da terra pelos vegetais e transferidos ao homem através de sua alimentação. 

Meishu-Sama ainda ressalta a relação entre o cosmo e a Terra, enfatizando que o 

primeiro nos fornece a água, o ar e o fogo, que favorecem a vida. O Sol é a origem do 

elemento fogo; a Lua, do elemento água, e a terra, do elemento solo, centralizado no globo 

terrestre (2008a, p.58). Ele também relaciona os elementos da terra com os órgãos vitais do 

corpo humano:  

 

Desde a antiguidade o homem é considerado um pequeno universo. (...) O 

fogo, a água e o solo correspondem, respectivamente, ao coração, ao pulmão 

e ao estômago. O estomago digere o que é produzido pelo solo; o pulmão 

absorve o elemento Água; o coração, o elemento Fogo. Sendo assim, 

podemos compreender porque esses órgãos desempenham papel tão 

importante na constituição do corpo humano. (2008a, v.2, p.59). 

 

Em relação ao elemento ar, vale ressaltar que Meishu-Sama o relacionou ao espírito. 

Segundo ele, o mundo material em que vivemos é constituído do espaço e da matéria e, à 

medida que a matéria se forma dentro deste espaço, surge o elemento ar, ou o espírito.   

O ceramista está em busca do equilíbrio entre os elementos e a sua própria criação 

(obra). Durante este processo de produção da cerâmica, o artista obrigatoriamente se depara 

com uma proposta de espiritualidade, a qual oferece um equilíbrio maior no mundo. O 

ceramista trabalha constantemente com essas duas polaridades energéticas: a energia 

conservadora e intensiva da terra e a energia expansiva do fogo. Cabem ao ceramista o 

equilíbrio e a manutenção dessas energias.  

A produção de cerâmica tem seu próprio ciclo de transformações e, para um bom 

resultado final, é imperativo que o ceramista se adapte a este ciclo. Os cuidados com a 

preparação da argila, a queima, entre outros cuidados operacionais, garante que o tempo e o 

esforço empregados na produção se traduzam em resultados satisfatórios. Assim, o ceramista 
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precisa constantemente avaliar, peça por peça, o resultado da produção de sua cerâmica, para 

que suas próximas produções sejam melhores que as anteriores.  

O ceramista sabe que, com a argila, irá formar uma contextura de sonho e de habilidade, 

por meio de uma convergência de forças naturais. Bachelard escreveu: “O que nasceu na água 

acaba-se no fogo. A terra, a água e o fogo vêm cooperar para produzir um objeto usual. 

Paralelamente, grandes sonhos elementares vêm unir-se numa alma simples e dar-lhe uma 

grandeza de demiurgo” (2001, p.75). Assim, nenhum trabalho deve tirar o sonho do 

trabalhador. Sempre devemos incentivá-lo em seu sonho. E ainda mais o trabalho do 

ceramista, que envolve a incorporação e a interação com a argila, com a emoção e o 

sentimento. 

Na produção da cerâmica, o artista se expressa por meio da transcendência. A 

transcendência não está apenas na relação do ceramista com a argila (escolher, amassar, 

prepará-la), mas também no ofício em si de transformar a argila em cerâmica, o que inclui a 

execução da obra, o acabamento, a pintura e a queima. Ela também age no imaginário do 

ceramista durante a elaboração do projeto de produção da peça.  

A liberdade imaginativa do ceramista, na presença da argila, evolui por meio de seu 

poder criativo que, com auxílio técnico, desbloqueia os sentidos perceptivos e resolve os 

problemas da conformação das formas. O maior desafio do processo de transcendência para o 

ceramista é o tempo: de produção, de secagem e de queima. O tempo é o marco do início da 

existência de todas as coisas. Os movimentos temporais repetitivos são o fundamento da 

cosmogonia, e a cosmogonia deu origem ao universo (ELIADE, 2001). Os movimentos 

temporais são apresentados no desenvolvimento do processo da cerâmica. 

O processo de produção da cerâmica pode ser comparado ao ato divino da criação, visto 

que a argila é transformada em cerâmica pelo ceramista, assim como o caos é transformado 

em cosmo pelo Divino. No processo de produção da cerâmica, os elementos da natureza se 

combinam com a ação do tempo. Os elementos terra e água estão presentes na argila; o 

elemento ar participa do processo de secagem, e os elementos ar e fogo finalizam o processo 

através da queima. Depois de pronta, a peça de cerâmica novamente oferece a oportunidade 

de transcender através da contemplação do seu resultado, tanto pelo ceramista quanto por 

outras pessoas. 

A argila macia, plástica e dócil leva o ceramista a uma imersão em si mesmo. Essa 

imersão faz com que cada etapa do processo de produção da cerâmica propicie a 

transcendência nos desafios propostos pelo processo tais como a criação da forma, a secagem 
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e as queimas. Entretanto, para a criação da forma é necessário que se apliquem as técnicas. As 

técnicas que normalmente são utilizadas no IACE serão comentadas neste estudo, que são:  os 

rolinhos sobrepostos; os moldes de gesso e placas, o torno elétrico e as secagens das peças. A 

modelagem de rolinhos de argila é a técnica mais antiga e rudimentar de produção de 

cerâmica. Os principais instrumentos utilizados são as próprias mãos do ceramista, que 

iniciam pela amassadura da argila. Pela minha experiência de trinta anos como ceramista, 

professor e coordenador do IACE, essa técnica, além de propor um processo de fruição, deixa 

o ceramista imerso em si mesmo. Ademais, ela pode levá-lo a reflexões ou meditações que 

sinalizam buscas, descobertas, enfrentamentos de fatos problemáticos ou soluções para novos 

projetos. Em outras palavras, a técnica promove a espiritualidade. 

O molde de gesso ou qualquer outro objeto que sirvam de suporte para moldar uma 

placa de argila é uns dos processos rápidos na fluidez da forma. Os recursos misteriosos 

contidos na argila é que permitem ao ceramista descobrir as várias maneiras de expressar a 

forma. Entretanto, é a face oculta da argila que se torna confidente do ceramista, dando 

formas às imagens carregadas de emoções (GOUVÊA, 1989). São essas experiências vividas 

que aproximam o ceramista de Deus, dando vazão à sua potencialidade no controle da argila, 

desvelando sua espiritualidade.  

A técnica do torno elétrico é mais rápida na confecção da produção da cerâmica do que 

a modelagem manual, desde que o ceramista já tenha aprimorado sua prática técnica. O torno 

elétrico possibilita a produção de cerâmica nas formas redonda, cilíndrica e cônica, que 

surgem a partir de bases sempre redondas. O torno facilita a produção de cerâmica em série, 

principalmente os objetos utilitários em par ou em conjunto. Para o ceramista, trabalhar no 

torno elétrico é um exercício de profunda busca da essência. Porque é somente no torno 

elétrico que se constrói a forma redonda. Na origem do mundo, toda criação teve início sob a 

forma de uma circunferência, e Meishu-Sama esclarece que, a partir do centro dela, nasce o 

espírito. O prato redondo do torno elétrico também é uma circunferência, e o artista, para criar 

sua cerâmica, também centraliza a argila. Na argila, o ceramista cria e é criado. Vivencia a si 

mesmo como criatura e criador. Na argila, a consciência se aproxima do inconsciente ao 

penetrar a própria matéria. Na alma da argila, desvela-se a alma do ceramista revelando sua 

espiritualidade. 

São desafios que precisam da criatividade e de estudos contínuos a fim de aprimorar a 

técnica de construir a forma, aperfeiçoar o cuidado na secagem para que não haja rachaduras, 

compreender a melhor montagem das peças no forno e preparar os esmaltes e as queimas. 
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Esses estudos são mantidos por exercícios permanentes que geram experiências relevantes e 

que propõem uma melhor espiritualidade, enobrecendo assim o ceramista. 

Neste processo, a argila precisa ganhar resistência, o que acontece por meio do fogo. Já 

não se trata mais de argila, mas de uma cerâmica, uma pedra expressiva com forma.  

Os cuidados com a produção de cerâmica tornam-se um hábito do ceramista que se 

reflete no seu próprio espírito, resultando num melhor equilíbrio emocional, que o torna mais 

paciente e melhora sua espiritualidade. O trabalho do ceramista envolve o controle de sua 

ansiedade a fim de aguardar o tempo certo. 

Todas as coisas do universo têm seus processos e são resolvidas no tempo certo. A 

produção de cerâmica também está inserida no seu processo natural, com o resfriamento e a 

abertura do forno, o qual se depara com o processo contemplativo, no encontro da obra com o 

ceramista. 

 

A espiritualidade no fruir da cerâmica no IACE  

Desde o início de suas atividades, o IACE – Instituto de Arte Cerâmica – promove 

cursos livres de modelagem e torno elétrico em argila, além de esporádicas apresentações da 

técnica de queima japonesa raku. 

A base pedagógica destes cursos consiste no aprendizado da construção da forma, na 

pintura para queima em alta temperatura no forno a gás e no desenvolvimento criativo do 

aluno.  

A relação que cada aluno estabelece com a construção da forma é desenvolver a 

criatividade, produzindo também a espiritualidade. O olhar perceptivo do professor 

acompanha o crescimento espiritual de cada aluno. A velocidade da evolução espiritual é 

individualizada, acontecendo com mais rapidez para alguns alunos do que para outros. A 

espiritualidade também se apresenta no convívio em sala de aula envolvendo os alunos e o 

professor.   

Sendo parte da Fundação Mokiti Okada, vinculada à Igreja Messiânica Mundial, o 

IACE estrutura-se pedagogicamente no pensamento de Meishu-Sama e é justamente este o 

seu diferencial. Isso significa que o IACE considera a difusão da arte como um meio de 

elevação espiritual do ser humano. Deste modo, a cerâmica não é apenas uma arte: ela cumpre 

uma missão no aprimoramento do ser humano. Além da presença no processo de fazer 

cerâmica, a espiritualidade messiânica também está na convivência do ambiente de sala de 

aula. 
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O pragmatismo é definido pela bondade, cortesia, simpatia, tolerância, satisfação, 

insatisfação, ordem, atitude mental e conhecimento, sentimentos presentes no ambiente das 

relações estabelecidas no IACE. 

Como os cursos são livres, não existe início de novas turmas. Alunos iniciantes e 

experientes convivem no mesmo ambiente, transformando a sala de aula em um grande ateliê. 

Esta característica não compromete o desempenho dos alunos, visto que cada um tem seu 

projeto e evolui no próprio ritmo. Além disso, não há prazo determinado para aprender 

cerâmica; na realidade, o aprendizado nunca termina. 

O número de alunos iniciantes que nunca trabalharam com argila, renova-se anualmente 

e representa cerca de vinte por cento do total. Dentre estes alunos, alguns permanecem e 

outros desistem do curso. Os oitenta por cento restantes correspondem aos alunos experientes, 

muitos dos quais frequentam as aulas há aproximadamente quinze ou vinte anos, desde a 

fundação do IACE. Existem também casos de alunos que se afastaram por um período e 

retornaram às aulas após alguns anos. Para os fins deste trabalho, foram considerados como 

ceramistas do IACE os alunos experientes que frequentaram a escola por mais de cinco anos. 

As experiências e os conteúdos destes ceramistas foram observados para estudar o fruir da 

espiritualidade no processo de contemplação da arte cerâmica. 

A contemplação da arte cerâmica no IACE envolve todo o processo de produção da 

obra: da execução da forma à apreciação do resultado final da obra após a queima. Vale 

ressaltar que, no IACE, os ceramistas não participam diretamente da queima, geralmente em 

forno a gás, que é realizada por um profissional técnico da escola, o qual igualmente 

acompanha o resfriamento do forno. A participação dos ceramistas na queima é indireta e 

ocorre através das expectativas, ansiedade e espera para, finalmente, poderem contemplar a 

obra pronta. Neste tipo de queima, o resfriamento do forno é uma etapa fundamental do 

processo. Os cuidados no resfriamento do forno devem ser tomados tanto para a primeira 

queima de 900º graus, quanto para a segunda. Todavia, como na segunda queima o forno 

atinge temperatura mais alta de 1.300º graus, os cuidados com o resfriamento do forno devem 

ser maiores. O resfriamento deve ser lento, caso contrário, ocorrerão trincas e rachaduras, 

sobre tudo na zona de temperatura zona de temperatura crítica, quando ocorrer a 600º graus. 

A abertura das chaminés e outros orifícios do forno garantem o controle do resfriamento. O 

tempo de resfriamento total do forno é de vinte quatro horas. A etapa de resfriamento do forno 

trabalha a ansiedade do ceramista, visto que ele não tem outra opção, senão manter a calma. 

Desta forma, ele aprimora a paciência ao longo do tempo. Esta qualidade é também uma 
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recomendação de Meishu-Sama, que diz que devemos progredir passo a passo, 

pacientemente, sempre visando à perfeição. Para que o ceramista adquira tranquilidade, é 

igualmente importante que ele se submeta a este processo com espírito de alegria e não forçar 

situações. 

A arte cerâmica trabalha com elementos imponderáveis que dificultam previsões 

relativas ao resultado final do trabalho. Isso é especialmente verdade no que diz respeito ao 

processo da queima. 

A abertura do forno é um momento tão importante para os ceramistas, que se constitui 

numa espécie de ritual que envolve a contemplação de cada uma das peças queimadas. É um 

momento de expectativa, pois a queima é sempre acompanhada do elemento surpresa. A 

expectativa é uma manifestação do grau de espiritualidade do ceramista. Esse grau de 

espiritualidade reside na percepção da verdade, do bem e do belo. Meishu-Sama se refere à 

espiritualidade como uma força oculta caracterizada por uma tríade (pensamento, espírito da 

palavra e ação). 

Assim, a proposta espiritual da abertura do forno no processo de produção da cerâmica 

é trabalhar o pensamento, o espírito da palavra e a ação com bons sentimentos, fé e felicidade. 

Pode-se considerar que o ceramista está satisfeito quando o resultado final da sua obra 

lhe agrada e insatisfeito, na situação inversa. Ao referir-se à espiritualidade (2008a, v.4), 

Meishu-Sama destaca a importância do equilíbrio. Neste caso específico, é absolutamente 

normal que o ceramista transite entre esses dois extremos (satisfação e insatisfação); mas, a 

fim de aprimorar-se espiritualmente, é fundamental que ele atinja um equilíbrio e não se 

prenda somente à insatisfação com o resultado final.  

A arte cerâmica é um caminho de infinitude para o ceramista, independentemente de ele 

ser amador ou profissional. Esse caminho é o da perfeição, que leva à espiritualidade, que 

conta com incertezas, inseguranças, ansiedades e frustrações, dificuldades essas necessárias 

ao fortalecimento do espírito. O ceramista percorre este caminho em busca da perfeição e, à 

medida que o percorre, cresce espiritualmente. Assim, o aprimoramento da técnica e de 

conhecimentos específicos são instrumentos fundamentais para esta jornada. 

Como o ceramista não tem domínio completo do processo de sua produção devido à 

interferência do ar e do fogo, ganhos e perdas são comuns. Os ganhos seriam os fatos 

favoráveis da produção como a ausência de deformações e rachaduras e o resultado de cor 

final ao gosto do artista. Em contraposição, as perdas constituem o inverso. Para os ceramistas 
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do IACE, os ganhos e perdas durante o processo de produção da cerâmica trazem uma 

proposta reflexiva e fomentam o crescimento da espiritualidade. 

Na realidade, os acidentes que acontecem no Processo da Arte Cerâmica, são 

semelhantes às dificuldades pessoais que o ser humano encontra em no seu cotidiano. Às 

vezes, achamos que, nos grandes problemas, não há soluções e ficamos sofrendo sem buscar 

saídas. Talvez o que nos falta é descobrir nos problemas os bons valores que existem neles.  

Sempre existem obras de que o ceramista gosta e obras que ele não aprecia. As obras 

que satisfazem o ceramista são aquelas que ele desejará expor, oferecer ou vender. As peças 

que não o satisfazem provocam nele sentimentos conflitantes que dificultam sua aceitação das 

transformações exercidas pela ação do fogo e culmina na não aceitação da obra. O desafio do 

ceramista frente a essas peças é compreender o processo e aceitá-las. A contemplação 

cautelosa por repetidas vezes, através da observação da forma e dos efeitos do esmalte, 

geralmente resulta numa harmonização entre o ceramista e sua obra.  

O ceramista tem uma disposição inata para se harmonizar com sua produção e tal 

disposição desempenha um papel importante na fruição da espiritualidade. O filósofo alemão 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), um dos criadores do idealismo alemão, 

descreve um conceito de harmonia que se encaixa perfeitamente com a harmonia que o 

ceramista vivencia:  

 

(...), a harmonia resulta da relação entre diferenças qualitativas; constitui 

uma totalidade destas diferenças que têm a sua razão de ser na própria 

natureza da coisa. Esta relação escapa à ação das leis, e embora um dos seus 

aspectos se caracterize pela regularidade ela ultrapassa a igualdade e a 

repetição. Ao mesmo tempo, as diferenças afirmam-se não como diferenças 

nas suas oposições e contradições, mas como uma unidade harmoniosa que, 

enquanto assinala todos os momentos de que se compõe, os inclui a todos no 

estado de um todo único. É isso que constitui a harmonia. (HEGEL, 1996, p. 

170). 

 

Durante minha experiência de mais de trinta anos com cerâmica, frequentemente ouço 

depoimentos de ceramistas e alunos. É muito comum eles dizerem que algumas obras que 

saíram do forno não estavam de acordo com suas expectativas, mas que, com o passar do 

tempo, aprenderam a gostar delas. Essa harmonia vai-se estabelecendo através da 

contemplação. Os ceramistas do IACE contemplam não somente as suas obras como também 

as peças dos demais ceramistas. Durante esta observação, trocam experiências, ideias e 

críticas no sentido de se aprimorarem mutuamente, e isto é o fruir da espiritualidade e da 

felicidade. 
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A produção da arte cerâmica relaciona-se profundamente com os sentidos e sentimentos 

de quem a produz. O fato de uma pessoa ter potencializado a massa de argila, atribuindo a ela 

utilidade e estética com a força de seu próprio trabalho, torna-a única e especial. 

Quando o ceramista inicia a queima, frequentemente ele entrega o resultado com fé e 

esperança nas mãos de Deus, promovendo sua própria espiritualidade. Independentemente de 

o resultado ser ou não agradável, a espiritualidade promove aceitação da peça pelo artista. 

Meishu-Sama explica: 

 

Entregar-se inteiramente a Deus é jamais se preocupar com o que possa 

acontecer. Isso parece fácil, mais na realidade não o é. Eu mesmo faço um 

grande esforço para agir assim; entretanto, as preocupações surgem-me 

involuntariamente. Neste mundo cheio de perversidade, é quase impossível 

viver sem preocupações. Mas o homem de fé torna-se diferente dos demais: 

tão logo lhe surge um problema, lembra-se de entregá-lo a Deus. Sente-se, 

pois, aliviado. (2008a, v.4, p.47). 

 

Essa maneira de agir do ser humano, de entregar seus problemas nas mãos de Deus, é 

uma forma de expressar a fé. “Entregar-se a Deus” é desapegar das situações apreensivas e 

acalmar as preocupações. O apego está em as pessoas quererem adquirir as coisas no 

imediatismo. Ele não deixa fluir boas energias e causa insucessos. 

O ceramista do IACE trabalha com cuidado, amor e carinho durante a realização de suas 

produções e espera que esta dedicação se revele no resultado final. Sua dedicação à obra 

depende diretamente de seu estado emocional. Estresse, aborrecimento e ansiedade, por 

exemplo, certamente influirão no desenrolar do seu trabalho. Desse modo, a dedicação às 

peças não é sempre a mesma, o que interfere no resultado final. A não aceitação do ceramista 

da sua obra finalizada pode gerar conflitos internos. Segundo Meishu-Sama, isso ocorre 

porque a espiritualidade do ser humano depende da sua forma de pensar. O sentimento de 

gratidão aproxima o homem de Deus e a atitude oposta atrai coisas negativas e dificulta a 

elevação espiritual. Sendo assim, é importante refletir sobre o processo e o resultado da obra 

de forma positiva, compreendendo a essência do que poderia ser melhorado.  

A cerâmica se apresenta em diferentes formas. À medida que modela a argila, o 

ceramista impregna essas formas de sentimentos e emoções, gerando peças com sua 

expressividade e sensibilidade. 

Ao chegar ao seu final, a cerâmica irá misturar-se aos outros objetos construídos das 

demais matérias, produzindo uma nova realidade, segundo comenta o filósofo e teólogo 

Quintás: 
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A textura de cada material é modificada pela proximidade de outro material, 

que exerce sobre uma influência particular. Por isso se pode falar de uma 

‘casualidade situacional’. Pelo simples fato de estar perto, o valor expressivo 

dos materiais é alterado, lhes é conferido um novo matiz, uma coloração 

distinta. (QUINTÁS, 1993, p.150). 
 

Quando a cerâmica é exposta em alguma exposição de grande porte como, por exemplo, 

um museu, os estímulos contemplativos da cerâmica se modificam. 

A contemplação das obras em grandes espaços também leva o ser humano à 

transcendência pela liberdade da criatividade imaginativa. Uma exposição de Arte Cerâmica é 

um exercício de manifestações da sensibilidade humana no encontro com as formas e as 

cores. Essa sensibilidade tem um procedimento natural que ocorre no expectador, em 

decorrência de seu respeito para com a obra e o artista.  

 

Considerações Finais 

No processo da cerâmica, o ser humano (ceramista) é um constante intermediador entre 

os elementos (Terra, Água, Ar e Fogo), e as energias que eles produzem, ficam em oposição, 

interagem e se transformam. O ceramista se depara ora com os resultados agradáveis, que 

geram satisfações, ora com os desagradáveis, que geram insatisfação. Como ele vive em 

busca da perfeição, ambas as situações causam reflexões que o fazem fruir da espiritualidade, 

já que aprende a tirar proveito delas e a aceitá-las. O ceramista acaba aprendendo o caminho 

da felicidade, porque os resultados não obtidos serão projetados por ele nas próximas etapas 

com o objetivo de sempre querer fazer o melhor. Mas é moldando a argila, que ele deixa que a 

argila modele seu espírito e transcenda. Uma vez que, na produção de cerâmica, o ceramista 

se expressa por intermédio da transcendência, todas as etapas da produção são cercadas de 

cuidados especiais, os quais possuem significados práticos e simbólicos. O ceramista tem a 

intenção de que um produto gerado por uma interioridade humana seja coerente com as 

consequências de uma maturidade espiritual e técnica. Sua expectativa é sempre criar objetos 

de cerâmica que possam satisfazer seu desejo de apropriação e de utilização. Mas, na 

realidade, esse desejo também tem a intenção de ser contemplado por outro ser humano e 

causar admiração e satisfação. 

O processo de contemplação da cerâmica ocorre para quem o aprecia e também para o 

ceramista, ao iniciar o processo de produção da cerâmica. A contemplação é o ponto crucial 

para fruição da espiritualidade no encontro da obra com o ceramista porque, em todo o 



    

José Vieira Filho  » 51 

 Saberes em Ação · Ano 02 · N° 04 · Jul/Dez 2014 

processo, ele trabalha com cuidado e atenção, envolvendo a insegurança, as incertezas e o 

medo de errar. Estes sentimentos estão focados na pintura e na queima e constituem um 

aprendizado constante. Eles fazem com que o ceramista promova sempre novos estudos 

técnicos à procura de resultados satisfatórios. Para quem não trabalha com a argila, a 

contemplação se concentra mais nas formas da produção de cerâmica, na utilidade, nas cores, 

no movimento e nas linhas. A espiritualidade se instala no admirador da cerâmica, no 

aprofundamento do olhar, na estranheza causada pela beleza da obra que leva ao êxtase, na 

absorção de todo o sentimento de amor que o ceramista teve ao construir a obra. 
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PRÁTICAS EDUCATIVAS EM ARTE E PROCESSOS DE 

LUTO INFANTIL 

 
Art in educational practices and processes of child children’s bereavement 

 

Selma Machado Simão4
 

 

Resumo: O artigo apresenta os resultados de práticas em artes vivenciadas por três irmãos de 

oito a doze anos em situação de elaboração de luto. Fundamentou-se na ampliação do 

capital de resiliência na infância, no exercício da capacidade criativa e no intuito de 

possibilitar aos envolvidos a conexão com aspectos de seu curador interno. A 

experiência apresentada foi relacionada aos ganhos obtidos entre público envolvido e 

arte-educador, alcançados pela oportunidade de vivenciar conjuntamente, de maneira 

direta, inúmeros aspectos de troca e compartilhamento, aprofundando sentimentos de 

alteridade.  

Palavras-chave: Artes. Criação. Infância. Luto. 

 

Abstract: The article presents the results of practices experienced Art by three brothers from 

eight to twelve years of age under elaboration of mourning. It was based in the capital 

increase resilience in childhood, in the exercise of creative capacity and in order to 

enable those involved in connection with aspects of your inner healer. The experience 

presented was related to gains between involved and art educator public, reached jointly 

by the opportunity to experience directly, numerous aspects of exchange and sharing 

deeper feelings of otherness. 

Keywords: Art. Creation. Children. Grief. 

 

 

Introdução 

É comum em nossa sociedade encontrarmos discursos repudiando o envelhecimento, o 

adoecimento e a morte. Mesmo que esse assunto deva ser presentificado como fenômeno 

inerente da existência e, portanto, inevitável, é, geralmente, negado pelo desejo aparentemente 

unânime de eterna permanência. Desde a tenra infância, temas que envolvam a morte são 

tidos como desagradáveis, sendo assim evitados, ignorados ou depreciados ruidosamente. 

Porém, embora não possamos entender o mistério da morte, evadir-se das investigações, 

análises e posteriores reflexões advindas de experiências relativas a ela negando sua realidade 

palpável em nossas vidas só adia e prejudica seu enfrentamento, o qual de uma maneira ou de 

outra, pela perda de entes queridos ou pelo advento de nossa própria finitude, ocorrerá de 

forma implacável para todos, sem exceções. Contudo, como é característica de nossa 
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contemporaneidade, a insatisfação generalizada que paira sobre a busca de respostas não 

passíveis de responder cientificamente incita à criação de livros e filmes ficcionais sobre o 

tema, como tentativas de abrandar inquietudes sobre essas questões metafísicas de caráter 

presente, inadiável e inexplicável. Felizmente, condutas medrosas e relutantes, atualmente, 

passam a ser sucessivamente substituídas por iniciativas diretivas na disposição de confrontar-

se com a morte e com os adventos ligados a ela, procurando lidar com nossas fraquezas e 

inseguranças, olhando para o que está aí diante de nós, sem véus, complacências ou 

vitimizações. 

Pensando em nossas crianças, onde se situam nesse contexto? Como reagem em 

situação de luto? Atuam de acordo com nossas vivências e inquietudes?  Acrescentam outras 

inferências? E o que estamos fazendo para ajudá-las no processo de vivência da perda de um 

ente querido?  

Como uma reflexão introdutória, este preâmbulo inicia o relato da minha experiência 

ministrando práticas em artes dirigidas a crianças frequentadoras de uma instituição sem fins 

lucrativos situada na periferia da Zona Norte de São Paulo. Essas práticas foram oferecidas 

com intuito de verificar as potencialidades da arte no sentido de facilitar vivências de 

processos de luto infantil. O grupo de crianças participantes da pesquisa consistiu de três 

irmãos que perderam o pai há um ano e souberam, recentemente, do diagnóstico da doença da 

mãe que sofre de câncer. Assim, o grupo é formado por Joselice
5
, de dez anos, sua irmã Ana 

Lucia, de oito anos, e seu irmão Alex, de 12 anos. As práticas foram realizadas, 

individualmente, com a duração de uma hora cada uma e aconteceram, semanalmente, durante 

dois meses, totalizando 10 encontros para cada criança. 

O estudo acabou voltando-se, principalmente, à seguinte problemática: em situações de 

luto infantil, especificamente de três crianças na faixa etária de oito a 12 anos, de que maneira 

e em que medida um conjunto de atividades de arte pode facilitar processos expressivos sobre 

a dor da perda e, assim, auxiliar a elaboração do luto? 

O oferecimento e o desenvolvimento das atividades de arte e a consequente assimilação 

dos processos experienciados pelas crianças se deram a partir do método fenomenológico pelo 

qual é possível defrontar-se com as expressões plurais das identidades, identificando-as e 

promovendo uma interação dialógica com as imagens mentais e visuais produzidas e a 

consciência.  

                                                 
5
 Foram escolhidos nomes fictícios para as crianças para preservar a privacidade de cada uma.  
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Diversas linguagens artísticas foram propostas, como: o desenho, a pintura, a colagem, 

a modelagem em argila e em massinha, tendo em vista as artes como uma competência 

integradora de sentidos, incluindo os processos relativos à apreensão da realidade e à 

expressão que envolve a cognição e a emoção. Foram propostas, também, dinâmicas voltadas 

para o desenvolvimento dos processos relacionais utilizando as linguagens: oral, corporal e 

visual, em um trânsito vivencial pelas linguagens artísticas para imersão na subjetividade 

integrando os benefícios referentes a esse fazer criativo com o diário viver. 

Como cada um dos materiais oferecidos traz evidências específicas sobre os percursos 

psíquicos, as manifestações relativas a eles foram observadas e anotadas no caderno de campo 

para análises posteriores. Para que se tornassem significantes em suas vidas, as crianças, 

também, tiveram a liberdade para interagir com seus trabalhos, conversando com os 

personagens ou formas que criaram, fazendo comentários sobre eles ou mostrando-os para as 

pessoas que escolhiam situadas próximas ao local. Assim, as atividades foram propostas sob a 

forma de laboratório livre de experimentação e criação poética, nas quais puderam ser 

incluídas sugestões de temas por elas, liberando a imaginação ativa e a fantasia.   

Em momentos variados, quando as situações permitiam um contato mais próximo como 

será mencionado no capítulo 2 que trata da experiência direta com as crianças, participei mais 

ativamente do processo ao lado delas, brincando e realizando manipulações com os materiais 

artísticos em uma espécie de coparceria da atividade, compartilhando seus momentos de 

criação.  

Por meio de técnicas e estratégicas voltadas às práticas em artes, tendo em vista a 

situação dolorosa das circunstâncias, o trabalho foi direcionado a possibilitar acolhimento e 

abertura em um ambiente que favorecesse a conquista da confiança, a expressão livre e a 

intimidade para iluminar conteúdos psíquicos inconscientes passíveis de facilitar a elaboração 

do luto familiar. Como relata Silveira (2001): 

 

Um dos passos importantes para o conhecimento de si próprio será trazer à 

consciência os complexos inconscientes. É necessário, para a assimilação do 

complexo, não só a sua compreensão racional e intelectual, mas que o afeto 

nele condensado seja abrangido, ou seja, que se exteriorize por meio de 

descargas emocionais. 

 

Nos capítulos que se seguem, serão apresentados dados de amostragem e suas análises 

acrescidas das interpretações referentes às manifestações das crianças a respeito das 

narrativas, expressões de alegria e pesar, gestos e características dos movimentos, momentos 
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de silêncios prolongados, oscilações do tom de voz e outras observações mais específicas às 

atividades que foram propostas. Lembrando que, para Hillman (1995): 

 

A experiência nunca é crua ou bruta; é sempre construída por imagens que 

são reveladas nas narrações do paciente. A fantasia na qual o problema está 

projetado diz mais sobre a maneira com que o problema está construído e 

como ele pode ser transformado (reconstruído) do que o faz qualquer 

tentativa de analisar o problema em seus próprios termos (p. 78). 

 

Dispor-se a ouvir a voz de cada criança mediante a forma que vier, seja ela pela imagem 

ou pelo gesto, consiste num tipo de trabalho muito especial. Nesse tocante, a escuta sensível e 

multirreferencial comentada por René Barbier (1998), que incide em uma prática ligada à 

compreensão da multiplicidade de referências que não se pode esgotar na análise, é muito útil 

para embasar atendimentos terapêuticos. Segundo o autor, essa escuta não se restringe a uma 

postura de rotulamento social nem à nossa tendência para a projeção de angústias e desejos e 

é difícil de exercer: 

 

Não é muito fácil. Nem Freud conseguiu escapar, como lembra Serge 

Leclaire em seu livro Psychanalyser. Basta lembrar a relação entre Freud e 

Jung e da circunspecção deste último em submeter a Freud sonhos que, Jung 

sabia, o pai da psicanálise iria sistematicamente interpretar com as projeções 

que lhe eram costumeiras. A escuta sensível supõe, portanto, um trabalho 

sobre si, em função de uma consideração sobre nossa relação com a 

realidade, com a ajuda eventual de um outro à escuta (psicanalista, 

psicoterapeuta, mestre de sabedoria no sentido oriental e outros). A escolha 

de um outro-que-escuta é do foro íntimo da pessoa. Depende de sua 

perspicácia intuitiva e não de uma moda, que impõe sua violência simbólica 

(p. 187-188). 

 

No próximo item, pontuo algumas definições sobre tanatologia, atividades de artes e 

processo criativo, com o objetivo de fundamentar teoricamente o processo de elaboração do 

luto. No item subsequente, relato a experiência vivenciada com as crianças apresentando 16 

imagens fotográficas de seus trabalhos e das cenas obtidas nos encontros, que foram 

selecionadas dentre 88 fotos. Neste contexto, foram desenvolvidas reflexões e análises 

pertinentes a essas convivências. Nas considerações finais, apresento uma breve avaliação dos 

impactos psíquicos relativos à experiência não só de minhas vivências compartilhadas com as 

crianças, mas também da execução das análises. 
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1 Os conceitos e as reflexões 

1.1 A tanatologia 

No passado, o luto era dor visível e havia respeito a essa dor, dando-se “tempo ao 

tempo”, para que, em seu percurso, esse tempo amenizasse o sofrimento causado pela 

ausência do ser amado. Infelizmente, hoje, existe uma cobrança social que busca ajustar as 

pessoas, procurando-se atender ao que se estabelece como sendo comportamento de tipo 

“normal” no sentido da relação à superação dessa dor. Essa tendência não prevê 

singularidades e impede que se possa ter tempo para viver a tristeza sem pressa. Maria Julia 

Kovács (2003) informa que: 

 

Mudanças sociais são responsáveis pelas dificuldades de elaboração do luto 

nos dias atuais. O rápido índice de industrialização, urbanização e o avanço 

da técnica médica levaram a uma desvalorização dos ritos funerários. A 

consequência disto é que, ao viverem perdas significativas, as pessoas 

sentem-se sozinhas, sem saber o que fazer. 

 

Felizmente, existem avanços que apontam a mudança da concepção sobre as possíveis 

consequências da perda de um ente querido, pois, no passado, havia certa confusão sobre 

essas manifestações. 

 

Vários sintomas psíquicos eram vistos como doença física em pessoas em 

processo de luto, os médicos eram procurados por pessoas enlutadas que 

apresentavam sintomas como: depressão, insônia, anorexia, aumento no uso 

de álcool e drogas. Atualmente muitos destes sintomas são relacionados ao 

processo de luto e não são mais vistos como patologia, como atestam os 

estudos de Parkes (1987), Stroebe e Stroebe (1987), entre outros (KOVÁCS, 

2003, p. 459). 
 

Kovács (2003), citando Parkes (1987), relata alguns processos importantes para a 

elaboração do luto, entre eles: reconhecê-lo, reagir à separação, recolher e revivenciar as 

experiências, com a pessoa perdida, desligar-se de relações antigas, readaptar-se a uma nova 

situação e reinvestir energia em novas relações (p. 460). Alerta que conjunturas anteriores à 

morte, na própria situação e após o óbito, podem criar mais problemas no processo de luto e 

relata que, atualmente, “a tendência é falar em fatores complicadores do luto, pois retira da 

pessoa a única responsabilidade pelos problemas” (ibidem).  

Fomos abandonando os rituais públicos, porque adotamos e privilegiamos a mente 

consciente e individualista como nossa orientadora principal. Esses aprofundamentos da 

abordagem atual no auxílio à elaboração do luto podem ser aliados à concepção da psique tida 



    

Selma Machado Simão  » 57 

 Saberes em Ação · Ano 02 · N° 04 · Jul/Dez 2014 

como conjunto de forças e energias dinâmicas conscientes e inconscientes, rechaçando 

julgamentos que a classifiquem como estanque e linear. Dessa forma, compreende-se que, 

nutrindo continuamente o ser pela intuição, pela emoção e pela criação, por meio da 

capacidade de simbolizar, é possível se obter a cura das dissociações.  

 

1.2 As atividades de artes e o processo criativo 

Quando tratamos de situações de crise traumática, atividades de artes auxiliam 

intimamente o surgimento de conteúdos internos profundos às vezes muito difíceis de serem 

trazidos à consciência. Essas modalidades expressivas possibilitam a concentração e a 

transformação da energia psíquica pelo participante em sons, gestos, símbolos, imagens 

mentais e visuais. Essa produção realizada é passível de trazer elementos decodificadores das 

estratégias inconscientes responsivas a estímulos gerados pelas atividades de arte auxiliando 

na condução da expressão que visa à cura e ao bem-estar do praticante. Quando há entrega, as 

escolhas, as ideias e as ações que envolvem essas atividades são, geralmente, originadas por 

emoções e, ao revelá-las mediante a expressão artística, podem ocorrer insigths facilitadores 

ao autoconhecimento e à transformação psíquica, enriquecendo as experiências vivenciadas 

no processo.  

Muitos estudos são desenvolvidos sobre os processos que envolvem estratégias de 

exteriorização de aspectos psicológicos do inconsciente. Para Sandra G. Shuman (1994), entre 

outras inferências, o inconsciente é: “[...] uma inteligência universal, bem como pessoal, e 

inclui conhecimentos futuros, bem como passados e presentes. E, mesmo ao revelar seus 

segredos, ela em parte continua a ser um mistério além do alcance da mente consciente”  (p. 

62).  

Comumente, as atividades de artes dirigidas a crianças detêm um indiscutível teor 

lúdico, imaginativo e recreativo, que facilita a integração natural delas com as propostas, com 

ou sem a intervenção direta do adulto. Atividades expressivas dirigidas à consciência corporal 

promovem a autoestima, a segurança pessoal e o relaxamento de tensões, também 

colaborando nos tratamentos terapêuticos.  

Quando abordamos a dor sofrida pela perda de um ente querido, lidar com esse processo 

de luto denota uma eterna busca de cura demandando a força do poder criador que é inerente a 

todos nós. Só que esse poder não vem automaticamente. Ele necessita de uma mudança na 

postura mental, ou seja, uma tomada de decisão. O pensamento de Sandra G. Shuman, mesmo 

sendo direcionado a manifestações do inconsciente, e não diretamente ligado a esse contexto 
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do luto, é adequado a este assunto, pois trata da capacidade de mudar a consciência e “entrar 

em férias” afastando-se das responsabilidades para imergir no deleite fugaz de cada momento 

(SHUMAN, 1994, p. 45). Para aclarar melhor sua teoria, a autora explica: “O que mudou não 

foi a situação, mas a forma como a pessoa a percebe. Para que mudemos qualquer coisa, 

notamos que é preciso mudar nossa consciência, antes de mais nada, pois é a consciência que 

temos das coisas que costuma mudá-las” (ibidem). Segundo Shuman (1994, p.47):  

 

Todo estado alterado em que a pessoa entra é o resultado da escolha que ela 

fez em sua direção; a escolha influencia o modo como ela enquadra sua 

visão da realidade. [...] Você pode se perguntar: [...] Como poderia ser 

culpado por ter tido uma experiência indesejada?  

 

Para a autora, esse questionamento tem razão de ser, mas explica que a escolha que 

fazemos a respeito da maneira como enquadramos as situações é exclusivamente nossa. Para 

nos aproximarmos da experiência criativa, “temos que estar dispostos a tomar a decisão de 

reenquadrá-la” (SHUMAN, 1994, p. 47). Citando um exemplo do contexto escolar, Shuman 

esclarece que é indispensável alterar o padrão de referência para alcançar a habilidade de ver 

as coisas através de novas perspectivas e pontua a necessidade da substituição de um transe 

inconsciente, cujo desígnio é causar dor, por outro, cuja finalidade é dar prazer (p. 46). 

Shuman assegura que é possível aliviar tensões por meio da criatividade, sendo que a pessoa 

deve associar o ato de ser criativo com esse propósito, como um estado alterado de 

consciência capaz desse feito (p. 47-48). Nesse contexto, ela deve se abrir para que isso 

realmente possa acontecer, tomando a decisão de lançar-se às experiências e alterando seu 

padrão de referência doloroso, e não somente afirmando-o (p.46). Assim, pelo 

desenvolvimento de escolhas relacionadas a esse enfrentamento, é possível que as 

potencialidades da criatividade entrem na vida da pessoa, beneficiando-a. Mesmo 

reconhecendo a dificuldade dessa empreitada psíquica da troca de enquadramento, reafirmo as 

palavras da autora pelas minhas próprias experiências de vida relativas ao luto. 

Porém, como afirma Shuman, para acessar nosso potencial criativo, é importante 

deixarmos que a criança talentosa que existe em todos nós se manifeste. Abertura que parece 

ser simples, mas que se tornou muito complexa por causa dos estragos causados em vivências 

desastrosas que foram marcadas no desenvolvimento de nossa personalidade advindas de 

âmbitos educativos e sociais (SHUMAN, 1994, p. 51-52). 
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Chega a ser assustador identificarmo-nos com nosso lado infantil. Tememos 

que, em vez de trazê-lo novamente à luz, estamos apenas reabrindo uma 

ferida que ainda não cicatrizou. A memória inconsciente daquilo que nos 

aconteceu antes nos inibe. Neste sentido, assumir o risco de expressar nossa 

criatividade significa claramente ir contra as regras, a tradição... (SHUMAN, 

1994, p. 53). 

 

É melhor renunciar à ilusória autoimagem de superioridade que construímos ao longo 

de nossa vida adulta e fazermos novas escolhas encarando nossas fragilidades do que 

permanecermos em uma postura mental nada criativa e improdutiva (SHUMAN, 1994, p. 56). 

Shuman (1994) compara a criança a um pequeno mago devido aos seus dons intuitivos 

e nos incita a confiar nessa criança interna que habita cada ser:  

 

Com efeito, o território fértil que queremos cultivar está nas mãos desse 

pequeno, mágico e enigmático personagem. Ele é o dono de todos os 

brinquedos com os quais queremos brincar. Como aprendemos a não confiar 

nessa nossa parte, porém, aquilo que deveria representar uma rica e 

infindável aventura da alma – a exploração dos confins mais remotos de 

nossa imaginação criativa interior – se tornou um sinônimo de brincar com 

algo perigoso, um tabu (p. 56-57). 
 

Nesse panorama, a arte colabora profundamente para reconhecermos e reanimarmos 

essa criança interior, potencializando a vontade de vivenciarmos experiências voltadas ao 

poder criador. Cada imagem produzida no contexto das atividades de artes conta uma história 

e segue um discurso e uma lógica que é dela, ou seja, da sua própria aparência. No caso da 

pintura ou desenho, a imagem produzida não traduz totalmente o que a pessoa é, nem dá para 

afirmar que contém o que ela quis dizer, pois deflagra um momento específico que fala por si 

e em si, uma voz dentre muitas que quer ser ouvida. Na arte, somos nosso próprio 

experimento, e nossa área de competência é a criação. 

Fragilizadas pelo luto, as crianças estavam expostas, e agora seriam convidadas a 

conjuntamente liberar suas dores de perda para transformá-las em símbolos expressivos ou em 

lampejos conscientes com intuito de sair do estado de tristeza relacionado aos processos de 

luto. 

 

2 A vivência compartilhada 

Na infância, as convenções ainda não foram tão cristalizadas como parâmetros a serem 

seguidos, e a autoimagem ou o eu ideal, que de certa forma depende dessas direções sociais, 

também, não está completamente sedimentada(o) encontrando-se em estado de formação na 
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consciência da criança. Assim, na maioria das vezes, suas atitudes são marcadas pela 

espontaneidade, possibilitando que os aspectos psicológicos do inconsciente estimulados por 

atividades terapêuticas, quase sempre, emanem com mais fluidez do que no trabalho com 

adultos. Consequentemente, esse fator facilita o processo de liberação da dor, elaboração do 

luto e ressignificação da vida.  

Apesar desse ponto que contou a favor na elaboração do luto por esses três irmãos, seus 

sofrimentos em relação à falta do pai foram acentuados pelo seguinte motivo: no processo 

final da doença, eles se aproximaram ainda mais dele porque, como se encontrava em um 

estado que o impedia de trabalhar, acabava ficando em casa e cuidando dos filhos em tempo 

integral. A partir do aprofundamento dessa relação, a dor da perda, também, se intensificou.  

No desenvolvimento das atividades, eu e as crianças vivenciamos muitos momentos de 

interação completa e compartilhada sem diferenciações. Elas personificavam as pessoas da 

família nos seus trabalhos, apresentando-as para mim e incluindo-me em seus contextos 

vivenciais, como se estivessem me chamando para participar com elas de um ambiente no 

qual não havia espaço para discriminações.  

Para aprimorar o envolvimento no trabalho, antes de iniciar as práticas, foram utilizadas 

técnicas de relaxamento e trabalhos corporais de alongamento para auxiliar a interiorização, a 

concentração e o rebaixamento da censura do ego, na proposta de selecionar práticas que 

fossem interessantes no ponto de vista infantil, criando um clima de descontração e de 

brincadeira. 

Em nossos encontros, eu sempre colocava para tocar um CD chamado “Além dos 

olhos”, de Pierini, da ALQUIMUSIC, com músicas muito suaves, como: Alma poética, 

Tardes de chuva, De mãos dadas etc. De alguma maneira, chamávamos muito a atenção de 

outros integrantes do espaço que escutavam as músicas e viam de longe o que estava 

acontecendo. Após os encontros, as educadoras me diziam que sentiam muita inveja porque 

parecia que meu trabalho era muito calmante e elas estavam necessitando muito desse bem-

estar. Uma delas disse que iria trazer seu toca CDs e explorar mais a arte em suas atividades, 

relatos que denotavam inferências do trabalho influenciando naturalmente o ambiente. 

 

2.1 O trabalho interativo 

As primeiras composições espontâneas foram realizadas com marcas pessoais: dedos, 

mãos e pés foram registros que as crianças exprimiam, materializando a ânsia de pontuar a 

confirmação de estar no mundo (Figs. 1 e 2). 
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Figura 1 – Pintura a guache de Ana Lucia 

 

As atividades com argila foram iniciadas pela sensibilização do material através da 

manipulação livre, com o intuito de sentir a textura, a temperatura, o peso, a maleabilidade, a 

cor etc. Depois, aprofundamos o experimento por meio da proposta da modelagem, eleita pelo 

Alex como sua preferida. A exploração realizada por ele se deu, inicialmente, pela marca da 

própria mão formando uma impressão em baixo relevo (Fig. 2). Para Päin (1996), diferentes 

atitudes são tomadas frente à argila, que é suporte para nossos afetos:  

 

A argila está ligada a nosso universo quotidiano. Ela é símbolo de 

nascimento, de vida, de morte. Por isso, nossos afetos nela se projetam muito 

mais espontaneamente que em qualquer outro material modelável tal como 

os materiais sintéticos (p. 106). 

 

 

Figura 2 – Manipulação com a argila feita por Alex  
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A interligação entre vida e morte conecta-se com o ato de moldar formas na argila, 

material que permite a construção e a desconstrução, bem como a permanente possibilidade 

de transformação pelos diferentes gestos e pelo toque. Segundo Päin e Jarreau (1996), 

elementos como: a argila, a água, o fogo e o ar, considerados primários e antigos, intervêm no 

trabalho de modelagem, que consiste em um lugar privilegiado dos conflitos dramáticos, 

principalmente naqueles que confronta o sujeito aos deuses e a seu destino. As autoras, ainda, 

afirmam que: “No ateliê, o trabalho de modelagem começa com a separação em pedaços do 

‘pão-de-terra’. Trata-se, portanto, do pão, de cortar, de partilhar” (p. 128). Então, eu e o Alex 

começamos a compartilhar esse alimento da alma como seres que se encontram em algum 

ponto de intersecção de seus caminhos de vida e começam a interagir (Fig. 3). 

 

 

Figura 3 – Eu e Alex dividindo a argila 

 

A água misturada com a argila facilita o alisamento da superfície, porém é como a 

emoção interferindo na vida – se for inserida em demasia, afoga a forma, amolecendo a terra e 

decompondo sua solidez. Então, umedecíamos a ponta dos dedos levemente, somente para 

“docilizar” um pouco mais a massa de argila, e seguíamos lidando com as sensações vindas 

do contato com a terra. Para Päin e Jarreau (1996): 

 

Mais que a pintura, a modelagem apela diretamente ao corpo: às sensações 

transmitidas pela extremidade dos dedos, à modulação da pressão e tensão 

muscular, à diferenciação profunda dos gestos, ao maior compromisso de 

toda a postura e da dinâmica do corpo que modela. Paralelamente, a 

atividade corporal de representação pela modelagem desencadeia mais 

rapidamente uma resposta emotiva, uma ressonância afetiva mais ligada ao 

trabalho que ao resultado. Mas é ao apropriar-se deste que o ‘eu’ é retomado 

como autor. Logo, esse autor é antes o saber do corpo que é posto em causa 
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na modelagem e sentido como eficaz no bom êxito, ou como culpado no 

fracasso (p. 124). 

 

 

Figura 4 – Alex visualizando e equilibrando sua estrutura de argila 

 

Nesta imagem da Figura 5, Alex representou-se a si mesmo jogando bola com seu irmão 

mais velho de 15 anos, que, segundo o gestor da ONG, estava apoiando muito a família nesse 

drama vivido por ela. Segundo as mesmas autoras: 

 

A atividade de modelagem poderia ser definida como aquela de um corpo 

que faz um outro corpo. [...] A mão complementar tem uma função muito 

mais ativa que na pintura, função particular que, na maior parte do tempo, 

consiste em proteger a peça da intervenção mais enérgica da predominante. 

Às vezes, veem-se no jogo dessas duas funções as relações maternais e 

paternais (PÄIN; JARREAU, 1996, p. 126-127). 

 

Nas atividades com argila, nossas mãos relacionam-se naturalmente construindo formas, 

mas, geralmente, não notamos a inspiração vinda desta interação manual que combina gestos 

e que se apoia solidariamente, sustentando-se na criação. Nosso próprio corpo nos ensina e dá 

exemplos de amor que, muitas vezes, imersos em nossa solidão, não somos capazes de 

perceber.  
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Figura 5 – Modelagem em argila de Alex 

 

Em comunhão com as crianças e sem racionalizar minhas ações, eu buscava resgatar a 

minha própria criança interior para expressar sinceramente o que me revolvia internamente, 

impelida a experimentar pelo incentivo delas. Um exemplo disso se deu quando Alex fez a 

bola para compor esse trabalho e, inadvertidamente, comecei a pegar partes de argila e fazer 

bolas também. Inspirada pela forma que ele produziu, busquei entrar na brincadeira e resgatar 

o potencial da minha própria criança interna. Segundo Sandra G. Shuman (1994):  

 

Em análise transacional, há um axioma que afirma que o Adulto não 

funciona sem a cooperação da Criança. Todos nós somos responsáveis por 

aprender a cuidar corretamente de nosso self infantil, caso queiramos chegar 

aonde nosso lado adulto deseja ir (p. 277). 

 

Mecanicamente, construí, então, uma pirâmide de bolas (Fig. 6). Mundos que 

aproximados iam se conectando? Formas femininas querendo interferir no mundo masculino 

configurado pelo Alex? Ou tudo isso junto? 

Desse modo, eu e as crianças produzíamos imagens que dialogavam entre si, refletindo 

aspectos inconscientes que iam muito além do que simplesmente representavam em sua 

materialização. As possibilidades de simbolização estabelecidas pela argila, assim como as 

sensações táteis vindas de sua manipulação, buscavam maneiras curativas terapêuticas de 

expressão. 
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Figura 6 – Minha modelagem e o trabalho do Alex ao fundo 

 

Atendendo ao pedido da Ana Lucia, ajudei-a a pintar o fundo de seu trabalho de azul em 

uma atividade pictórica baseada na cooperação. Essa aproximação foi muito agradável, pois 

podíamos sentir a proximidade de nossos corpos emanando um calor humano especial 

advindo da empolgação de participar do mesmo objetivo. O azul claro lembrando o céu e o 

infinito contribuiu para dar uma pausa sedativa na série de trabalhos realizados pela Ana, que 

sempre utilizava coloridos fortes.  

Em outro momento, Ana disse que só iria usar o roxo em seus trabalhos e fez uma 

composição com figuras geométricas. Enquanto trabalhava, contou-me que sua tia tinha um 

neném que estava internado no hospital. Suspendeu sua fala abruptamente para perguntar: 

“Você escreve tudo o que eu falo? E depois você lê?” Eu já havia explicado no início dos 

trabalhos que faríamos trabalhos de artes juntos para nos conhecer melhor e para conhecermos 

a nós mesmos também, porque a arte iria nos ajudar nisso. Mas, diante do questionamento 

dela, esclareci melhor minhas intenções dizendo que, também, iria fazer um estudo sobre as 

atividades que estávamos realizando. Ela pareceu satisfeita com minhas explicações.  
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Figura 7 – Eu e a Ana Lúcia preenchendo o fundo de sua pintura 

 

Na composição de uma cena dentro de uma caixa com personagens com massinha, Alex 

escolheu elaborar ele e seu pai vendo TV na sala. A presença do pai e a intimidade do lar me 

pareceram representar o acolhimento que Alex necessitava naqueles momentos e que 

provavelmente tinha sido comum entre eles.  

Enquanto terminava sua modelagem, ele me contou que tinha tido dois cachorros: o 

Leão e o Neguinho, sendo que um havia sumido e o outro morrido. Resolveu, então, fazer um 

cachorro ao lado da cena, chamando-o de Tob. Por último, fez uma casinha da mesma cor 

para seu novo personagem (Fig. 8). 

A história de muitas perdas proporciona uma profunda transformação relacionada ao 

modo como passamos a existir – uma espécie de sublimação dos valores e significações vitais 

capazes de mudar as maneiras de apreensão do mundo, a formação de concepções e o 

desenvolvimento de comportamentos.  

 

 

Figura 8 – Cena de personagens de massinha criada pelo Alex 
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Joselice quis preparar sua próxima festa de aniversário por meio da argila, iniciando 

com a feitura do bolo. Brincando com ela, comecei a modelar um gnomo. Ao vê-lo, ela me 

pediu para colocá-lo em uma posição favorável para que ele pudesse observar os preparativos 

de sua festa (Fig. 9). Então, o gnominho transformou-se em um espectador discreto, 

testemunha silenciosa do poder mágico da criação infantil. Nesses momentos, permiti-me 

divagar: Seria ele enviado pelo pai da Joselice para acompanhá-la na preparação de sua 

festa?  

 

Figura 9 – Mãos criadoras e criaturinha observante 

 

Alex quis fazer um cartão para sua mãe utilizando uma pequena folha de papel (Fig. 

10). O desenho executado sobre esse suporte de tamanho reduzido exigiu dele uma 

proximidade corporal e um cuidado especial, numa atitude intimista própria do teor e do 

objetivo de seu produto. O corpo curvado, a atenção ao detalhe e todo o capricho dedicado à 

execução do cartão expressando o carinho dirigido à sua mãe me emocionaram 

profundamente. 

 

 

Figura 10 – Alex fazendo o cartão para sua mãe 
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O tema família se apresentou como uma escolha constante entre cada um dos irmãos 

(Figs. 11 e 12). Shuman (1994) comenta que as imagens 

 

[...] tendo emergido da vastidão da mente ainda não consciente [...] trazem 

sinais de sua essência, capaz de alterar a mente e de transformar a vida. Mais 

do que meros símbolos, são formadas por substâncias curadoras e estão 

carregadas com uma energia especial; mensageiras da alma, são 

transmissoras da própria consciência, e, como tal, são poderosos agentes de 

mudanças. [...] As imagens são os demolidores da psique. Elas têm força e 

poder, e atravessam não apenas a resistência que o indivíduo apresenta ao 

crescimento e à mudança, como também o próprio tempo. [...] Em sua 

capacidade de refletir tantos aspectos diferentes de nosso ser, a imagem é 

multifacetada; em seu poder de conectar o passado e o presente, a imagem é 

multidimensional (p. 68, 84, 86). 
 

Este trabalho da Ana Lucia, contendo figuras de todos familiares juntos e os pais unidos 

dentro de um contorno formando um coração, buscou perpetuar a relação dos dois pelo 

símbolo do amor, independente da realidade que os separou pela morte física. 

  

 

Figura 11 – Desenho e pintura de Ana Lucia 

 

A colagem tem uma característica de irreversibilidade porque implanta imagens prontas 

e carregadas de sentidos. O fragmento que é recortado se ausenta de uma configuração para 

compor outra, entregando-se à junção e à fixação em outro contexto, criando uma nova 

situação como um rizoma formador de novas espécies. Os embates, as convivências e as 

confluências das significações das imagens possibilitam uma multiplicidade de leituras das 

composições. Imagens metafóricas entre passado, presente e futuro permeiam a elaboração 
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das ações que são desencadeadas no processo de recortar e colar. São maneiras de expressar e 

atribuir expectativas e sentidos vividos.  

Livremente, Alex escolheu a família como tema de sua colagem (Fig. 12). O trabalho 

foi constituído de imagens simbólicas impregnadas de aspectos intrínsecos claramente 

definidos, mas também de outros subentendidos; por exemplo: a beleza, a natureza, o afeto, o 

cuidado, a identidade, a etnia, a eterna presença feminina da mãe, o alimento, o sustento e a 

segurança. Uma configuração que acabei traduzindo como possuidora de uma intenção 

embutida, na qual pressenti a vontade de reunir a família, juntar suas partes, integrá-la – 

sentimento que interpreto como facilmente acometido por alguém que experimentou a 

amputação violenta de uma de suas partes.   

 

 

Figura 12 – Colagem de Alex 

 

Esta pintura abstrata feita com as mãos pela Ana Lucia apresenta um aspecto de 

negação e subversão na opção que ela fez de renunciar à cor e à forma (Fig. 13). Denota um 

impulso de mergulhar na tatilidade da tinta em busca de experienciar a manipulação 

descompromissada para alívio de tensões. A cor traduz emoções. E essa cor produzida pela 

Ana Lucia, um tom de azul misturado com preto, acabou perdendo a intensidade e a pureza de 

seu matiz, como se fosse uma cor baseada na própria negação da emoção. Por causa desta 

mistura obtida pela intervenção com as mãos diretamente no suporte, pareceu-me apresentar-

se de forma confusa, denotando um aspecto de neutralidade e indiferença. Segundo Päin 

(1996, p. 100), na natureza a cor serve para a sedução, mas também pode ter o papel de 

defesa, permitindo-lhe evitar, por repulsa de uma cor, substâncias nocivas ou escapar do 

inimigo por camuflagem.  
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Além disso, seu apelo à abstração parece também subverter a figuração condicionante 

da vida. Só muito tempo depois, refleti sobre a situação e avaliei o que provavelmente tinha 

acontecido, pois este trabalho da Ana Lucia, expressando uma ânsia de manchar o papel com 

um desejo de negar a cor, talvez trouxesse a vontade de repudiar sentimentos desagradáveis 

experienciados por ela recentemente. 

 

 

Figura 13 – Pintura a guache com as mãos de Ana Lucia 

 

A figura do arco-íris apareceu em momentos alternados entre os irmãos sem que eles 

soubessem de suas escolhas coincidentes (Figs. 14, 15 e 16). Aspectos de sincronicidade, 

pois, segundo Jung (2002): “O princípio da sincronicidade nos afirma que os termos de uma 

coincidência significativa são ligados pela simultaneidade e pelo significado” (p. 53-54). A 

autora Maria N. S. Fonseca (2002) analisou textos e poemas haitianos e, de acordo com ela, 

entre outras observações, o “[...] arco-íris é o caminho que possibilita a comunicação entre o 

alto e o baixo, entre o mundo terreno e o celeste” (p. 13). 

Esta figura reincidente nos trabalhos das crianças apontava para a expectativa 

promissora de uma esperança ao longe, futuro alentador que, afinal, todos nós, de uma 

maneira ou de outra, buscamos ansiosamente – o pote de ouro?   
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Figura 14 – Pintura a guache de Alex 

 

 

Figura 15 – Arco-íris feito de massinha pela Joselice 

 

Ao analisar o trabalho de uma menina que perdeu a mãe, Päin e Jarreau (1996) 

asseguram: “Quanto ao arco-íris, sem dúvida, é um equivalente das pontes modeladas, pode 

ser uma ponte entre seu sofrimento de antes e a elaboração que está-se fazendo” (p. 242).  

Esta última imagem, que também lembra um arco-íris, apresenta a forma de uma 

espécie de mandala com um rosto feliz no centro sendo envolvido por faixas curvas e 

coloridas em justaposição (Fig. 16). Ainda segundo Päin e Jarreau (1996): 

 

O problema da orientação do paciente numa atividade artística com fins 

terapêuticos é mais uma questão de paixão que de talento. Cada vez que o 

terreno da criatividade se mostra a ele como um lugar de emoção e de 

desafio onde ele assuma um papel de autor, tal atividade ser-lhe-á 

proveitosa. No processo de elaboração da representação, o sujeito encontra 

uma melhor imagem de si mesmo (p. 57). 
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Figura 16 – Desenho e pintura com cola colorida de Ana Lucia 

 

Considerações Finais 

A experiência com as crianças trouxe momentos para comunicar esperanças, alegrias, 

mas também amarguras, frustrações, negações, podendo ser experienciados com ou sem 

palavras. Porém, para isso, foi preciso abandonar o papel característico e unilateral do adulto 

detentor de todas as respostas. 

As imagens bidimensionais e as formas tridimensionais produzidas nos encontros, ao 

serem reproduzidas em imagens fotográficas, foram transpostas para outros tipos de 

visualidade e trouxeram aparições diferenciadas que levaram a outras leituras voltadas 

diretamente à própria materialização da representação na qual os significados são revelados. 

Assim, o olhar metafórico permeou toda a prática realizada com as crianças. Contudo, apesar 

da complexidade deste trabalho, as instâncias de criação que permearam esses processos 

trouxeram ganhos inestimáveis relativos à solidariedade das deduções de tipo consciente com 

relação ao acolhimento das manifestações inconscientes que foram expressas.  

Em relação ao objetivo de auxiliar as crianças na elaboração de seus sentimentos 

relacionados à dor da perda de seu pai, a experiência possibilitou observar também as formas 

de apreensão, recepção, percepção e expressão de cada uma delas frente aos estímulos 

propostos sem a necessidade de verbalização. Algumas vezes, os resultados foram expressos 

de forma indireta pelas atividades de artes, pelos abraços afetuosos e pelos gestos de carinho 

recíprocos que trocávamos nos encontros ou mais diretamente em breves comentários que 

elas faziam sobre seu luto. Vindos da produção e da aparição das imagens plasmadas nos 

suportes, na argila e em outros modos relatados, os sentimentos experienciados possibilitaram 
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a consciência dessas feridas pelas crianças não de forma verbal ou escrita, mas sim de forma 

imaginativa.  

A dor da perda no contexto terapêutico, ao ser exposta, propicia ferramentas para a 

busca de sua outra contraparte, ou seja, a própria cura intimamente interligada a ela. No 

desenvolvimento de tratamentos de elaboração de luto, o princípio causador da dor da perda e 

seu respectivo processo curativo confluem transcendendo polaridades, eliminando dicotomias 

e construindo positivamente formas regenerativas auxiliadas pelo poder criador da própria 

pessoa que sofre e voltando-se à recuperação de sua saúde mental. Mas, para isso, é 

necessário encontrar uma espécie de suspensão ou ponto de repouso solicitado por estas várias 

forças tanto iguais quanto contrárias, que, ao se confrontarem, se anulam em um estado de 

paridade ou harmonia liberando a energia e promovendo seu defluir para desencadear a 

dinâmica da vida criativa e seu devir.  
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Resumo: A escola exerce papel importante na construção de valores e na formação do caráter 

de crianças e adolescentes. Apesar de a educação e a formação dos cidadãos serem 

resultado de uma parceria entre a família, o Estado e a sociedade, é nas instituições de 

ensino que elas assumiram um caráter mais sistematizado e reflexivo. Percebe-se, na 

atual legislação brasileira, amparo legal que permite repensar as práticas educacionais 

com o objetivo de mediar conflitos sociais e pensar concepções pedagógicas na 

construção de valores. Portanto, este estudo utilizar-se-á da ótica da ciência da mediação 

para lidar com o conflito e construir valores a partir deles, além de, paralelamente, 

trazer as considerações da filosofia okadiana na perspectiva do desenvolvimento da 

espiritualidade humana e cultivo de práticas altruístas por meio do contato com a 

Agricultura Natural e a prática e a apreciação da arte que produz o Belo.   

Palavras-chave: Educação. Mediação. Filosofia Okadiana. Desenvolvimento Pleno. 

 

Abstract: The school exercises an important paper on the building of values and on the 

character formation of children and adolescents. Instead of the education and the 

formation of citizens being results of a partnership between the family, the State and the 

society, it is on the education institutions that it assumes a character more systematic 

and reflexive.  It can be perceive at the actual Brazilian legislation a legal support that 

allows rethink educational practices with the objective of mediate social conflicts and 

think pedagogical conceptions on the building of values. Therefore, this study will 

utilize the optics of science of mediation to handle with the conflict and to build values 

from them and, parallelly, bring the considerations of okadian philosophy at the 

perspective of the human spiritually development and cultivation of altruistical practices 

using the contact of Natural Agriculture and practice and appreciation of the art that 

produces the beauty.  

 Key-words: Education. Mediation. Okadian Philosophy. Absolute Development. 
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Introdução 

A sociedade que aceita a violência como forma de tratar e lidar com as diferenças acaba 

convivendo com a reprodução desse mesmo comportamento por parte de suas crianças, que o 

carregam ao longo de seu desenvolvimento até a vida adulta. O resultado disso manifesta-se 

em discussões, discriminações, desrespeito, ironias e tantas outras formas de agressão 

vivenciadas no cotidiano das pessoas.   

Este trabalho tem o objetivo de mostrar aos profissionais da educação, e demais pessoas 

envolvidas no processo de formação de cidadãos, um olhar diferente na condução de conflitos 

e na construção de valores.  

Para isso, parte de reflexões acerca da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), que prevê como finalidades da educação o 

desenvolvimento pleno, o exercício da cidadania e a preparação para o mercado de trabalho, 

centrada no princípio da coexistência do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

Há, também, uma breve análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 

1997) voltados aos temas transversais; neste caso, a Ética. 

Este estudo apoiou-se na ciência da Mediação, que estuda a intervenção de um terceiro 

imparcial e qualificado para atuar numa situação de conflito e transformá-lo em um diálogo 

ético, utilizando-se da linguagem ternária. A ideia é trazer essa ciência como aliada ao 

desenvolvimento de valores mediante a condução dos conflitos surgidos dentro do espaço 

escolar.  

E foi justamente pensando na escola como espaço de transformação que este estudo 

procurou, a partir da filosofia de Mokiti Okada, destacar a importância de desenvolver a 

espiritualidade inerente nos seres humanos, a fim de cultivar uma cultura que equilibra 

valores espiritualistas com materialistas e o altruísmo com o egocentrismo, resultando, assim, 

na harmonização dos pensamentos, sentimentos e vontade que compõem os seres humanos.  

 

Legislação Educacional Brasileira 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
9
 (LDBEN – Lei 9.394/96) (BRASIL, 

1996) reconhece no Título I que a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem não só na família e nas instituições de ensino, mas abrange também a 

                                                 
9 BRASIL. Portal do MEC. Disponível em:< <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>.  Acesso em: 10 abr. 
2014.  
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convivência humana, as organizações sociais e as manifestações culturais. Por isso, é 

reconhecida a formação educacional como processo não-estático, posto que ela desenvolve-se 

nas múltiplas convivências humanas e nos mais diferentes lugares de manifestações 

individuais e coletivas. 

Ao perceber a educação como processo interminável que vai se desenvolvendo e se 

ressignificando nas experiências ao longo da vida do ser humano, resta saber o que privilegiar 

como proposta de ensino, nas instituições de ensino básico, uma vez que são inúmeras as 

possibilidades, conforme se observa neste trecho do Título 1, art. 1: “§ 2º A educação escolar 

deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (BRASIL, 1996).  

Para abranger esses aspectos, a LDBEN traz espaço de reflexão abrangente e complexo, 

pois permite a adoção de diversas práticas pedagógicas possíveis, para garantir o que nela está 

escrito. De certa forma, pode-se destacar o caráter democrático da lei. 

A escola é o lugar onde se manifesta a fusão desses elementos, uma vez que a formação 

inicial da criança se dá basicamente pelo tripé: família, Estado (instituição de ensino) e 

sociedade. Esses componentes que interferem no processo de formação do indivíduo nem 

sempre convergem para um mesmo fim. Isso gera no educando, ao longo se sua vida escolar, 

dicotomias que podem manifestar-se em conflitos verbais, revoltas, atos de rebeldia e 

agressões físicas. A lei brasileira parte desse princípio, como se pode observar em: 

 

TÍTULO II - Dos Princípios e Fins da Educação Nacional Art. 2º A 

educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade 

e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). 

 

Nesse trecho, concentra-se o cerne deste estudo, que visa a contribuir para que se possa 

pensar a respeito das práticas pedagógicas que contemplam o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades humanas plenas para o exercício consciente e ético da cidadania, 

garantindo ao educando autonomia e qualificação para o trabalho. 

 

Paramêtros Curriculares Nacionais (PCN) – Ética 

Não se pode falar de construção de valores sem refletir sobre o conceito de ética. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são uma coleção de documentos com o objetivo de 

serem referências para o Ensino de Educação Básica de todo o País. Seu propósito é garantir 

aos estudantes o direito de usufruir do conjunto de conhecimentos mínimos, reconhecidos 
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como necessários para o exercício da cidadania. Não possuem caráter obrigatório e 

pressupõem a adaptação às peculiaridades regionais e locais.  

A ética é tratada nos PCN como um tema transversal, o que confere a 

corresponsabilidade de toda a escola em promovê-la. A primeira premissa trazida por esse 

documento declara que viver em sociedade é conviver com outras pessoas. “Como devo agir 

perante o outro?” (BRASIL, 1997) 

O objetivo do documento é propor considerações e reflexões sobre o assunto aos 

educadores, para que estes ensinem os alunos a pensarem sobre suas condutas e a dos outros a 

partir de princípios, e não de algo imposto, pronto e fechado. 

A lei, então, promulga os aspectos centrais da moral e ética na sociedade brasileira, que 

são regidas por princípios. São valores eleitos como necessários à convivência entre as 

pessoas, o que significa que não se tem liberdade para eleger os próprios valores. 

Esses princípios não ferem o sistema democrático, pois são justamente eles que 

permitem as diferentes expressões na sociedade, ou seja, o pluralismo. Nesse sentido, pode-se 

afirmar que é a democracia mais os princípios éticos que permitem a coexistência dos 

diferentes. 

 A Ética é fundamentada em princípios, e não em mandamentos. Ela é tratada no 

documento como um eterno pensar, refletir, construir. E todos devem participar desse 

processo. São responsabilidade e tarefa de todos fazer com que esses valores vivam e 

desenvolvam-se. 

De acordo com a ciência psicológica, valores éticos se legitimam quando não há 

controle externo sobre a conduta. Ou seja, segundo o exemplo dado no PCN: não roubar 

porque tem medo de ser preso não legitima a norma “não roubar”; apenas a segue por medo, 

pois, na certeza da impunidade, não a seguirá. Dois questionamentos importantes do PCN são: 

“Mas o que leva alguém a pautar suas condutas segundo certas regras? Como alguns valores 

tornam-se traduções de um ideal de Bem, gerando deveres?” (BRASIL, 1997) 

Duas perguntas perspicazes e complexas de serem respondidas. No próprio documento, 

há o reconhecimento do dissenso dos especialistas sobre como um indivíduo constrói 

determinadas regras e age coerentemente com elas. No entanto, afirma-se que há o 

envolvimento de dois grandes processos psicológicos presentes na construção de regras 

morais: a afetividade e a racionalidade. 
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É nas interações sociais que se desenvolvem tanto a afetividade como a racionalidade. 

Também, a ideia de respeito está diretamente relacionada a essas interações, que agem sobre o 

indivíduo ao longo de seu desenvolvimento.  

Cabe à escola um lugar privilegiado nesse processo de mediar situações diversas, 

ensinar a valorização do diálogo como instrumento para esclarecer conflitos, coordenar 

trabalhos que instiguem discussões, criar situações para que se possa compreender a 

necessidade de desenvolver a escuta do outro, conviver diferentes ideias e rever pontos de 

vista quando necessário. 

Questões que envolvem a ética são frequentes no espaço escolar. A quase todo 

momento, é possível lidar com uma situação ética no espectro das disciplinas escolares. As 

questões relativas a valores humanos permeiam todos os conteúdos curriculares.  

Portanto, não há razão para que questões éticas sejam tratadas em paralelo, em uma 

disciplina exclusiva, pois ela diz respeito a todas as atividades humanas. 

 

Ciência da Mediação a Serviço da Construção de Valores 

Não se pode falar de mediação sem se referir a um conflito que não seja sinônimo de 

violência, mas não necessariamente a física. A violência manifesta-se em variados setores da 

vida e em diversos lugares ao longo dos tempos. São conflitos sociais, interpessoais, culturais 

e políticos que dão origem a situações que degradam a pessoa humana, como, por exemplo, a 

humilhação e a discriminação. 

Essas situações são vivenciadas pelas pessoas em seu dia a dia e acabam acatadas como 

normais. Todo esse processo manifesta-se nas instituições de ensino onde se recebe o reflexo 

dessa sociedade. Mas, diferentemente da passividade de outras instituições, cabe à Educação 

refletir e agir para emergir novos paradigmas de relacionar-se com os conflitos. 

 

 Conflito e Violência 

O conflito faz parte do processo comum de interação de uma sociedade aberta e 

democrática. Ele não é contrário à ordem social. Ele é o resultado das diferenças entre as 

pessoas que hoje já podem conviver em uma sociedade democrática. 

A ideia da mediação como método formal para transformação de conflitos difundiu-se a 

partir da década de 1970 nos Estados Unidos e depois em vários países. A mediação assumiu 

tamanha proporção que pode ser tratada nas suas variadas facetas, como: mediação familiar, 

social, administrativa, escolar e cultural. No entanto, a mediação não pode ser designada para 
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qualquer intervenção de um terceiro. A relevância da mediação ganhou maior campo 

científico, a partir do estudo do cérebro, como assevera Six (2001): 

 

Há alguns anos, descobriu-se que a atividade dos centros cerebrais que 

tratam as palavras e as frases é coordenada por estruturas de mediação. Os 

neuropsicólogos da linguagem, buscando compreender como combinamos as 

palavras e formamos as frases para transmitir os conceitos elaborados por 

nossos cérebros, mostraram que a seleção das palavras, exprimindo 

conceitos, era comandada por sistemas mediadores; e eles procuram 

ativamente ‘os sistemas de mediação diversos para as palavras: para os 

verbos, os pronomes, as conjunções’(p. 16-17). 

 

Este estudo mostra a potencialidade da ciência da mediação como uma ferramenta capaz 

e necessária para estabelecer relações saudáveis na convivência com o outro, apresentando-se, 

assim, como um grande recurso didático na formação docente.  

Nas situações conflituosas, traz-se, muitas vezes inconscientemente, a ideia de 

competição, na qual deve existir vencedor e perdedor ou vítima e culpado. Isso é revelado por 

meio do discurso expresso pelos envolvidos direta e indiretamente. 

Portanto, é na direção oposta a isso que a escola precisa caminhar, desconstruindo esse 

paradigma cultural. Tal mudança, não tem como foco o conflito, e sim os envolvidos na 

questão. Nesse novo paradigma, o conceito de quem ganha ou perde, vítima ou culpado, deve 

ser superado. 

A escola deve aprender a lidar com situações de conflitos ao invés de agir somente nas 

atitudes emergenciais e coercitivas, antecipando planejamento e ação, a fim de que, quando os 

problemas surgirem, esteja apta a lidar com ele. Por isso, faz-se necessário conhecer a 

comunidade onde a escola está inserida: a cultura, os valores morais etc., para que as 

estratégias aplicadas sejam mais eficientes na construção de uma boa convivência. 

 

Mediação: O papel do professor e da escola  

O papel do professor, na sociedade da informação, não é mais a de um transmissor do 

saber – função binária –, e sim de um mediador entre o saber e o aprendiz – posição ternária. 

Isso se traduz como uma nova forma de se relacionar com o saber, os outros, o mundo e a 

própria identidade tanto do professor quanto do aluno. É fazer a criança ou adolescente sentir-

se corresponsável no ato de aprender. 

Segundo Six (2001), o educador deve dar possibilidade de o aprendiz descobrir suas 

potencialidades por si. Vivenciar os conflitos, adversidades com outros, é um meio de 
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aproximar os pontos de vista, ideias, culturas, valores, abalar certezas e dissipar os mal-

entendidos. No entanto, muitas das instituições escolares são pautadas em forma de 

autoridades tradicionais que não são adaptadas à mediação ternária do conflito, pois se 

pautam da censura à exclusão, e isso reflete na sociedade intitulada inquisidora e acusatória.  

A condução dos conflitos nas escolas deve ser regrada com a participação dos alunos. 

Por isso, os procedimentos estratégicos devem ser discutidos com uma equipe coesa, formada 

por especialistas da educação, professores, alunos e pais, para buscar opções para diminuir a 

violência enquanto cultura. Com isso, os resultados seriam mais eficazes, pois cada um 

apresentaria a escuta e a fala por uma perspectiva diferente, construindo uma visão ampla 

sobre o assunto e amparada por todos os lados, a fim de planejarem ações e construírem uma 

nova cultura local. 

Logo, o resultado esperado é a combinação atuante das partes dos agentes principais na 

formação discente: especialistas, gestores, professores, pais e o imprescindível protagonismo 

juvenil dentro das escolas. 

 

Mediador/Mediação/Mediando – Das culpabilidades às responsabilidades
10

 

É fundamental que o mediador seja capaz de separar os fatos da fantasia. Ser 

completamente imparcial à questão é também perceber duas dimensões: o que é manifesto e o 

que é subjacente às motivações. 

Nesse processo, é importante ressaltar as funções do mediador: acolher sem pré-

julgamento ou pré-conceitos; ganhar a confiança por meio da imparcialidade; introduzir o 

respeito, mais pelo exemplo pessoal do que pela hierarquia; conseguir cooperação eliminado 

disputas; promover a criatividade na resolução do conflito; capacitar-se em administração de 

conflitos; promover a corresponsabilidade entre as partes envolvidas e não a culpabilidade; e 

saber que cada mediação é única e personalizada, pois está inserida em seu contexto peculiar.  

A punição não provoca necessariamente a reflexão sobre as causas que estão na raiz do 

conflito. O importante é comprometer todos os envolvidos e chegar a um plano de ação que 

respeite os indivíduos e suas necessidades. 

Por isso, a identidade de um mediador é determinada pelas características de cada 

instituição escolar, pois as diferentes instituições escolares, com seus regimentos, projetos 

                                                 
10 Capítulo produzido a partir do material do Instituto Mediare. Disponível em: <http://www.mediare.com.br>. 
Acesso em : 25 de maio de 2014. 
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político-pedagógicos e características da comunidade onde está inserida influenciarão a 

postura da mediação. Isso significa considerar este contexto, porém não se prender a ele. 

 

Linguagem binária e a lógica democrática da linguagem ternária  

De acordo com Six (2001), a identidade de um mediador se constrói sobre base ternária, 

ou seja, sob a ótica das diversidades culturais. Esse deve ser o engajamento do mediador. Ele 

deve estar a par desta crise na civilização, uma luta entre o binário e ternário. A lógica do 

mediador, portanto, não pode ser a binária. Ele se utiliza da lógica dialética, aquela que 

admite uma terceira possibilidade, pois, só assim, a complexidade do real emerge. Conforme a 

presidente da Comissão de Mediação do Instituto Brasileiro de Mediação de Família, Águida 

Arruda Barbosa: A linguagem ternária representa a concretude da filosofia da discussão 

(Habermas
11

), em que tudo se constrói pela comunicação, pelo diálogo e pela ética da 

discussão
12

.  

Na visão ternária do mediador, provocam-se as pessoas e situações para que elas não se 

deixem aprisionar pelo dualismo impositivo da verdade. A linguagem binária apossou-se 

dessas questões, tendo como pano de fundo os interesses subjetivos, partidários. 

Segundo as ideias de Six (2001), o papel do mediador pode ser importuno, mesmo que 

esteja ali calado e parado, ele sacode a postura binária que tende a ser adquirida entre as 

partes para sustentar sua razão, sua certeza.  

No entanto, ele deve ter consciência do que chama e provoca: mudança – interior e 

relacional - pois as partes podem estar presas em uma opinião que, muitas vezes, ignora ou 

quer impor a sua perante o outro. 

 A mediação não pode ser resumida a resolução de conflitos, isto traz o idealismo “de 

que conflitos são solúveis como o açúcar é solúvel na água, de que podemos diluí-los 

facilmente, fazê-los desaparecer de circulação”. (SIX,2001,p.232). Um mediador não deve ter 

o ímpeto de resolver conflitos. 

A mediação consiste primeiro não em achar solução para conflitos, mas em estabelecer 

ligações onde elas não existam mais. Em um conflito, os adversários estão em luta. O 

mediador é alguém que se faz comunicar, cria ligações, não é uma presença passiva, ele 

permite um novo começo, um reiniciar. Portanto é uma tarefa lenta, estendida no tempo, uma 

tarefa obscura.  

                                                 
11 Jurgen Habermas (nascido em Dusseldorf, no dia 18 de junho de 1929), é filósofo e sociólogo alemão, um dos 
últimos representantes da escola de Frankfurt. 
12 BOLETIM IBDFAM, nº 67, ano 11, mar./abr. 2011. 
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 Conflitos aliados à aprendizagem
13

 

Os conflitos podem contribuir na aprendizagem? Sim, desde que eles sirvam para 

ensinar valores. Sanções e punições, por si só, reforçam a heteronomia na criança, ou seja, um 

comportamento vinculado a um controle externo.  

Verificam-se crianças calculando riscos e estratégias para agirem de forma socialmente 

errada. Crianças dizendo que vão ficar boazinhas para ganhar determinada presente. 

Às vezes, a própria escola reforça essa ideia, dando ou retirando recompensas para 

controlar o comportamento das crianças. Por conseguinte, as questões da formação da 

integridade humana são deixadas de lado e foca-se muito na perspectiva da regulação externa.  

Quando a escola enxerga o conflito como possibilidade de ensinar valores e trabalha 

sanções de reciprocidade, são trazidas à tona questões fundamentais como: os sentimentos 

próprios e alheios, as empatias, o diálogo, lidar com as consequências dos atos e pensar 

formas de repará-los. Isso promove na criança o olhar crítico e reflexivo, criando nela a noção 

do socialmente certo e errado, e reforçando a construção da autorregulação. 

Dessa forma, os conflitos serão vistos como oportunos para se estabelecerem regras e 

valores com a participação dos alunos, pois os conflitos são naturais no processo de 

aprendizagem, e o adulto deve se portar como pessoa madura diante deles, planejando 

intervenções e didática para lidar com o conflito. 

 

Considerações da filosofia okadiana para a prática da espiritualidade e 

altruísmo na educação 

O que é espiritualidade para Mokiti Okada? Segundo sua filosofia, o ser humano é 

constituído não só pelo corpo físico, mas também por um corpo espiritual. Essa dimensão 

espiritual é percebida por meio do conhecimento e adaptações às leis naturais atuantes no 

universo. Isso pode ser explicado de forma sucinta ao reconhecimento de que nem todos os 

processos físicos são perceptíveis aos nossos sentidos, mas se manifestam mesmo de forma 

muito sutil. 

A sociedade se organiza por regulamentos e leis, sejam formais ou informais. Na 

natureza, também, existem essas leis ou regulamentos. Por isso, é importante entender como 

elas atuam nas situações e ajustar-se às adaptações necessárias. Elas não são criações 

humanas, mas sim princípios que existem na natureza. São essas percepções, ajustes e 

                                                 
13 Material produzido a partir das palestras de Telma Vinha. 
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adaptações que harmonizam as dimensões biopsicossociais e, consequentemente, espirituais. 

No entanto, são processos constantes. 

Referente a isso, Okada faz uma analogia da busca pela espiritualidade com a atuação 

dos processos que acontecem na natureza para renovar-se e adaptar-se aos movimentos e 

mudanças constantes no universo: 

 

Ora, se tudo continua evoluindo, é natural que os homens também devam 

evoluir continuamente, seguindo o exemplo da Natureza [...] é indispensável 

o progresso do espírito, isto é, a elevação da individualidade [...] com a 

elevação gradual do espírito, a personalidade também florescerá (OKADA, 

2008, p. 22). 

 

Entende-se evolução como adaptação. No que se refere ao florescer da personalidade, 

dá-se a crença da natureza altruísta fruto do desenvolvimento da espiritualidade. Ou seja, os 

processos de ajuste e adaptação afloram a natureza altruísta do ser humano. Mas o que é uma 

natureza altruísta? 

A palavra altruísmo foi criada em 1830 pelo filósofo francês Augusto Comte para 

caracterizar o conjunto das disposições humanas (individuais e coletivas) que inclinam os 

seres humanos a dedicarem-se aos outros.   

Como a ideia de altruísmo se opõe a egoísmo no sentido de não agir de acordo com a 

conveniência e considerando, exclusivamente, o próprio pensamento, sentimento e vontade, é 

algo a ser considerado, pois a educação visa ao exercício da cidadania. Em uma sociedade 

verdadeiramente democrática, não é possível conviver bem se cada um só agir pensando em 

si. 

No entanto, Mokiti Okada não preconiza em seus textos a exclusão do egoísmo e 

materialismo. Ele diz que uma civilização ideal desenvolve pessoas que equilibram esta 

dualidade necessária e humana, reconhecendo-se com um todo: coletivo e simultaneamente 

individual. 

O ponto cerne da filosofia de Mokiti Okada, em termos pragmáticos, é a transformação 

de pessoas que pautam seus pensamentos, sentimentos e vontades somente de acordo com a 

visão e interpretação materialista, e agem de forma egocêntrica para seres que também 

considerem e cultivem a espiritualidade e ajam de forma altruísta.  

Convicto de que se a educação institucional e social visar a desenvolver homens que 

percebem e cultivem também a espiritualidade, a sociedade tornar-se-á civilizada:  saudável, 

pacífica e próspera.  
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Espiritualidade, linguagem ternária e vivência altruísta  

Se a espiritualidade, segundo Mokiti Okada, se desenvolve quando há o reconhecimento 

e a adaptação humana às leis do universo, a linguagem que expressa esta realidade é a 

linguagem ternária, pois é a linguagem construída sobre a base da diversidade cultural, do 

diálogo, da pluralidade, da complexidade e das possibilidades, do reconhecimento peculiar de 

cada pessoa envolvida em uma situação e em um contexto. 

Nas palavras da professora Águida Arruda Barbosa (2004): 

 

O pensamento ternário é próprio do mundo oriental, por influência da 

cultura, da religião, dos usos e costumes. Admite a criatividade humana, que 

é infinita, portanto, abre-se a possibilidade de muitas alternativas, para uma 

determinada situação, de acordo com os recursos pessoais dos protagonistas. 

A superioridade do pensamento ternário é evidente, pois muito mais afeito à 

natureza humana. Portanto, seu exercício humaniza o homem (p. 35). 

 

Nessa perspectiva, a linguagem ternária expressa o altruísmo, pois considera a 

possibilidade e necessidade de aprender juntos para melhor conviver, visando à comunicação 

entre as pessoas e integrando as qualidades humanas da palavra, da fala e da escuta nas 

relações. 

A conduta altruísta no conviver promove a autonomia pelo reconhecimento da 

transformação por meio da linguagem ternária que considera o campo das perspectivas que 

envolvem os seres humanos composto de razão, sentimento e vontade. Há o reconhecimento 

da complexidade de si no outro. Ouvir é uma prática altruísta, porque corresponde a uma ação 

em favor do outro. A experiência de ser escutado possibilita, a quem se expressa, organizar os 

pensamentos. Isso amplia sua perspectiva. Ser altruísta é encontrar no outro a necessidade que 

há em si; compreende a necessidade de ser acolhido; logo, acolhe na plenitude. 

 Referente à compreensão do altruísta, a que se considerarem três princípios da filosofia 

okadiana: Kototama, Makoto e Sonen (vocábulos do idioma japonês). 

O Kototama, ou espírito da palavra, é o conceito que expressa a crença de que as 

palavras possuem espírito e influenciam a sorte e o destino das pessoas tanto a quem produz 

como a quem é direcionado. Aproximando a ideia da nossa linguagem, diz respeito à intenção 

que depositamos naquilo que falamos. E esta só é fidedigna a quem produz: 

 

O espírito da palavra é semelhante a uma marionete: a manifestação da alma 

ou espírito fica à sua mercê. Irritar as pessoas ou fazê-las rir, preocupá-las ou 



    

Silvia Regina Muniz e Águida Arruda Barbosa   » 85 

 Saberes em Ação · Ano 02 · N° 04 · Jul/Dez 2014 

tranquilizá-las, entristecê-las ou alegrá-las, provocar conflitos ou paz, obter 

sucesso ou insucesso, tudo depende do espírito da palavra. Usá-lo de forma 

leviana é muito perigoso (OKADA, 2010, p. 52). 

 

Esse conceito aplica-se também aos textos escritos, pois eles também influenciam o 

espírito do leitor. Mokiti Okada diz que espiritualmente falando significa que as vibrações 

espirituais do escritor são transmitidas por meio das letras para o espírito do leitor.  

Já o Makoto é uma palavra muito utilizada no idioma japonês, tendo muitas acepções na 

tradução para o português. Okada utilizou a palavra entendida nas duas partes que formam o 

ideograma, isto é, “palavra e concretizador”. Nos textos de Okada, é traduzido como 

sinceridade, conexão entre o que penso, falo e faço. Por isso, Kototama só manifesta grande 

força com Makoto. 

 

Só a sinceridade (makoto) é capaz de resolver os problemas do indivíduo, do 

país e do mundo. A deficiência política resulta da falta de sinceridade. A 

pobreza material e a corrupção moral também têm a mesma origem. Enfim, 

todos os problemas são gerados pela falta de sinceridade. Religião, 

Educação, Arte, que não se alicerçam na sinceridade, passam a representar 

meras formas sem conteúdo (OKADA, 2010, p. 41). 

 

 Já o SONEN é um ideograma composto de SO, que é imaginar (lembrar), significa 

pensar uma coisa concreta; e NEN, que significa acompanhar com uma vibração sonora. 

Juntos dão o sentido de “firmar por dentro”. Sonen significa pensar, mostrar o que pensou, 

transmitindo-o acompanhado de sentimento. Por esse motivo, é pensar de uma forma em que 

estejam presentes a razão, o sentimento e a vontade. Sonen é o resultado da junção desses três 

elementos. 

 

O Pensamento é a manifestação da vontade. Suponhamos que surja no 

homem alguma vontade. Para manifestá-la através de palavras, o 

pensamento entra em ação. Naturalmente, na ação do pensamento ocorre o 

discernimento do correto e do incorreto, do bem e do mal, do sucesso e do 

insucesso etc. O conjunto disso é a inteligência, e sua manifestação é o 

espírito da palavra; a materialização do espírito da palavra é a ação 

(OKADA, 2010, p. 52). 

 

Conhecimento pragmático tendo como modelo a grande natureza  

Sabe-se que a atividade teórica por si só não leva à transformação da realidade, não se 

objetiva e não se materializa. Por outro lado, a prática não fala por si, ou seja, teoria e prática 

são indissociáveis e precisam estar integradas dentro da escola. 
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Okada apresenta em seus textos a importância de termos a natureza como referência de 

aprendizado, pesquisando seus processos e atuação natural. Para ele, nossa condição de vida 

vem da alimentação e das condições ambientais favoráveis. Por isso, difundiu um método de 

agricultura chamada Agricultura Natural. Ela é obtida por meio da prática e do consumo de 

produtos sem agrotóxicos e fertilizantes, respeitando as características naturais do solo e da 

cultura semeada. Ele afirma que é justamente a pureza do solo que lhe permite produzir 

alimentos saudáveis com elevada energia vital. Essa energia vital alimenta tanto nossa 

dimensão física quanto nossa dimensão espiritual. 

Inserir a Agricultura Natural dentro da escola é oportunizar aos educandos observar e 

perceber os processos das leis da natureza em funcionamento. Essa vivência conecta os 

educandos com a natureza, pois ela não é só a base da sobrevivência, mas também a força 

motriz da vida na Terra. Esse contato desenvolve a espiritualidade humana. 

 

Apreciação e prática artística como veículo de cultivo da espiritualidade  

Entre as inúmeras definições de arte, encontra-se uma que se comunica com o que 

Mokiti Okada preconizou em sua filosofia sobre arte. Esta definição é o entendimento de 

Mário de Andrade, poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, folclorista, ensaísta brasileiro: 

 

Porém, mais que o domínio artesanal, mais que a necessidade imperiosa de 

uma técnica pessoal, a arte é, para Mário, uma forma de aprofundamento da 

consciência, pois, como afirma: ‘é justamente a atividade artística que nos 

abre caminhos mais penetrantes de introdução do ser’ (MORAIS, 2010, p. 

10). 

 

Okada traz a ideia da arte como uma conduta de vida e amplia esse conceito aos campos 

de atuação humano designando como arte: a Arte da Agricultura, a Arte da Culinária, a Arte 

do Johrei
14

.  

 A missão da arte é lapidar e enaltecer os sentimentos bons do homem e trazer à vida 

boas emoções, proporcionando-lhe alegria e sentido. No entanto, na prática artística também 

existem “níveis”. Se ela for de “nível inferior”, ou seja, não humanizar as pessoas, trazendo-

lhe boas emoções e reflexões, corre o risco de baixar a sensibilidade de humanidade e 

solidariedade entre as pessoas, levando-as à degradação, pois a obra influencia as pessoas pelo 

contato.  

                                                 
14  Johrei é um método de canalização de energia espiritual (luz divina), para purificação do espírito, capaz de 
transformar a desarmonia espiritual e material em harmonia. Disponível em: 
<http://www.messianica.org.br/colunas-da-salvacao/johrei>. Acesso em: 5 ago. 2014. 
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Isso por que o progresso e a humanização da civilização consistem na eliminação do 

caráter animalesco do homem. Alcançar esse estágio é auferir a verdadeira civilização.  

O espírito do artista, comunicando-se por esses veículos, influencia o espírito de quem o 

aprecia, ou seja, as vibrações espirituais emitidas pela alma do artista tocam a sensibilidade 

das pessoas por meio dessa arte. Em outras palavras, há uma sólida ligação entre o espírito do 

artista e o espírito de quem aprecia suas obras. 

Por isso, não é qualquer arte que produz o Belo e eleva a individualidade. Tem-se que 

discorrer sobre outras temáticas, a fim de se entender esse processo de cultivo da 

espiritualidade mediante a arte do Belo. 

O conceito de Belo para Mokiti Okada é a manifestação do conceito de Verdade e Bem. 

A Verdade, para o autor, é o próprio estado natural das coisas, ou seja, são as Leis invisíveis 

que regem a Natureza. Conhecer e seguir essas Leis é viver de acordo com a Verdade, 

principalmente no que se refere à saúde verdadeira que compreende uma saúde espiritual, 

mental e física. Dessa saúde plena, o homem naturalmente teria ações que visam ao seu bem-

estar e ao de outras pessoas. Essas manifestações seriam a concretização material do Belo que 

interage e vibra ondas energéticas e influencia outras pessoas a despertarem e contribuírem 

para a manifestação de sua natureza espiritualista e altruísta.   

 

Considerações finais 

No cerne das instituições escolares, estão os indivíduos em formação. A sociedade que 

resolve seus conflitos de forma violenta reflete em crianças e adolescentes igual 

comportamento.  

Este estudo teve a pretensão de contribuir com a reflexão sobre como a instituição 

escolar pode lidar com a violência dentro da escola e, simultaneamente, desenvolver nos 

educandos princípios de solidariedade humana. Debruçou-se a entender
15

 o conflito numa 

perspectiva construtivista que viabiliza o cultivo do diálogo como forma ética de resolver 

controvérsias e construção coletiva de resolução de conflitos, envolvendo todos os agentes 

corresponsáveis na promoção do sucesso educacional: gestores, docentes, discentes, pais e 

comunidade. 

Recorreu-se à legislação brasileira, que prevê dentro da instituição escolar o pleno 

desenvolvimento do educando, e também se utilizou do parâmetro curricular ética para 

                                                 
15 Optou-se pela palavra entender em detrimento de compreender, pois entender é perceber intelectualmente 
não só pela palavra, mas também por gesto, senha, código etc. Já compreender é perceber intelectualmente 
apenas pela palavra, é captar o verdadeiro significado das palavras (SACCONI, 2011). 
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amparar a discussão de como um individuo constrói e legitima seus valores. Tratou-se da 

transversalidade da ética como responsabilidade instalada em todas as disciplinas do 

currículo, justificando a presença do assunto como abordagem necessária. 

Apresentaram-se as principais considerações sobre a ciência da mediação no âmbito 

escolar, a fim de trazer referencial para lidar com os conflitos e, mais além, de construir 

valores a partir deles. 

Por fim, a filosofia de Mokiti Okada encerrou a análise trazendo a concepção de 

espiritualidade e ação altruísta mediante a observação das leis naturais e contato por meio da 

prática da Agricultura Natural. Apresentou-se a Arte como forma de cultivar a espiritualidade 

tanto pela apreciação como também pelo fazer artístico.  

Unindo todas as considerações, estudos, reflexões e análises trazidas, acredita-se que se 

pôde contribuir, minimamente, para os aspectos relevantes que integram a plenitude do 

educando, mediando e desenvolvendo uma educação que combina e possibilita eficazmente 

para a cultura de paz. 

“O progresso da sociedade não depende apenas da ciência material. É preciso 

começar a desenvolver, o quanto antes, a ciência do espírito”. 

Mokiti Okada 
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O CUIDADO NA ARTE-EDUCAÇÃO: EXEMPLO DE 

KAKUZO OKAKURA E AS SENHORAS COSTUREIRAS DO 

MUSEU DE BELAS-ARTES DE BOSTON  

 
Care on art-education: the case of Kakuzō Okakura and the ladies who assisted 

in the work of the Museum of Fine Arts, Boston 

 

Amadeus Valdrigue16 

  

Resumo: O objetivo deste trabalho é mostrar e analisar, por meio da abordagem triangular, 

uma iniciativa no campo de arte-educação no início do século XX, liderada pelo 

pensador e historiador de arte Kakuzō Okakura (1862-1913). O esforço de Kakuzō foi 

no sentido de levar um pouco da estética da arte asiática para senhoras norte-

americanas, demonstrando a importância do trabalho curatorial e do respeito para com 

os mestres do passado. 

Palavras-chave: arte-educação, Kakuzō Okakura, abordagem triangular. 

 

Abstract: The aim of this work is to demonstrate and analyze, through the triangular 

approach, one initiative in the field of art-education in the beginning of the 20th century, 

guided by Kakuzō Okakura (1862-1913), Japanese scholar and expert in history of art. 

Kakuzō strained to introduce the Asian esthetics for American ladies, teaching the 

importance of curatorial work and the respect for the ancient masters.  

Key words: Art-education, Kakuzō Okakura, triangular approach. 

 

Introdução 

O que se pretende neste artigo é mostrar a importância de Kakuzō Okakura para a arte-

educação. Conhecido também como Tenshin Okakura (1862-1913), esse pensador japonês foi 

um grande pesquisador das obras artísticas japonesas e orientais. Sendo considerado um 

ativista no intercâmbio mundial sobre arte, foi um dos responsáveis pela introdução da cultura 

japonesa no exterior e, com ela, dos valores estéticos orientais. Pouco estudado no Brasil, com 

citações esparsamente distribuídas pelas dissertações de instituições de pesquisa pelo País, sua 

maneira de ver e entender a arte japonesa (e a oriental de maneira geral) privilegia a essência 

da estética nipônica e critica o excesso ocidentalizante que se manifesta em seu tempo. 

 Sua atuação não se limitou ao território japonês. De 1904 a 1913, prestou serviços ao 

Museu de Belas Artes de Boston como curador de arte oriental e publicou, além de The Book 
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of Tea (“O Livro do Chá”), outros dois livros: The Ideals of the East (“Os Ideais do Oriente”), 

lançado em Londres, e The Awakening of Japan (“O Despertar do Japão”), em Nova York.  

O autor, após formar-se na Universidade de Tóquio, passou a trabalhar no Ministério da 

Educação japonês, atuando especificamente em assuntos relacionados à arte. Opondo-se ao 

crescente predomínio das técnicas e pensamentos ocidentais no ensino e produção de arte no 

país, Okakura abandonou a academia oficial da época e fundou o Nippon Bijutsu In (Instituto 

de Arte Japonesa), uma iniciativa para resgatar a essência da estética nipônica, absorvendo 

apenas os elementos considerados relevantes da escola ocidental. Esse fato nos faz lembrar 

das Escuelas al Aire Libre mexicanas da década de 1910, que também tencionavam recuperar 

o orgulho nacional ferido pela imposição dos padrões europeus. Para isso, e de maneira 

bastante semelhante à iniciativa de Okakura e seu Instituto, houve a inclusão dos padrões 

visuais indígenas, no sentido de retomar os padrões de arte mexicana, incentivando a 

expressão individual (em oposição ao academicismo europeu, que “padronizava” o ensino de 

arte) e a apreciação da arte genuinamente nacional.   

Neste trabalho, vamos utilizar o texto de uma conversa que Okakura teve, em 1905, no 

Museu de Belas Artes de Boston, com senhoras que iriam auxiliá-lo na confecção de capas de 

seda para proteger as obras de arte asiáticas. Ele fez questão de transmitir o sentimento com o 

qual elas deveriam fazer aquele trabalho, “adotando”, cada uma, uma obra específica e 

costurando a capa de maneira única, personalizada.  

O texto analisado pode ser considerado um bom exemplo de ação de arte-educação, 

ainda mais por se tratar de uma tentativa de trazer os valores estéticos de uma cultura bastante 

diferente (no caso, a nipônica/asiática) para um contexto ocidental. Nisso, Okakura pode ser 

considerado um mediador cultural, fazendo a ponte entre o ideário oriental e o ocidental. 

 

Amor à arte 

No texto escolhido, Okakura inicia seu discurso agradecendo, em nome da arte, do povo 

e dos antigos mestres orientais, a ajuda que aquele grupo de senhoras iria prestar no sentido de 

proteger as obras de arte chinesas e japonesas do acervo do museu.  

A intenção educativa do autor se manifesta quando ele foca na “apreciação solidária” 

das obras de arte. Em um tom de súplica, ele afirma que “a arte não precisa de 

administração, e sim de adoração”, ou seja, mais do que armazená-las, catalogá-las e 

organizá-las para as exposições, é preciso respeitá-las e ter o mais nobre dos sentimentos ao 

lidar com elas. 
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Ele continua sua explanação contando um pouco sobre o estado em que as obras se 

encontram, após terem sido expostas a condições bastante críticas de manuseio e 

armazenamento, devido à longa jornada a que foram submetidas. É preciso lembrar que elas 

vinham por via marítima, em longas jornadas, e passavam por mãos muitas vezes não tão 

“cuidadosas”. Várias dessas peças eram bastante antigas e frágeis, e seriam submetidas a 

condições totalmente novas em relação às de sua origem. O clima era diferente, e elas seriam 

armazenadas em um museu moderno, o que exigia novas técnicas de manuseio. Além disso, 

muitas delas tinham de ser restauradas por terem sofrido alguma avaria e, também, por terem 

perdido suas embalagens originais. 

Dessa forma, o papel das senhoras seria confeccionar capas de seda para envolver as 

obras (“roupas”, nas palavras do autor), para que pudessem ser colocadas dentro das caixas 

(suas “casas”): 

O que nos encorajou a pedir os serviços de seus nobres dedos foi pedir que 

as senhoras se juntem a nós na veneração da arte. Desejamos que vocês não 

apenas vistam os objetos com seda, mas com sua compaixão. Para nós, a 

linha é um símbolo de afeto – que une coração com coração. O ideograma 

chinês para costurar é uma linha que se encontra. O afeto se encontra para 

poder completar a vestimenta da humanidade. É apenas por meio da 

compaixão que podemos compreender o belo. Arte é comunhão de mentes 

com mentes (OKAKURA, 1984). 

 

Para poder costurar sob medida, cada uma delas seria responsável por uma única peça, 

considerada pelo autor um “tesouro”. Percebemos, nesse ponto, o carinho de Okakura para 

com as peças, demonstrando de fato sua posição de defensor do culto à arte. Ele frisa ainda 

que as senhoras deveriam buscar uma certa intimidade com suas obras, conhecê-las a fundo. 

Para isso, Okakura e seus colegas – Shisui Rokkaku (1867-1950), artista de laca, e Kakuya 

Okabe (1873-1918), gravurista em metal – estavam dispostos a transmitir-lhes conhecimentos 

específicos sobre elas e, também, preleções sobre história, mitologia, religião, poesia, teatro e 

outros assuntos que fizessem parte do contexto das obras. Não seria esse um bom exemplo de 

ação de arte-educação?  

Ainda, em mais um trecho em que são atribuídas características humanas às obras, ele 

menciona que uma grande obra transmite sua história somente àqueles que tiverem paciência 

e forem simpáticos a ela. Em uma sociedade cada vez mais preocupada em tirar “selfies” 

diante de obras expostas meramente para fins consumistas, é de se pensar se, de fato, ainda há 

pessoas que conseguem fruir pacientemente, demonstrando afeto pelas obras e por seus 

artistas: 



    

Amadeus Valdrigue   » 93 

 Saberes em Ação · Ano 02 · N° 04 · Jul/Dez 2014 

Nos bons e velhos tempos antes da abertura do Japão (um evento que causou 

tanta convulsão social e econômica que permitiu que esses tesouros saíssem 

de nosso país), e mesmo hoje em dia, dentre os nossos verdadeiros amantes 

de arte (os objetos de arte), eram tratados com um respeito próximo da 

veneração. Para nós, o dono de uma obra de arte é seu zelador e servo, não 

seu mestre (OKAKURA, 1984). 

 

Podemos contrastar essa postura dos “amantes de arte” japoneses com a de alguns 

entendidos de arte e curadores atuais, que submetem as obras a interesses meramente 

econômicos, explorando-as. Isso chega ao cúmulo com o mercado especulativo de 

investimento em obras de arte, que as utiliza para que uma minoria possa auferir grandes 

lucros. Assim, se é que há algum tipo de veneração, esta só pode estar dirigida à pecúnia. O 

dono de uma obra, nessas condições, não seria seu mestre, e sim seu explorador. 

Em outro trecho, Okakura (1984) afirma: 

 

Tenho uma esperança secreta de que esses encontros possam ser o início da 

ressurreição do culto à arte, por tanto tempo negligenciada por causa da 

correria da vida moderna social. Estamos perdendo a religião porque não 

temos tempo para meditar; estamos perdendo a arte porque não temos tempo 

para contemplar. 

 

É interessante notar que um texto do início do século XX já tratava dessa questão; que 

atualidade! Se estivesse vivo nos dias de hoje, qual seria a reação de Okakura diante deste 

nosso cenário pós-moderno, de ritmo frenético e abundância de informações? Em uma recente 

exposição de Yayoi Kusama, no Instituto Tomie Ohtake (São Paulo), realizada entre 22 de 

maio e 27 de julho de 2014, frases como “20 segundos para tirar o selfies”, proferidas pelos 

seguranças – que, obviamente, não podem ser crucificados, uma vez que estão apenas 

seguindo a diretriz da instituição –, estimulavam o público a “consumir” a exposição. O 

espaço expositivo mais parecia a fila do cinema de um shopping center, e as pessoas, no geral, 

estavam interessadas apenas em “tirar selfies”, e não em aprender e fruir com as obras. 

Mesmo que quisesse, o espectador não teria tempo para contemplar, a não ser que fosse em 

horários opcionais, com público menor. 

 

A abordagem triangular e Okakura 

De acordo com a abordagem triangular, proposta por Ana Mae Barbosa no fim da 

década de 1980, a construção do conhecimento em arte ocorre quando se cruza a 

experimentação, a codificação e a informação. Segundo sua ótica, é preciso que seja 

construído um relacionamento sólido entre a arte e o público, colocando as manifestações 
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artísticas como expressões de uma cultura. Essa seria a intenção de Okakura quando convida 

as senhoras para “adotarem” uma obra de arte, para que possam confeccionar as capas que 

irão protegê-las. Mas ele não faz só isso. Ele transmite também os códigos por trás daquela 

arte, na sequência de “ler”, “fazer” (no caso, “fazer” as capas de seda, um trabalho artesanal) 

e “contextualizar” (por meio de palestras sobre história, mitologia, religião, poesia, teatro e 

demais assuntos pertinentes à leitura das obras) como um conjunto de ações. É interessante 

notar o esforço do autor em inter-relacionar disciplinas. Para isso, convida suas espectadoras a 

experimentar, decodificar e refletir sobre o tema, a fim de que possam ser capazes de 

informar. 

Ele também enfatiza os aspectos cognitivos e emocionais, nos moldes da escola literária 

readers response
17

, ao mencionar: “É apenas por meio da compaixão que podemos 

compreender o belo. Arte é comunhão de mentes com mentes” (OKAKURA, 1984).  

Poderíamos inferir que, por meio do contato com uma obra única – que era a proposta 

de Okakura ao confiar a cada senhora uma peça específica para que elaborassem a cobertura 

de seda –, as senhoras poderiam ter noção do todo que é a arte asiática (notadamente, as artes 

chinesa e japonesa).  

É importante salientar o tamanho da complexidade da tarefa de Okakura na época, uma 

vez que sujeito e objeto eram bastante distantes um do outro. Em um momento histórico em 

que se começavam os primeiros esforços no sentido de se aproximar as culturas oriental e 

ocidental, a realidade interacional era ainda muito incipiente; possuía também um forte caráter 

diacrônico, uma vez que, em sua maioria, eram obras de tempos bem anteriores à época em 

que o autor ministrava as preleções em Boston.   

 

Considerações finais 

Como em qualquer outro ramo de estudos, em discussões no campo da arte-educação, 

conversa-se sobre algumas teorias e inúmeros autores; mas, no frigir dos ovos, uma questão 

premente é a problemática do atual cenário de ensino de arte no Brasil, cada vez mais voltado 

para os interesses econômicos e distanciado de uma proposta educativa de fato. A questão 

central gira em torno do embate entre a busca pela essência da arte em detrimento da 

apropriação acachapante das manifestações artísticas pelo sistema consumista no qual 

estamos inseridos. 

                                                 
17

 Iniciada particularmente nos EUA e na Alemanha, nos anos de 1960/1970, foca no leitor e sua experiência com obras 
literárias, em contraste a outras escolas e teorias que destacam o autor ou o conteúdo e a forma da obra. 
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Percebemos, cada vez mais, uma massificação e vulgarização da arte sem muita 

possibilidade de se vislumbrar seus sentidos mais profundos. Será que os artistas 

compreendem bem seu papel na sociedade e a importância de suas atuações? De acordo com 

Mokichi Okada (1882-1955), que foi aluno de Okakura na Escola de Belas-Artes de Tóquio e 

defendia a arte como instrumento de aperfeiçoamento dos indivíduos, “[...] uma vez que o 

artista é um membro da organização social, ele deve conscientizar-se de sua missão e exercê-

la plenamente, pois essa é a Verdadeira Arte e também a responsabilidade que lhe cabe” 

(OKADA 1996). Na visão de Okada, todos aqueles que entrarem em contato com as obras de 

determinado artista recebem influência direta em suas vidas, que pode ser positiva ou 

negativa; tudo vai depender da intenção com que se produz sua arte. 

Por outro lado, vivemos em uma sociedade na qual a própria noção e o valor do tempo 

não contribuem para uma fruição de fato. Somos compelidos a produzir, e a consumir sempre, 

tudo no menor espaço de tempo possível. Nisso, onde fica o tempo para reflexão? Nas 

palavras de Okakura (1984), “Esquecemos de que apenas em paz poderíamos invocar o Puro, 

e de que na tranquilidade poderíamos nos aproximar do Belo.” 

Ainda, vivemos numa época em que tudo é categorizado, muitas vezes de maneira 

superficial. Somos levados a acreditar que esgotamos um assunto com meras simplificações e 

rótulos. Retomando o exemplo da exposição de Kusama, é forte a tendência de taxá-la de uma 

“desvairada” que tinha compulsão por motivos esféricos e fálicos, e não se esforçar para 

entender o que motivava a artista a compor daquela maneira. De acordo com o pensamento 

complexo de Morin, não se pode encarar as coisas de maneira linear, cartesiana e 

bidimensionalmente. Deve-se buscar uma visão multidimensional, levando em consideração 

inúmeras variáveis. 

No fim de sua palestra, Okakura (1984) demonstra o que o motivava a fazer o trabalho 

de arte-educação: 

 

Espero fervorosamente que esse assunto não acabe por aqui, e que as 

senhoras levem essa mensagem às suas irmãs e amigos, e façam com que 

esse mundo de infortúnios e preocupações seja mais humano. 

  

Ou seja: que aqueles que tivessem contato com suas preleções pudessem se tornar 

multiplicadores desse “amor pela arte”, tornando o mundo mais humano. Esse é o lema que 

pretendemos levar daqui em diante. 
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Anexo 

 

PALESTRA PARA AS SENHORAS QUE AUXILIARAM NO 

TRABALHO DO DEPARTAMENTO CHINÊS E JAPONÊS 

 

Senhoras, temos profunda gratidão por terem aceitado, docemente, nosso convite para 

auxiliarem no trabalho do Departamento Chinês e Japonês. 

Lamento, mais do que nunca, o fato de que meu domínio imperfeito do seu idioma me 

impeça de expressar meus sentimentos sobre este auxílio. Não somos apenas nós, humildes 

membros do Departamento, que estamos gratos; tenho certeza de que os espíritos de nossos 

antigos mestres compartilham dessa nossa gratidão. Os corações de suas irmãs das longínquas 

terras orientais florescerão de alegria quando souberem quão prontamente o chamado da arte 

ancestral delas foi atendido pelas senhoras, que representam de maneira tão eminente o 

refinamento do Ocidente. Eu as agradeço em nome da arte e do povo oriental. 

Permitam-me apresentar a natureza de nosso pedido. O seu museu possui a maior 

coleção única de obras de arte oriental do mundo. Muitas delas são do nível mais elevado. Foi 
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um privilégio e prazer de meus colegas, os senhores Rokkaku
18

 e Okabe
19

, e meu, de estudá-

las e catalogá-las. Nossas tarefas ainda não terminaram, uma vez que estamos descobrindo, 

todos os dias, artigos muito bons, guardados em caixas que não foram abertas por muitos 

anos. Não temos dúvidas de que, com uma seleção apropriada e aquisições nas ocasiões 

certas, a coleção irá, em tempo hábil, se tornar a principal no mundo da arte oriental. Hoje, 

somos, com folga, a primeira da América e Europa. Contudo, é com pesar que digo que há um 

porém: falta o delicado cuidado que apenas a apreciação solidária pode oferecer. A arte não 

precisa de administração, e sim de adoração. Por isso, este nosso apelo.  

Não estou querendo dizer que houve, até agora, negligência por parte das autoridades do 

museu, no que diz respeito ao cuidado com a coleção. Pelo contrário, foi feito tudo que era 

possível nesse sentido, dadas as circunstâncias – que eram muito desfavoráveis. Em primeiro 

lugar, os próprios objetos são antigos e frágeis. Eles tiveram de passar por uma longa viagem 

pelo mar e uma assustadora jornada de um lado a outro do continente. Depois, havia o nosso 

bom amigo, o funcionário da alfândega, que desfaz os pacotes, mas nunca os refaz. Se as 

coisas sobreviverem a tudo isso e chegarem em Boston com segurança, elas ainda têm de ser 

armazenadas sob condições totalmente novas em relação àquelas encontradas na China ou no 

Japão. O clima era diferente, a temperatura do salão não era a mesma, a poeira de sua grande 

cidade as ofendia. As exigências de armazenamento de um museu moderno impuseram novos 

métodos para manuseá-las. A falta de especialistas, prontos a reparar os estragos em primeira 

instância, levou a maiores danos. O resultado é que encontramos muitos dos melhores 

espécimes em um estado de desintegração, rasgados ou quebrados, e a maioria despojada de 

suas caixas originais e papéis de embrulho nos quais vieram. É uma triste consolação 

pensarmos que coisas piores que as nossas aconteceram e estão acontecendo em outros 

museus e coleções ocidentais. 

Em sua terra natal, esses objetos eram tratados de maneira bem diferente. Nos bons e 

velhos tempos antes da abertura do Japão (um evento que causou tanta convulsão social e 

econômica que permitiu que esses tesouros saíssem de nosso país), e mesmo hoje em dia, 

dentre os nossos verdadeiros amantes de arte, eles eram tratados com um respeito próximo da 

veneração. Para nós, o dono de uma obra de arte é seu zelador e servo, não seu mestre. Foi 

Enshū Kobori (小堀 遠州, 1579-1647), o grande connaisseur do início do século XVII, ele 

próprio um daimyō, que disse: “Aproxime-se de uma obra-prima como se estivesse na 

presença de um príncipe poderoso”. O mais elevado personagem de nosso reino, que é 
                                                 
18

 Shisui Rokkaku (六角紫水, 1867-1950), artista de laca. 
19

 Kakuya Okabe (岡部覚弥, 1873-1918), gravurista em metal. 
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proibido, por uma rigorosa etiqueta, a baixar sua cabeça para mortais e até para algumas 

divindades, reverencia uma pintura na cerimônia do chá. Princesas competiam entre si para 

fazer capas de seda para um vaso ou uma pintura em pergaminho. Uma peça importante era 

primeiramente envolvida por uma manta de seda, e guardada dentro de duas caixas, pelo 

menos. Às vezes, era preciso abrir cinco camadas de caixas antes de chegar ao Santíssimo 

Lugar, o objeto em si. Cada uma delas possuía a data e a assinatura do seu feliz possuidor ou 

de algum celebrado artista da época. Cada caixa era como um altar, nos quais sucessivas 

gerações de adoradores de arte queimaram seus sacrifícios.  

Vocês não se surpreenderão, portanto, em saber que nós nos sentimos um tanto 

melancólicos em encontrar esses objetos queridos manuseados de maneira brutal, quebrados e 

desprovidos de suas vestimentas, moradia e das atenções afetuosas que recebiam antes. Para 

nós, é como se delicados desconhecidos fossem subitamente destroçados em uma árida costa 

e estivessem à mercê de tempestades e do frio. Eu, que me regozijo com o calor de sua 

invariável hospitalidade, devo morrer de vergonha em continuar fazendo isso, enquanto 

nossos antigos mestres estão em tamanha angústia. 

Estou contente em dizer que as condições estão mudando para melhor. Durante o ano 

passado, os senhores Rokkaku e Okabe trabalharam para reparar as obras. A maior parte das 

coisas foi guardada e limpa. Caixas apropriadas estão sendo feitas para protegê-las da poeira e 

exposição. O que nós queremos agora são panos de seda para embrulhá-las – as obras 

ganharam casa, mas não roupas. Por isso nos arriscamos a chamar vossas agulhas e sedas. 

Mas, lembrem-se, por favor, de que este encontro não é apenas para costurar. As autoridades 

do museu poderiam nos fornecer, com prazer, os materiais e as mãos de costureiras. O que 

nos encorajou a pedir os serviços de seus nobres dedos foi pedir que as senhoras se juntem a 

nós na veneração da arte. Desejamos que vocês não apenas vistam os objetos com seda, mas 

com sua compaixão. Para nós, a linha é um símbolo de afeto – que une coração com coração. 

O ideograma chinês para costurar é uma linha que se encontra. O afeto se encontra para poder 

completar a vestimenta da humanidade. É apenas por meio da compaixão que podemos 

compreender o belo. Arte é comunhão de mentes com mentes. Uma grande obra de arte se 

recusa a transmitir sua história a ouvidos impacientes e antipáticos. Temos até de pedir-lhes 

para serem mais indulgentes com a arte oriental, porque nossos mestres recitam contos de 

terras estranhas em uma língua diferente daquela dos seus próprios mestres.  

Um tesouro será confiado a cada uma das senhoras, e esperamos que lhes seja prazeroso 

vir até aqui semanal ou quinzenalmente para continuar a confecção das mantas. Enquanto 
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estiverem trabalhando, terão a rara oportunidade de ficarem íntimas da obra sob seus 

cuidados. Meus amigos e eu ficaremos muito honrados se conseguirmos, de algum modo, 

ajudá-las apresentando o significado desses objetos. 

De vez em quando, teremos palestras sobre história, mitologia, religião, poesia, teatro, 

costumes e todas essas coisas que fazem parte do contexto dessas obras-primas.  

Pensamos, inclusive, que seria melhor criar uma atmosfera amigável para este círculo, 

utilizando arranjos de flores e servindo chá de acordo com os nossos costumes, uma vez que 

isso também pertence às realizações artísticas e representam os ideais da vida oriental, cuja 

arte é a joia.  

Tenho uma esperança secreta de que esses encontros possam ser o início da ressurreição 

do culto à arte, por tanto tempo negligenciada por causa da correria da vida moderna social. 

Estamos perdendo a religião porque não temos tempo para meditar; estamos perdendo a arte 

porque não temos tempo para contemplar. Esquecemos de que apenas em paz poderíamos 

invocar o Puro, e de que na tranquilidade poderíamos nos aproximar do Belo. 

Nessa época de classificações rápidas e precipitadas, somos propensos a pensar que 

conseguimos dar conta de todo um assunto apenas por rotulá-lo. Em nome da assim chamada 

ciência, roubamos a poesia da arte para fazê-la um ramo da etnologia. Em nome da evolução, 

lidamos superficialmente pela história e perdemos o individual nas espécies. Esquecemos que 

a época pertence ao grande mestre assim como o grande mestre pertence à época. Nós 

estudamos as flores, ao invés de apreciar sua inconsciência. Perdemos a maravilhosa beleza 

da noite, ao tentarmos ler os céus. O senso de proporção das coisas fica confuso nessa visão 

telescópica do universo. Fazemo-nos parecer grandes a ponto de menosprezar os antigos. 

Criticamos o que deveríamos compreender. Flertamos com a arte, ao invés de adorá-la. É 

realmente uma pena que muito dos mais profundos sentimentos da humanidade sejam jogados 

nos vagos jargões das conversas de estúdio.  

Senhoras, eu sei que este apelo não será em vão. É fato que, nesta cidade de Emerson e 

Longfellow, as senhoras poderão estabelecer exemplos pessoais de veneração ao Belo. Vamos 

começar hoje prestando homenagem à grandiosidade do passado. 

Espero fervorosamente que este assunto não acabe por aqui, e que as senhoras levem 

essa mensagem às suas irmãs e amigos, e façam com que esse mundo de infortúnios e 

preocupações seja mais humano.  
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Resumo: Este artigo busca, através de uma leitura antropológica do romance de Jorge 

Amado, Dona Flor e Seus Dois Maridos (DFSDM), apontar um caminho para a 

construção de uma relação de articulação entre o transcendente e terreno na dinâmica da 

vida. Compreendendo que vida e literatura se refletem, e que a teologia é uma rede 

sobre a qual nossos corpos e nossa vida se deitam, faremos a leitura e a análise do 

referido romance para compreender, dentro da obra amadiana, como essas duas 

realidades, opostas, cheias de tensões e ambiguidades, e que por muito tempo 

permaneceram tão distantes, podem se aproximar e viver articuladas. A dinâmica da 

corporeidade foi fundamental para o desenvolvimento dessa reflexão, pois o corpo é o 

espaço onde o transcendente e o terreno se encontram. Na história de dona Flor e seus 

dois maridos, quando essas duas dimensões se encontram e se articulam, dona Flor, a 

personagem principal, alcança a inteireza e a integralidade corporal, se “tornando 

inteira, como deves ser”. Acreditamos que essa visão é fundamental para a reflexão 

teológica sobre o ser humano nos dias de hoje. 

Palavras-chave: Dona Flor, Vadinho, Teodoro, Corpo, Transcendente, Terreno. 

 

Abstract: This article seeks, through a anthropological reading of the novel by Jorge Amado, 

Dona Flor and Her Two Husbands (DFHTH), to show a means of articulating the 

relationship between the transcendent and the terrestrial in the dynamic of life. 

Understanding that life and literature reflect each other, and that theology is a net on 

which our bodies and our lives lie, we do the reading and analysis of this novel to 

understand, within the opus of Amado’s work, how these two opposite realities, full of 

tensions and ambiguities, which have long remained distant, can actually draw near to 

one another and articulate themselves. The issue of embodiment is fundamental to the 

development of this reflection because the body is the space where the transcendent and 

the earthly meet. In the story of Dona Flor and Her Two Husbands, when these two 

dimensions meet and articulate themselves, Dona Flor, the main character, achieves 

corporal wholeness and completeness, “becoming whole, as you should be”. We believe 

that this vision is fundamental in theological reflection on the human being today. 

Key-words: Dona Flor, Vadinho, Teodoro, Body, Transcendent, Terrestrial. 
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Introdução 

O romance Dona Flor e seus Dois Maridos, escrito em 1966, dividido em cinco 

capítulos, traz o curioso subtítulo: “a espantosa batalha entre o espírito e a matéria”. A história 

se passa na cidade de Salvador, e se desenrola ao redor de um curioso romance, protagonizado 

por três personagens. Dona Flor, uma jovem professora de culinária, viúva de um casamento 

que durou sete anos onde o marido a fizera sofrer muito, que casa-se novamente e depois de 

um ano com, o segundo e, bom marido, vivendo uma vida cerimoniosa e equilibrada é 

atormentada pelo espírito do primeiro que volta do mundo dos mortos. Esse romance é 

composto por diversas personagens, com características e estilos próprios, que ajudam a 

desenhar o enredo dessa espetacular história de Jorge Amado. Contudo, nosso foco principal 

será a relação entre dona Flor e seus dois maridos, que são os personagens principais dessa 

história.  

 

Personagens 

Vadinho, o primeiro marido, era um homem alto, de pele morena, cabeleira loira e 

bigode cortado. Seu verdadeiro nome era Waldomiro Guimarães. Levava uma vida de boemia 

e era muito conhecido por “sua alegria esfuziante, (...) sua altivez de malandro, benquisto 

sobretudo nos lugares onde se bebia,” (DFSDM, 2008, p. 22). Vadinho circulava e vivia no 

meio da malandragem e do jogo. Nesse mundo começou desde sua adolescência, dele nunca 

se afastou, mesmo durante seu casamento com Flor, e nele viveu até morrer. Repentinamente 

em um domingo de carnaval: parou de sambar e caiu duro. 

Vadinho tinha orgulho de viver no meio da jogatina e nas noites de esbórnia. Essa vida 

de safadeza fazia Flor sofrer. Por diversas vezes ela ficava em desespero, pois, em 

determinadas épocas Vadinho passava “oito dias e oito noites sem dormir, jogando e bebendo 

ou na farra com mulheres”, foi isso que causou sua morte. Pois a “cachaça, as noites nos 

cassinos, a esbórnia, a correria doida à cata de dinheiro para jogo haviam arruinado aquele 

organismo belo e forte, deixando-lhe apenas a aparência”. (DFSDM, 2008, p. 26) 

Vadinho é muito especial na história, pois ele volta da morte atrás de dona Flor. Depois 

que sua esposa já estava a um ano casada, ele surge, para “surpresa” dela, nu, deitado na 

cama, rindo e acenando, e daí em diante ele passa a viver com o casal e a atormentar dona 

Flor. 

 Outra personagem que faz parte desse triângulo amoroso é o farmacêutico Teodoro 

Madureira, que surgiu como pretendente de Flor, após a morena completar um ano de viuvez. 
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Tempo onde os desejos consumiam a moça. Do namoro e de um noivado pudico, eles passam 

ao casamento. Teodoro vivia para a farmácia e para os ensaios de fagote. Flor era feliz ao seu 

lado, mas existia um vazio dentro do peito dela, que ele desconhecia e ela não sabia definir.  

Teodoro era cerimonioso e equilibrado, “pacífico, amável, de bom viver” (DFSDM, 

2008, p. 264). Filho de mãe viúva, semelhante a Flor. Farmacêutico, fez a faculdade e 

formou-se com a ajuda da mãe que pagou tudo e ainda garantiu a mesa para o filho estudante. 

Homem sério, “mais leal e correto não havia”. Monógamo, do tipo que não trai a mulher, 

“Teodoro é a exceção que confirma a regra” (DFSDM, 2008, p. 344). Calmo e sem pressa, 

possuidor de uma “educação cutuba”, não era de impor nenhuma exigência, não fez isso nem 

mesmo com dona Flor, durante o noivado ou no casamento e nem o sabia fazer. No “entanto 

tudo obtinha sem estardalhaço, sem que os demais se sentissem violentados; um fode-

mansinho o nosso caro farmacêutico” (DFSDM, 2008, p. 293). Sistemático e por demais 

metódico, o doutor exigia “cada coisa em seu lugar e em seu dia exato, inimigo do improviso 

e da surpresa” (DFSDM, 2008, p. 300). Essa característica sistemática com as coisas 

passavam desde os materiais de cozinha até as noites de amor com dona Flor que, mesmo com 

suas raras exceções, tinham seus dias certos e sempre na mesma forma.  

Teodoro era um homem amoroso que acreditava que “o trato gentil e a cortesia são 

complementos do amor, imprescindíveis. Jamais se dirigiu à esposa sem atenção afetuosa, 

esperando dela a mesma afável polidez de tratamento” (DFSDM, 2008, p. 296) e isso 

conquistava o carinho de sua doce esposa, por quem ele era apaixonado. 

A última peça que compõe essa incrível história de amor é dona Flor, de nome 

Florípedes, personagem principal do romance. É envolta dela, de seu corpo, que tudo gira, se 

constrói e se desfaz. Mulher bonita, agradável de ver. Pequena, “rechonchuda, de uma 

gordura sem banhas”, com a cor da pele bronzeada e “os lisos cabelos tão negros a ponto de 

parecerem azulados”. Olhos de “requebro e os lábios grossos um tanto abertos sobre os dentes 

alvos” (DFSDM, 2008, p. 23). Flor era apetitosa, um “pedaço de descaminho, perdição de 

morena”. (DFSDM, 2008, p. 79) 

Filha, mais nova de três, de mãe viúva que batalhou para garantir às filhas e ao filho um 

bom casamento e assim subir na vida, coisa que não aconteceu. Flor desde pequena trabalhou 

em serviço doméstico na própria casa, para ajudar nas finanças, fazendo “bolos e quitutes, 

sempre rondando o fogão, aprendendo os mistérios da arte suprema”. Começou nas “bandejas 

de pastéis e empadas”, foi para as “encomendas de almoços”, passou pelas “receitas e aulas e, 

por fim, para a escola de culinária” (DFSDM, 2008, p.66). Já menina, se acostumou a possuir 
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seu dinheiro e se não fosse isso não teria conseguido celebrar o primeiro casamento e muito 

menos sobreviver na viuvez, pois Vadinho ao morrer não deixou nada além de dívidas. Não 

fosse sua a escola de culinária, “dona Flor ter se-ia-visto em completo alvéu, sem vintém para 

o enterro e o mais” (DFSDM, 2008, p. 297). Por isso tudo, Flor sempre deu valor ao seu 

trabalho.  

Quando Vadinho retorna dos mortos, a morena fica dividida entre ele e Teodoro, “dona 

Flor vê-se retalhada por dois maridos que representam estilos de vida, visões de mundo e até 

mesmo ideologias, valores e estilos culturais não somente opostos, mas contraditórios entre 

si” (DAMATTA, 2008, p. 464) e com a necessidade de tomar uma decisão e escolher com 

qual dos dois viver. 

 

As transformações de dona Flor 

Acreditamos que dimensão dessa relação amorosa, entre Flor, Vadinho e Teodoro, pode 

ser compreendida quando percebemos as transformações que vão acontecendo na figura de 

dona Flor no decorrer do romance. Pois além de ser a personagem central dessa história, a 

professora de culinária traz em seu corpo o desejo de liberdade, característica que 

encontramos nas outras personagens femininas de Jorge Amado, como Gabriela, percussora 

dessa característica na literatura amadiana, Tieta do Agreste e Tereza Batista.  

A primeira fase é a relação da morena com Vadinho, que pode ser entendida como 

“noite, desejo e choro”. Nessa fase, a professora de culinária é apresentada como uma jovem 

repleta de desejo e amor pelo homem a quem ela se rendeu e de quem não pôde fugir. 

Marcado pela mentira
22

 que enganou Dona Rozilda
23

, mas que foi desfeita logo depois. Pelas 

carícias ardentes que Vadinho fazia no corpo, ardido de desejo, de Flor no escuro da escada. 

Pela revolta e coragem da jovem professora de culinária ao desafiar sua mãe em defesa de seu 

                                                 
22

 Vadinho foi apresentado à dona Rozilda, por Mirandão, seu amigo íntimo, como “doutor Waldomiro 
Guimarães, sobrinho do doutor Aírton Guimarães, delegado auxiliar, neto do senador” (DFSDM, 2008, p. 86), 
mais tarde a mãe de Flor descobre que essa história de “doutor” não passava de uma farsa e tomada de ódio, 
castiga a filha trancando-a no quarto. Contudo, enquanto nada era desmentido, a ideia de ter um genro com 
participação e família no governo fez com que nos miúdos olhos de dona Rozilda brilhassem uma chama 
amarela de ambição (DFSDM, 2008, p. 87). 
23 Rozilda era uma mulher de caráter difícil. Viúva, criou as duas filhas e o filho em uma situação precária, pois 
o marido, pai de Flor, Gil “deixou a família em sérias aperturas”. Com muita força de vontade, fez de um tudo 
para completar a criação dos filhos. Contudo Rozilda era interesseira e seu maior sonho era subir para elite da 
sociedade. Como não conseguiu com o marido, desejava que os filhos tivessem um bom casamento, para que 
ela pudesse subir na vida, mas isso não aconteceu. O filho Heitor se tornou um trabalhador na Estrada de 
Ferro, a Filha Rosália casou-se com um mecânico que se mudou para o Rio e só retornaria quando a sogra 
estivesse morta e Flor casou-se com Vadinho e depois com Teodoro. De nenhum desses relacionamentos ela 
conseguiu tirar proveito. 
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amor, essa primeira fase, também mostra que Flor desafia as regras familiares sociais, 

perdendo a virgindade com Vadinho. Desafiando a tudo e a todos, as críticas e preconceitos, 

mas não desafiando a si mesma
24

, Florípedes se casa com Waldomiro. Depois do casamento e 

da lua de mel, até à morte de Vadinho “sete anos decorreram entre as lágrimas choradas por 

dona Flor na noite de núpcias e as da aflita manhã de domingo quando Vadinho caiu sem vida 

em meio a um samba de roda, entre fantasias e máscaras”. (DFSDM, 2008, p. 121) 

A segunda fase da vida de dona Flor foi completamente o oposto da primeira. Seu 

relacionamento com Teodoro, trazendo as marcas da “alegria, segurança e vazio”, apresenta 

uma Florípedes bem diferente da jovem que se casara com Vadinho. Porém, antes do 

encontro com o farmacêutico, dona Flor ficou amargando a morte do marido, junto com a 

solidão em meio as lagrimas e o sofrimento pela “maldita matéria do seu corpo partido em 

fúria e em danação contra o recato de seu espírito, rompendo a placidez de sua vida, seu 

equilíbrio” (DFSDM, 2008, p. 250). É na viuvez que Flor, uma mulher de quase trinta anos, 

bonita, que estava sozinha e que poderia ser desejada por qualquer homem tentando obter 

suas graças (DFSDM, 2008, p. 216) sente, fortemente, em seu corpo a ausência daquilo que 

Vadinho, apesar de tudo, lhe oferecia muito bem: o sexo desmedido e intenso. Percebemos, 

nesse período de viuvez, a importância que Flor dava aos valores morais e a repulsa que ela 

tinha pelos desejos de seu corpo, pois  

 

 [...] na busca de defender seu recato contra ela própria: contra os errantes 

pensamentos, sonhos ruins, contra o desespero e árdego desejo, aguilhão 

em sua carne. Perdera o ‘perfeito equilíbrio entre a mente e o corpo’, 

necessários a uma vida sadia [...] ‘o justo acordo entre o espírito e a 

matéria’. Matéria e espírito em guerra sem quartel: Por fora, viúva 

exemplar em sua honra, por dentro fogo a arder e consumir-se. (DFSDM, 

2008, p. 232-233) 

 

 

A morena estava desesperada, afinal ela não era mais uma menina, era uma mulher. 

Mulher que Vadinho tomou o corpo como “um brinquedo ou um fechado botão de rosa” e 

fez “desabrochar em cada noite de prazer”, fazendo dona Flor aos poucos ir “perdendo a 

timidez, entregando-se àquela festa lasciva, crescendo em violência, tornando-se amante 

                                                 
24 Dona Flor não consegue vencer a moralidade presente dentro dela mesma, pois casa-se de azul e não de 
branco, por não ser mais virgem. (DFSDM, 2008, p.119) 
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animosa e audaz” (DFSDM, 2008, p. 27). Eram esses desejos que a crucificavam dia a dia 

fazendo com que ela se sentisse, um poço de excrementos. (DFSDM, 2008, p. 259) 

É no meio disso tudo, das lágrimas, do desespero e da danação que ela encontra 

Teodoro e com ele se casa
25

, acreditando que isso seria a sua salvação. Flor passa a viver 

uma vida pacífica, tranquila e sistemática que a ajudou a subir de posição social. Apesar de 

todo o carinho e gentileza que recebia do segundo marido ela ainda se viu atormentada, mas 

agora por um vazio em seu peito, que ela não conseguia preencher.  

Esse vazio era causado pelos dias iguais. O marido sistemático e previsível
26

 faz Flor 

pensar e, dentro do seu coração, chamar pelo primeiro e falecido marido. Foi de tanto 

pensar, de tanto o desejar, que na festa de comemoração de um ano de casada com Teodoro, 

após todos terem ido embora, Flor vê Vadinho no “leito de ferro, nu como” ela “o vira na 

tarde daquele domingo de carnaval quando os homens do necrotério trouxeram o corpo e o 

entregaram”. Lá estava “Vadinho deitado, a la godaça, e sorrindo lhe acenou com a mão”. 

(DFSDM, 2008, p. 360) 

A aparição de Vadinho marca o início da terceira fase de dona Flor, que é o momento 

em que ela se encontra presa na relação com seus dois maridos. Eles representam a divisão do 

coração de Flor e a ambiguidade de seus desejos e sentimentos, que estão presentes em seu 

corpo. Nessa fase a morena se vê angustiada por estar vivendo dentro de uma competição 

disputada por seus desejos ardentes e os deveres morais.  

Ela tinha que conviver com Vadinho que ficava pela casa, enquanto Teodoro trabalhava, 

lhe sussurrando safadezas e utilizando de sua lábia e tinha que resistir ao seus próprios 

sentimentos, pois ela sentia por ele “uma ternura funda, comovida, um não-sei-que, mistura 

do bom e do ruim, sentimento de análise difícil e de impossível explicação para ela própria” 

(DFSDM, 2008, p. 379). Afinal, Vadinho era fruto de seu desejo, uma resposta ao seu coração 

que estava vazio e incompleto. Flor o amava e foi esse amor que o trouxe de volta. Contudo, 

do outro lado dessa ternura estava Teodoro e ao menor descuido que dona Flor desse, em um 

instante qualquer que fosse que a professora de culinária cedesse, Vadinho “lhe comeria não 

mais o cabaço de donzela mas a honra de um marido exemplo dos bons maridos e a decência 

de esposa” (DFSDM, 2008, p. 402). Esses dois maridos, essa luta entre o desejo e a moral, 

                                                 
25  Diferente do seu primeiro romance. Entre Flor e Teodoro não houve namoro, noivaram e se casaram, “pois 
não fica bem a uma viúva namorar, numa esquina ou no esconso de uma porta em deboche e agarramentos: 
beijinhos, abracinhos, pega aqui, pega acolá, mão nos peitos, correndo pelas coxas” (DFSDM, 2008, p. 271). 
26 “o doutor não muda, a mesma polidez, o mesmo sistema, o mesmo trato, sempre igual, um dia atrás do 
outro. Posso dizer o que vai acontecer a cada instante, no passar das horas, e sei cada palavra, porque hoje é 
igual a ontem” (DFSDM, 2008, p. 355) 
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fazem a vida de dona Flor fica um total desacordo. Seu corpo havia se tornado um campo 

batalha entre o espírito e a matéria. O retorno de Vadinho a confundiu e a confrontou. Já não 

“era mais uma pessoa só e igual, inteira e íntegra: estava dividida em duas, a honesta e a 

salafrária, seu reto espírito de um lado, do outro a matéria em ânsia. Um desacordo”. 

(DFSDM, 2008, p. 424) 

Nessa terceira fase o tempo não podia mais ser medido de forma cronológica, mas sim 

como “um tempo de recusa e de desejo, longo e sofrido”. Isso só chega ao fim quando na sala, 

com Teodoro dormindo no quarto, dona Flor se entrega ao seu primeiro marido, mais uma 

vez. Naquele momento nada perdura, nem honra e nem a pudicícia, mas “não fora sempre 

assim?”, nas mãos de Vadinho tudo isso sumia e dona Flor sempre era obediente às suas 

ordens de marido e dono. (DFSDM, 2008, p. 432) 

 

Na sala (...) dona Flor tão despida quanto ele, um da nudez do outro se 

vestindo e se completando. (...) Vadinho lhe comeu a honra, primeiro a de 

donzela, agora a de casada (outras mais tivesse ele as comeria). 

Nunca se dera assim; tão solta, tão fogosa, tão de gula acesa, tão em delírio. 

(...) Que importam meu conceito na rua e na cidade, meu nome digno? 

Minha honra de casada, que me importa? Toma isso tudo em tua boca 

ardida, (...) queima em teu fogo minha decência inata, rasga com tuas 

esporas meu pudor antigo, sou tua cadela, tua égua, tua puta. (DFSDM, 

2008, p. 434)  

 

E não ficou só nisso, pois no outro dia, depois da festa lasciva há muito tempo desejada, 

numa manhã de domingo ainda chuvosa, dona Flor despertou e “viu o rosto do doutor 

curvado sobre o seu, a observá-la numa devoção”, com “a mão posta em sua face” (DFSDM, 

2008, p. 435) e o admirando e medindo tudo quanto o diferenciara de Vadinho, “as vantagens 

de um de outro, com o doutor Teodoro naquela mesma hora (...) partiu em gozo amor, traindo 

com ele o moço Vadinho tão cheio de si”. (DFSDM, 1972, p. 34) 

 

As bocas se encontraram e ela estremeceu: o sabor do beijo puro (mas 

ardente), o inesperado prazer daquele amplexo, a chuva no telhado, o calor 

da cama, a timidez do dr. Teodoro, a mão sem experiência por isso talvez 

mais deleite, o desejo nos olhos baixos do marido, no peito arfante e tudo em 

plena luz, oh! embaraço. Dona Flor de novo estremeceu: uma delícia. [...] 

Cada homem tem seu gosto próprio [...] ‘cada um tem sua prepotência, uns 
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sabidos, outros não. Mas se a gente souber aproveitar, ah!, todos são bons...’ 

Dona Flor sente-se invadida de desejo, um desejo diferente, nascido da 

preguiça, da timidez de Teodoro, de seu acanhamento. (DFSDM, 2008, p. 

436) 

[...] dona Flor: de improviso atirou com o lençol fora da cama, com o recato, 

com o respeito, e o doutor se viu nos braços dela. Nunca mais ele esqueceu 

essa manhã de chuva. (DFSDM, 2008, p. 437) 

 

Depois de se entregar ao seu desejo se rendendo ao primeiro marido e, sem remorso 

algum, sem pedir perdão ou chorar lágrimas de fel (DFSDM, 1972, p.34), partir, 

despudoradamente, em gozo amor com o segundo, estava “dona Flor tão satisfeita, de repente 

inteira e uniforme, não mais contraditória, dividida ao meio em luta o espírito e a matéria” 

(DFSDM, 2008, p. 447). Afinal, agora ela tinha os dois. O amor fiel, respeitoso, atencioso e o 

amor “de impurezas, errado e torto, devasso e ardente”. Vadinho era o marido da pobre dona 

Flor, que acordaria sua ânsia e morderia seu desejo, escondidos no fundo de seu ser, de seu 

recato, e Teodoro era o marido da senhora dona Flor, que cuidaria da sua virtude, da sua 

honra, de seu respeito humano (DFSDM, 2008, p. 448). Como diz o próprio Vadinho: 

 

Somos teus dois maridos, tuas duas faces, teu sim, teu não. Para ser feliz, 

precisas de nós dois. Quando era eu só, tinhas meu amor e te faltava tudo, 

como sofrias! Quando foi só ele, tinhas de tudo, nada te faltava, sofrias ainda 

mais. Agora, sim, és dona Flor inteira como deves ser. (DFSDM, 2008, p. 

448) 

 

O corpo de dona Flor: Inteiro como deves ser 

O corpo de dona Flor é fundamental para a análise teológica desse romance. É em torno 

dele que tudo se desenrola e é analisando-o que percebemos a corporeidade intensa e integral, 

da jovem professora de culinária. Contudo o corpo de Flor, só pode ser compreendido dentro 

do triângulo amoroso onde, Vadinho e Teodoro representam realidades opostas, que nos 

ajudam a entender a mulher que escolhe não escolher e com os dois maridos decide viver.  

Dois aspectos teóricos foram importantes para fazer essa análise. O primeiro deles é o 

conceito de carnavalização desenvolvido pelo pesquisador russo Mikhail Bakhtin. Onde o 

carnaval constituía um conjunto de manifestações da cultura popular medieval e do 

Renascimento e um princípio, organizado e coerente, de compreensão de mundo que, quando 

transportado para as obras literárias, denomina-se carnavalização da literatura.  
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Nesse pensamento o “riso”, devido ao seu caráter festivo da vida, é expurgado das 

esferas sociais, por não demonstrar arrependimento e dor necessários. Na visão cristã 

primitiva, o tom sério e suas ideologias (ascetismo, crença na sinistra providência, pecado, 

redenção, sofrimento) são formas de opressão e de intimidação e se firmam como únicos a 

expressar a verdade e o bem. Contudo, Bakhtin destaca que o riso, característico das festas 

carnavalescas, se apresenta como libertação a tudo que oprime, se opondo ao tom sério da 

solenidade repressiva da cultura oficial. Além de ser uma resposta à censura exterior, a cultura 

oficial e séria, ele também liberta o indivíduo do censor interior, do medo do sagrado, da 

interdição autoritária, do passado, do poder e do medo ancorado no espírito humano há 

milhares de anos (BAKHTIN, 1993, p. 81). O corpo grotesco, parte do fenômeno 

carnavalizador que é veículo do riso, é um contraponto ao modelo de sensibilidade que é 

firmado na estética clássica, com o seu ideal de beleza, que é direcionado na busca da 

normativa perfeição. Com sua aparência medonha e repugnante, ele fere o mundo que é 

construído pela experiência clássica e pela moral burguesa, que mantém as hierarquias e as 

exclusões entre bom e mau gosto, feio e bonito, ordinário e sublime.  

Assim, ele serve de palco para um espetáculo onde as coisas desmoronam. Trata-se de 

um corpo que, quando declara a liberdade orgíaca através do riso, do sexo e da desmesura da 

festa, confronta, com sua desordem peculiar, as estruturas tidas como inabaláveis e vai 

disseminando nesse gesto a sua carga de positividade (OLIVEIRA, 2011, p.26) e por meio 

dos orifícios, protuberâncias, ramificações e excrescências o corpo grotesco estabelece sua 

relação de contato com o mundo. (BAKHTIN, 1993, p. 23) 

O segundo aspecto teórico é o corpo na literatura amadiana que aparece aberto, sem se 

esconder ou se mascarar. Contendo um forte caráter erótico, apresentando uma dimensão de 

crítica cultural, onde leis são desafiadas e contenções firmadas. Através do apurado uso de 

um linguajar repleto de obscenidades e palavras pouco “sagradas” (OLIVEIRA, 2011, p. 

26), a perspectiva erótica em que Amado apresenta o corpo, não deve ser vista em um 

sentido superficial de, apenas, descrever cenas de sexo, pois “a sexualidade na literatura é 

uma linguagem em que aquilo que não é dito é mais importante do que aquilo que é dito”. 

(MACHADO, 2004, p. 47) 

Jorge Amado através da utilização de elementos imersos na atmosfera da 

sensualidade, da erotização, associados à cultura popular, apresenta sua preocupação social 

e política (MACHADO, 2006, p. 62). Sua literatura rompe com os estereótipos esperados e 

por meio de uma linguagem marcada pelas ambiguidades e dualidades, dentro de sua obra, 
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“tudo se move e se reverbera. Nada ou ninguém é apenas o que parece ser, embora possa 

sempre ser também exatamente o que parece”. (MACHADO, 2006, p. 63)  

O corpo, em especial o feminino, nas páginas de sua literatura é tirado do uso comum 

e banalizado do mundo cotidiano. A imagem corporal é reelaborada e apesar de mostrar 

sensualidade, “nada disso faz perder de vista que existe uma direção” (MACHADO, 2004, 

p. 44), uma espécie de linearidade norteadora no intuito de expor além da mera concepção 

sexual que pesa sobre a figura corporal. Em suas palavras “des-sacralizadas”, Jorge Amado 

nos desafia a ultrapassar as barreiras da realidade e penetrar nas experiências do erotismo, 

que afetam nossa subjetividade e, acreditamos, nos direcionam ao transcendente. 

Com isso, percebemos que Vadinho é descrito no romance como “malandro, caloteiro, 

jogador, mulherengo, amigo da noite, capaz de trazer à sua honrada e amada esposa os 

maiores sofrimentos”. Entretanto, essas características são lembradas por dona Flor, atreladas 

a recordações motivadas por um enorme amor a esse homem que, complementava sua vida. 

Assim entendemos que o Vadinho das memórias de Florípedes, é diferente do da memória de 

suas amigas, pois o homem que a professora de culinária lembra é o que a faz ver todo um 

outro lado da vida e do relacionamento humano. (DAMATTA, 1997, p. 86) 

Acreditamos que Vadinho proporciona isso, porque suas características não apresentam 

simplesmente um malandro, boêmio e frequentador da noite, mas nos mostram e nos desafiam 

a viver ou conviver com um lado da vida, que é negado e desprezado, através de seu corpo 

grotesco
27

.  Característica que o coloca em perfeita sintonia com dona Flor, pois o corpo da 

morena sempre desejou aquilo que é impuro. Desejo esse que acompanhou a professora de 

culinária, fosse no namoro com Vadinho, quando seu corpo se ardia de desejo, no escuro da 

                                                 
27 Diferente do cristianismo que nunca se sentiu bem com o corpo, por causa da incapacidade de lidar com a 
sexualidade e com o erotismo (MARASCHIN, 2012, p. 235), o grotesco é um mergulho no corpo, mostrando 
que ele não é apenas um espaço de sexualidade e desejo, mas também é o único espaço onde os 
pensamentos, sonhos, esperanças e medos acontecem. Ele é “nossa única mediação com o mundo, com a 
natureza, com os outros e as outras que estão dentro e fora de nós” (MORA GRISALES, 2011, p.15). O 
grotesco não fala das coisas do alto, ele fala daquilo que é baixo, do que é desprezado por não ser 
considerado edificante, expressando assim a força do material e do corporal destronando e renovando o 
mundo de concepções e estruturas formado pelo cristianismo, se chocando com a fé, os santos, as relíquias, 
os mosteiros, a falsa ascese, o temor da morte, o escatologismo e os profetas, que são elementos presentes 
na trajetória cristã (BAKHTIN, 1993, p. 272). Na perspectiva do grotesco os corpos estão em movimento, 
nunca parados. Jamais prontos e nem acabados, mas sempre em processo de construção, de criação, 
absorvendo o mundo e sendo absorvidos por ele (BAKHTIN, 1993, p. 277), “pois o corpo grotesco não está 
separado do resto do mundo, não está isolado, acabado” (BAKHTIN, 1993, p. 23). Enquanto na caminhada 
pelo sublime não se deve pôr os cotovelos na mesa, é necessário andar sem avançar as omoplatas ou 
balançar as ancas, “encolher a barriga, comer sem barulho e com a boca fechada, não fungar e nem raspar a 
garganta”, ou seja, “disfarçar as saídas” (BAKHTIN, 1993, p. 282), no grotesco é completamente o oposto. As 
pessoas andam descalço, falam palavrão, transpiram, ficam bêbados, arrotam, mastigam de boca aberta, 
cheiram mal, expõem a sua nudez, não usam camisa, andam de zíper aberto, usam drogas e transam. 
(BRABO, 2014)  
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escada por causa dos beijos do malandro. Fosse durante o casamento quando na cama, ao 

“vadiar” com Vadinho, ela aos poucos ia perdendo a timidez e entregava-se “àquela festa 

lasciva, crescendo em violência, tornando-se amante animosa e audaz” (DFSDM, 2008, p. 

27). Na viuvez quando o fogo ardente lhe queimava o “rabo” ou quando, mesmo casada com 

Teodoro, ela decide se entregar ao seu desejo impuro, indo para a cama mais uma vez com 

Vadinho e depois transando com Teodoro. 

Teodoro, o oposto de Vadinho, não era malandro, pelo contrário, um modelo para a 

sociedade. Homem sério, que tratava a esposa na palma das mãos e incapaz de ser infiel. 

Entretanto, suas as características nos revelam algo mais além, pois se Vadinho é uma figura 

grotesca, Teodoro representa uma figura sublime
28

 o oposto e isso nós percebemos na sua 

maneira regrada de viver, principalmente sua forma de se relacionar com dona Flor, incluindo 

a vida sexual. 

De um lado, nós temos o primeiro marido que esbanja sexualidade e erotismo exibindo 

todas as suas “proibidas (e formosas) indecências” (DFSDM, 2008, p. 361), que não aceita os 

corpos cobertos ou escondidos na hora do sexo, afinal “onde já se viu vadiar de camisola”, 

porque se esconder? (DFSDM, 2008, p. 27), mostrando assim a liberdade corporal. Do outro 

lado nós temos o segundo, de sexualidade modesta, erotismo contido, que esconde seu corpo 

e o de Flor, apagando as luzes na hora do sexo (DFSDM, 2008, p. 288-289), acreditando que, 

com sua esposa, a compostura e o pudor são fundamentais, até mesmo nas horas das relações 

sexuais, o prazer no ato sexual e a satisfação deveriam ser reservados para serem realizados 

com mulher da vida (DFSDM, 2008, p. 284). Essa característica sublime também coloca 

Teodoro em perfeita sintonia com dona Flor, pois o corpo da morena sempre apresentou 

características de busca pelo sublime. O recato e a pudicícia nunca deixaram a vida da 

                                                 
28 O sublime foi construído pelo cristianismo com o intuito de edificar a vida e chegar a Deus ou encontrar o 
transcendente. Nessa perspectiva o corpo é vivido segundo a interpretação cristã, onde a materia lidade 
corporal é algo demonizado. Concepção que se insere no meio do cristianismo, com o passar do tempo 
graças à influência de conceitos vindos da filosofia grega e de ideias negativas acerca da materialidade, 
provenientes do gnosticismo (MORA GRISALES, 2011, p. 27). Esquecendo a encarnação do Filho de Deus, que 
é vista como um ponto impar na antropologia cristã, pois em Jesus, Deus vive um corpo humano, fraco e 
mortal, sem esconder suas fraquezas e tampouco mostrar-se imune diante delas (MARASCHIN, 2006, p. 48-
49). No caminho sublime os corpos precisam ser controlados, não se expressarem. Precisam estar bem 
vestidos e comedidos, para que nada que incentive a sexualidade ou que transgrida a moral e os bons 
costumes seja exposto. No caminho sublime não se deve andar descalço, falar palavrão, transpirar, ficar 
bêbado(a), arrotar, falar de boca cheia, cheirar mal, andar pelado(a), andar sem camisa ou de zíper aberto, 
usar drogas, e se possível não transar, mas se transar, que seja feito dentro dos valores morais. Também é 
muito importante viver sem falar dessas coisas, como se elas não existissem, ou como se as pessoas verda-
deiramente fossem imunes a cada uma delas (BRABO, 2014). O corpo é compreendido como “algo 
rigorosamente acabado e perfeito. Além disso, é isolado, solitário, separado dos demais corpos”. (BAKHTIN, 
1993, p.26) 
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morena, fossem nos momentos de “vadiar” com seu primeiro esposo, quando ela tentava 

cobrir seu corpo forçando o malandro a arrancar o lençol entre os risos (DFSDM, 2008, p. 27) 

ou quando, no seu primeiro casamento casou-se de azul, porque não era mais virgem 

(DFSDM, 2008, p. 119). Fosse também na viuvez, quando toma a decisão de não relacionar-

se com ninguém, em respeito à memória do primeiro marido, negando e combatendo seu 

desejo, tratando-o como algo impuro que não a dava paz, decidindo ter qualquer 

envolvimento se fosse dentro de um relacionamento sério, o que aconteceu com Teodoro, que 

já começou o relacionamento com Flor a pedindo em casamento. 

As características do sublime se fazem presente de forma mais forte na vida de 

Florípedes quando ela se casa com Teodoro. Homem monógamo, do tipo que não trai a 

mulher, pacífico, amável, um modelo para a sociedade. Dono de uma sexualidade pouco 

exposta, com um corpo escondido atrás de valores morais, na hora do sexo ou depois dele, 

sempre usando pijamas para dormir.  

Dois homens, completamente diferentes. Vadinho alegrava dona Flor através do calor 

que fluía de seu corpo, subia pelas pernas da morena e chegava ao seu rosto (DFSDM, 2008, 

p. 121-122) oferecendo uma relação de festa e de vadiagem. Teodoro oferecia uma relação 

mais comedida e controladora dos corpos. Vadinho se apresenta, como um corpo marcado 

“pelo gozo e pela ausência de limites” (DAMATTA, 2008, p. 465), que declara liberdade 

orgíaca confrontando assim as estruturas culturais e religiosas que limitam os corpos. Teodoro 

se mostra como um corpo nos parâmetros de setores majoritários do cristianismo onde, o 

caráter festivo precisa ser abandonado para que o arrependimento e a dor sejam manifestados 

para a expiação dos pecados.  

Contudo dona Flor opta por ficar com esses dois homens e essa atitude nos mostra que 

ela possa ter chegado à conclusão de que, talvez não seja necessário uma criatura se dividir 

em duas, talvez não seja preciso se dilacerar em dois amores e que o coração se dilacerar em 

dois sentimentos, controversos e opostos (DFSDM, 2008, p. 424), talvez não seja tão ruim, 

afinal “se há no céu um Deus em três pessoas e três pessoas num só Deus, porque não se 

poderia na terra fazer o mesmo?”(DAMATTA, 2008, p. 466) 

Dona Flor escolhendo não escolher e ficando com os dois maridos, os dois amores, as 

duas realidades opostas em sua vida toma uma postura contrária, como diz DaMatta, a “esse 

posicionamento condenado pela moralidade moderna fundada na opção”. Pois se essa mulher 

baiana tivesse enfrentado esse dilema, pelo qual ela passava, escolhendo um dos dois ela 

simplesmente “repetiria o estado de infelicidade de suas ancestrais, confirmando como a 
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mulher deve ser leal às normas inventadas para proteger a honra e o nome de seus pais, 

irmãos e maridos”. (DAMATTA, 2008, p. 466-467) 

Jorge Amado nos mostra uma mulher de classe média, cheia de preconceitos que, 

educada para ser obediente, se transforma em sujeito de sua vida, se colocando como 

personagem central, vivendo uma relação de articulação em seu corpo, com dois outros 

corpos tão opostos entre si, mas, que a tornavam inteira e completa. O problema de Florípedes 

não foi descobrir que dentro de si existiam desejos que se opunham, mas a questão era como 

lidar com eles. A sensação de desconforto que é gerada pelos descompassos não é desculpa 

para tratar, como ela mesma fez em certo momento, tudo o que estava dentro de si como uma 

porcaria ou algo maligno e pecaminoso. A questão central para isso é encontrar um lugar para 

essas coisas que estão desencaixadas dentro de nós, assim como fez dona Flor. Aceitando a  

 

 [...] hierarquia de seus desejos, ela pode viver com mais honestidade e 

igualdade que os dois amores demandam. Mas, veja bem, [...] dona Flor, 

como uma consciência relacional, sabe dos dois e os critica com critério e 

equilíbrio. É preciso deixar vir à tona as pulsões da censura para que a 

liberdade que incomoda possa florescer. (DAMATTA, 2008, p. 468) 

 

Considerações (antropológicas) finais 

Analisando o que esses dois maridos representam, era de se esperar ou pensar que dona 

Flor faria a opção de apenas um modo de viver e no decorrer do romance, tudo indicava que 

ela iria escolher Vadinho e abandonaria Teodoro, para vivenciar toda a intensidade grotesca 

de seu ser, deixando de lado seu aspecto sublime. Contudo, Flor nos mostra que ela só seria 

plena e inteira, se vivesse com seus dois maridos, se o grotesco e o sublime, fossem 

experimentados e vivenciados ao mesmo tempo. 

Na história de sua vida, Flor não teria como se conformar “com a paixão que exclui” e 

nem com “a ordem e a desordem que exclui a paixão” (CARDOSO, p. 1), tanto que ela não 

entende porque é necessário cada criatura se dividir em duas e nem porque o “coração contém 

de uma só vez, dois sentimentos, controversos e opostos” (DFSDM, 2008, p. 424). Por não se 

conformar, consciente ou inconscientemente, com posicionamentos já moldados, a professora 

de culinária se abre a uma opção inesperada, recebendo em sua cama os dois maridos, 

experimentando ao mesmo tempo as duas realidades e sendo “novamente amada com fúria e 

prazer pelo Amor que a morte não matou” e “amada com cuidado e constância pelo Amor do 

outro”. (CARDOSO, p.2)  
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Não tomando apenas um aspecto de seu ser, não negando uma parte do que ela é, pois 

como dissemos Flor traz em seu corpo marcas do sublime e do grotesco, a professora 

experimenta uma relação integradora entre o transcendente e o terreno, mostrando que o 

corpo é o único lugar em que essas duas realidades encontram espaço para se relacionarem. 

“A obra literária é espelho e se espelha no que somos e vivemos” (CARDOSO, p.2) e a 

história de dona Flor e seus dois maridos, mostra através de “uma Fêmea agarrada ao 

sagrado”, buscando “viver o mais humano no mais sagrado”, negando o massacre de seu 

corpo; experimentando a realidade contínua da exposição à insaciabilidade de seu desejo, que 

não há como ser completo/a sem a realidade transcendente e muito menos sem a terrena. E 

que o corpo é o espaço e a possibilidade para a encarnação e a experiência do divino, pois 

nele carne e espírito se misturam. 

Dona Flor nos mostra que, talvez, na intensidade do corpo não exista espaço para 

formas singulares, elaboradas perfeitamente com seus tamanhos e medidas, para se viver a 

integralidade daquilo que se é. “Até porque o corpo se impõe, se afirma, se rebela, escapa ao 

controle” (RIBEIRO, 2005, p.) e mostra que não existe singularidade dentro dele, mas sim 

uma pluralidade que desfaz geometrias, abre espaços e janelas para relações (CARDOSO, 

p.1). Sendo assim, não há lacunas para exclusão ou negação. É preciso “relacionar, misturar, 

juntar, confundir, conciliar”. (CARDOSO, p.1) 

Dona Flor desenvolve, através dessa história de amor uma relação que articula, mistura 

e junta, “paixão e lei, liberdade e controle, trabalho e malandragem, sexo e casamento, 

excesso e restrição, surpresa e rotina, ideal e real, vida e morte” (CARDOSO, p.2). Com isso 

ela vive em seu corpo o exercício da pluralidade, revelando o plural dentro dela e também 

dentro de nós. 

De todas as criaturas criadas por Jorge Amado, Florípedes é a “mais doce, mais suave e 

terna” e teve em sua cama dois maridos e a cada um deles se acomodou, “sendo como foram 

os tão diferentes um do outro” (DFSDM, 1972, p. 33). O corpo é um território perigoso para 

hierarquias e separações, pois ele é um espaço onde acontecimentos se processam de forma 

mágica e imprevisível. Afinal, não foi por algo mágico ou miraculoso que Teodoro tomou o 

copo com sedativo, que era para dona Flor, e assim caindo no sono o farmacêutico abriu 

espaço para dona Flor deixar Vadinho comer sua honra mais uma vez? (DFSDM, 2008, p. 

434) 

“Lutou dona Flor, mulher honesta, esposa digna, lutou com todas as forças” (DFSDM, 

2008, p. 434) para escolher apenas um dos amores que a dividia. A professora de culinária 
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lutou, assim como o cristianismo que não tolera a pluralidade, mas prega fielmente e com 

todas as forças a ausência de espaços para a rebeldia do corpo, através de uma rigidez sem 

risos, que está intimamente relacionada com a fundação de edifícios religiosos, com a criação 

de liturgias e associada também com o sistema de poder na Igreja. (COMBLIN, 2005, p.13) 

Lutou dona Flor assim como nós, vítimas constantemente esmagadas pelas exigências 

de sistemáticas teologias (CARDOSO, p. 1), que tentamos viver por um caminho que faz dos 

nossos corpos apenas símbolos, mas que semelhante à professora de culinária, quebramos 

nossa resistência e iniciamos uma festa de amor, “proibida”, no leito de nossos corpos, 

mandando sem surpresa a honra e a busca sublime para o diabo, nos entregando aos amores e 

realidades proibidas de nossos corpos e sem remorso algum, sem nos prostrarmos, seja para o 

sacrifício ou seja para pagar com “a vida a traição infame”, voltamos para a realidade traída e 

em “gozo de amor”, traímos o lado proibido, assim como fez dona Flor, quando se deitou com 

Teodoro, na manhã seguinte, após tê-lo traído com Vadinho. (DFSDM, 2008, p. 434-437) 

Fazemos isso, porque o corpo não é espaço para um caminho, e quando vivemos, 

mesmo que seja durante muito tempo, negando uma parte daquilo que somos, o que é negado 

se revela e acaba aparecendo diante de nós intensamente, assim como fez Vadinho na cama de 

dona Flor.  A morena não nos guia a experimentar o transcendente e o terreno separadamente, 

mas nos desafia a experimentarmos ambos dentro de nossa dinâmica e de nossa realidade 

corporal, através de uma vivência que não busca o fora-mundo, e sim o contato com as 

dinâmicas da vida, o contato com o corpo do/a outro/a, que, face a face, nos toca em nosso 

“coração de carne”. 

Porque não há como encontrar-se com Deus ou experimentar a realidade transcendente, 

através de atividades não corporais, pois é mergulhando no corpo, na busca daquilo que 

muitas vezes foi negado e considerado “impuro”, que se tem um encontro com uma realidade 

que nos completa e nos faz inteiros/as, como devemos ser. 
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Ryukyu Buyo: performance evolution and the signification 
 

 

Alexandre Cardoso Oshiro
29

  
 

Resumo: Este estudo tem como objetivo desenvolver o exercício da semiótica russa ou 

semiótica da cultura, aplicando sua teoria à evolução da performace dentro da prática do 

Ryûkyû Buyô (danças tradicionais de Okinawa). Valeu-se de experiências empíricas do 

pesquisador em meio a aulas, cursos e apresentações de danças okinawanas no Saito 

Satoru Ryûbu Dojo, onde todo o conteúdo informativo foi coletado. Compreendem-se 

as danças de Okinawa como uma semiosfera, reduzidas ao código mínimo do 

movimento. Elas tendem a ser condizentes com o ideal de grotesco na medida em que o 

corpo se desprende de unidades cômicas e ridicularizantes durante performances 

elevadas e, por outro lado, conotam total inacabamento durante as práticas 

inexperientes. Esses fatos atribuem a sensação de eternidade ao corpo, permitindo-lhe 

estar em constante absorção de conteúdo, uma vez que a perfeição na dança é o estágio 

de total clausura sensitiva, porém jamais atingida em sua totalidade.  

Palavras-chave: Ryûkyû Buyô. Corpo. Performance. Semiótica.  

 

ABSTRACT: This study aims to develop the practice of Russian semiotics or semiotics of 

culture on Ryukyu Buyo (Traditional Dances of Okinawa) practices evolution. Drew on 

empirical experiences of the researcher in the midst of dance classes, courses and 

presentations in Satoru Saito Ryûbu Dojo okinawan dances, where all the informative 

content was collected. The okinawan dances are understood as a semi sphere, essentially 

minimized to motion code and tend to be consistent with the grotesque ideal. The body 

is detached from comic ridiculing units over high level performances, but to the 

contrary,  it connotes the total incompleteness during inexperienced ones. These facts 

give the feeling of eternity to the body, allowing it to be in persevering absorption of 

content, since the perfectional stage of dance is a full sensory cloistered, but never 

achieved in its entirety. 

Key-words: Ryûkyû Buyô. Body. Performance. Semiotics. 
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Contextualização e aspecto gerais do Ryûkyû Buyô 

 

 
Figura 1 - Zô Odori30 

 

Assim como as histórias populares mantidas às gerações futuras, quando os costumes 

impregnados nos dizeres perpassaram o tempo e chegam aos ouvidos atentos do presente, 

outras atividades se mostraram aptas a absorver os fatos de um povo e recontá-los. As danças 

tradicionais, além de encantarem os olhos atentos com seu sincretismo iluminado das artes, 

carregam a mesma tarefa de informar sobre a marca costumeira de uma região, além de 

significarem coisas do seu próprio íntimo fenomenológico. O Ryûkyû Buyô, como o conjunto 

de danças tradicionais de Okinawa, não poderia se esquivar do compartilhamento informativo, 

trazendo à vista o espírito Uchinanchú31 e um pouco das vozes identitárias dos okinawanos. 

Durante dezenas de séculos, as ilhas pertencentes à atual província de Okinawa foram 

constituídas como um reino independente do resto do Japão, sendo dominadas e assimiladas 

posteriormente. Graças a esse fato, a cultura da região, de maneira geral, diferenciou-se em 

diversos aspectos da conhecida nihon no bunka ou cultura japonesa (日本の文化). Eram 

conhecidas como pertencentes ao reino de Ryûkyû, importante ponto marítimo de passagem, 

o qual se associou favoravelmente com a China, Coreia e outros países do sudeste asiático. 

Esse relacionamento, indispensável com o além mar, propiciou o desenvolvimento da 

                                                 
30 Performance de dança popular no Okinawa Festival de 2013. Fonte: elaborada pelo autor. 

 
31  Uchinanchú – Significa “indivíduo okinawano” no idioma de Okinawa. 



118 » Ryûkyû Buyô: A evolução da performance e sua significação 

Saberes em Ação · Ano 02 · N° 04 · Jul/Dez 2014 

matéria-prima: as atividades culturais locais. As danças, por exemplo, foram promovidas 

graças ao motivo de entreter os diplomatas chineses, que visitavam as ilhas periodicamente. 

Infelizmente, não estão disponíveis tantos materiais científicos ou mesmo escrituras que 

provem tais fenômenos, dando ao estudo dessas danças a árdua tarefa de construir alicerces 

para um futuro mais revelador. 

Continuando, à luz da brevidade nesta pesquisa, as danças okinawanas podem ser 

divididas basicamente em três grandes grupos: as danças clássicas ou Koten Odori 

(古典踊り), as danças populares ou Zô Odori (雑踊) e as danças modernas ou Sôsaku Odori 

(創作舞踊). Em paralelo, cada grupo estilístico ainda pode ser fragmentado em outros ainda 

mais específicos. As danças clássicas são dividas em: danças clássicas masculinas ou Koten 

Nisai Odori (古典二才踊), danças clássicas femininas ou Koten Onna Odori (古典女踊), 

danças para idosos ou Roujin Odori (老人踊), danças para jovens ou Wakashu Odori 

(若衆踊り) e, por fim, as danças em grupo ou Uchigumi Odori (打組踊り). 

Há, ainda, o conhecimento de uma divisão escolástica entre as danças ryukyuanas, 

sendo elas: Kotarokai (小太郎会), Gyokusenkai (玉扇会), Teda no kai (てだの会), 千手会 

(Senju Kai) e Hana no kai (華の会), em que cada mestre ou professor se aloja para o 

embasamento teórico e aprendizagem das práticas. Segundo Yamashiro (1997), as primeiras 

referências à arte coreográfica constam do volume 9 de Omoro-Sôshi, propondo uma divisão 

mais abrangente: 

 Danças tradicionais das aldeiras rurais do Pequeno Arquipélago, de caráter essencialmente 

popular; 

 Dança clássica, aperfeiçoada e desenvolvida na corte de Shuri; 

 Dança moderna, zô-odori, criada e desenvolvida nas eras Meiji, Taisho e Shôwa; 

 Ushideku Udui, Usudaiko Odori em japonês, dança de caráter religioso, da crença nativa, 

executada só por mulheres; 

 Eisá. uma dança popular do festival dedicado aos mortos, Bon Odori. 

 

Temos, ainda, Barske (2003), junto à revista Gekkan Ryûkyû Buyô (1999), propondo 

uma divisão ainda mais detalhada: 

 

沖縄の芸能 (Okinawa no Geinô/Artes performáticas de Okinawa) 

A. Taishii Geinô (Artes Populares)  
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1. Shima Uta (Músicas da Ilha) 

2. Minyô (Músicas Folclóricas) 

3. Hayari Ongaku (Músicas Populares) 

4. Sôsaku Buyô (Danças criadas/Trabalhos Originais) 

5. Okinawa Shibai (Peças/Dramas Okinawanos) 

6. Kageki (Óperas) 

7. Zô Odori (Miscelânea de danças populares) 

a. Nuchibana (Dança de Flores Perfuradas) 

b. Manjuru (Dança com chapéus feitos de trigo) 

c. Tanchame (Dança de casais, representando a pesca e a colheita) 

 

B. Koten Geinô (Artes Clássicas) 

1. Kumi Odori (Dança dramática em grupo) 

2. Koten Ongaku (Músicas Clássicas) 

3. Koten Buyô (Danças Clássicas) 

a. Nisai Odari (Dança para homens jovens) 

b. Onna Odari (Dança para mulheres) 

i. Muto Nuchibana (Nuchibana Original) 

ii. Kashiki (Dança do tear) 

 

C. Minzoku Geinô (Artes Folclóricas) 

1. Eis (Dança de Obon Okinawano) 

2. Bô Odori (Dança da viga) 

3. Hachi Gatsu Odori (Dança de Agosto). 

 

Entretando, para elucidar a composição básica do Ryûkyû Buyô, mostra-se a lista 

explicativa, baseada nas informações empíricas colhidas em aulas pelo pesquisador: 

 

琉球舞踊 (Ryûkyû Buyô) 

A- 古典踊り(Koten Odori) 

1.1 - 二才踊り(Nisai Odori/Danças Masculinas);  

1.2 - 女踊り(Onna Odori/Danças Femininas);  

1.3 - 若衆踊り(Wakashu Odori/Danças para Jovens); 
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1.4 - 打組踊り(Uchigumi Odori/Danças em Grupo); 

1.5 - 老人踊り(Rôjin Odori/Danças para Idosos); 

 

B- 雑踊り(Zô Odori/Danças Populares); 

  

C- 創作舞踊 (Sôsaku Buyô/Danças Contemporânea). 

 

O desenvovimento das danças tradicionais de Okinawa abarca uma diversidade 

complexa de diferenças e possibilidades. Cada aspecto estético é, então, direcionado para 

propósitos com os quais seja possível elucidar a natureza de cada estilo de dança. Desse 

modo, por exemplo, as vestimentas, acessórios, maquiagens e gestos devem corroborar para a 

identificação de cada uma delas. Ainda, seguindo os padrões japoneses de aprendizagem, cada 

integrante do Dojo32, tanto mestre como aluno, dedica-se inteiramente à evolução de suas 

performances, lapidando as arestas imperfeitas das atitudes que reverberam da inexperiência e 

imaturidade do “ser praticante”. Seguindo esse pensamento, propõe-se a análise semiótica da 

linhagem russa, sobre o desenvolvimento do aprendizagem de Ryûkyû Buyô ao longo de seu 

aprimoramento performático (o corpus desta pesquisa), o qual funcionará como meio de 

semiose e produtor de significação. 

 

Objetivo 

 Tem-se como objetivo desenvolver o exercício da semiótica russa ou semiótica da 

cultura, aplicando sua teoria à evolução da performace, dentro da prática do Ryûkyû Buyô. 

 

Análise e Fundamentação Teórica 

Ryûkyû Buyô como semiosfera – o código do movimento performático 

Para o estudo analítico satisfatório, é necessário que haja a identificação da base 

formadora do todo, por onde serão rastreadas as informações por meio de suas unidades 

formadoras. A semiótica russa nada mais é do que uma das teorias que explicam o seu objeto 

(cultura), como aquele composto de estruturas comunicantes entre si, as quais se encarregam 

de significar. Utiliza-se a passagem de Machado (2007), abordando o tema com a acurácia 

primordial para a compreensão do que é proposto neste estudo.  

                                                 
32 Dojo – Espaço para prática das artes japonesas. 
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Este é o caso das premissas que encerram o arcabouço conceitual do campo 

proposto como <<estudos sobre semiosfera>> onde os <<sistemas 

modelizantes de signos>> são focalizados através das relações dinâmicas 

entre <<códigos culturais>> responsáveis pela geração das <<linguagens da 

cultura>> (p. 15). 

 

Encara-se o regimento dos acontecimentos, como aqueles sendo produzidos em uma 

cultura, por isso  

 

 [...] com relação ao caráter semiótico da cultura mental, diz-se que algo é 

um mentefacto caso desempenhe um papel em alguma convenção daquela 

cultura. A cultura mental de uma dada sociedade não é nada além de um 

conjunto de códigos aplicados por aquela sociedade. Estas considerações 

levam à conclusão de que cada um dos três níveis de cultura tem um status 

semiótico bem definido: a sociedade é definida como um conjunto de 

usuários de signos, a civilização como um conjunto de signos, e a 

mentalidade como um conjunto de códigos. Esta abordagem fornece uma 

base teórica para relacionar os três níveis entre si: os usuários dos signos não 

podem existir sem a semiose, que envolve signos e códigos. Esta é a razão 

pela qual a sociedade é impensável sem sua civilização e mentalidade 

especificas (PACHECO, 2008). 

 

Desse modo, encarando o Ryûkyû Buyô como um fenômeno produzido culturamente 

por uma mentalidade humana, atribui-se ao mesmo a constituição de um sistema estruturado 

modelizante, no qual signos se interligam e geram códigos. Segundo Lotman (1978, p. 29-30), 

 

 [...] determinados aspectos da informação poderm ser conservados e 

transmitidos unicamente com a ajuda de linguagens especialmente 

organizadas – assim, as informações química ou algébrica exigem as suas 

prórpias linguagens que devem ser especialmente adaptadas a um dado tipo 

de modelização e de comunicação.  

 

A dança como uma arte, então, é um agregador de linguagens diversas, no qual, aqui, 

deverá ser entendido mediante sua codificação básica.  

 

A Arte é um gerador notavelmente bem organizado de linguagens de um tipo 

particular, que prestam à humanidade um serviço insubstituível ao ser 

aplicada a um dos lados mais complexos do saber humano e ainda não 

completamente esclarecidos no seu mecanismo (LOTMAN, 1978, p. 30). 

 

Dada a apresentação básica dos processos de codificação de uma linguagem, como é 

possível desmembrar o Ryûkyû Buyô, resumindo-o a um código basal formador? Devido à 

breve exploração do corpus em pesquisas antecedentes, tem-se a hipótese do movimento 
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como o código primordial para as danças tradicionais okinawanas. Justifica-se essa 

informação pela determinação para os estilos e modalidades, os quais se consagram e podem 

ser formados pelos diferentes movimentos corporais. Em outras palavras, as danças clássicas 

se diferenciam de suas contemporâneas populares por uma movimentação específica, quando 

a velocidade e a energia do ser são extremamemente demarcadas e distintas. A performance 

para um indivíduo, que executa um estilo clássico, move-se suavemente, atribui detalhes 

quase que rebuscados a cada gesto e expressa serenidade. Em oposição, quando uma dança 

popular é executada, os movimentos mudam para uma vivacidade plena, como se houvesse a 

exteriorização de cores vibrantes e múltiplas em oposição à morbidade sutil do clássico. 

Não somente para a diferenciação entre estilos cânones, mas para uma distinção mais 

específica, serve-se dos movimentos para tal. Caso seja levada em conta a comparação entre 

estilos masculinos e femininos, tanto para clássicos quanto para populares ou modernos, serão 

vivenciados movimentos corporais próprios a cada um deles. Para mais um exemplo, retrata-

se a posição das pernas. Em geral, o Ryûkyû Buyô é visto como aquele em que os 

performantes flexionam suas pernas e tendem, posteriormente, o corpo, quase como se fossem 

inclinar ao chão. Porém, o que diferencia os estilos masculinos dos femininos é a posição 

fundamental das mesmas. Não afetando a essência do movimento, o estilo masculino atribui 

um posicionamento mais afastado e exteriorizador dos membros inferiores entre si a todo 

instante, enquanto o estilo feminino conserva os mesmos em uma posição reclusa e 

interiorizante. 

Mesmo alegando o resumo do código formador ao movimento, o Ryûkyû Buyô 

comporta outros sistemas e outros códigos importantes para a sua compreensão, como a 

vestimenta, a maquiagem, os adornos, os utensílios de dança etc. E cada uma dessas 

linguagens insere nelas outras sublinguagens como universos paralelos, porém mútuos e 

interligados. 

Por conseguinte, as danças tradicionais de Okinawa, vistas por meio do código 

“movimento”, são possíveis de serem estudas pela performance em si do corpo, ao passo em 

que é por ele que elas são realizadas. Dessa maneira, integram-se a teoria da semiótica russa e 

a aplicação dos sistemas modelizantes às linguagens que se transmitem de acordo com os 

processos evolutivos das performances corpóreas do Ryûkyû Buyô. Compreende-se que os 

gestos provenientes desse corpo performático não se encerram unicamente em um conjunto 

restrito de movimentos em todo o momento do processo evolutivo na dança. Diz-se que a 

codificação é decodificada e recodificada sutilmente a cada instante, até que diferenças sejam 
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visíveis e manipuláveis. Em vista de uma melhor explicação, será fornecida a seguir a relação 

do corpo performático do Ryûkyû Buyô sob a ótica do grotesco quanto ao inacabamento do 

aprendizado em relação ao cânone da performance madura. 

 

A questão do Grotesco – o Inacabamento no Ryûkyû Buyô 

Numa tentativa de explicar a relação das formas do gestos e movimentos nas danças 

tradicionais okinawanas, são trazidas as experiências com a teoria do Grotesco. Deve-se 

recordar que a redução do Ryûkyû Buyô ao seu código basal ainda não reduz o estudo a uma 

possibilidade de acordo com as muitas hierarquias estilísticas apresentadas anteriormente. 

Para uma questão didática, adota-se a evolução da performance do Ryûkyû Buyô em dois 

estilos, já brevemente comentados, o Koten Nisai Odori e o Koten Onna Odori. É pretendido 

discutir como os processos corporais desencadeiam linguagens diferentes ao longo de seu 

processo aprimorador tanto nas danças clássicas masculinas como nas danças clássicas 

femininas. Todavia, algo importante a ser ressaltado é a noção da não-perfeição. Nas danças 

de Okinawa, a perfeição jamais é atingida. Então, é plausível dizer que o ideal final não existe 

a priori. O que é visto são padrões estabelecidos por mestres e professores experientes, os 

quais ainda necessitam evoluir mesmo que em detalhes menores e menos perceptíveis. 

Desse modo, são apresentados dois pontos iniciais, sendo a performance rudimentar na 

dança masculina e a mesma para a dança feminina. Infelizmente, não serão atribuídas 

momentos finais, pois a evolução das performances pode encontrar diversos níveis de 

inspirações ou atrações, guiando para aprimoramentos múltiplos. Por motivo didático, 

apresentamos algumas performances experientes para uma noção comparativa de 

aprimoramento. 

Traz-se o exercício da relação da performance no Ryûkyû Buyô com o pensamento do 

inacabamento do pensamento Grotesco não mediante apelos sarcásticos e ridicularizantes que 

algumas artes possam ter expressado, mas pelo fato da comparatividade entre o corpo 

possível, rude e aberto de um praticante iniciante comparado aos corpos experientes de 

mestres e professores, quase que fechados e acabados em si. 

Quando se observa um momento de prática, ficam nítidas tais diferenças a olho nu. 

Compreende-se, de uma forma mais clara, com a passagem de Campos (2005) à ótica de 

Bakhtin sobre o corpo grotesco:  

 

Na cultura popular da época, o corpo era tido como a relação entre a terra, o 

homem e os animais, numa ligação inseparável. O corpo grotesco não era 
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um corpo fechado, mas estava em processo permanente de trocas com o 

ambiente, completando-se nele. A morte era entendida como um eterno 

retorno. A terra provinha o corpo de suas necessidades e, por fim, o absorvia, 

num processo natural. As representações do corpo eram marcadas pelo 

exagero na organicidade mesma do corpo: em comer, excretar, deglutir... 

onde os orifícios apareciam como canais de mediação (interior/exterior). 

Outra característica marcante do corpo medieval é o rebaixamento: a região 

do ventre e a boca ocupando uma posição hierárquica superior. O 

rebaixamento tem relação direta com a capacidade de gestação humana, a 

criação, e representa a transposição de tudo o que é espiritual ao plano do 

corporal. Enquanto isso, a noção da cultura oficial se mantinha ligada aos 

preceitos da Igreja, que considerava o corpo um local pecaminoso (p. 13). 

 

 

Um tanto estranho é lidar com o relado dos orifícios no Ryûkyû Buyô, ao passo que as 

danças não tendem a exprimir a vazão ou relação mediática por meio deles. Entretanto, o 

corpo não trabalhado tende a expor ou colocar em evidência certas partes do corpo, onde se 

localizam os orifícios e por si só são encarados como cômicos e rebaixados. Para 

exemplificar, a boca, as nádegas e as regiões genitais são veladas pelas vestimentas, mas, 

durante uma movimentação imatura, acabam sendo destacadas. Assim, de acordo com o nível 

de polidez da performance, as unidades corporais grotescas tendem a ser alvo de correções e 

de rebaixamento. A boca precisa estar sempre imóvel e expressando delicadeza; as nádegas e 

as regiões genitais devem sempre estar imperceptíveis aos olhos dos expectadores como 

condição de não serem consideradas regiões nobres do corpo. 

Assim, em comparação à questão do rebaixamento construída durante o Renascimento, 

a cultura okinawana também atribuiu gradações de valor as regiões corporais. “Outra 

característica do corpo cósmico é o “rebaixamento” - o corpo tendo maior importância em sua 

região baixa: o ventre, a boca e os órgãos sexuais, especialmente, é “a transferência ao plano 

material e corporal, o da terra e do corpo, na sua indissolúvel unidade, de tudo que é elevado, 

espiritual, ideal e abstrato” (BAKHTIN, 2010, p. 17). Poucos estudos são conhecidos sobre a 

representatividade do corpo japonês, mas, por meio de crendices populares, o corpo como 

propriedade cultural apresenta-se polarizado em eixos nobres e não-nobres. 

Para a dança, o corpo se inclui no mesmo eixo de considerações já apresentadas. Os 

locais onde estão localizados os orifícios são considerados não-nobres e devem conter a 

naturalidade humana para se enriquecerem e se tonarem uma formação sublime. Por esse 

motivo, os iniciantes nas artes da dança okinawana tendem a se expressar de maneira aberta e 

sem restrições, pois ainda não foram moldadas as condutas internas da escola. Seus corpos 

recebem as instruções de manejo próprio, porém não são obedecidas de imediato, levando-os 
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para gestos e ondulações, considerados obscenos e maculados. Claramente, todos os 

praticantes, experientes e iniciantes, passam pelo mesmo processo, assegurando uma 

normalidade das imperfeições dos corpos iniciantes e uma conduta baseada nos mais 

experientes. 

 

 

Fig. 2 – Aula experimental33 

 
Fig. 3 – Aula de Ryûkyû Buyô34

 

                                                 
33 Momento de aula com grupo iniciante realizada no Saito Satoru Ryubu Dojo (斉藤悟琉舞道場). Fonte: 
elaborada pelo autor. 
34 Momento de práticas iniciais de Koten Odori – Os corpos desdobram-se em posições adversas e livres mesmo 
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 Observa-se que os movimentos rústicos e de pouca lapidação não devem ser 

entendidos como errados. Entende-se a execução ingênua e primeira como aquela pronta para 

o recebimento de novas informações. Os orifícios evidenciados, porém não apresentados, são 

indícios plenos da relação entre o interno do ser e o cosmos influenciador da necessidade de 

capitação do novo a chegar e a transformar.  

 

No realismo grotesco [isto é, no sistema de imagens da cultura cômica 

popular], o princípio material e corporal aparece sob a forma universal, 

festiva e utópica. O cósmico, o social e o corporal estão ligados 

indissoluvelmente numa totalidade viva e indivisível. É um conjunto alegre e 

bem benfazejo. O realismo grotesco está essencialmente associado com a 

carnavalização, são manifestações da contraditoriedade, do movimento e do 

inacabamento, Bakhtin o designa como ‘tipo específico de imagens da 

cultura cômica popular em todas as suas manifestações’ (BAKHTIN, 2010, 

p. 27). 

 

Em outra passagem, Leite (2011) completa a passagem anterior: 

 

As imagens grotescas procedem da antiguidade e com o passar do tempo 

foram cada vez mais postas às margens, até serem, no século XVIII, 

consideradas como mera anedota burguesa. Em Rabelais, os gigantes 

manifestam essa concepção estética em seus corpos através dos exageros, 

pois, no realismo grotesco se destaca, sobretudo, a imagem do corpo. O 

corpo grotesco possui dimensões exageradas, seu apetite é exagerado, e 

manifesta positivamente os princípios da vida material e corporal, como a 

comida e a bebida em abundância e as necessidades fisiológicas e sexuais. 

Esse corpo é modelo para uma sociedade carnavalesca, que se alimenta em 

abundância, festeja alegremente e se entrega livremente aos prazeres sexuais. 

O realismo grotesco é uma concepção estética enraizada na antiguidade que, 

com o passar do tempo, foi esquecida e relegada às margens, praticamente 

como o oposto da beleza proposta pelos regimes oficiais e manifestas nas 

artes de vanguarda (p. 8). 

  

Em oposição à abertura e à multiplicidade do corpo na performance iniciante, aqueles 

calejados e moldados pelo tempo apresentam-se num processo de mudanças extremamente 

sutís, quando a acurácia já se faz percebível e os movimentos já estão definidos, precisando 

apenas de pequenos ajustes. Neles, o grotesco já está atenuado ou deixou de se apresentar, 

colocando como um molde ou o que se retrata como figura canônica.  

 

A propriedade característica do novo cânon – ressalvadas todas as suas 

                                                                                                                                                         
na tentativa de se movimentar como os mais experientes. A abertura das unidades corpóreas tornam os 

movimentos inacabados e rebaixados caso sejam comparados às performances elaboradas. Fonte: elaborada 
pelo autor. 
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importantes variações históricas e de gênero – é um corpo perfeitamente 

pronto, acabado, rigorosamente delimitado, fechado, mostrado do exterior, 

sem mistura, individual e expressivo (BAKHTIN, 2010, p. 279). 

 

 
Fig. 4 – Onna Odori35 

 

 
Fig. 5 – Koten Nisai Odori36

 

                                                 
35 Performance de Hanafu: dança feminina com traços clássicos, na qual se notam gestos delicados e sublimes, 
guiados pela fragilidade do ser, sendo singelamente transmitidos pelos movimentos lentos, pausados e 
definidos. Percebe-se um corpo serene, nostálgico e acabado em si, pouco aberto a possibilidades de grandes 
transformações. Fonte: elaborada pelo autor. 
36 Performance de Nubui: coreografia de alta dificuldade, a qual conta a triste história de samurais okinawanos 

e sua aventura à Kagoshima. Fonte: elaborada pelo autor. 
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Nesse estágio de evolução, entendendo-a não como o atingimento do correto, mas sim 

como uma metamorfose, o corpo fecha-se em seus orifícius de mediação cósmica, não 

revelando mais a amorfomidade dos principiantes e a possibilidade de grandes 

transformações. O inacabamento se reduz a níveis ínfimos, transformando o considerado 

obsceno e cômico em algo nobre e admirável, dados os padrões apreciados pela cultura 

japonesa. 

 

Considerações Finais 

 Interessantemente, o discurso dos praticantes de Ryûkyû Buyô costumam retratar que 

suas danças são objetos mutantes para o resto da vida; portanto, não atingem nunca a 

perfeição plena. É possível até refletir, talvez para trabalhos futuros, o processo de transição 

entre os estilos de danças okinawanas. É conhecido que as danças clássicas embasam as 

posteriores populares e modernas, porém não se manifestam da mesma forma e ainda ganham 

novas perspectivas de movimentos e gestualidades. O movimento do corpo passa a ser 

novamente o elo da mutação, a unidade movida para transformar. Talvez, o caminho de 

passagem entre um estilo e outro corra no caminho inverso daquele apresentado na evolução 

do corpo dentro dos estilos clássicos. Comparativamente, o corpo clássico, depois de 

trabalhado e confinado numa evolutividade, descontrói-se e se ressignifica nos estilos 

populares e modernos. Nestes, o aceitável não é o belo e admirável corpo rígido e acabado do 

clássico, mas uma liberdade maior do mesmo às novas influências. Aparentemente, a 

exposição física do corpo é melhor aceita e valorizada quando, por exemplo, a expressividade 

da boca se transforma em sorriso e os movimentos gerais valorizam diferentemente regiões, 

outrora consideradas como não-nobres, assim como as nádegas e os genitais. Para finalizar, 

enaltece-se a utilização eficiente da semiótica como as ferramentas do grotesco para a 

decifração das linguagens contruídas nas danças tradicionais de Okinawa. O Ryûkyû Buyô 

sugere territórios inexplorados, os quais acabam sendo trazidos à superfície neste pequeno 

exercício piloto. Observa-se o grotesco como uma de muitas possibilidades de análises 

semióticas, num jogo de pulsos incessantes e ciclos inacabáveis, enquanto este corpus 

partilhar do processo de transformações culturais provindas da mentalidade humana. 
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CAMPOS, C. C. C. Corpo-Mídia ou Corpo-Suporte? – representações do signo corpo em 

publicidades de perfumes. 2005. Dissertação (Mestrado)-Universidade Estadual de São Paulo, 

Bauru, 2005. 

GEKKAN RYÛKYÛ BUYÔ (Revista Mensal de Danças Ryukyuanas). Conhecendo as Artes 

de Okinawa. Daiichi, Okinawa Ken, 1999. 

LEITE, F. B. Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento no Contexto de François 

Rabelais Como Obra de Maturidade Mikhail M. Bakhtin. Revista Magistro – Revista do 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Ciências Humanas, Rio de Janeiro: UNIGRANRIO, 

v. 2, n. 1, 2011. 

LOTMAN, I. M. A estrutura do texto artístico. Lisboa: Estampa, 1978.  
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37
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38

 
 

Resumo: O presente trabalho pretende fazer uma breve abordagem sobre algumas 

convergências e divergências entre, a definição de Mokiti Okada sobre a formação 

ideal que possibilita ao ser humano manifestar sua verdadeira natureza, e o conceito de 

desenvolvimento de alta performance humana utilizado em um processo de Coaching, 

com a finalidade de propor uma nova perspectiva, que chamaremos de Coaching 

Divino, e que possibilita ao ser humano compreender sua constituição e conhecer a 

Verdade de que vive no Planeta Terra simultaneamente em três dimensões: a divina, a 

espiritual e a material.  

Palavras-chave: coaching. Divino. Formação Integral.  

 

Abstract: This work intends to make a brief overview on some convergences and divergences 

between the definition of Mokiti Okada on the optimal training that enables the human 

being to manifest their true nature, and the concept of high performance human 

development used in a process of coaching, in order to propose a new perspective, 

which we will call Coaching divine, and that enables the human being to understand 

their formation and know the Truth that lives on Planet Earth simultaneously in three 

dimensions: the divine, the spiritual and the material. 

Keywords: coaching. Divine. Full Training. 

 

Introdução 

O Coaching
39

 é um processo de desenvolvimento humano, fundamentado em diversas 

ciências como a Filosofia, a Neurociência, a Fisiologia e a Psicologia, cujo foco principal 

consiste em identificar possíveis formas a serem utilizadas para solucionar um problema de 

maneira eficaz. Sua estruturação está fundamentada na visão do ser humano através de duas 

dimensões, a física e a mental, o que contribui para que o indivíduo descubra sua 

                                                 
37 Especialista em Teologia e Prática da Espiritualidade pela Faculdade Messiânica, Coach Profissional e Ministra 
da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Contato: ines@inesrodriguez.com.br  
38 Psicóloga Clínica, Jurídica e Comunitária, Coordenadora de Estágios e Docente do Ensino Superior na 
Faculdade Messiânica e na Pontifícia Universidade Católica - SP e Doutoranda em Psicologia Social pela PUC-SP. 
Contato: jugraciani@ig.com.br  
39 Ao longo deste texto o termo coaching será mantido na forma de estrangeirismo, como é encontrado na 
literatura brasileira por não haver, até o momento, vocábulo no vernáculo capaz de transmitir a essência deste 
conceito. Nota da autora.    
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personalidade e identifique seu comportamento pelas interpretações de seus cinco sentidos, 

como esclarece Robbins (2009, p.90): 

 

Estruturamos nossas representações internas por meio de nossos cinco 

sentidos – visão, audição, tato, gosto e olfato. Em outras palavras, nós 

experimentamos o mundo na forma de sensações visuais, auditivas, 

cinestésicas, gustativas ou olfativas. Assim, quaisquer experiências que 

tenhamos guardadas na mente são representadas por meios desses sentidos. 

(ROBBINS, 2009, p.90) 

 

Catanante (2000) complementa essa interpretação na compreensão das múltiplas 

dimensões do ser humano ao incluir um sexto sentido; o espiritual. Em sua visão os aspectos 

racional, social, emocional e espiritual, estão interrelacionados, mas apresentam 

especificidades:  

 

A dimensão racional é a que usamos para definir nossos objetivos, já a social 

significa que somos interdependentes e, por isso, precisamos aprender a 

conviver com a diversidade, a dimensão emocional está ligada ao impacto 

que nossas ações provocam, nos outros, enquanto a espiritual significa crer 

em algo que transcende o material e dá sentido à vida. (CATANANTE, 

2000, p.45). 

 

A esse respeito, Okada
40

 (1882-1955) aprofunda a visão do ser humano ao lhe atribuir 

à dimensão divina e afirmar que apenas através da capacidade de manifestar as dimensões 

divina, espiritual e física, o homem poderá ser considerado um ser humano integral.   

Se tomarmos tal recorte como uma hipótese norteadora, poderíamos fazer uma 

analogia e estruturar a constituição do ser humano em sua perspectiva espiritual, como sendo 

seu aspecto mental, o Self 
41

; a divina, como a localização da sua verdadeira natureza, e o 

corpo físico como o guardião da memória genética herdada dos antepassados através dos pais, 

e que determina o comportamento e a maneira como se interpretam as sensações.   

                                                 
40 Mokiti Okada é fundador da Igreja Messiânica Mundial: pensador, filósofo, humanista, cientista da religião. 
41 Self: significa a “imagem de si - mesmo” – para Sigmund Freud (1856-1939) o Self é um centro ordenador da 
psique, que se divide em consciente e inconsciente, e compõe a personalidade humana, que por sua vez é 
formada pelas estruturas, do Ego, do Id e do Superego. Nota da autora.  
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A partir desta compreensão e fazendo uso desses preceitos, podemos afirmar que a 

existência da perspectiva divina atribui ao ser humano uma elevada dignidade e o coloca 

como instrumento para cumprir sua missão em trabalho conjunto com Deus, o que nos leva a 

seguinte reflexão: como deveria ser um verdadeiro processo de Coaching, que conduza o 

indivíduo a conquistar sua mais alta performance
42

 e contribua para a formação da verdadeira 

civilização, que leve em consideração a existência da dimensão divina no ser humano, de 

acordo com o pensamento de Okada (1882-1955  

 

Historia
43

 do Coaching 

Na Inglaterra pelos idos da Idade Média, existia a profissão de cocheiro
44

, individuo 

que tinha a função de levar uma pessoa, ou um grupo, até onde quisessem chegar. Ao longo 

do tempo esse conceito foi se ampliando até no século XVIII ser utilizado nas universidades 

inglesas, como sinônimo de tutor, cuja função era conduzir e preparar os alunos a alcançarem 

seu maior objetivo; o de serem aprovados nos exames de qualificação. Dentro do ambiente 

acadêmico esse termo ganhou maior dimensão e passou a designar aquele que treinava um 

atleta ou um time a alcançar seu maior objetivo; ganhar o Campeonato.  

Dois séculos foram necessários para que, em 1960, um programa educacional em 

Nova York introduzisse pela primeira vez as habilidades de Coaching de Vida
45

, para logo em 

seguida cruzasse as fronteiras até o Canadá onde foi melhorado e introduzido como 

ferramenta na resolução de problemas. A partir daí foi se consolidando no mundo dos 

negócios e incluído em programas de liderança, como uma disciplina na área de gestão de 

pessoas  

Nos anos de 1980, o conceito de Coaching extrapolou o campo da busca pela 

performance profissional, influenciado pela explosão do movimento das terapias alternativas, 

e adentrou no universo do individuo que procura evolução, crescimento, aperfeiçoamento, 

bem estar, qualidade de vida e a felicidade. 

 

                                                 
42 Para efeitos deste trabalho, performance se manterá na forma de estrangeirismo por acreditar que define 
melhor o conceito a ser desenvolvido de conquistar o mais alto desempenho humano.  
43

 Disponível em: http://www.ibph.com.br/site/Artigos/Coaching-em-busca-do-desenvolvimento.html. Acesso 
em: 28 fev. 2014.  
44 Cocheiro origem da palavra inglesa Coach que denomina aquele que conduz uma carruagem.  
45Coaching de Vida é o nome do processo de Coaching que atua no desenvolvimento de qualquer área 
especifica de vida, como saúde, relacionamento, bem estar, sem o enfoque profissional.   
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Caracterização do Coaching Tradicional
46

 

Coaching é um processo que visa aumentar o desempenho de um indivíduo, através de 

metodologias, ferramentas e técnicas conduzidas por um profissional especialmente 

preparado, o Coach, 
47

para atuar em parceria com o interessado, o Coachee. 
48

 Seu principal 

objetivo é conduzir o Coachee na busca de novos entendimentos, alternativas e opções que o 

façam ampliar suas conquistas, auxiliando-o a perceber o obstáculo, em termos pessoais, que 

o impeçam de alcançar o resultado que pretende. 

Influenciado pelo movimento que se originou no século XX, com o desenvolvimento 

da Psicologia, da aproximação da Filosofia da vida cotidiana, de pesquisas de Neurociência, 

através da Programação Neurolinguística (PNL), e da Fisiologia do comportamento humano, 

o Coaching foi ganhando forma e se estruturou unindo essas ciências, com ferramentas 

utilizadas tradicionalmente na gestão de pessoas, o que acabou por definir sua evolução nos 

moldes utilizados atualmente.  

No que diz respeito à Psicologia, por ser uma das principais ciências que dão suporte 

ao indivíduo em sua busca pelo autoconhecimento, ela tornou-se amplamente utilizada nos 

programas de Coaching Tradicional através dos métodos, ferramentas e técnicas de suas 

diversas abordagens como: a Psicologia Cognitiva, Comportamental, Positiva e 

Organizacional. Como uma aliada do Coaching, ela consegue contribuir ao incorporar esses 

modelos a fim de mobilizar forças, direcionar motivações e identificar as habilidades 

interpessoais que auxiliam o cliente a aprofundar as múltiplas visões de si mesmo. 

Outra área que contribui para a compreensão do ser humano no Coaching Tradicional 

é a Programação Neurolinguística, cuja base metodológica é o estudo da influencia que a 

linguagem, verbal e não verbal, possui sobre nosso sistema nervoso, além de estudar também 

o comportamento das pessoas ao se comunicarem entre si.  

Uma vez que as ações são as origens de todos os recursos, Bandler e Grinder
49

 apud 

Robbins (2009) pelos idos de 1970 iniciaram suas pesquisas conversando com pessoas bem 

sucedidas, com a finalidade de extrair os padrões de pensamentos e ações que criavam 

                                                 
46Para efeitos deste estudo, será denominado Coaching Tradicional, a metodologia existente na literatura e 
desenvolvida até a presente data. Todos os conceitos utilizados neste trabalho referentes ao Coaching 
Tradicional foram extraídos da Apostila, Personal & Professional Coaching, parte I e II, do curso de formação de 
Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, São Paulo, 2007.  
47Coach, nome dado ao profissional especializado e especialmente treinado para conduzir um processo de 
Coaching.  
48Coachee, nome dado à pessoa que participa de um processo de Coaching.  
49Richard Bandler, matemático, gestalt-terapeuta e perito em informática e John Grinder, especialista em 
linguística e gramática transformacional, ambos da Universidade de Santa Cruz, Califórnia, que em meados de 
1970 desenvolveram originalmente a PNL. 
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desempenhos favoráveis. Segundo eles, a diferença entre uma pessoa que produz resultados 

satisfatórios e outra não, está na maneira como aquela faz suas conexões neuroassociativas 

que geram respostas comportamentais positivas.  

Aceitando essa conceituação, a PNL passa a ser usada como uma ferramenta que 

identifica as ações mentais e físicas que produzem um processo neurofisiológico capaz de 

conduzir o indivíduo a atingir o resultado que pretende. 

Dentro dessa abordagem, o Coaching Tradicional utiliza a técnica da modelagem
50

, 

que consiste basicamente, em construir a partir do sucesso dos outros seu próprio 

aprendizado, aprendendo a desenvolver os padrões de pensamento e de ação que levaram 

essas pessoas bem sucedidas a um estado de animo capaz de produzir um comportamento de 

excelência. 
51

   

Esse comportamento de excelência é o “poder do estado”, que pode ser interpretado 

como a observação de uma determinada situação que leva um indivíduo a manifestar um 

poder pessoal de sucesso ou de fracasso dependendo da condição neurofisiológica em que se 

encontra. Especificamente significa modelar o comportamento da pessoa, que está motivada 

para a confiança, a alegria, o êxtase, e que obtém o sucesso, e a diferença daquela que está em 

um comportamento paralisante de medo e insegurança que acaba por bloquear seu poder de 

ação positivo e leva-la ao fracasso e a frustração.  

Contudo, todas essas representações internas identificadas pela técnica da modelagem 

estão baseadas em crenças pessoais, nas visões do mundo a partir do Ego, o que restringe o 

indivíduo a uma sensação de ânimo, artificial e vulnerável, sujeita a ruir na primeira 

experiência de frustração que vivenciar.  

Essas abordagens centram seu entendimento na circunscrição da individualidade, do 

Ego assentado na satisfação pessoal, da vivencia de momentos felizes, o que não garante a 

conquista da verdadeira felicidade. Dentro desse contexto, Okada (2007a) norteia o 

verdadeiro estado de espírito que leva o indivíduo a uma felicidade duradoura capaz de 

transformar o Mundo em um Paraíso, ao se colocar como modelo e dizer: “Acredito que meu 

                                                 
50 Fazer conscientemente algo que é natural na psique: a observação e a imitação de comportamentos que se 
consideram eficientes. As crianças fazem modelagem o tempo todo: imitam comportamentos dos adultos que 
as rodeiam e de outras crianças com as quais se relacionam. Nota da autora.         
51

 Robert Dilts autor principal de Neuro-Linguistic Programming, com John Grinder, Richard Bandler e Judith De 

Loizier, o qual serve como um texto de referência padrão para a PLN e de muitos outros livros sobre o mesmo 
tema. Sua técnica consistiu em estudar grandes personalidades do mundo da ciência e dos negócios, 
procurando identificar estruturas de comportamento que pudessem ser imitadas por outras pessoas. Seu 
estudo mais célebre é sobre o processo de criação utilizado por Walt Disney; essa modelagem ficou famosa no 
mundo do treinamento comportamental, e é conhecida como Estratégia Disney. Nota da autora.  
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maior objetivo – o Paraíso Terrestre – estará concretizado quando meu estado de espírito 

encontrar ressonância e expansão no coração de todos os homens”. (OKADA, 2007a, 

p.143). 

É neste sentido que o Coaching Divino pretende atuar, modelando o pensamento e 

sentimento de Okada (1882-1955) e propondo uma nova abordagem fundamentada na junção 

das ferramentas e metodologias utilizadas no Coaching Tradicional com as diretrizes que 

compõem sua filosofia, com o intuito de assinalar o caminho que o individuo deve adotar e 

executar para se transformar em um ser humano integral e manifestar sua divina natureza.   

 

Perspectivas do Coaching Divino 

Em concordância com o exposto, o Coaching Divino propõe um caminho para a 

formação do ser humano integral, cuja definição seria o indivíduo que consegue manifestar 

sua natureza divina e ter consciência de que existe neste Mundo concomitantemente em três 

realidades. Ao aceitar essa verdade, poderá contribuir para a criação de uma nova civilização, 

constituída por indivíduos capazes de mudar sua forma de pensar, sentir e querer, a fim de 

conquistar o verdadeiro estado de espírito, o “poder do estado” que os conduzam à verdadeira 

felicidade. 

Nessa linha de atuação para se conseguir produzir esse estado de espírito o individuo 

precisa entender a verdade de sua constituição, que Hetmanek (2012) demonstra através de 

três vertentes independentes e complementares classificando-as em: natureza invisível (alma), 

natureza perceptível (corpo espiritual) e natureza visível (corpo físico) e as complementa 

relacionando-as com a missão, função e forma do ser humano respectivamente. Assim, a 

importância do desenvolvimento e aplicabilidade do Coaching Divino é amparada pelo 

princípio universal da precedência do espírito sobre a matéria, da realidade invisível sobre a 

visível na formação do ser humano. E por fim pela certeza de que sem esse conhecimento será 

impossível o individuo se libertar da cultura materialista e adquirir um comportamento 

verdadeiramente, espiritualista e altruísta, capaz de conduzir toda a humanidade a um estado 

de espírito de harmonia e felicidade.  

A seguir serão destacados alguns aspectos específicos das dimensões
52

 do corpo físico, 

espiritual e divino do ser humano, que colaboram no processo de Coaching Divino para o 

desenvolvimento da missão, função e forma desse indivíduo: 

                                                 
52 Conceitos extraídos do ENSINO RELIGIOSO: Programa de Formação Nível 2. São Paulo: Fundação Mokiti 
Okada, 2012.    
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Dimensão Física: Mundo Material (mundo dos fenômenos) 

Pelo ponto de vista das leis físicas herdamos dos antepassados, através de nossos pais 

consanguíneos, as características do corpo físico, que ao longo das gerações, foi evoluindo e 

se incorporando na forma que o ser humano possui hoje. Ao mesmo tempo, pela análise 

espiritual, a consciência a que chamamos Mente, não foi formada apenas em nossa atual 

existência, ela foi construída a partir do acúmulo das realizações e experiências de incontáveis 

antepassados identificados em nossa memória genética física e mental.  

Dentro desse contexto, o ser humano veio do Mundo da verdadeira natureza
53

, que 

apresenta o potencial e a posição de criar, para o Mundo dos Fenômenos
54

 que tem a missão 

de realizar e concretizar. Se não fosse por isso, o individuo não conseguiria se tornar a atual 

existência consciente chamada “Eu”, que nada mais seria do que sua projeção divina na 

dimensão material, portanto podemos concluir que a realidade visível existe graças à 

existência da realidade invisível, Kyoshu Sama
55

 (2010, p.07), apresenta seu entendimento 

sobre isso:  

 

O Mundo espiritual e o Mundo material não existem separadamente, o 

Supremo Deus os governa como um único Mundo. Quando se falava em 

vida, eu acabava centrando meu pensamento na vida física, visível. Em 

outras palavras, quando eu pensava “sou um ser vivo”, era muito forte a 

ideia de vida a partir do momento em que nasci neste Mundo, até meu último 

suspiro.
56

 (KYOSHU-SAMA, 2010, p.07). 

 

Dimensão Espiritual: Mundo Mental (mundo da consciência) 

Em concordância com esse raciocínio, se considera como lei fundamental de tudo o 

que existe, o principio de que todos os fenômenos ocorridos no Mundo material são projeções 

daquilo que foi gerado e acionado na Dimensão espiritual. Pois seria nela onde se originam os 

pensamentos e sentimentos do homem, no entanto até o presente momento, a ciência procura 

soluções analisando apenas os fenômenos materiais, por essa razão, embora se diga que houve 

progresso na cultura, ele não trouxe bem estar à humanidade como se pode observar através 

da situação em que o Mundo de forma geral se encontra.  

Hetmanek (2012) contribui para uma melhor compreensão dessa lei quando 

contextualiza a influencia do pensamento materialista em relação à formação de uma 

                                                 
53 Mundo da Causa, que é a Realidade Invisível. Nota da autora. 
54 Mundo Material, do efeito, que é a Realidade Visível. Nota da autora.  
55 KYOSHU SAMA - nome religioso de Yoiti OKADA – líder espiritual da Igreja Messiânica Mundial. 
56Trechos palestra de KYOSHU SAMA, Revista IZUNOME, São Paulo: Fundação Mokiti Okada, set/2010, p.07. 
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sociedade estratificada em valores e bens materiais, que coloca o sucesso e a felicidade 

condicionados a ascensão na pirâmide social pelos indivíduos, através da conquista do poder 

econômico, fama e prestígio.  

Neste sentido essa estratificação também existiria na Dimensão espiritual e seria 

determinada por um poder Divino com base em valores altruístas e espiritualistas, o que 

determinaria a posição que o espírito do individuo ocupa no Mundo espiritual e o nível de 

felicidade que ele consegue conquistar.  

A este respeito Okada (2005b) salienta que é a ignorância da existência do Mundo 

espiritual a fonte de todo o mal e a origem do sofrimento humano, desse modo, enquanto o 

individuo não se libertar do pensamento destrutivo fechado a sua existência invisível, ele não 

conseguirá acessar os níveis espirituais que estejam compatíveis com a felicidade que almeja. 

Dentro desse pensamento, se pode concluir que para alcançar a verdadeira felicidade, 

não existe outro caminho senão o ser humano evoluir espiritualmente e destaca: “Deus é o 

espírito, e o homem é a matéria; ambos, o espírito e a matéria, em trabalho conjunto estão 

em infinita evolução, tornando desnecessário dizer que o homem existe como instrumento de 

Deus para a construção do Mundo Perfeito”. (OKADA, 2005b, p.79).  

 

Dimensão Divina: Mundo Divino (alma – partícula divina) 

O homem contemporâneo enfrenta problemas e situações que se acumulam em 

sofrimentos intermináveis por ignorar a verdade de que o corpo físico existe porque o espírito 

existe, o que acaba por determinar a maneira como enfrenta as dificuldades da vida. A visão 

espiritualista fundamentada nas três dimensões humanas parte do princípio de que é na 

Dimensão Divina que o Criador dá origem à vida de todos os seres e lhe atribui uma Partícula 

Divina, ou seja, uma Alma peculiar à natureza da missão definida por Ele. Por essa razão, 

tudo que existe na vida humana está subordinado a essa realidade divina na qual reside o real 

sentido da existência de cada ser humano, a este respeito Kyoshu Sama (2010, p. 07-09) 

esclarece: 

 

Originalmente o ser humano possui duas naturezas: a divina e a animal. 

Desenvolvimento cultural significa o ser humano de natureza animal elevar-

se a condição de natureza divina, e para conduzi-lo a essa condição o 

Supremo Deus preparou dentro de cada um de nós, uma autoconsciência, 

chamada de consciência/sentimento, desta forma nosso Eu não nos pertence. 

Por meio da consciência/sentimento, Ele está tentando se manifestar como 

natureza humana rica, alegre e harmônica, por isso para o Supremo Deus, a 

consciência/sentimento é um importante ponto de apoio para Ele se 
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manifestar na Terra [...] Meishu Sama
57

nos ensinou que a consciência 

denominada paraíso, a natureza divina, encontra-se no centro de nossa 

consciência/sentimento. Desta forma, o Eu, que era utilizado até hoje como 

nosso, se unirá em um só sentimento e consciência com a natureza divina 

que existe dentro de cada um de nós. 
58

 (KYOSHU SAMA, 2010, p.07-09). 

 

Tomando por base essa afirmação, a proposta do Coaching Divino é demonstrar que 

um processo de Coaching apenas obterá pleno êxito e alcançará seu objetivo de formar o ser 

humano integral, nos padrões definidos por Okada (1882-1955), se for conduzido sob a 

perspectiva das três dimensões que integram o ser humano. Pois acredita que apenas a partir 

dessa compreensão é que se conseguirá orientar o individuo a encontrar a verdade de sua 

existência, e ensiná-lo a modelar a maneira de perceber sua realidade invisível e descobrir a 

melhor forma de colocar em prática sua missão.  

 

Princípios e Diretrizes do Coaching Divino 

Segundo o dicionário eletrônico Michaelis
59

, “princípios” são as regras, ou código de 

boa conduta, pelo qual alguém governa sua vida e suas ações, baseado nessa definição os 

princípios que regem o Coaching Divino estão fundamentados no código de conduta 

idealizado por Okada (1882-1955) que conduz o ser humano a alcançar a verdadeira 

felicidade e a se libertar definitivamente do sofrimento. 

Nesse sentido, para Okada (2005b) o homem sofre porque se desviou da força de 

recuperação natural e por desconhecer sua verdadeira missão, portanto a solução para que a 

humanidade pare de sofrer é compreender e submeter-se a vontade absoluta da criação 

manifestada na própria Natureza, e para alcançar esse estado de felicidade, defende dois 

conceitos básicos que se aplicam aos princípios do Coaching Divino.  

O primeiro conceito é a consciência de sua verdadeira missão que fundamenta o 

propósito da existência dos seres humanos, que Okada (2005b, p.11) define: 

 

O homem veio a Terra com a missão de auxiliar na concretização das 

condições ideais do planeta, de acordo com o Plano Cósmico. Quando ele 

vive em conformidade com esse Plano, é naturalmente abençoado com a 

saúde, a felicidade e a paz, a que tem direito inalienável. Infelizmente, pelo 

fato do homem ter se desviado da Verdade, ninguém está livre das máculas 

espirituais transmitidas de geração a geração, bem como das máculas 

geradas pelos seus próprios pensamentos e atos errôneos. Enquanto o 

                                                 
57MEISHU SAMA, nome religioso de Mokiti OKADA, em português significa, Senhor da Luz. Nota da autora.  
58Trechos palestra KYOSHU SAMA, Revista IZUNOME, São Paulo: Fundação Mokiti Okada, mar/2010, p.07-09. 
59 Disponível em: http://michaelis.uol.com.br. Acesso em: 20 mar. 2014.  
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homem não se libertar, purificando-se através da compreensão e do 

discernimento, continuará sofrendo. (OKADA, 2005b, p.11). 

 

Ainda sob essa perspectiva, ele afirma que toda a evolução do homem desde a era 

primitiva até os dias de hoje acontece com o propósito de se construir um Mundo ideal 

alicerçado na Trilogia: Verdade, Bem e Belo e por ser o homem integrante da Grande 

Natureza, ele apenas conseguirá alcançar sua verdadeira realização quando aprender a viver 

em harmonia com ela. Dentro desse contexto, estar longe da verdade, segundo Okada (2007b) 

é estar longe dessa Natureza, da criação de Deus, esse é o estado natural das coisas, e 

descobrir esse estado natural é descobrir sua parte Divina. 

O segundo conceito é a busca do ideal espiritualista
60

 que se dá através do 

desenvolvimento da percepção da existência da realidade espiritual da vida, pois a consciência 

original é a força vital localizada no núcleo do espírito do homem, que está envolta pela 

consciência chamada Mente, por conseguinte o que acontece na alma se projeta na 

consciência, que influencia o espírito, que se reflete no corpo material, nas palavras de 

Kyoshu Sama (2008, p.09-10): 

 

Ao mesmo tempo em que somos existências físicas, também somos 

existências espirituais. Como a lei: O espírito precede a matéria que atua em 

nós, é uma rigorosa Lei do Universo [...] ela precisa ser apreendida como 

regra de vida do ser humano [...] Se a tornarmos a base da nossa maneira de 

viver, estamos posicionando como “senhor” (o que comanda) a nossa alma, 

que é a nossa própria essência, a nossa consciência original, a nossa vida, a 

nossa semente, e posicionando como “subordinado” (o que obedece) a nossa 

consciência, o “recipiente” da alma. Não podemos deixar que a consciência 

seja controlada pela natureza humana, chamada Ego, e sim fazer com que ela 

escute e obedeça ao chamado de nossa alma, que é uma partícula do espírito 

do Supremo Deus. Penso que, se conseguirmos que a nossa consciência 

amadureça até o ponto de poder corresponder à vontade divina contida em 

nossas almas, ou seja, se espírito e físico se tornarem unos, as portas do 

Paraíso que existe dentro de nós se abrirão amplamente. Assim, a luz da 

inteligência e a força ilimitada e absoluta deste Paraíso fluirão para a nossa 

natureza humana, que é um recipiente, e reavivarão completamente nosso 

corpo e espírito, revitalizando também o mundo dos fenômenos (Mundo 

material). Meishu Sama (1882-1955) nos ensina que cada um de nós precisa 

retornar à sua verdadeira natureza, para fazer sua alma brilhar através da luz 

de Deus. Não consigo imaginar que a verdadeira natureza a qual preciso 

retornar esteja na minha consciência atual, que é instável e facilmente 

tomada pelo egoísmo e apego. Penso sim que a verdadeira natureza 

                                                 
60Para OKADA (2007a) o ideal espiritualista é fazer reconhecer a existência do espírito, o que significa fazer 
reconhecer a existência de Deus, pois para ele, Deus é espírito, é consciência, é Alma, sem isso, o espiritualismo 
não teria fundamento, e afirma que apenas quando o ser humano entender esse conceito, se tornará um 
verdadeiro espiritualista. Nota da autora.  
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certamente se encontra na minha consciência original, que é meu verdadeiro 

“Eu”. (KYOSHU-SAMA, 2008, p.09-10).
61

 

 

Assim sendo, o último estágio da criação de Deus é a transformação da Mente 

humana, é o despertar do homem para a consciência original que é seu verdadeiro “Eu”, que 

seria a revelação para a plena compreensão de sua constituição, o que lhe conferiria a 

capacidade de visualizar-se a partir de sua realidade Divina.  

Para melhor demonstrar esses conceitos, serão apresentadas três diretrizes que deverão 

ser trabalhadas e desenvolvidas no processo de Coaching Divino para que essa consciência 

possa ser despertada no indivíduo. 

 

Formação baseada na Trilogia Verdade, Bem e Belo 

Segundo o pensamento de Okada (2007b) conquistar a arte de viver a vida em paz, 

com saúde, sem desgraças, em ambiente satisfatório resultará na criação do Mundo da Arte, 

onde o homem seguirá a Verdade, amará o Bem e odiará o Mal. Para ele, seguir a Verdade 

significa deixar de ser sofredor, amar o Bem é quando todas as ações do homem estão de 

acordo com a verdade que constrói o paraíso na Terra.  

Em relação à Arte, ele a considera a representação do Belo, e esclarece que a criação 

do Mundo do Belo começa pelo individuo, quando suas vestes, alimentação, moradia e 

principalmente sua vida em sociedade são vividas e manifestadas da maneira mais sublime 

possível, e ainda afirma que, ao viver a vida expressando a beleza em seus sentimentos, 

palavras e ações o ser humano estará de acordo com a Vontade Divina, e apto a cumprir sua 

missão. Destaca Okada (2007b, p.61) “segundo meu princípio, a solução dos sofrimentos pela 

Graça Divina não é outra coisa senão a magnífica Arte da Vida, isto porque a Arte, na sua 

essência, deve satisfazer as condições da Verdade, do Bem e do Belo”.  

Tomando por base essa reflexão, uma formação de alto nível seria aquela que conduz 

os indivíduos a basearem suas ações em um sistema ético fundamentado no objetivo de se 

construir um Mundo alicerçado na Verdade universal e no Bem que tem como princípio o 

amor a Humanidade e cujo comportamento manifeste sua natureza divina. 

 

 

 

                                                 
61

 Trechos palestra KYOSHU SAMA, Revista IZUNOME, São Paulo: FMO, abril/2008, p.09-10. 
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Eliminar a tendência para fazer o mal 

Para Okada (2007a, p. 32) existe um desvio de caráter no que os homens consideram 

bem-viver; existe uma ilusão da vida desonesta sob a capa de uma honestidade aparente, 

dentro desse contexto afirma: “Quando o homem atinge um nível onde não sente mais o 

desejo de fazer o Mal, onde não são as leis e regulamentos que o impedem, quando realmente 

encontrou a alegria de fazer o Bem, é que ele desperta para a sua verdadeira natureza”.  

Neste sentido, as pessoas consideradas bem-sucedidas são os melhores adeptos dessa 

filosofia, o que influencia a maioria dos homens, aspirantes ao sucesso, a seguir seus 

exemplos, dificultando a diminuição do mal social.  Em seu pensamento, é a tendência para 

fazer o mal, ou agir desonestamente, que deve ser eliminada do homem, pois quem não 

reverencia Deus, está sujeito a transformar-se em um mau elemento a qualquer momento, por 

ficar vulnerável a estímulos que o influenciam no surgimento de desejos maléficos.  

E argumenta ainda que, por mais honesta que seja uma pessoa, ela não pode ser 

considerada um ser humano autêntico, pois por estar afastada de Deus, sua má índole, em 

estado latente, a torna uma pessoa superficial e alguém que não é digno de confiança. E 

conclui que as ameaças e os castigos não são os melhores meios para evitar que o homem 

pratique maldades, mas sim a dissolução das máculas do corpo espiritual do homem, ao ponto 

de elevá-lo no nível onde sua divina natureza possa ser despertada. 

Baseado nesse princípio, Okada (2007a, p. 36) define, que o indivíduo 

verdadeiramente corajoso, é aquele que possui a força proveniente de Deus que o faz 

conseguir dominar sua tendência a fazer o mal, além de conseguir manter constantemente 

seus pensamentos, sentimentos e ações sob controle, pois quando o ser humano consegue se 

ligar a Ele a Luz que recebe fortalece o Elo espiritual que os une, aproximando-o cada vez 

mais de sua verdadeira natureza divina, em suas palavras: “Deus concedeu ao homem a 

liberdade infinita, ele ocupa o ponto médio entre os dois extremos – o animal e o Divino - 

Quando ele se eleva, torna-se Divino; quando se corrompe, equipara-se ao animal”. 

 

O poder do estado para conquistar a boa sorte 

 

Sempre afirmei e continuo afirmando: quem deseja ser feliz, deve 

primeiramente tornar feliz seus semelhantes, pois a Divina recompensa a que 

disto provém, será a Verdadeira Felicidade. Buscar a própria felicidade com 

o sacrifício alheio é criar infelicidade para si mesmo. (OKADA, 2005b, 

p.45) 
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Para Okada (2005b) o segredo da felicidade esta no individuo praticar um grande 

número de boas ações e despertar no maior numero possível de pessoas o sentimento de 

gratidão e alegria, pois serão esses atributos que o envolverão em forma de Luz e o tornarão 

cada vez mais virtuoso.  

Segundo esse principio é o sentimento de gratidão das pessoas que tem o poder de 

mudar o destino do individuo para melhor, e protegê-lo dos infortúnios e das desgraças.  Ele 

esclarece ainda que, para ser afortunado, a pessoa precisa semear o bem, pois este se origina 

no sentimento fraterno de querer alegrar ou favorecer os semelhantes, em contrapartida, a 

semente do mal tem origem no egoísmo, que faz as pessoas querer tudo para si, sem se 

importar com o sofrimento e o prejuízo que possam causar ao próximo. 

Devido a isso, o segredo da boa sorte, no pensamento de Okada (2005b) é evitar fazer 

o mal, sempre procurar fazer algo em benefício das pessoas que as deixem felizes e satisfeitas, 

para que através dessas ações do Bem o espírito do benfeitor se eleve. Com esse tipo de 

atitude o individuo aprende a arte de conquistar um estado de espírito capaz de aceitar e 

aplicar esse princípio, o que fará com que acumule méritos e se qualifique para obter as graças 

divinas, conquistando a arte de viver a vida em paz, com saúde e prosperidade. 

 

Metodologia do Coaching Divino 

Okada (1882-1955) considera que a construção do Paraíso Terrestre é a formação de 

seres humanos espiritualistas e altruístas que somente será concretizada através da educação 

espiritualista. Desse modo, como o Mundo é a soma de indivíduos, o primeiro passo é 

melhorar a natureza espiritual de cada pessoa, para isso é necessário mostrar o caminho e a 

forma de como transformar sua maneira de pensar.  

Para efeitos deste trabalho, foram apontados três conceitos, dentre vários, que 

representam as condições básicas que o individuo deve desenvolver para conseguir percorrer 

esse caminho e transformar seus pensamentos, sentimentos e ações que o levem a viver sua 

missão e conquistar sua mais alta performance:    

 

1º Passo: A prática do espírito da palavra
62

 

A pratica do Sonen
63

 está fundamentada na essência do amor altruísta e seu objetivo é 

auxiliar as pessoas em seu cotidiano. O individuo ao praticá-la se qualifica para conseguir 

                                                 
62Neste caso se considera a palavra como a manifestação do Sonen de Deus, onde SONEN é uma palavra de 
origem japonesa, que significa a união entre o pensamento, o sentimento e a vontade. Nota da autora.  
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renovar seu sentimento e levar a verdadeira felicidade para outras pessoas e para si mesmo, 

desse modo, segundo Kyoshu Sama (2008, p.08): “Deus está nos formando para sairmos de 

uma condição de desequilíbrio interior para uma vida plenamente harmoniosa”.
64

  

Neste sentido, essa afirmação nos leva a compreender seu raciocínio quando define o 

Mundo em que vivemos como o espaço onde se manifesta o nosso Sonen e o vocabulário que 

se origina dele. Devido a isso, a origem da linguagem é a representação do espírito da palavra, 

o que significa que tudo o que falamos e ouvimos é a representação do propósito do Supremo 

Deus. Todavia, o individuo utiliza o linguajar de acordo com sua pequena percepção humana, 

como também o espírito que o qualifica, assumindo uma postura de domínio, como se lhe 

pertencesse e pudesse manipulá-lo livremente. Okada (2005a, p.116) ilustra a grande 

influência que o espírito da palavra produz em nossa vida:  

 

O vento e a chuva são ações purificadoras do espaço entre o Céu e a Terra, 

causadas pelas máculas acumuladas no Mundo Espiritual, isto é, impurezas 

invisíveis. Dispersá-las com a força do vento e lavá-las com a chuva, é a 

finalidade da tempestade. Mas que máculas são essas e de que forma se 

acumulam? São máculas formadas pelos pensamentos e palavras do homem. 

Pensamentos que pertencem ao mal, como ódio, insatisfação, inveja, cólera, 

mentira, desejo de vingança, apego, etc., maculam o Mundo Espiritual. 

Palavras de lamúria, inclusive em relação à Natureza, como, por exemplo, 

comentários desairosos sobre o tempo, o clima e a safra, censuras e 

agressões às pessoas, gritos, intrigas, cochichos, enganos, repreensões, 

críticas e outras coisas desse gênero também partem do mal e maculam o 

Reino Espiritual das Palavras, que, em relação ao Mundo Material, situa-se 

antes do Reino do Pensamento. Quando a quantidade de máculas 

acumuladas ultrapassa certo limite, surge uma espécie de toxinas que 

causarão distúrbios na vida humana, e então ocorre a purificação natural. 

Essa é a Lei do Universo.  (OKADA, 2005a, p.116). 

 

Dentro dessa perspectiva Kyoshu Sama (2008) esclarece que não se devem utilizar as 

palavras apenas como expressão do próprio pensamento, mas sim nos esforçarmos para 

expressá-las como ideias que se originam na partícula divina que existe dentro de cada ser 

humano. Para ele, o fato de toda existência possuir um nome significa que tudo está ligado ao 

espírito da palavra que pertence a Deus, sendo assim ele complementa:  

 

Para que o imenso poder de Deus se manifeste, nós ao invés de proferirmos 

levianamente palavras que recriminam os erros ou defeitos alheios, 

                                                                                                                                                         
63Pratica do SONEN: exercício idealizado por Tetsuo Watanabe (1940-2013) ex-presidente mundial da Igreja 
Messiânica Mundial, baseada nas orientações de Kyoshu Sama (2006), que tem como objetivo alinhar o 
pensamento, sentimento e vontade com a Vontade Divina. Nota da autora.  
64

Trechos Palestra de KYOSHU SAMA, Revista IZUNOME, São Paulo: Fundação Mokiti Okada, set/2008, p.08. 
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precisamos pronunciar palavras boas e paradisíacas [...] a fim de tornar o 

Mundo da forma em um lugar mais cheio de vida e alegre. 
65

 (KYOSHU 

SAMA, 2008, p. 08). 

 

Para melhor demonstrar esse conceito, Watanabe (2007) idealizou a prática do sonen, 

com o objetivo de auxiliar o indivíduo a não contaminar a atmosfera espiritual com seu 

pensamento negativo e a treinar a pratica altruísta, através da virtude oculta, quando consegue 

ligar sua mente com o sonen de Deus. Na interpretação de Kyoshu Sama (2008) isso 

preenche, com uma energia paradisíaca, toda a atmosfera do ambiente em que se encontra a 

pessoa que pronuncia palavras boas possuidoras do poder de transformar seu sentimento.  

Em seu entendimento, o caminho, para formar e educar os indivíduos é voltar-se para 

Deus, desenvolvendo a sinceridade nas palavras proferidas, pois quando estas estão 

carregadas de sentimentos sinceros, se consegue chegar no coração das pessoas e criar um 

ambiente de paz e harmonia. 

 

2º Passo: A prática do amor altruísta 

 

Tudo se enquadra dentro da Lei de Causa e Efeito, e a felicidade não foge a 

essa Lei. Descobrir sua causa será, pois, descobrir a chave do problema. A 

solução da incógnita está na compreensão do amor altruísta. Lutar pelo bem-

estar do próximo é a condição essencial para nos tornarmos felizes. 

(OKADA, 2005b, p.39) 

 

Um aspecto fundamental para se entender a percepção da realidade que Okada (2005b) 

defende é através do conceito de amor, para ele o exemplo mais extremo da afetividade 

humana é o amor próprio. A razão dessa afirmação está no fato deste estar centralizado na 

busca da satisfação individual e no egoísmo de apenas amar aqueles que se tem afinidade 

positiva. E vai mais longe quando afirma que amar os familiares, os amigos, a comunidade e a 

pátria equivalem a um sentimento restrito e limitado o que acaba por se transformar em um 

mal.  

Nesse sentido, segundo ele, a solução dos conflitos entre os homens se dará quando o 

individuo aprender a amar de forma ampla, irrestrita e abrangente, com compaixão e justiça 

social, praticando a boa ação que parte do amor incondicional à Humanidade, ao Mundo, a 

Deus.  

 

                                                 
65

Trechos Palestra de KYOSHU SAMA, Revista IZUNOME, São Paulo: Fundação Mokiti Okada, set/2008, p.08. 
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3º Passo: A Prática do Makoto
66

 

O conceito de Makoto define a atitude do verdadeiro homem espiritualista, pois seu 

significado vai além de uma pessoa ser sincera, é necessário que ela use a inteligência e baseie 

suas ações no bom senso, para Okada (2005b) um indivíduo apenas poderá ser considerado 

verdadeiro quando seu sentimento tiver como base o amor a Humanidade.  

Ele afirma ainda que, apenas esse entendimento seria capaz de resolver os problemas 

do individuo, do País e do Mundo, pois acredita que todos os problemas são gerados pela sua 

ausência, e complementa: “Praticar o Makoto é fazer o bem ao próximo, deixando a si 

mesmo em segundo plano, ou seja, é o pensamento altruísta. É a prática do Bem em prol da 

Humanidade e da Sociedade”. 
67

 (IMM, 2007, p.166).  

O Coaching Divino, em concordância com esse raciocínio, acredita que o individuo 

alcança sua mais alta performance quando pratica o amor altruísta, aprende a usar o espírito 

da palavra que constrói uma atmosfera de harmonia, e desenvolve a sinceridade em seus 

pensamentos, sentimentos e ações.  

Neste contexto, através dessas práticas, o ser humano vai eliminando sua tendência a 

fazer mal, conquista o poder do estado que o leva a obter a boa sorte e o sucesso, e se torna 

um agente de transformação responsável pela construção de um Mundo de paz e harmonia.  

Acrescenta-se ainda o fato de que, ao praticar os Princípios e Diretrizes do Coaching 

Divino o individuo adquire a autentica formação espiritualista, que respeita a missão de cada 

ser, promove corretamente suas funções baseada nas Leis da Natureza e consegue utilizar a 

forma mais adequada para cumprir o propósito Divino de sua existência na Terra.     

 

Convergências e Divergências entre as abordagens do Coaching Tradicional 

e do Coaching Divino. 

Fazendo uso dos preceitos do Coaching Tradicional vistos até o momento, observou-

se que numa primeira abordagem o foco principal é o aprimoramento das qualidades e 

competências do individuo com o objetivo de conquistar resultados positivos em sua carreira 

e alcançar um alto desempenho como profissional. A segunda abordagem visa o 

                                                 
66

“Palavra de origem japonesa, na qual estão implícitos os seguintes sentidos: sinceridade, fé, amor, lealdade, 

honestidade, fidelidade, cordialidade, verdade, devoção, lisura e constância”. IGREJA MESSIANICA MUNDIAL, O 
Pão Nosso de Cada Dia, São Paulo, Fundação Mokiti Okada, 2007, p.165. 
67

IGREJA MESSIANICA MUNDIAL, O Pão Nosso de Cada Dia, São Paulo: Fundação Mokiti Okada, 2007, p.166. 
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desenvolvimento interior do ser humano que busca sua evolução, seu aperfeiçoamento e bem 

estar pessoal, a fim de alcançar uma maior qualidade de vida de acordo com seus valores. 

No aspecto da visão do verdadeiro líder, o Coaching Tradicional define leader coach 

como aquele que, além de ser empreendedor, criativo e ousado é alguém capaz de inspirar as 

pessoas através de seu exemplo e postura, sabendo ser, ao mesmo tempo, flexível e rigoroso, e 

possuir a competência de formar outros líderes congruentes com esses princípios.  

Neste sentido, pudemos observar que essas linhas de atuação buscam novos 

entendimentos, alternativas e opções para que o indivíduo amplie suas realizações pelo 

aspecto da conquista de sua felicidade como foco principal, porém em nenhuma dessas 

abordagens, o ser humano se coloca como um agente responsável pela transformação do 

Mundo e co-autor da conquista da felicidade de outras pessoas. 

Através destes questionamentos buscou-se demonstrar que o Coaching Divino tem 

como foco norteador à formação que transforma os indivíduos e os retira da condição de 

desequilíbrio interior, gerada pelo egoísmo e materialismo, para uma condição plenamente 

harmoniosa de vida. Essa formação propicia a vivência do caminho de construção do líder que 

forma outros líderes conscientes de sua missão, e que pautam suas ações em um sistema ético 

universal orientado a construir um Mundo que leve a humanidade a verdadeira felicidade.   

Em concordância com esse raciocínio, o Coaching Divino considera o verdadeiro 

leader coach aquele que, além de formar outros líderes, com todas as competências 

necessárias desenvolvidas pelo Coaching Tradicional, contribui para que se tornem 

conscientes de sua natureza divina, comprometidos com a concretização de um Mundo 

fundamentado nas leis naturais, e capazes de construir uma sociedade alicerçada na trilogia da 

Verdade, do Bem e do Belo, transformando os demais indivíduos, em seres humanos 

integrais, formadores da verdadeira civilização.  

Baseado nessas premissas, poderíamos considerar Mokiti Okada (1882-1955) como o 

precursor do conceito de leader coach, quando orienta através de seus Ensinamentos, o 

caminho para se alcançar a formação do ser humano integral, alinhado com as leis da 

natureza, e que consegue manifestar seu potencial divino, a fim de que consiga evoluir ao 

ponto de se tornar compatível com o mais alto desempenho que um ser humano possa 

alcançar: sua “performance divina”.  
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Considerações Finais 

Pelo caminho percorrido ao longo do texto, podemos afirmar que o estudo do tema 

proposto procurou demonstrar alguns passos que o individuo deve realizar para conquistar o 

poder de estar num estado amplo de recursos, quando ajusta o corpo físico e suas 

representações internas (mental e espiritual) com os princípios e diretrizes que formam um 

processo de Coaching Divino.   

No entanto, se fosse apenas essa reflexão, não estaria se propondo nada inovador, já 

que existe, em outras abordagens do Coaching Tradicional, o desenvolvimento da inteligência 

humana pelo ponto de vista da existência de sua Dimensão espiritual/mental e física. Então 

qual seria a inovação proposta pelo Coaching Divino? 

A primeira seria a tomada de consciência de que a formação atual fundamentada na 

lógica contrária ao curso da Verdade que promove o Bem da humanidade e é expressa na Lei 

da Natureza é incapaz de estimular a expansão e a evolução da Natureza Divina do ser 

humano e levá-lo a um estado de felicidade cada vez mais próspero.   

A outra seria a importância de estimular nos indivíduos a busca pelas formas mais 

adequadas e harmoniosas que promovam a missão dos seres humanos, colocando seus 

pensamentos e sentimentos mais perto das posições superiores de sua realidade divina, para 

que consigam aproximar-se cada vez mais dos princípios que regem sua evolução.  

Alcançar esse nível de compreensão é aprender a pensar congruente com o 

pensamento de Deus a fim de conquistar a Inteligência que descobre rapidamente à lógica que 

está em conformidade com a Inteligência da Percepção Verdadeira.  

Nessa perspectiva, o Coaching Divino indica como caminho a ser modelado para 

conquistar o poder de estar num estado amplo de recursos e em conformidade com a 

Inteligência Divina, a vida e obra de Mokiti Okada (1882-1955), pois acredita que sua 

experiência e postura, estimulam os indivíduos a conquistar um alto grau de desenvolvimento 

espiritual, a mais alta performance; o Estado de Suprema Iluminação Espiritual, definido por 

Okada (2007c, p.58): 

 

O Estado de Suprema Iluminação Espiritual é como se subíssemos ao ápice 

de uma pirâmide, ao galgar seu topo verificamos que o campo de visão será 

mais amplo quanto mais alto formos. Quando se começa a entender as coisas 

mais profundas da fé, o poder espiritual consequentemente fica mais forte, 

porém mesmo que se diga profunda obviamente significa infinitamente 

profunda. O objetivo da fé é alcançar o Estado de Suprema Iluminação 

Espiritual, é para fazer com que todos o entendam que estou explicando 

diversas coisas. (OKADA, 2007c, p.58). 
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A partir desta compreensão, alcançar esse Estado de Iluminação tendo Okada (1882-

1955) como modelo, significa participar de um Treinamento, onde através do passo a passo, o 

ser humano aprende a buscar a harmonia entre a beleza natural e a criada pelo homem; a 

cultivar o espírito de nobreza e a viver seu cotidiano procurando se aproximar cada vez mais 

de um estado existencial paradisíaco, conforme descreve Okada (2007a, p.143): 

 

Desde jovem gosto de dar alegria ao próximo, a ponto de isso se tornar 

quase um “hobby” para mim. Sempre estou pensando no que devo fazer para 

que todos fiquem felizes. Quando acordo pela manhã, por exemplo, minha 

primeira preocupação é saber o estado de ânimo dos meus familiares. Se 

houver uma só pessoa mal-humorada, já não me sinto bem [...] Minha 

natureza é sempre pacífica e alegre. O resultado do que acabo de expor é um 

dos fatores determinantes da minha felicidade. Por isso eu sempre afirmo: Se 

não fizermos a felicidade do próximo, não poderemos ser felizes. (OKADA, 

2007a, p.143). 

 

A essência de um processo de Coaching é encerrar cada sessão com uma tarefa, então 

como primeiro passo para iniciar um processo nos moldes que o Coaching Divino propõe, 

gostaria de lançar um desafio: A partir de hoje, pratique o caminho aqui indicado, com o 

objetivo de transformar sua vida em uma grande arte de Deus, cuja obra prima seja você!  

Acredito que uma obra prima é a manifestação mais elevada da Arte, desse modo, 

seriam os seres humanos as obras de arte vivas do Supremo Deus, como define Kyoshu 

Sama? “Estou profundamente emocionado em saber que os senhores estão se empenhando 

para se tornarem transmissores da vibração da beleza do coração, ou seja, obras de arte 

vivas do Supremo Deus”.
68

 (KYOSHU SAMA, 2009, p.06). 
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A POLISSEMIA SIMBÓLICA NAS EXPRESSÕES 

LITÚRGICAS DA IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL 

  

Polysemy symbolic expressions in liturgical Church Of World Messianity 

 

Emilson Soares dos Anjos69 

 

 

Resumo: Este artigo tem como objeto de estudo a polissemia simbólica nas expressões 

litúrgicas da Liturgia Messiânica, vistas e analisadas a partir de seu espectro no Brasil. 

Como ponto de partida, buscaremos lançar mão de fundamentos do teórico da obra As 

linguagens da experiência religiosa (2004), de José Severino Croatto, que permeará a 

visão da densidade significativa do símbolo quanto a sua polissemia observada pela 

visão fenomenológica dos símbolos no espectro da hierofania na Revelação recebida 

pelo seu Fundador; em um segundo momento, nos instrumentos utilizáveis nos 

cerimoniais litúrgicos da Igreja Messiânica. Este será dividido em três itens, além da 

conclusão. O primeiro item, intitulado “A base doutrinária da liturgia da IMM”, 

apresentará uma síntese da vida de Mokiti Okada como homem e cidadão comum e que, 

após a Revelação recebida no Monte Nokoguiri, tornou-se Líder Espiritual, fundador de 

uma nova religião. Em seguida, será mostrado o espectro dos elementos doutrinários 

relevantes e suas práticas que fundamentam sua filosofia, cuja mensagem intelectual 

implica essa religião. No segundo item, intitulado “A base instrumental da liturgia da 

IMM”, serão abordados os elementos constituintes desses rituais do Japão e do Brasil 

nos objetos, posturas e vestimentas e o seu simbolismo, pois são formas de manifestar 

determinados conteúdos. Já no terceiro item, intitulada “O símbolo como expressões 

litúrgicas nos rituais da IMMB”, serão abordados rituais doutrinários, contextualizando 

certas situações estruturais que apresentam elementos comuns entre si. 

Palavras-chave: Símbolos. Igreja Messiânica Mundial. Liturgia.  

 

Abstract: This article has as object of study the symbolic polysemy in liturgical expressions 

of Messianic liturgy, seen and analyzed from its range in Brazil. As a starting point we 

will seek to make use of the theoretical foundations of the work The languages of 

Religious Experience (2004), José Severino Croatto that permeate the view of the 

significant density of the symbol as its polysemy observed by the phenomenological 

view of symbols in the spectrum hierophany in Revelation received by its Founder. In a 

second step, the usable instruments in the liturgical ceremonies of the Messianity 

Church. This will be divided into three chapters and a conclusion. In the first chapter, 

entitled “The doctrinal basis of the liturgy of IMM”, will present an overview of the life 

of man as Mokiti Okada and ordinary citizen and that after the revelation received at 

Mount Nokoguiri, became spiritual leader, founder of a new religion. Then be shown 

the spectrum of relevant doctrinal elements and practices that underlie his philosophy, 

whose intellectual message implies this religion. In the second chapter, entitled “The 
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instrumental basis of the liturgy of IMM” will address the elements of these rituals in 

Japan and Brazil on objects, postures, clothing and its symbolism, as are forms of 

expressing certain content. In the third chapter, entitled “The symbol as liturgical 

expressions in the rituals of IMMB” doctrinal rituals will be addressed, contextualizing 

certain structural situations that have common elements between them. 

Keywords: Symbols. Church of World Messianity. Liturgy. 

 

1 A base doutrinária da Liturgia da IMM 

A Igreja Messiânica Mundial
70

 tem transcendido as fronteiras do Oriente, levando sua 

doutrina a uma resignificação dos processos simbólicos no Ocidente. E para melhor 

compreensão do leitor, neste primeiro item será abordada a origem desta considerada e 

conceituada Nova Religião Japonesa, apresentando uma breve biografia e a Revelação 

recebida pelo Fundador. Em seguida, serão mostrados líderes religiosos da Igreja Messiânica 

Mundial que orientam a liturgia no Japão, cuja filosofia traz uma mensagem intelectual que 

implica essa religião e fundamenta a sua base doutrinária. 

 

Biografia de Mokiti Okada e a Revelação  

O fundador da IMM, Mokiti Okada, nasceu no Japão, no bairro de Hashiba, extremo 

leste de Tóquio, em 23 de dezembro de 1882, e faleceu em 10 de fevereiro de 1955. Estava-se 

nos primórdios do Japão contemporâneo, meados da Era Meiji (1868-1912). Após longos anos 

de governo feudal, o Imperador Meiji iniciou o processo de ocidentalização do país, 

modernizando a política de industrialização em todas as regiões e buscando restaurar o 

equilíbrio social e financeiro danificado pelo atraso do período feudal e equiparar-se às 

potências da Europa e dos Estados Unidos. Essas transformações, porém, não ocorreram 

somente no setor industrial.  

Todo o país mergulhou no estudo e na adoção da moderna civilização ocidental, 

inclusive na prática da medicina ocidental. Enquanto, de um lado, a estrutura de um país 

moderno ia tomando corpo rapidamente, do outro lado, todos os aspectos da vida cotidiana do 

povo iam passando por grandes modificações, da comida aos tipos de penteado, calçados e 

roupas. Nascido em uma família pobre (seu pai, um pequeno comerciante de objetos usados), 

Okada viveu, durante a juventude, experiências marcantes em sua saúde, que se refletiriam 

anos mais tarde no seu caminho religioso. 

                                                 
70

 A partir daqui, usaremos a sigla IMM que se refere à Igreja Messiânica Mundial quando se tratar da Igreja 

Messiânica em âmbito mundial. Quando se tratar especificamente da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, a 

sigla a ser usada será IMMB.  
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Até essa fase da vida, Okada não era praticante de nenhuma religião, inclusive negava a 

existência de Deus. Para ele, as imagens dos santuários xintoístas, as estátuas budistas e as 

imagens cristãs eram objetos feitos pelo homem; por isso lhe parecia irracional os homens 

adorarem o que eles próprios faziam. Achava que a vida era algo que se construía com o 

esforço e a inteligência de cada um, crença que aplicava em sua própria vida cotidiana. 

Devido a sofrimentos vários – perdas financeiras, problemas de saúde, perda da esposa 

e filhos –, ele se voltou para a religião, tornando-se membro da religião Oomoto71 

(SCHLESINGER; PORTO, 1995, p. 19-24), a partir do ano de 1923, quando se dedicava de 

corpo e alma às pesquisas sobre as questões do espírito, chegando a comentar:  

 

Algo grandioso manejava-me livremente, levando-me a compreender, passo 

a passo, a existência real do Reino de Deus, por meio de milagres. Esse 

sentimento é um estado espiritual de transbordante êxtase, difícil de ser 

expresso, não podendo eu contar quantas vezes meu coração experimentou 

essa sensação em um só dia. Dentre os milagres, o maior foi o referente à 

revelação recebida de Deus durante três meses, a partir do fim de dezembro 

de 1926.[...]  Por volta das 24 h, em certo dia do mês de dezembro de 1926, 

ocorreu uma sensação muito estranha em minha mente, jamais 

experimentada até então. Ao mesmo tempo em que experimentava essa 

agradável e inexplicável sensação, sentia-me induzido a falar. Mesmo 

desejando deter esse impulso, não conseguia. Insopitável força compelia-me 

de dentro para fora. Não podendo a ela resistir, deixei-a expressar-se 

livremente; as primeiras palavras foram: ‘prepare papel e pincel’. Pedi à 

minha esposa que assim procedesse; após isso, as palavras brotavam 

ininterrupta e compassadamente, eram sobre fatos surpreendentes. 

Principalmente, relatos que podiam ser chamados de história dos tempos 

primitivos do Japão. Era o registro da formação do Japão de 500.000 anos 

antes. (OKADA, 1984, pp. 270-271). 

 

Através de sua participação na religião Oomoto e das diversas revelações que recebera, 

Meishu-Sama
72

 tomou conhecimento da grande missão que lhe estava reservada – a de 

construir o Paraíso Terrestre – o que significava ter atingido o estado de Kenshinjitsu,73 tendo 

recebido, inclusive, a liberação do líder espiritual da Oomoto para trilhar seu próprio caminho 

como líder religioso, o que não representava uma dissidência religiosa em si. Notamos a 

                                                 
71 Oomoto (Mov.). Do japonês: “Grande Fundação”. Movimento religioso moderno japonês fundado em 1892 pela Sra. 
Degushi. Proibido em 1937, reiniciou suas atividades em 1946. Empresta elementos de outras religiões e crê num Deus 
imbuído e na fraternidade dos homens. “Não são muitos os seus seguidores, cerca de 90.000, mas sua influência é 
difundida através da literatura.”  
72

 Nome religioso do fundador da Igreja Messiânica, Mokiti Okada, chamado respeitosamente de Meishu-Sama pelos fiéis, 
que significa Senhor da Luz. 
73

 “O estado de KENSHINJITSU (conhecimento total da verdade de todas as coisas e dos fenômenos do Universo e do 
homem). (OKADA, 1984, p. 276). A partir daí, [Meishu-Sama] por si próprio, baseando-se na Verdade e manifestando 
milagres, começou a trilhar, passo a passo, o caminho de um ser religioso. Nesse justo momento foi que realmente começou 
a surgir a grande Luz, de profundo significado na história da humanidade”. 
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importância desse fato, porque, a partir dessa data, o Fundador começou a escrever seus 

Ensinamentos até o fim de sua vida. 

A fundação da Daí Nipon Kannon Kai se deu no dia 1º de janeiro de 1935, com pouco 

mais de 150 fiéis, na cidade de Tóquio. Porém, Meishu-Sama tivera diversas revelações sobre 

a missão, cabendo frisar a Revelação Divina de 1926, quando tomou conhecimento “do 

advento do Mundo da Luz, o Mundo Paradisíaco” que, “como representante de Deus na Terra, 

ele era a pessoa que deveria concretizar esse Mundo” (OKADA, 1984, p. 372). Para tal 

realização, ele foi se preparando mediante estudos e pesquisas, até que, no dia 15 de junho de 

1931, no Monte Nokoguiri – onde hoje existe um marco histórico do evento – Meishu-Sama, 

acompanhado de alguns fiéis, de madrugada, partiram pelo escuro caminho. Da névoa da 

manhã, em direção ao Sol que levantava, liderado pelo Fundador, Mokiti Okada entoou em 

voz alta a oração Amatsu-Norito
74

. 

Naquele instante, o Fundador teve uma misteriosa sensação espiritual e sussurrou para 

si mesmo: “Algo misterioso acorreu”. Fora o recebimento da “Revelação da Transição da 

Era da Noite para a Era do Dia”. Durante três dias que se seguiram ao dia 15 de junho, 

ocorreram fenômenos misteriosos. O Fundador surpreendeu-se ao constatar que todos esses 

fenômenos tinham relação com o acontecimento Divino vivenciado no Monte Nokoguiri:  

 

Esta transição significa uma ampla revolução na cultura, a qual inclui todas 

as atividades da humanidade. Nesse momento, será efetuada a grande 

transição da civilização dirigida pela Cultura Material, que vigorava até 

agora, para a Nova Civilização, dirigida pela Cultura Espiritual (OKADA, 

1984, p. 318). 

 

Essa Revelação trouxe reflexos em várias áreas: na medicina, na agricultura, na 

economia e na política. 

Segundo Meishu-Sama, o plano divino seria a felicidade do homem aqui na Terra, e tal 

felicidade se concretizaria com a instalação do Paraíso Terrestre, onde não haveria pobreza, 

nem doença e nem conflitos. Daí, podemos dizer que Meishu-Sama seria um Messias – o que 

é uma realidade para os fiéis –, e o nome Igreja Messiânica é muito pertinente, portanto. Tal 

felicidade nasceria do indivíduo, e se espalharia por toda a sociedade, neste caso, “se o 

indivíduo, que é a unidade, não for salvo, não há condições para que o mundo o seja” 

(OKADA, 1984, p. 33). 
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 Oração milenar em japonês arcaico que tem por objetivo a purificação de todos os seres do mundo espiritual e material, 
que é entoada pelos fiéis em todos os cultos e cerimoniais litúrgicos. 
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Na leitura sobre a polissemia dos símbolos em Croatto, a experiência humana do que é 

o fogo pode se mostrar como destruição (incêndio); por outro lado, também, purifica ou 

transforma e ilumina; faz tudo com uma força irrefreável.  

Já na experiência religiosa, a destruição, a purificação, a transformação e a iluminação 

são fenômenos que expressam uma relação com o mal (destruição), com a mácula 

(purificação), com a vítima ritual do pecado (o sacrifício) ou com a Revelação.  

A potência do divino passa para o fogo e se hierofaniza como simples presença, atuando 

nas dimensões mencionadas (fenômenos) ou em outras. Pode-se observar essa constatação por 

ocasião da Revelação recebida por Meishu-Sama no Monte Nokoguiri a partir da qual ele teve 

a permissão de transmiti-la, a energia, pelo fogo (simbólico) a toda a humanidade por 

intermédio dos seus seguidores (CROATTO, 2004, p. 102). 

Nesse sentido, edificado sobre os três pilares, Verdade-Bem-Belo, a IMM desenvolve 

várias atividades, dentre as quais se destacam as voltadas para a extinção das doenças através 

da energização do Johrei,
75

 para a agricultura natural e para o cultivo das artes por meio de 

cursos de Ikebana e reunião de obras de arte em museus próprios (nas cidades de Atami e 

Hakone), conceituados internacionalmente.  

Com isso, sua meta é oferecer aos seus seguidores o fim da miséria, das doenças e dos 

conflitos, com vistas à construção do Paraíso Terrestre designado por Mokiti Okada.  Ele 

faleceu no dia 10 de fevereiro de 1955. 

A Igreja Messiânica Mundial do Japão instituiu os cultos, cujos princípios se baseiam 

nos serviços religiosos da época do Fundador Meishu-Sama (1882-1955), que foram 

aprofundados e sistematizados pela Segunda Líder Espiritual (Nidai-Sama) no período de 

1955-1962. Enviando o reverendo Hideo Sakakibara
76

 à religião Oomoto e tendo os 

ensinamentos como base, instituiu os cerimoniais litúrgicos messiânicos. A liturgia messiânica 

segue a liturgia xintoísta; contudo, é flexível para adaptar-se à cultura do país receptor. 

Após a ascensão da Segunda Líder Espiritual Nidai-Sama (sucessora de Meishu-Sama), 

em 1962, a liturgia ficou centralizada na Terceira Líder Espiritual da Igreja Itsuki Okada, 

Sandai-Sama, de quem o reverendo Hideo Sakakibara recebia as orientações adequadas para 

cada época. Atualmente, Kyoshu-Sama (Yoichi Okada) é o quarto Líder Espiritual da IMM. 
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 Afirma a doutrina messiânica que o Johrei é a canalização, por meio de um ministrante a um recebedor, de uma bola de 
luz que existe no corpo de Meishu-Sama. O Ohikari, por sua vez, possui uma imagem dentro da medalha e é a 
representação dessa Luz. Essa medalha é conhecida como “Luz Divina”, que as pessoas recebem ao se tornarem membros 
da Igreja Messiânica e as qualifica a ministrar Johrei. 
76

 O reverendo Hideo Sakakibara assumiu o Gabinete da Liturgia da Sede Geral da Igreja Messiânica do Japão em 1958, três 
anos após o falecimento do fundador Meishu-Sama.   
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2 A base instrumental da liturgia da IMM 

No sentido de melhor esclarecer o leitor, subdividiremos este item em duas partes. 

Inicialmente, será feita uma explanação dos significados das linguagens simbólicas. Em um 

segundo momento, serão apresentadas as constituintes instrumentais utilizadas na realização 

de todos as cerimônias religiosas e sua simbologia, como: os objetos, as vestimentas e os 

gestos corporais. 

 

A descrição do símbolo 

O símbolo (CROATTO, 2004, p. 84-85), por sua etimologia (do grego sum-ballo, ou 

sym-ballo), refere-se à união de duas coisas. Antigamente, era costume dois comerciantes 

partirem uma varinha ou moeda, e cada um recebia e guardava o seu fragmento. Passado 

muito tempo, na hora do acerto de contas, os fragmentos eram reunidos e se encaixavam 

perfeitamente, e eles recordavam o compromisso assumido. Uma reclamação posterior era 

legitimada pela reconstrução (“pôr junto” = symballo), das partes destruídas, cujas metades 

deviam coincidir. A união das partes permitia reconhecer que a amizade permanecia intacta. 

Se numa atividade litúrgica de uma Igreja, alguns celebrantes usam vestes semelhantes, 

mesmo que encontremos uma dessas pessoas isoladamente, saberemos que pertence àquele 

mesmo grupo de determinado setor. Esses exemplos ajudam a entender que o símbolo cria e 

fomenta relações entre as pessoas. 

A função principal do símbolo é “transignificar”, enquanto significa algo além de seu 

próprio sentido primário Tal sentido está por trás do olhar humano. O símbolo é “remissivo”, 

ou seja, envia para outra realidade, que é a que importa existencialmente (CROATTO, 2004, 

p. 84-85). 

Pelo que foi exposto, podemos concluir que os símbolos se localizam no amplo espectro 

da linguagem e dos sinais. No mundo das palavras, porém, vão além da gramática e da 

linguística. Enquadram-se no campo da semântica e constituem um desviar em relação ao 

significado original (uma transcendência). Não são discursivos, porém constituem elementos 

fundamentais, constantes em narrativas, como parábolas, mitos etc. Essas narrativas nutrem-

se das metáforas e dos símbolos.  
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As constituintes instrumentais da liturgia messiânica 

Tendo essa teoria como pano de fundo, será estudada nesta segunda parte a 

transignificação dos instrumentais litúrgicos utilizadas na realização de todas as cerimônias 

religiosas como: as oferendas, os objetos, as vestimentas e os gestos corporais. 

Quanto às oferendas, estas são depositadas no altar quando se realizam cerimônias 

litúrgicas. A beleza das oferendas colocadas em bandejas no hassoku
77

, a preparação do 

púlpito para a palestra, o arranjo de flores naturais e sua conservação, tudo deve concorrer 

para uma proveitosa realização dos cultos. 

Já os objetos litúrgicos não são apenas coisas concretas, mas também sinais. Eles nos 

transmitem mensagem não só pela presença dos objetos, mas pelo modo como são utilizados 

ou conservados. 

Nos cultos matinais realizados diariamente em todos os Johrei Center da Igreja 

Messiânica, é depositada, somente no culto matinal, uma oferenda (a água, o arroz e o sal) 

levada num recipiente especial chamado de ONIKU, que significa: algo que se oferece todos 

os dias. Eles são elementos básicos para a subsistência humana e representam todos os 

produtos provenientes do céu, da terra e do mar, respectivamente. Os significados oriundos 

dessa palavra segundo a liturgia messiânica é: 

お日供ONIKU78日(Ni = Diário)  供(ku = Oferecer) 

As oferendas já mencionadas, além de serem colocadas no altar em cultos matinais, 

também são utilizadas em ocasiões em todos os rituais litúrgicos realizados na IMM, 

transignificando, por meio dessas oferendas, a manifestação de gratidão dos membros a Deus  

Em relação às vestimentas litúrgicas, como em qualquer religião, os sacerdotes da Igreja 

Messiânica, também, utilizam as vestes litúrgicas quando da realização dos rituais. As vestes 

dos ministros nos cultos diários são os ternos. Já as vestes das ministras são tailleurs ou saias 

com comprimento adequado. Nos ritos especiais, utiliza-se em cima da roupa, o josho 

(estola), que representa uma partícula do traje oficial que representa o Líder Espiritual da 

Igreja Messiânica, Kyoshu-Sama. Um acessório utilizado nas vestimentas e que liga os dois 

lados centrais da estola chama-se fusa (pingente em forma de laço, que difere, pela cor, a 

graduação pela hierarquia religiosa). 

Quanto aos gestos, sabe-se que a postura é a comunicação do corpo. Nosso modo de 

olhar, gesticular, entrar na igreja, tudo revela nosso interior.  
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 Estilo de mesa usado no altar. 
78

 “O” (お, em japonês) é um prefixo de polidez utilizado na língua japonesa. 
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Quando os fiéis entram na Igreja Messiânica, são orientados a cumprimentar 

primeiramente o altar antes de qualquer atividade. Nesse aspecto, as pessoas que entram na 

nave da Igreja devem ter presente o ato de respeito em sua postura perante a Imagem da Luz 

Divina. 

 

3 O símbolo como expressões litúrgicas nos rituais da IMMB 

Neste último item, serão abordadas a transignificação e a remissão da ação litúrgica na 

IMM e as peculiaridades simbólicas no Brasil. 

Como qualquer outra religião, a Igreja Messiânica, também, possui cerimônias 

litúrgicas. Dentre os grandes aspectos, abordaremos alguns ritos cerimoniais e suas 

finalidades.     

Existem rituais que são vinculados à biografia humana. Existem outros rituais que têm a 

ver com a posição do Sol ou do ciclo lunar. 

Os cultos realizados pela Igreja Messiânica são divididos em: diários e especiais. Os 

cultos diários são denominados de “cultos matinais” e “cultos vesperais”. São celebrados por 

um oficiante e acompanhados pelos participantes. Nesses cultos, os messiânicos, voltados 

para a Imagem do altar, agradecem as bênçãos e a proteção que recebem no dia a dia. 

Os demais cultos especiais têm as mesmas estruturas ritualísticas. Entretanto, de acordo 

com o calendário litúrgico da Igreja, o significado de cada culto pode não ser o mesmo.  Esse 

calendário refere-se às comemorações que são: Culto de Ano Novo e Fundação da IMM, 

realizados em janeiro; Culto do Paraíso Terrestre, realizado no dia 15 de junho; Culto aos 

Antepassados, realizado no dia 2 de novembro; e Culto do Natalício do Fundador, realizado 

no dia 23 de dezembro, além dos Cultos Mensais de Agradecimento, realizados no primeiro 

domingo de cada mês. 

Outras cerimônias religiosas, seja na Igreja Messiânica como em qualquer religião, 

acompanham a vida biológica dos fiéis desde o nascimento até a morte, cobrindo todos os 

momentos devocionais da fé que praticam. São elas: cerimônias de apresentação da criança, 

de debutante, de enlace matrimonial e funeral.  

O símbolo torna presente a realidade, de maneira figurada, porém real. A criança que, 

ao nascer, é batizada, mediante um ritual específico com a presença dos pais e padrinhos, e o 

mesmo se procede quando ela torna-se adulta, e vem a se casar para formar um novo lar, esse 

ato é memorizado mediante esses rituais. (DUARTE, 1996, p. 34) 
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A cerimônia de casamento, que em geral cumpre expectativas que são enraizadas na 

cultura anfitriã, pode ser um bom exemplo para ilustrar uma dessas adaptações. É possível 

que, na falta desses elementos, as pessoas não se sintam atraídas para se casarem. 

Já nas exéquias de um amigo falecido, por exemplo, não sabemos o que dizer aos seus 

parentes enlutados. Apenas, aproximamo-nos e, de coração sincero, oferecemos-lhes um forte 

abraço. O gesto simbólico, nesse caso, torna-se mais expressivo e profundo do que algumas 

frases pronunciadas sem emoção. Além disso, o falecimento, também, nos faz rememorar 

toda a trajetória que tivemos com a pessoa recém-falecida por meio de um ritual específico 

que nos marca profundamente. 

Podemos concluir com esses exemplos que o símbolo é a expressão de algo que 

representa o transbordamento do ser, do excesso de vida, e que carrega consigo um 

significado desconhecido e aberto. Possui vida; portanto, nasce, cresce, desenvolve-se e pode 

até morrer. 

 

Considerações finais 

Ao longo deste trabalho, temos descrito e analisado a liturgia como expressão simbólica 

nos cultos e nas cerimônias religiosas da Igreja Messiânica Mundial, vista e analisada a partir 

de sua polissemia. 

As religiões passam por alterações não apenas nos costumes e adaptação ao idioma 

anfitrião, mas também em outros elementos, como costumes e adaptação ao idioma anfitrião. 

A cerimônia de casamento, que em geral cumpre expectativas que são enraizadas na 

cultura anfitriã, pode ser um bom exemplo para ilustrar essas adaptações. É possível que, na 

falta desses elementos, as pessoas não se sintam atraídas para se casarem. 

Portanto, na IMM e na IMMB há divergências na linguagem, e a tradução para o idioma 

português é uma possibilidade de garantir o crescimento da Igreja no País. Já nos 

instrumentários utilizados, apesar de terem formas diferentes nos procedimentos dos 

cerimoniais litúrgicos do Japão e do Brasil, a compreensão dos aspectos simbólicos que 

transladam por intermédio da vivência e experiência dos fiéis, que se manifestam através dos 

rituais litúrgicos, se convergem no sentido de sua transignificação.  

Concluímos que os estudos dos símbolos nos rituais litúrgicos da IMM apontam para a 

possibilidade de novas pesquisas dentro deste mesmo tema. 
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Introdução 

O presente artigo trata de reflexões e investigações sobre a experiência do projeto de 

formação de professores no ensino de artes mediante o conhecimento da obra do artista 

plástico recifense, Francisco Brennand, estando em sua própria célebre e apaixonante oficina 

(2009 a 2010), com o empenho da Associação dos Amigos da Arte Cerâmica de Francisco 

Brennand. Tal oportunidade se constituiu em oportunidade única de religar aspectos 

essenciais na formação de educadores voltados para uma concepção de ser humano que 
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ultrapasse os limites dados, historicamente, pela epistemologia ocidental de caráter mais 

eurocêntrico, de um pensamento cartesiano e de lógica aristotélica. 

Nesse sentido, utilizamos inicialmente a gravura do artista plástico uruguaio, Macachin 

(1973), que sintetiza, de certa forma, nosso olhar mito-hermenêutico sobre as artes, com o 

intuito de contribuir com algumas reflexões sobre os labirintos iniciáticos (ou educacionais na 

superfície), que se abrem ao se cotejar a dimensão mítica nas artes.  

As linhas que constituem o mar inicial (primordial) terminam em ondas espiraladas e a 

última onda se materializa em seu princípio feminino, uma Ondina, propriamente dita. A onda 

se encrespa em sua cabeleira e o movimento das águas ondeia em seu corpo, que avança pelas 

vagas, seu perfil, seus seios, seu ventre... Projetam-se à frente no ciclo infinito do mar 

primeiro, fluxo e refluxo. Não são coincidências a semelhança semântica entre os termos mar, 

matéria, mater e mãe nas mais variadas línguas e sua predominância feminina. 

Há outra predominância na gravura de Macachin: à esquerda da gravura, estas linhas 

que ondeiam são atravessadas verticalmente por uma linha, que, por sua vez, termina numa 

clave de sol, símbolo musical que nos configura esta composição oceânica numa constelação 

imagética musical. Também, não me parece coincidência o fato de vários mitólogos de grande 

envergadura admitirem a composição musical das mitologias ou, no mínimo, a semelhança de 

sua estruturação. O mito se estrutura como música. A conciliação de aspectos contraditórios 

no fio da narrativa exibe um determinado leit motiv que se repete e, que pela sua redundância, 

nos dá uma direção para compreender a sensibilidade que configura a narrativa mítica. É 

importante ter em mente que a primeira forma de transmissão do mito não se fez pela escrita. 

Esta é uma forma literalizada, sobretudo no Ocidente, pelo projeto civilizatório grego-judaico-

cristão, que, na apologia da razão e da palavra escrita, tentou aprisionar a lembrança nas letras 

escritas, seja na forma mais poética, noturna e agrária de um Hesíodo n’O Trabalho e os Dias 

ou inspirado pelas musas nos contando a Teogonia; seja na preocupação mais épica e diurna 

de um Homero da polis hineando a Ilíada. O índio yanomami, Davi Kopenaua, colaborador 

do antropólogo Viveiros de Castro, já nos dizia que o ocidental necessita da palavra escrita, 

pois sua palavra está repleta de esquecimento, o que já não ocorre com a palavra ancestral: ela 

vive em nossa alma, nossa pele, nossos pensamentos. 

Portanto, a primeira forma de transmissão do mito se dá pelo canto. São nos ritos 

iniciáticos, ritos de passagem, ritos de conciliação que os mitos são transmitidos ao iniciando, 

ao neófito, ao aprendiz através do canto que conta as histórias de sua origem e de sua 

pertença. Este universo musical do mito faz da estruturação da narrativa um jogo semântico 
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que não se esgota no sentido das palavras, mas se estabelece na configuração das imagens que 

vão se revelando imagens-lembranças, como nos advertia Gaston Bachelard em A poética do 

devaneio (1988). Mais ainda, em nosso próprio ponto de vista, vão se revelando imagens-

lembranças-sonoras. O movimento que impulsiona as imagens a se constelarem de uma 

determinada forma, a partir das forças imaginativas de nossa arqueopsiquê ancoradas na 

corporeidade, no fluxo dinâmico e recursivo das trocas entre a resistência do mundo e suas 

intimações, de um lado; e de outro, nossas pulsões, conforme a noção de trajeto 

antropológico proposto por Gilbert Durand (1981). Esse movimento é de natureza musical. É 

a música das imagens que as constela em determinadas paisagens sonoras e, portanto, 

simbólicas. Nossa cartografia imaginária é uma partitura musical em execução. 

Nesse sentido, Macachin nos exibe a matriz musical desta música oceânica que 

impulsiona a Oceânide ou Ondina, com sua natureza material, à frente, ao devir criativo. 

Mas ainda há sobre este mar primordial uma garrafa boiando. A mesma garrafa do 

náufrago que atira, à imprevisibilidade dos caminhos das ondas e das vagas, sua última 

mensagem na esperança de ser lido por alguma outra pessoa. Esperança vã e inútil que sempre 

nos move na tentativa da comunicação. A garrafa translúcida do náufrago exibe, pela sua 

transparência e urgência da mensagem, o conteúdo da própria mensagem. Aprisionada pela 

rolha que a protege, há uma guitarra, dentro da garrafa, como diríamos no bom castellano. 

Um violão, no bom português, mas que nos distancia da matriz etimológica mais evidente em 

guitarra, pois o radical sânscrito gita, que significa “canção” é acompanhado do sufixo 

“arra” ou “tarra”, que, como ocorre no euskera (língua basca), dá a noção de pertencimento. 

Ou seja, a guitarra seria aqui o instrumento musical da natureza própria da canção, do canto... 

Esta guitarra que aparece na garrafa do náufrago nos parece dizer da natureza da mensagem 

última (e primeira): da necessidade de criar. Cantar seu próprio canto a partir de seu canto. 

Na dupla acepção possível em português, é canto como canção e canto como lugar de origem 

(rincão natal, seu lugar próprio), pois, como nos ensinava o folclorista argentino, Atahualpa 

Yupanqui, só posso ser universal se eu cantar a minha aldeia. E temos novamente o leit motiv 

musical incessante do mito: a natureza musical de nossas origens se desdobra na natureza 

musical de nossa destinação: continuar a criação. E nesta criação, marcarmos o nosso “estilo” 

– nossa forma própria de cantar sobre as marcas que trazemos de nossa “paisagem” –, nosso 

canto, nosso rincão, nossas lembranças primeiras, constituidoras de nosso modo de Ser. 

Se a garrafa do náufrago – aquele que pereceu na tentativa de cruzar os mares – nos traz 

esta mensagem singela e, ao mesmo tempo, difícil, de sermos nós próprios (marcados pelo 
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estilo e pelo lugar), há ainda outra exigência simbólica nesta gravura emblemática de 

Macachin. 

Acima da garrafa boiando, há uma pomba pousada... Num único traço-perna que a liga à 

garrafa, a pomba se equilibrando com a asa aberta (quase que na iminência de voar... como 

nos lembra Bachelard, a folha na ponta do galho é sempre uma reserva de voo), a pomba olha 

em sentido contrário ao da Ondina. Se a sensibilidade feminina nos lança ao devir e o olhar da 

Ondina se concentra no presente (olhando para baixo), a pomba aqui marca o contraponto no 

olhar as origens, sustentando a tensão tripla que transparece na gravura: o fluxo das ondas à 

frente, o olhar da Ondina para o presente, o equilíbrio da garrafa boiando, a estabilidade da 

pomba e seu olhar para trás. Diria eu que é a marca de uma arqueofilia, paixão pelas origens, 

pelo que é primevo, ancestral, que marca o olhar da pomba, em contraposição ao movimento 

teleológico das ondas e do corpo da Ondina, em seu pro-jectum (lançar-se à frente, ao devir, 

sem as preocupações racionalistas de controle ou previsão que se subentendem na noção de 

“projeto”), e, ao mesmo tempo, contraposição ao olhar cabisbaixo da Ondina que se fixa no 

presente.  

Costumo demarcar a noção de mito como aquela narrativa dinâmica de imagens e 

símbolos que faz, precisamente, esta tripla articulação entre o passado ancestral (arkhé) e o 

devir (télos) por meio do presente vivido. Daí, sua natureza dinâmica ao atualizar nossos 

padrões arquetipais através do momento vivido e experienciando outros modos de ser que 

abrem a existência ao devir imprevisível.  

Dessa forma, descartamos aqui aquelas ideias errôneas e muito correntes que 

consideram o mito como algo ilusório, decorrente da ignorância das leis científicas e naturais, 

uso de má fé, consciência invertida, manipulada ideologicamente, construção midiática dos 

meios de comunicação de massa etc., que dizem respeito, tecnicamente, à figura do 

estereótipo
81

. 

A pomba, assim como os pequenos pássaros (o colibri ou o beija-flor, por exemplo), em 

especial a borboleta, têm valores simbólicos muito próximos em várias narrativas míticas pelo 

que condensam do fenômeno da transformação. Nesse sentido, estão, geralmente, associadas 

à psique, à alma, à anima. Como ocorre no mito de Eros e Psiquê, é pela experiência 

arrebatadora do amor que a alma toma consciência de sua própria natureza (não sem 
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atravessar inúmeras dores e provações) e toma contato com o Sagrado, sendo Psiquê levada 

pelos ares ao Olimpo por Hermes para reencontrar seu amado, Eros. 

O voo de Psiquê, que se desdobra nas imagens ressonantes da pomba que levanta voo e 

sua pertença ao domínio doméstico dos lugares habitados (praças, casas, bosques), nos 

apresenta o voo da própria alma que toma consciência de si, o mesmo movimento musical dos 

arrulhos e rufar de asas que também se desdobra nas imagens metamorfoseantes da lagarta 

empupada em sua crisálida e que se liberta da casa provisória para alçar voo com suas novas 

asas coloridas, agora como borboleta ou mariposa. Na cordilheira dos Andes, na cultura 

quéchua, o pronome de tratamento para a amada, para a namorada, é urpi, ou ainda no 

diminutivo espanholado, urpillitay, que significa, carinhosamente, “minha pequena 

pombinha”. 

“Mi verso es una paloma que vuela para encontrar 

Estalla y abre sus alas para volar y volar” 

(Victor Jara, Mi canto, 1971) 

 

A pomba sobre a garrafa nos semantiza a necessidade de tomar consciência do processo 

de nossa existência no leito da música oceânica com o desafio da criação pela frente, tendo 

como lastro vivencial e arquetipal o terreno arqueológico das origens. Não basta apenas o 

movimento da existência ao sabor dos ventos e das águas, mas a consciência – ou ainda, a 

“ciência de Si” – dotaria de intencionalidade a busca de sentidos para essa mesma existência. 

Parece-me ser esse o movimento das artes como labirinto iniciático em nosso encontro, leitura 

e escuta mito-hermenêutica
82

. 

 

Mitologias na Arte  

Se entendemos o mito como afirmamos anteriormente como aquela narrativa dinâmica 

de imagens e símbolos que articulam a arkhé (passado ancestral), o télos (devir) e o presente 

vivido mediante a vivência de outros modos possíveis de ser, o mito, então, é também uma 

narrativa em que a vivência de um outro modo de ser nos abre uma possibilidade de contato 
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com o Sagrado, realizando-me e realizando-O. Seja qual for a noção de sagrado que se tenha 

(tremendus, fascinans, como quer R. Otto) ou na límpida e poética noção de Clarice 

Lispector: o Sagrado é um estado de graça; a dimensão do transcendente se abre por meio da 

narrativa mítica como dimensão da origem primordial, mundo dos deuses, reino de Deus, que, 

curiosamente, pela possibilidade de vivência de outros modos de Ser, exibe, ao mesmo tempo, 

a similaridade das vivências e a riqueza multicolorida dos vários arranjos imagéticos possíveis 

pela diversidade cultural. Ou, dito de outra forma, a unicidade da existência humana em sua 

unidade e multiplicidade simultâneas (unitas multiplex, diria o filósofo-sapateiro setentista 

Jacob Böehme) é, ao mesmo tempo, constituição do Sagrado dentro de nós e constituição 

humana na dimensão do Sagrado. Por isso, realizar-me é realizá-Lo. Vivemos o drama divino 

instalado na existência humana e instalamos o drama humano no plano dos deuses. Não 

vivemos sem Eles e Eles não vivem sem a nossa existência e memória, tal como ensina a lição 

teândrica de Nikolay Berdyaev (1936). Lembra-nos, ainda, Merleau-Ponty em A Prosa do 

Mundo (1969): “A transcendência, então, não domina o homem, ele é estranhamente seu 

portador privilegiado (p. 98).”  

Acertadamente, Gilbert Durand subintitula sua obra Belas Artes e Arquétipos (1989) 

com o curioso: “a religião das artes”. Nesse sentido, trata-se da etimologia precisa de 

religião como “religare” – forma de religação com o Sagrado; ou ainda como “relegere” – 

forma de releitura do mundo e de nós mesmos através do Sagrado.  Pelas Artes, religamo-nos 

à dimensão sagrada e efetuamos uma releitura do mundo e de nós mesmos, pois as artes são, 

nessa perspectiva, a materialização dos arquétipos ou, ainda, a corporificação das imagens 

primordiais que se canalizam como forças mobilizadoras de nossa alma, respostas humanas e 

divinas ao drama da existência. 

Diz Gilbert Durand (1989) nessa obra significativa que a arte é “um desejo concreto 

encarnado, aqui e agora, através de uma sensibilidade e uma técnica singulares” (p. 44). Nesta 

direção é que podemos afirmá-la em estreita ligação com a dimensão mítica e arquetipal, pois 

se trata de um desejo – um impulso, um movimento vital, um vetor – bem concreto, 

identificável, localizável, que se encarna, que se materializa, que se corporifica no obra de 

arte. Mas que tem esta conotação breve e atemporal do registro do aqui e agora, registro 

quase fotográfico de um instante metafísico do ato criativo em seu jorro existencial. Pois se 

trata de um “momento mítico de leitura”, diz o próprio Durand (1981) em seu clássico 

Estruturas Antropológicas do Imaginário. Após este momento, o trajeto antropológico de 

nossa existência permitirá outras leituras, outras realizações, outras sensibilidades a depender 
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da correlação de forças neste campo da existência entre as pulsões e vontades e a resistência e 

intimações do mundo, do meio cósmico-social. Mas a forma de trabalho que viabiliza esta 

materialização do desejo é a conjugação de uma sensibilidade e uma técnica singulares, 

particulares, pessoais.  

A técnica é o grito cotidiano que se transforma em canto. Repetição de um ato criador 

primevo, a técnica, nesse aspecto, se distancia da maldição merleau-pontyana (1971): 

“maldita toda tradição que esqueceu suas origens” (p. ?), pois aqui a técnica que perfaz uma 

tradição maldita esquecendo suas origens é repetição mecânica, gestual, banal, sem sentido e 

sem memória. A técnica na ordem da criação é seu inverso, é a repetição do ato criador que se 

defronta com nova matéria e nova materialidade a exigir outras saídas, outras soluções 

estéticas, outras tentativas a arriscar o traço inventivo. Por isso, o seu caráter pessoal, singular, 

particular, assim como a sensibilidade que lhe dá suporte. 

Aqui, entendemos a sensibilidade, de maneira mais técnica e conceitual, como o estilo 

de configuração das imagens de uma determinada pessoa em função da modalidade de sua 

organização do campo perceptivo. Distante também dos discursos sentimentaloides ou 

“emotivos” no sentido mais superficial da palavra (muito em voga nos leitores rápidos de 

modismos editoriais e consumismos – mesmo em meios acadêmicos), a sensibilidade de um 

determinado período de tempo (zeitgeist) se faz pela ressonância das sensibilidades 

predominantes que, por sua vez, são matriciadas por modelos míticos, como Durand (1981) 

nos inventaria em sua arquetipologia geral a partir de schèmes corporais:  

 

 uma estrutura de sensibilidade heroica (baseada nas ações disjuntivas, de combate, de 

hierarquia e controle, com predominância dos símbolos luminosos, de ascensão, e no 

simbolismo das espadas e dos cetros) num regime diurno de imagens – o que 

denomino de mitologias solares;  

 uma estrutura de sensibilidade mística (baseada nas ações de fusão, de mergulho e 

participação mística, de estabelecimento de confrarias e partilhas, com predominância 

dos símbolos noturnos, de descenso e de fusão, e no simbolismo das taças e da 

partilha) num regime noturno de imagens – mitologias lunares; e 

 uma estrutura de sensibilidade dramática (baseada nas ações de mediação, conciliação 

de contrários no fio temporal da narrativa, repetições copulativas e esquemas cíclicos, 

com predominância dos símbolos cíclicos, circulares, espirais, e no simbolismo dos 

cajados, das árvores, do Filho, dos crepúsculos matinais ou vespertinos) num regime 



174 » Mitologias na arte: labirintos iniciáticos em Francisco Brennand 

Saberes em Ação · Ano 02 · N° 04 · Jul/Dez 2014 

crepuscular de imagens (que eu próprio [FERREIRA-SANTOS, 1998, 2005] 

acrescento ao modelo diurno/noturno, inicialmente, proposto por Durand) – mitologias 

crepusculares. 

 

Então, podemos afirmar que a obra de arte é herdeira, assim como seu criador, de uma 

sensibilidade mítica que lhe possibilita dialogar com o terreno arquetipal de onde provém por 

meio da técnica. Mas, continua Durand (1989): “a obra de arte assim como a arte de amar são 

animados, um e outro, por esse mesmo Eros” (p. 54), pois se trata de um movimento animado 

(repleto de anima – alma) pela criação como manifestação sublime de Eros (amor). Cabe 

lembrar que, etimologicamente, amor é formado pelo negativo latim (a) e o radical “morte” 

(mors). Portanto, Eros ou o Amor é a não-morte, o desejo pela vida, o impulso vital pela 

criação (ao contrário de Thanatos, a morte, ou ainda a “destrudo”, antítese da libido e força 

propulsora dos sistemas criados pelo homem).  

Se esta materialização do desejo em um objeto, ou ainda como ensina a mestra polaco-

brasileira da gravura, Fayga Ostrower (1997), se “criar é dar forma”, então, temos 

novamente este diálogo com o terreno arquetipal, pois se trata de trazer à presentificação algo 

que é impresentificável, como diria Jean-François Lyotard em sua definição de sublime. E de 

outro lado, se criar é dar forma, dar forma é formar-se, continuaria a ceramista Sirlene 

Giannotti (2007).   

Há um concerto recíproco no ato da criação, pois tanto o artista como a matéria com que 

ele trabalha são formados pelo ato criativo. Há uma educação da matéria exercida pelas mãos 

do artista e uma educação do artista exercida pelos esquemas de materialidade contidos na 

matéria. Nenhum dos dois passa incólume pelo ato criativo. Diz Merleau-Ponty (1992):  

 

a arte e a filosofia em conjunto são justamente não fabricações 

arbitrárias no universo do espiritual (da cultura), mas contato com o 

Ser na medida em que são criações. O Ser é aquilo que exige de nós 

criação para que dela tenhamos experiência. Fazer a análise da 

literatura neste sentido: como inscrição do Ser (p. 34).  

 

Ao que ampliaria para todas as artes e não apenas na literatura: fazer a análise da arte 

como inscrição do Ser. Nesses termos, dar forma a algo é ingressar na formação de si mesmo, 

processo iniciático. 

Durand (1989), nos esclarece que:  
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em um arranjo cultural, num ‘clima’, reaparecem, periodicamente 

‘bacias semânticas’ que conjugam as individualidades criadoras à 

alteridade obsedante e repetitiva de um estilo que assinala tal ar ou tal 

momento cultural. Como não há obra sem público, não há criador 

artístico sem mestre (p. 56). 

 

Aqui, a pertença da arte ao universo mítico se confirma pela exigência da iniciação que 

apela a um mestre iniciador. Seja ele uma pessoa, uma matéria, um encontro, o percurso no 

labirinto da existência materializada nas obras de arte (ou objeto artístico) se faz pela 

apresentação do mundo (interior e exterior e sua compreensão recíproca numa gnose) por um 

mestre. 

Mas, ainda antes de tentarmos adentrar o labirinto, é preciso iluminar um pouco a 

natureza do percurso mítico que nossa espécie, herdeira das sociedades agrícolas, possui em 

sua paleo-psique e sua arqueomemória – memória ancestral da humanidade, a atualização do 

ciclo ancestral da semente (FERREIRA-SANTOS, 2008): 

 

 uma morte simbólica: o “enterro” da semente no seio da terra; 

 uma catábase (descida às profundidades da terra), onde ocorre uma transformação: a 

germinação; e 

 uma anábase (subida à superfície): o renascimento. 

A transformação, que ocorre nas profundidades da terra, como, por exemplo, no caso 

dos rituais iniciáticos órficos (no mito de Orpheu) ou dos rituais dos mistérios de Elêusis 

(mito de Perséfone) entre tantos outros, pode se dar pela ação de Eros (o amor e o desejo) que 

efetua uma “religação” simbólica.  

Vejamos estes dois exemplos: Orpheu, o cantor dos cantores, perde sua amada Eurídice, 

que desce ao mundo dos mortos. Orpheu, não aceitando o destino, desce em busca de sua 

amada. Os senhores do mundo de baixo, Hades e Perséphone, se comovem com o canto de 

Orpheu e lhes concedem a chance de subirem e retornarem juntos ao mundo dos vivos. No 

entanto, a condição é de que no caminho, atravessando o rio tártaro, enfrentando o cão 

Cérbero de três cabeças e os campos elíseos, nunca olhassem para trás. Acometido pela 

dúvida, Orpheu, para se certificar de que sua amada Eurídice continuava seguindo-lhe, olha 

para trás. Neste momento, perde sua amada para sempre (perde a sua alma). As bacantes, 

furiosas com a indiferença de Orpheu que não esquece sua amada, o devoram, restando 

apenas a sua cabeça que vai para o oráculo de Delphos. 
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Perséphone ou Proserpina, por conta de sua irradiante beleza, é raptada pelo senhor das 

profundezas, o próprio Hades. A mãe de Perséphone, Deméter ou Core, passa a buscá-la por 

todas as partes e não a encontra. Pela mediação do deus dos caminhos, Hermes, os dois fazem 

um acordo. Durante um determinado período, Perséphone ascende ao mundo dos vivos e, 

então, a natureza (a própria Deméter), feliz, responde com a floração e o colorido da 

primavera e do verão. No período seguinte, desce novamente às profundezas da terra e 

desposa seu noivo, o Hades. Então, ressentida, a natureza demonstra sua tristeza no outono e 

no inverno. 

Aqui, devemos lembrar que um dos significados etimológicos de “símbolo” é a 

composição de “syn”, grego, que significa “unir”, “juntar”; e a partícula “bolos”, que 

significa “partes”, “fragmentos”. Portanto, a atividade simbólica operada por Eros é a junção 

das partes possuindo uma estrutura amorosa de religação. 

A outra possibilidade de transformação é aquela operada por Thanatos (a morte), que 

despedaça e fragmenta. Portanto, opera com o “diasparagmós”: em grego, dilaceração. Aqui, 

a operação lógica inversa ao pensamento simbólico é “diabólico” (sem as conotações morais 

cristãs que uma leitura superficial poderia engendrar), pois utiliza o sufixo “dia”, que 

significa “separar”, “disjuntar”, e novamente a partícula “bolos”; ou seja, separar em partes, 

analisar. Portanto, a atividade simbólica operada por Thanatos é a disjunção das partes. 

Tanto por um caminho e experiência, como por outro, a transformação operada pela 

vivência mítica e pelo caminho ritual é que possibilita o renascimento. Transformar-se no 

“duas vezes nascido”, figura arquetipal de nossa destinação como semente nas sociedades 

agrícolas e seus herdeiros: aquele que nascerá duas vezes; portanto, aquele que enfrentará, 

como condição de renascimento, a própria experiência da morte. Não será por acaso que, nas 

grandes tradições do Oriente e do Ocidente, os grandes mestres espirituais e iniciadores 

passaram por este mesmo caminho transformador: Buda, Krishna, Mohamed e Jesus Cristo, 

entre outros. 

Assim, compreende-se a recorrência das metáforas vegetais para assinalar a necessidade 

do verdadeiro diálogo entre mestres e discípulos autênticos, como nos lembra Gusdorf (1997): 

“Na boca do mestre, a verdade tem o sabor da invenção, desabrocha. Repetida pelo discípulo, 

esta mesma verdade não é mais que verdade decadente e murcha, porque nela não mais existe 

o impulso” (p. 68). 

Para captar essa dimensão antropológica e, ao mesmo tempo, iniciática da relação 

pedagógica no contexto vegetal desses ciclos de engendramento de mestrias, é desejável 
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examinar a fala, a linguagem, a narrativa, a récita – instrumentos ao modo de arado que 

gravam a profundidade dos sulcos na superfície irisada do campo de cultivo, na topografia das 

almas. É, precisamente, no interior desse instrumento básico que podemos contrapor as 

narrativas míticas aos discursos pedagógicos e aos discursos político-ideológicos. Para 

escapar à superficialidade de um instantâneo visual, é preciso usar as mãos. É no domínio 

manual das práticas que podemos ganhar a profundidade de um pensamento vertical:  

 

[É a fala] precisamente que constitui em frente a mim como significação e 

sujeito de significação, um meio de comunicação, um sistema diacrítico 

intersubjetivo que é a língua no presente [...] trata-se de reconstituir tudo isso, no 

presente e no passado, história do Lebenswelt
83

, de reconstituir a própria 

presença de uma cultura. A derrota da dialética como tese ou ‘filosofia dialética’ 

é a descoberta dessa intersubjetividade não perspectiva, mas vertical, que é, 

estendida ao passado, eternidade existencial, espírito selvagem (MERLEAU-

PONTY, 1992, p. 88). 

 

Merleau-Ponty (1992) nos diria, ainda nesse sentido, em uma de suas notas de trabalho 

inconclusas pela morte prematura, que “a comunicação de uma cultura constituída com outra 

se faz por meio da região selvagem onde todas nasceram [...] é preciso uma 

Ursprungsklärung” (p. 109). Sendo fiel a um pensamento vertical (contraposto ao 

pensamento de “sobrevoo” do paradigma clássico), uma iluminação dessa região selvagem 

originária pressupõe clarear o caminho somente o suficiente, somente como o olhar (lumina, 

em latim) que avança cotejando as penumbras e luscos fuscos da peregrinação na 

profundidade dos significados. Não se trata da visão cegadora do Iluminismo (Aufklärung) 

com a luz total redentora, de tanta fé na razão, na ciência e na república, que, ao modo da 

crítica ácida de José Saramago, nos leva à cegueira (“Ensaio sobre a Cegueira”). 

Não há redenção, mas partilha dos amigos (numa ética epicurista do jardim, képos) na 

interrogação cotidiana dos sentidos da existência, na ajuda mútua comunal das pessoas em 

pequenos feitos. Nem se trata mais da salvação do mundo por bandeiras tremulantes de 

qualquer que seja o credo messiânico (marxista, neoliberal ou fundamentalista) sempre 

prestes a eliminá-lo no desejo mesmo de salvá-lo.  

Procuro traduzir este emblema da Ursprungsklärung de Merleau-Ponty na expressão 

latina mais próxima de nossa sensibilidade equatorial de lumina profundis (FERREIRA-

SANTOS, 2005): enxergar com o olhar que leva luz àquilo que vê em seu substrato mais 
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 Expressão utilizada por Edmund Husserl, um dos mestres a impregnar a obra de Merleau-Ponty, que pode ser 

traduzida como “mundo vivido”. Diz respeito à carga existencial da vivência no próprio cotidiano e que é 

responsável pelo lastro vivencial de nossas reflexões, ideias, imagens e crenças. 
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subterrâneo num conhecimento crepuscular (DURAND, 1995; FERREIRA-SANTOS, 1998). 

Cognitio matutina, diria a fórmula medieval de Agostinho, africano bispo de Hipona. 

Silenciar ante os trovões. Caminhar lento na tempestade. Cevar um amargo preparando o 

andejar do payador no minuano. Reparar a rede antes de aventurar-se novamente à jangada 

nos braços do mar.  

Esta região selvagem originária (Ursprungs), campo de forças da criação, se inscreve na 

corporeidade do Ser. É em meio à corrente sanguínea, na tensão da tessitura muscular, na 

anatomia líquida dos hormônios, na sístole/diástole cardíaca, na combustão pulmonar, na 

ascensão postural, no recolhimento fetal, na cópula e no ritmo equilibrante dos passos que 

engendramos nossos arquétipos em flor (LEMINSKI, 1998). Mais uma vez, o desafio parece 

ser o de entender a diferença como gesticulação cultural de uma mesma base originária 

(ursprungs). Para tanto, a necessidade ética de uma abertura (offenheit) permanente para 

dialogar com as culturas instituídas através dessa região selvagem (mítica). 

Esse campo de forças é que propicia identidades e diferenciações nesse intercâmbio 

incessante de reversibilidades.  

A arte, expressão simbólica por excelência, possibilita o exercício nem etnocêntrico, 

nem relativista, mas de diálogo intercultural, pois articula as características básicas da cultura 

como processo simbólico. Portanto, a cultura, no seu sentido mais agrário e autêntico, 

comporta a multiplicidade dos canteiros e dos jardins. Da galeria ao museu científico, da 

escola à rua, dos movimentos sociais ao mais doméstico dos cotidianos ensinantes, dos 

sistemas de ensino à oficina Brennand...  

 

Labirintos iniciáticos 

Ao adentrarmos na Oficina de Brennand, a impressão é de um labirinto de esculturas 

que brotam dessa região selvagem do mito em suas formas ancestrais. O arrebatamento 

inevitável pode levar a pessoa à experiência mais repleta de êxtases como de estranhamentos 

a depender de seu momento mítico de leitura. As formas arredondadas e o universo cerâmico 

atestam esta reciprocidade constante entre a mão do artista e os esquemas de materialidade do 

barro e da argila num processo constante de criação – ou para radicalizarmos nossa reflexão 

mítica aqui: de continuidade da Criação no útero másculo possível ao homem – seu forno. 

Oportunidade única de contemplar os resultados do processo, bem como o próprio 

processo de produção das peças e seu artista, visitar e usufruir da Oficina Brennand constitui 

excelente forma de adentrar no universo dos labirintos que nos iniciam a nós mesmos. 
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O modelo mítico de labirinto talvez mais conhecido seja o labirinto de Minos, na ilha de 

Creta, na mitologia grega. 

Poseidon (ou Netuno), deus das profundezas dos mares, presenteia o Rei Minos em 

sinal de gratidão por sua devoção com um touro divino (animal noturno, feminino e aquático 

por excelência, ao sair de dentro das águas, e em função da ligação isomórfica dos chifres 

com o arco lunar – ao contrário de uma leitura superficial que o interpreta apenas como 

animal viril ligado ao universo masculino
84

), com a condição de que ele deveria sacrificar o 

touro em homenagem ao próprio Poseidon ao final do período de culto. 

No entanto, Minos, fascinado com o touro, não cumpre com a condição estabelecida. 

Em castigo ao descumprimento do sacrifício, Poseidon enfeitiça Parsifae, esposa do rei 

Minos, que se apaixona pelo touro divino. Em Creta, ao abrigo do rei Minos, encontrava-se o 

fugitivo Dédalos, o exímio artífice e engenhoso criador de simulacros (pois lhe falta o dom 

divino de dar vida às suas obras com o sopro da anima como ocorre com o artífice supremo, 

feio e coxo, Hefaísto – Vulcano latino). Parsifae procura Dédalos para que consiga alguma 

opção para que ela pudesse copular com o touro. Dédalos, então, cria uma espécie de 

vestimenta que a transveste em vaca, com couro e chifres. Vestindo o simulacro de vaca, 

Parsifae seduz o touro divino e, assim, copulam. Como consequência desta hybris (ousadia), 

nasce uma aberração, um monstro com corpo de homem e cabeça de touro, o Minotauro.  

Sem saber da origem do estranho animal, o rei Minos ordena ao mesmo Dédalos que 

providencie alguma forma de conter o monstro, ao qual responde com a construção do 

labirinto em cujo centro ficaria preso o Minotauro. Como forma de aplacar a fome de tal 

aberração e valendo-se da vitória sobre os atenienses, ao vingar a morte de seu filho, 

Androgeu, morto em disputas em Atenas, o rei Minos impõe um imposto aos atenienses 

derrotados: a cada doze anos, sete jovens seriam sacrificados ao Minotauro no centro do 

labirinto. 

Entre os jovens escolhidos para o sacrifício, estava o belo Teseu, protegido da deusa 

Palas Atena. 
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 Nesse sentido, veja-se, por exemplo, o registro noturno de que se reveste o “Bumba-meu-Boi” ou “Boi-

Bumbá”, sobretudo no norte e nordeste brasileiro e seu auto com o ciclo vegetal da morte, transformação e 

renascimento ligados à figura mítica cristã de São João (o renascimento no solstício de inverno) além dos valores 

materiais e comunitários em seu ritual brincante (SAURA, 2008). De outro lado, as conotações mais viris se 

concentram na tauromaquia, sobretudo espanhola, das touradas. Mesmo nesse aspecto, pode-se verificar a 

necessidade masculina de sobrepujar a potência arquetipal feminina no touro pela sua morte através da espada. 

No excelente filme do cineasta espanhol, Almodóvar, “Fale com Ela”, ele consegue explorar este universo 

simbólico mais profundo entre o feminino e a tauromaquia. 
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Quando o rei Minos descobre o artifício que resultara no Minotauro e a 

responsabilidade de Dédalos, condena o próprio Dédalos e seu filho, Ícaro, à prisão no seu 

próprio invento, o labirinto. 

O artífice dos simulacros, então, resolve produzir asas artificiais e as colar às suas costas 

e de seu filho com cera de abelha para fugir do labirinto pelo alto em pleno voo, já que 

resultaria infrutífero tentar encontrar a saída percorrendo o labirinto, além de encontrar, 

inevitavelmente, o terrível Minotauro. Aconselha seu filho a voar à meia altura e não olhar 

para o sedutor Sol. No entanto, ao lograrem sair do labirinto pelos ares, o jovem Ícaro não 

resiste à sedução do Sol e voa em sua direção apesar dos apelos do pai impotente, pois que, à 

medida que se aproximava do Sol, Ícaro tinha a cera que colava as asas derretendo, até que cai 

das alturas e não resta alternativa ao Dédalos, artífice dos simulacros – impossibilitado de 

criar de fato – recolher o filho morto da queda. 

Podemos dizer que essa é forma incorreta de adentrar ao labirinto iniciático, pois, pelo 

simulacro, não há resposta autêntica do discípulo com a criação, não há apresentação do 

mestre senão jogos de sedução que confinam, narcisicamente, um ao outro; e não há busca da 

verdade na autenticidade das existências, senão subterfúgios e hybris (ousadia como 

transgressão). 

Neste momento da narrativa mítica, é preciso conhecer as outras facetas iniciáticas do 

labirinto.  

Meio-irmã do Minotauro, filha de Minos e Parsifae, há Ariadne, a luminosa. Bela 

princesa, senhora da morte e das águas das ilhas, noiva do deus Dioniso, o deus do êxtase, da 

vegetação, dos pescadores e do vinho (Baco, latino). No entanto, quando Teseu chega à ilha 

de Minos decidido a matar o Minotauro e livrar Atenas do cruel imposto, Ariadne se apaixona 

pelo belo rapaz. 

Seduzida pelo herói, Ariadne resolve ajudar Teseu com um subterfúgio feminino por 

excelência: dá-lhe um novelo de lã para que o guie dentro do labirinto, pois, depois de matar o 

Minotauro, só teria que seguir de volta o fio do novelo para voltar à entrada do labirinto. Em 

algumas outras versões, é uma radiante pedra de sua coroa que Ariadne concede a Teseu para 

iluminar os caminhos do labirinto. No entanto, a condição para isso era de que o ateniense 

levasse Ariadne consigo, porque ela não seria perdoada pelo pai, o rei Minos, ao ter ajudado 

um ateniense que deveria ser sacrificado ao Minotauro em honra à morte de seu irmão, 

Androgeu e, ao mesmo tempo, ajudado a matar seu meio-irmão, o Minotauro. 
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Naquele momento, como qualquer herói, Teseu concorda com as condições de Ariadne 

para conseguir realizar seu feito e conquistar a vitória em suas batalhas. Adentra o labirinto, 

enfrenta e vence o Minotauro e consegue sair ileso seguindo o fio de Ariadne. Imediatamente, 

foge numa nau com Ariadne. 

Para descansarem da viagem, param na ilha de Naxos (o Dia) e dormem na areia. Nessa 

mesma noite, Palas Atena envia uma mensagem em sonho para Teseu dizendo da necessidade 

da presença do herói em Atenas para salvar seus concidadãos. Como todo herói, não hesita em 

abandonar a heroína que lhe ajudou e segue, imediatamente, para novas batalhas, novos feitos, 

novas conquistas; toma sua nau e parte para Atenas. 

Ariadne, abandonada na praia de Naxos – em algumas versões, é a morte de Ariadne –, 

não encontra mais seu sedutor herói. Há que se ter cuidado com os heróis solares.  

Aqui, aparece dos mares, para salvar Ariadne, seu verdadeiro amor, o deus Dioniso. 

Muito diferente de qualquer vingança ou castigo, Dioniso se regozija ao encontrar sua noiva 

e, em sinal de contentamento, faz renascer os náufragos afogados no mar sob a forma de 

golfinhos, que passam a ajudar outros náufragos e pescadores, e ressuscita também Árion, 

com sua lira, discípulo de Orpheu, que emana da música oceânica a cantar para a amada de 

Dioniso, Ariadne. 

E para completar a felicidade de tal reluzente casal, Dioniso concede à Ariadne uma 

coroa de estrelas em sinal de desposamento, a constelação de corona borealis, seis estrelas em 

formato de coroa. Artemis (Diana, latina), a deusa virgem irmã gêmea de Apolo, enciumada 

com a beleza resplandecente de Ariadne e sua cumplicidade com Dioniso, desfere uma flecha 

que mata a jovem princesa. Indo ainda grávida para o reino dos mortos no Hades (Plutão, 

latino), dá luz aos três filhos que tem com Dioniso ainda nos ínferos. Com a interferência de 

Hermes (Mercúrio, latino), o deus da comunicação e dos caminhos, mensageiro e condutor de 

almas (psychopompo), Dioniso consegue que o Hades devolva sua amada e seus filhos. Ainda 

pede a seu pai, Zeus (Júpiter, latino), o Cronida (aquele que matou Cronos – Saturno, latino), 

que transforme a bela resplandecente Ariadne em uma deusa, para escapar da mortalidade, ao 

que Zeus concede ao filho amado duas vezes nascido. 

Curiosamente, Dioniso é a forma feminina de vivenciar o amor, já que, dentre os deuses 

do Olimpo, é o mais fiel, pois tem apenas Ariadne como esposa. Trata-se do amor 

incondicional, partícipe, companheiro e repleto de êxtase, sem cobranças e baseado na 

entrega. Diz a mitóloga Chris Downing (1992):  
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em toda a mitologia dos gregos, Dioniso é o único Deus que não 

explora mulheres, o único marido fiel. E Ariadne é a mulher a quem 

ele é fiel [...] Dioniso é a masculinidade, a sexualidade masculina, 

conforme a vivenciam as mulheres [...] Ele significa loucura e 

mistério – loucura não como doença... mas como uma companheira 

para a vida em sua forma mais exuberante. Este Deus que vem para as 

mulheres em seus momentos mais calorosos é um Deus ligado com o 

erotismo visionário, com uma sexualidade imaginal. Não deveríamos 

reduzir essas experiências sexuais a fantasias narcísicas ou 

masturbatórias; elas são vivas como um intercurso com o outro, um 

outro divino (p. 72).  

 

Esta vivência anímica de um amor incondicional parece dar consciência à Ariadne (sua 

elevação ao Olimpo) depois das provações labirínticas da sedução e da aparência, pois, junto 

a Teseu, ela apenas se torna uma coadjuvante das intenções heroicas do personagem 

masculino que elimina seu duplo sombrio, o próprio Minotauro, seu meio-irmão. É a potência 

feminina temida pelo animus (princípio masculino), e é, precisamente, Ariadne que concede o 

fio da racionalidade que lineariza o labirinto para esse feito. Como consequência de sua 

inconsciência e fascínio aparente pelo sedutor herói solar, experimenta ela mesma o abandono 

necessário na ilha de Naxos. O período iniciático no labirinto é a vivência da noite ao que se 

sucede Naxos (O Dia) quando as coisas se esclarecem. Então, acontece a religação com 

Dioniso e o universo criativo das águas em sua música oceânica. 

Presenteada também com a corona borealis, a luz feminina das estrelas que guiam o 

viajante noturno nas águas do imprevisível, Ariadne ainda tem a última provação de dar à luz 

aos seus filhos no reino dos mortos (pela flecha enciumada da Artemis repleta de animus). 

Curiosa e importante passagem iniciática para Ariadne, pois revela nova catábase (descida aos 

ínferos) como semente enterrada para germinar no fundo dos solos (dar luz aos seus filhos – 

um dos únicos casos na mitologia grega em que se nasce no mundo dos mortos) e depois 

emergir novamente na anábase (subida ao mundo dos vivos e, em seguida, elevação ao 

Olimpo) como renascimento vegetal – com a interferência do próprio deus da vegetação, 

Dioniso, em sua profunda transformação.  

Ao final do processo iniciático, com a resposta da própria criação, Ariadne se religa ao 

Sagrado, realizando-se, e cumpre sua destinação e origem, pois compreendemos que, em 

estratos ainda mais primordiais do mito, Ariadne faz parte das grandes deusas de Creta 

(DOWNING, 1992), transformada em princesa mortal, e reassume sua sacralidade pela 

intermediação de Dioniso. Daí, a necessidade de ser abandonada pelo herói, Teseu, para ser 



    

Marcos Ferreira Santos   » 183 

 Saberes em Ação · Ano 02 · N° 04 · Jul/Dez 2014 

ela própria por intermédio do Deus, senhora do labirinto, da morte e das águas, Ariadne, é ela 

mesma. 

Aqui, parece-me mais perceptível o caráter iniciático do labirinto. 

Atualizando esta potência de Ariadne na lírica profunda de Hilda Hilst, musicada com 

delicadeza num clima trovadoresco e marinho pelo contemporâneo Zeca Baleiro, temos um 

belo exemplo dessa herança da música oceânica na voz de Ná Ozzetti:  

 

“Três luas, Dioniso, não te vejo 

Três luas, percorro a casa minha 

E entre o pátio e a figueira 

Converso e passeio com meus cães 

E fingindo altivez 

Digo à minha estrela 

Essa que é inteira, prata, dez mil sóis 

Três luas, Dioniso, não te vejo [...] 

 

Círios pressagiam 

Que Ariana pode estar sozinha 

Sem Dioniso, sem riqueza ou fama 

Por que há dentro dela um sol maior 

Amor que se alimenta de uma chama 

Movediça e lunada mais luzente e alta 

Quando tu, Dioniso, não estás. 

Três luas, Dioniso, não te vejo...” 

 

Ná Ozzetti, Canção VI,  

Ode Descontínua e Remota para Flauta e Oboé 

(BALEIRO; HILST, 2007) 

 

Dessa forma é que podemos verificar, com Berdyaev (1936), que “a criação poética já é 

uma maneira de transcender”. O imperativo criativo que se coloca à existência humana e 

divina é o fio que nos une ao ancestral e aponta nossas destinações para sairmos do labirinto 

de nossas mortes temporárias. Aqui, podemos, então, rever o fio da gravura de Macachin que 

sai da música oceânica e conforma a Ondina que se revela, dessa vez, Ariadne, senhora das 

águas das ilhas, da morte e do labirinto. A guitarra na garrafa do náufrago é a mensagem 

dionisíaca sobre a natureza do canto que, pela pomba condutora das mensagens (hermesiana), 

como consciência de si (psiquê/anima), nos sinaliza a esperança. Não seria, exatamente, essa a 

função que Durand (1981) preconiza ao imaginário? Equilibração antropológica através da 

esperança? 
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Na obra da artista plástica surrealista espanhola, Remédios Varo (1908-1963), muito 

tempo radicada no México fugindo da guerra civil espanhola, podemos verificar a marca 

feminina e vegetal que se espraia em sua pouco conhecida e belíssima obra, muito bem 

analisada mito-hermeneuticamente por Juliana Michelli (OLIVEIRA, 2008). Em especial, no 

tocante ao fio de Ariadne, podemos verificar como ela transporta os fios de luz que saem do 

Sol para se converter em instrumento musical nas mãos de uma espécie de Árion, como um 

violoncelo feito de fachos de luz, sobre o qual se inclina com um arco a produzir sons dos fios 

luminosos (quadro “Música Solar”, 1955).  

Merleau-Ponty (1992, p.93) nos confirma a ontologia da música ao mencionar:  

 

As ideias musicais ou sensíveis, exatamente porque são negatividade 

ou ausência circunscrita, não são possuídas por nós, possuem-nos. Já 

não é o executante que produz ou reproduz a sonata; ele se sente e os 

outros sentem-se a serviço da sonata, é ela que através dele canta ou 

grita tão bruscamente que ele precisa precipitar-se sobre seu arco para 

poder segui-la (p. 93).  

 

A arte, assim experimentada e devidamente vivenciada, seria o caminho simbólico mais 

expressivo para essas religações profundas e verticais. 

Quando vemos a obra de Francisco Brennand, em sua musicalidade cerâmica – pelas 

formas arredondadas (lembraria Gaston Bachelard que “tudo que é redondo é feliz”), pois nos 

levam ao desejo arquetipal de percorrer o redondo das formas, deslizando sobre a superfície; 

ao contrário da aspereza e pouca receptividade dos ângulos, quinas e arrestas (geometria 

racionalizada) – temos a oportunidade de adentrar ao labirinto iniciático sob os auspícios 

anímicos de uma Ariadne amada por seu Dioniso, em meio à sua água abundante, pássaros-

guardiões com a face voltada para o céu. 

Por outro lado, há ainda outra presença iniciática forte nos meandros cerâmicos e 

plásticos de Francisco Brennand, que nos levam a outro registro mítico importante nos 

labirintos iniciáticos. Quando nos defrontamos com as cabeças e bustos que saem ou são 

suportados por caixas, geralmente, repletas de faixas e parafusos cerâmicos, estamos diante de 

uma manifestação mítica importantíssima em termos iniciáticos (e, por que não dizer também 

“educacionais”?). 

Trata-se da figura do ferreiro divino no panteão grego, Hefaísto (Vulcano, latino). 

Etimologicamente, “o fogo úmido”, feio e coxo, esposo da formosa Kháris (Graça, latina) – 

embora tenha tido um affair com a própria Afrodite também – Hefaísto (rejeitado pela mãe, 
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Hera, por sua feiura, e que lhe gerou sozinha enciumada pelo nascimento de Palas Atena que 

saíra do crânio do próprio Zeus) é o artífice supremo que pode insuflar vida (anima) às suas 

criações, pois conhece os segredos minerais, vegetais, das profundezas da terra, trabalhando 

suas forjas no interior do vulcão Etna. Ao ser atirado do Olimpo pela própria mãe, Hera, o 

filho cai na ilha de Lemnos, quando quebra a perna e se torna coxo. Ali, é recolhido por Tétis, 

esposa do Rio Oceano, a deusa dos pés argêntuos, cor da Lua, que é a deusa responsável por 

sua iniciação nos segredos femininos das águas. Assim, faz o concerto necessário entre os 

quatro elementos (água, ar, terra e fogo), além de conciliar anima e animus, no ato da criação. 

Sempre procurado por seus trabalhos, é o único deus operário do Olimpo. Faz as joias, as 

armas, escudos, dos deuses olímpicos e seus protegidos.  

Certa vez, procurado pelo próprio Zeus, intrigado com a questão do possível 

esquecimento dos mortais em relação aos deuses – o que levaria à morte dos deuses –, pede a 

Hefaísto algo que lembre aos mortais a dimensão do Sagrado. Hefaísto, depois de pensar 

muito, se precipita sobre o barro e molda uma figura ímpar com todos os melhores atributos 

dos deuses do Olimpo (daí o seu caráter “pan” – todo). Depois de terminar o trabalho de 

moldagem e passar devidamente pelo seu forno, a bela criatura tem sua anima insuflada pelas 

narinas pelo próprio Hefaísto e passa a ter vida. Hefaísto criava, assim, na mitologia grega, a 

primeira mulher, Pandora: a luminosa criatura que conserva todos os melhores atributos dos 

deuses do Olimpo. A portadora da caixa (originalmente, um jarro ou ânfora) presenteada por 

Epimeteu (aquele que faz antes de pensar), irmão de Prometeu (o pensamento previdente), 

com o interdito de nunca abrir a caixa, pois nela está contida toda a desventura humana (em 

outras versões, toda a fortuna humana), ao qual, Pandora, sem resistir à curiosidade feminina, 

abre a caixa e, ao perceber o erro, fecha a caixa mantendo dentro dela ainda o último elemento 

a não se perder aos espaços, que é a Esperança. 

Hefaísto, então, como ferreiro e herdeiro dos oleiros agrários, está intimamente ligado à 

criação feminina por ser ele próprio um deus com princípios femininos aguçados (repleto de 

anima) em seu exercício criador e procriador por meio do forno. 

Não estaria nosso amigo recifense, Francisco Brennand, neste mesmo registro mítico de 

um Hefaísto a produzir (parir por meio de seu forno) as tantas mulheres ancestrais que nos 

presenteia em sua magnífica obra? As caixas, as faixas e os parafusos são marcas vestigiais do 

ferreiro. Outro vestígio mítico importante é a recorrência e pregnância da figura de Palas 

Atena, obra emblemática de Brennand, e que se constitui na grande paixão de Hefaísto. 

Oliveira (2008) demonstra com grande poeticidade a relação entre Palas Atena e Hefaísto por 
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meio da obra de Remédios Varo. Seu quadro “Creación de las aves” (1958) nos mostra uma 

figura feminina com rosto de coruja sentada à mesa de sua oficina, cercada de instrumentos de 

trabalho e de um tinteiro. Ao pintar e, ao mesmo tempo, desvelar um pássaro em sua 

prancheta, tem à outra mão uma espécie de prisma que capta a luz que vem do céu estrelado, 

como que maçaricando com a luz aos pássaros que, então, tomados de vida, alçam voo. A 

mulher-coruja tem ainda sobre o peito um violino dependurado como pingente – novamente, a 

marca musical da criação. A deusa da sabedoria, potência feminina que enxerga na escuridão 

– daí os olhos glaucos (glauké, olhos de coruja) da coruja que levanta voo no crepúsculo, 

atributo de Palas Atena. Entre Palas Atena e Hefaísto, há uma grande paixão sublimada, pois 

nunca copularam, mas em uma das investidas do coxo divino, Atena foge correndo, mas é 

atingida em sua coxa pelo esperma de Hefaísto, que ejacula ao persegui-la, manquejando. 

 Palas Atena, com um floco de algodão, limpa a coxa e joga, despretensiosamente, o 

floco de algodão com o esperma ao chão (logos spermatikós, o elemento fecundante). Geia, a 

terra, o acolhe e gera o filho de ambos (que não copularam) e nasce Erictônio (“filho da 

terra”), meio-homem e meio-serpente, que será criado pelas sacerdotisas de Palas Atena. Será 

Erictônio o primeiro rei de Atenas e que dá o nome à cidade em homenagem à mãe. Daí, a 

recorrência das estátuas de Palas Atena nos templos dedicados ao ferreiro Hefaísto, e as 

estátuas de Hefaísto nos templos dedicados à Palas Atena. Ela é a anima que anima (inspira) 

as obras de Hefaísto, e Hefaísto é a contraparte técnica, operacional, trabalhadora que 

materializa os desejos nas obras de arte, com o manejo de seu martelo (marculus), sua bigorna 

e seu forno. De pronto, encontramos no jardim à frente da Academia na Oficina de Brennand 

uma gigantesca bigorna produzida por Brennand. Necessitaríamos de mais evidências 

simbólicas desse ferreiro que, ao modo do mítico, mantém também sua bengala ao coxear 

pelos caminhos? 

Então, passamos também a compreender em maior profundidade a presença constante 

de tantas mulheres na produção plástica de Brennand. As séries com as ninfetas sedutoras de 

curvas esguias e inocência da primeira mulher, em trajes colegiais, de costas... Outras, na 

intimidade dos ofícios meretrizes, mas dignificados pelo olhar feminino do próprio Brennand, 

exibem sua porção mais humana e, ao mesmo tempo, mais sagrada.  

Aqui, mesclam-se o ferreiro Hefaísto e o orgiástico Dioniso, pois que essas séries 

revelam também as Ariadnes que fornecem o fio compreensivo para o labirinto de Brennand. 

Presenças luminosas, arredondadas e visceralmente femininas em sua potência criativa. 
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Mas ainda há outro elemento a acompanhar estas duas marcas míticas na obra artística 

de Brennand: a de Hefaísto e de Dioniso. 

Quando vemos a logomarca adotada por Brennand a assinar suas peças e servir de 

identificação visual na Oficina e suas divulgações impressas, virtuais etc., temos um arco 

reteso com a flecha disparando para o alto.  

Numa leitura mais superficial e imediata, no panteão afro-brasileiro, de matriz yorubá, 

geralmente, se atribui à presença predominante de Oxossi, o orixá senhor das ervas e das 

matas. A própria Oficina de Brennand se encontra numa região de mata privilegiada em 

Recife. 

No entanto, aprofundando esta leitura mito-hermenêutica, podemos verificar que a 

constelação mítica de Brennand se espraia também para a figura de Quíron. 

Quíron é o velho mestre grego, centauro, tronco e cabeça de homem e corpo e patas de 

cavalo, é aquele que se responsabiliza pela iniciação dos jovens heróis. O radical etimológico 

de Quíron quer dizer “mãos”: daí, os termos quiromancia (leitura das mãos), quirologia 

(estudo das mãos), bem como quirurgia (operar com as mãos), que, de forma aportuguesada, 

encontramos “cirurgia”. Nesse sentido, os jovens heróis todos passam, literalmente, “pelas 

mãos” do velho mestre. Ele ensina o manejo com as armas, a poesia, a música, a farmacopeia 

etc., para que todos possam enfrentar os seus próprios caminhos. No entanto, na figura 

arquetipal do aprendiz sempre há aquele elemento de desatenção, de falta de compreensão da 

totalidade do processo e que o leva a não conseguir avaliar a importância de cada etapa, 

desconsiderando algumas (como em nossos alunos de hoje, a desatenção, o sono repentino, a 

não leitura dos textos indicados, a conversa paralela que perde indicações importantes, a 

chegada atrasada, a saída mais cedo etc.). 

Ao ensinar o manejo do arco e da flecha a Hércules, este, como todo aprendiz, numa 

desatenção, desfere a flecha envenenada contra o próprio mestre, atingindo-o no ombro. 

Quíron passa a agonizar; porém, como deus imortal, não morre...  

Nesse momento, Prometeu, o protótipo da ciência, o titã acorrentado pela sua hybris 

(ousadia e transgressão), ao roubar a centelha da forja de Hefaísto que preparava os raios de 

Zeus para levar tal centelha aos seus amados mortais condenados à escuridão e ensiná-los a 

fabricar o fogo, resolve propor uma troca ao velho mestre Quíron: trocar sua mortalidade pela 

imortalidade de Quíron. 

O velho mestre aceita de imediato, pois, com a mortalidade de Prometeu, pode morrer e 

descansar. Assim, o velho mestre morre e se transforma na constelação de Sagitário (saggita, 
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flecha em latim). O mestre morre, mas continua a nos orientar, a nos dar um oriente, uma 

direção, desde o céu estrelado nas noites escuras; o mistério da necessidade da morte, 

novamente, para renascer. De outro lado, Prometeu consegue com a imortalidade de Quíron 

ascender ao Olimpo e se transforma no novo deus (e aqui o ímpeto da ciência a querer se 

transformar na nova “religião”). 

Então, teríamos aqui o terceiro elemento mítico iniciático presente nas artes e que se 

revela, especialmente, na trajetória de Francisco Brennand: o Quíron que nos inicia na 

aprendizagem dos elementos necessários para nossa própria jornada. Apropriar-se de si, 

assumindo os erros e percalços da flecha que dispara ainda aprendiz.  

Aqui, parece-nos ainda mais pertinente a marca do arco e da flecha na constelação simbólica 

de Quíron – que também dialoga com os segredos de Oxossi. 

Mas, para tanto, é preciso que o candidato a mestre saiba da necessidade desta morte 

simbólica: sair de cena no momento exato e oportuno para que aquele, que, até então, era 

discípulo, tome o seu próprio caminho da mestria. Se renunciar à morte e achar que já se é 

mestre, deixará de sê-lo no mesmo momento. Esta dialética da vida e da morte, drama vegetal 

em nossa arqueomemória, paisagem ancestral, canto primordial, música oceânica pervaga 

tanto as mitologias na arte como os caminhos iniciáticos deste labirinto. 

Se, de um lado, podemos afirmar, numa leitura mito-hermenêutica inicial, que na obra 

de Francisco Brennand podemos inventariar os vestígios míticos de três potências iniciáticas: 

Dioniso, Hefaísto e Quíron; de outro lado, suas obras-mulheres nos confirmam a pregnância 

de tal orientação arquetipal: as Ariadnes, Pandoras, Palas Atenas e a morte-constelação 

sagitariana de Quíron. 

Finalizando esses labirintos iniciáticos das mitologias na arte, gostaria de reafirmar com 

Berdyaev (1936) que as forças que combatem pela pessoa são, precisamente, o amor, a 

memória e a criação, essa tríplice articulação no impulso pela vida, arqueofilia que dialoga 

com a tradição e a resposta autêntica da pessoa frente à sua destinação com a tarefa da 

criação. Instigar esta busca será a arte da mitologia.  

Sobretudo, num momento em que afloram as barbáries, as violências de uma vida sem 

sentido, partidos convertidos em seitas religiosas, religiões partidarizadas, as degradações de 

um capitalismo tardio e selvagem, de uma cegueira racionalista instrumental subserviente aos 

poderes, dizemos com Durand (1995), em A fé do Sapateiro, que “A gnose matutina que nos 

inspira é uma oposição radical, tanto à unidimensionalidade cientificista como à 

unidimensionalidade teológica que é o fanatismo” (p. 109-110). 
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Por isso, ainda nos labirintos iniciáticos que nos levam à mitologia na arte, seremos 

sempre “amorosos” cantando a vida como nos diz o poeta mexicano, Jaime Sabines (1926-

1999): 

 

1. LOS AMOROSOS 

 

Los amorosos callan.  

El amor es el silencio más fino,  

el más tembloroso, el más insoportable.  

Los amorosos buscan,  

los amorosos son los que abandonan,  

son los que cambian, los que olvidan.  

 

Su corazón les dice que nunca han de encontrar,  

no encuentran, buscan.  

Los amorosos andan como locos  

porque están solos, solos, solos,  

entregándose, dándose a cada rato,  

llorando porque no salvan al amor.  

 

Les preocupa el amor. Los amorosos  

viven al día, no pueden hacer más, no saben.  

Siempre se están yendo,  

siempre, hacia alguna parte.  

Esperan,  

no esperan nada, pero esperan.  

 

Saben que nunca han de encontrar.  

El amor es la prórroga perpetua,  

siempre el paso siguiente, el otro, el otro.  

Los amorosos son los insaciables,  

los que siempre -¡que bueno!- han de estar solos.  

Los amorosos son la hidra del cuento.  

 

Tienen serpientes en lugar de brazos.  

Las venas del cuello se les hinchan  

también como serpientes para asfixiarlos.  

Los amorosos no pueden dormir  

porque si se duermen se los comen los gusanos.  

En la oscuridad abren los ojos  

y les cae en ellos el espanto.  

Encuentran alacranes bajo la sábana  

y su cama flota como sobre un lago.  

 

Los amorosos son locos, sólo locos,  

sin Dios y sin diablo.  

Los amorosos salen de sus cuevas  
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temblorosos, hambrientos,  

a cazar fantasmas.  

Se ríen de las gentes que lo saben todo,  

de las que aman a perpetuidad, verídicamente,  

de las que creen en el amor  

como una lámpara de inagotable aceite.  

 

Los amorosos juegan a coger el agua,  

a tatuar el humo, a no irse.  

Juegan el largo, el triste juego del amor.  

Nadie ha de resignarse.  

Dicen que nadie ha de resignarse.  

Los amorosos se avergüenzan de toda conformación.  

Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla,  

la muerte les fermenta detrás de los ojos,  

y ellos caminan, lloran hasta la madrugada  

en que trenes y gallos se despiden dolorosamente.  

 

Les llega a veces un olor a tierra recién nacida,  

a mujeres que duermen con la mano en el sexo,  

complacidas,  

a arroyos de agua tierna y a cocinas.  

Los amorosos se ponen a cantar entre labios  

una canción no aprendida,  

y se van llorando, llorando,  

la hermosa vida. 

 (HORAL, JAIME SABINES, 1950) 
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