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RESUMO  

 

Este trabalho é uma narrativa ficcional a respeito do caminho marcial. Trata-se de 

uma tentativa de criar imagens que possibilitem instigar a imaginação e movimentar o 

conhecimento relacionado às artes marciais. O ensino, a guerra, a astúcia, a bravura, o jogo, a 

teatralidade e a imitação serão os principais temas aqui apresentados. O trabalho gira em torno 

do garoto Tenchu. Nascido em uma noite incomum de outono, viveu uma vida tranquila até o 

dia em que se vê forçado a sair de casa, apenas com sua mãe, irmã e alguns poucos bens 

materiais. Seu novo lar é um templo onde os habitante se banham em uma cultura milenar 

muito distinta da qual o garoto havia se construído. Nesta cultura o corpo e a mente sã são 

chaves para o total gozo da oportunidade única que é viver. Dotados de uma grande 

consciência corpórea e empatia pelo garoto, todos naquele lugar o ajudavam a enxergar a 

importância de ter estes dois fatores bem trabalhados. Para tal, usavam de mimetismos, 

práticas lúdicas, diálogos e, principalmente, a marcialidade nata ao homem. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de abordar de maneira sutil, diversos temas 

tratados durante o curso de Licenciatura em Educação Física realizado por este que vos 

escreve, com o intuito maior de auxiliar, inspirar e/ou até mesmo guiar aqueles que pretendem 

traçar o caminho de um amante do movimento, e em especial o das artes marciais. Tal como 

um ronin que no passado vagou pelas estradas do Japão feudal a procura de conhecimento 

trilhando o caminho da espada. Os amantes da cultura do movimento, nos anos atuais, vagam 

por centros urbanos, campos e tatames a procura de um aperfeiçoamento não só físico como 

também mental e espiritual. Pois estes, em sua maioria, entenderam que uma mente saudável, 

habita um corpo saudável. E principalmente, não há como fazer uma separação de corpo e 

mente, ambos devem trabalhar em harmonia e em sua totalidade.  

Colocar esses ideais em prática é um grande desafio e seja quem for que almeja 

sobrepujá-los deverá se adaptar as circunstâncias ao redor. Principalmente nos dias atuais, no 

qual os valores estão distorcidos e a corrida contra o tempo se faz cada vez mais presente. 

Porém, a Educação Física está aí, lidando com o conhecimento da cultura corporal criado até 

hoje pela humanidade. Basta ter dedicação para obtê-los, e principalmente, para absorvê-los e 

pô-los em prática.  

Do inicio ao fim, este trabalho tentará se manter em um texto com linguagem de 

simples entendimento e instigante, para que deste modo, entusiastas possam desfrutá-lo, visto 

que a intenção é abranger o maior número de pessoas. Conforme o herói desta aventura se 

desenvolver e consolidar aprendizagens, alguns temas envolvendo a cultura do corpo serão 

apresentados e debatidos. De modo que esse estudo seja o mais fluido possível. Lembrando 

que quem escreve, escreve para alguém com intenções e marcas pessoais: 

 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão – no campo, no 

mar e na cidade -, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de 

comunicação. Ela não está interessada em transmitir o “puro em si” da coisa narrada 

como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador 

para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, 

como mão do oleiro na argila do vaso. (BENJAMIN, 1987, p.205) 
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Inicialmente, deve-se levar em consideração que trabalhos voltados a Artes 

Marciais e suas interpretações em meio acadêmico, são escassos se comparado ao todo. 

Atualmente, o que mais se nota por aí, por motivos diversos, são os textos voltados para a 

esportivização das mesmas. O que é um reflexo do mundo atual. 

Infelizmente, a parte construtora de caráter das práticas de combate, hoje em dia, 

está ficando de lado, e muito disso se deve ao mercado feroz que move um capital imenso por 

volta dos esportes. 

A intenção dessas palavras, não é diminuir o valor dos esportes, mas sim prezar 

por uma visão mais abrangente do saber envolto as artes marciais. Estas práticas possuem sua 

importância histórica e cultural, entretanto, nota-se uma relação inversamente proporcional 

entre sua crescente mercantilização e sua valorização como agente transformador. Mas, 

mesmo com seus altos e baixos, ainda existem por aí inúmeros entusiastas, e esses por muitas 

vezes estão carentes de leitura voltada para o tema. 

O presente trabalho é uma narrativa voltada para um estudo sobre os aspectos 

motores, psicológicos e até sociais que envolvem e/ou envolveram as artes do movimento do 

passado e do presente. Para a desenvoltura de tal, há à disposição de livros e artigos que 

abordam o tema, e é claro e principalmente, a vivencia deste que vos fala. Neste processo, o 

principal local de estudo é o continente asiático, tomado como berço da maioria esmagadora 

de artes marciais que perpetuam até hoje. 
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2. O NASCIMENTO DO HERÓI 

 

Os deuses deram cores e gostos para aquela vila. Os moradores eram os mais 

variados possíveis, não havia naquela população, tratando-se de aspectos físicos, característica 

alguma em comum que ligassem aqueles que lá fizeram suas vidas, o que se tinha ali era uma 

grande variação de raças e tipos. Pessoas dos mais diferentes tipos físicos habitavam o local, o 

que verdadeiramente as uniam, eram seus hábitos que foram se consolidando com os anos e 

misturavam-se as mais variadas culturas, tornando-os únicos. 

A história conta que aquele vilarejo fora fundado por refugiados da grande Guerra 

da Forja, batalha essa que trouxe mudanças que reverberam até os dias atuais. Agora, com o 

clima de tensão que nasce por todo o continente de Blarsi, os mais velhos temem pelo futuro. 

Por todos os lugares, as histórias de guerra são recorrentes nos encontros casuais entre 

amigos, e a atual conjuntura mostra que as feridas causadas pelo conflito ainda não foram 

cicatrizadas. Há quem acredite que nunca serão, porém, o tempo corre, homens nascem e 

morrem a todo o momento. E naquele dia, e naquela vila, nascia o protagonista dessa história. 

Era outono, as flores caiam das árvores lembrando a todos sobre a transitoriedade 

da vida. O vento frio soprava forte naquela tarde de domingo, e consequentemente castigava 

os casebres mais improvisados, como aqueles que tanto se viam naquela pequena vila 

esquecida pelo Rei. A vila se localizava em uma ilha de um arquipélago pertencente ao reino 

de Mizu, porém o reino nunca voltou os olhos para aquela porção de terra isolada, de modo 

que não exercia muita influencia por ali, fato que fez com que muitos conhecessem aquele 

conjunto de ilhas como Ilhas Independentes. 

Basicamente, as moradias eram barracões reforçados com barro e outros materiais 

de pau a pique, o chão era de terra batida, e as janelas eram buracos na parede, coberto por 

cortinas improvisadas. Passando pela porta, tinha-se um cômodo grande e arejado com 

esteiras, normalmente feitas de palhas e peles de animais, nas quais os moradores dormiam. 

Ao noroeste da vila, envolta por um conjunto de árvores dançantes ao vento, 

estava uma cabana passando por um momento atípico. Em seu interior, uma mulher apertava 

a todo custo uma tira de pano que fora colocada em sua boca, numa tentativa de canalizar a 

dor que ela estava sentindo. Aos 30 anos de idade, esta era a segunda vez que ela iria dar a luz 

a uma criança. Ela estava deitada em um amontoado de esteiras e cobertores de pele, ao seu 

redor, haviam mulheres com vestes cerimoniais, ou o mais perto disto que puderam 

providenciar. O ritual se iniciara como de costume, assim que Telie sentira as contrações mais 
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firmes e freqüentes, a sacerdotisa já fora avisada e seus ajudantes convocados para subirem 

até a cabana e assim, dar início ao parto. 

Os costumes do país pregavam que o nascimento de uma criança dentro dos 

padrões oficiais, deveria ser efetuado dentro de um ritual. Mas naquela vila, fruto de 

populares de países tão distintos, com costumes nem sempre parecidos, a cerimônia ganhou 

um novo ar e era igualitária a todos. A sequencia dos acontecimentos dentro do ritual ainda é 

a mesma, porém, a influencia divina já não é mais tão requisitada como deveria ser. 

Provavelmente, devido ao sentimento de que os deuses fecharam os olhos para os humanos 

durante a Guerra da Forja. Ou talvez, isso seja resposta ao amontoado de culturas que se 

influenciavam ali naquele local. Os recursos para a cerimônia também não eram os mesmos, 

algumas coisas alteradas, outras subtraídas e/ou adicionadas. 

Naquela vila, a cerimônia já se diferenciava quanto à quantidade de pessoas 

envolvidas que eram condensados a apenas três pessoas, a parteira e mais dois voluntários. 

Mater, a parteira apareceu subindo o morro em direção a cabana de Telie caminhando em 

passos ligeiros. Em seu encalço, se encontrava uma garota de aproximadamente quinze 

primaveras e um senhor que deveria estar pra lá das 70 primaveras, porém demonstrava um 

vigor inesperado para a idade. Mater trazia consigo tiras de pano, enquanto a garota uma jarra 

de água, o senhor portava incensos, algumas ervas e também algumas tiras de algodão. 

Quando a parteira avistou o pai, lhe dirigiu a palavra: 

- Sudomi, então o momento chegou, certo? Pegue as crianças e chame quem quer 

que julgue desejável para a cerimônia. 

Enquanto dizia estas palavras, Sudomi pode ver claramente todos os anos de 

experiência que haviam naquela mulher. Com os seus 53 anos, sendo os últimos 30, como 

parteira, Mater já estava familiarizada com o processo. Tanto ela quanto o velho que a seguia, 

tinham características que condenavam seus antepassados do além mar, os chamados povos 

orientais. Com sua baixa estatura, pele ligeiramente amarelada, olhos rasos e o cabelo 

extremamente liso, mas que continha certa pigmentação esbranquiçada da idade na mulher, 

enquanto o do senhor era totalmente branco. 

- Está certo Mater, não nos decepcione. Disse o homem que não estava 

acostumado a receber ordens. Virando-se de costas, chamou pelas crianças e seguiu seu 

caminho. 

Assim que chegou de encontro a Telie e viu o interior da cabana, mentalmente a 

parteira já visualizou todo o procedimento. 

- Pai. Ela dirigiu-se ao ancião que a acompanhava. 
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- Tire-a da esteira e coloque-a encostada naquela parede, cubra o local com panos 

e dê-lhe o chá.  

- Hija – dessa vez ela se dirigia à garota - enquanto o Pai prepara a gestante, vá 

espalhando o incenso naquela direção – ela aponta para um canto do cômodo - até aquela 

outra, neste sentido - ela gesticula um movimento no ar – e esteja atenta quanto ao vento. 

A noite estava densa, o vento de outono obrigava Mater a ter uma atenção extra 

nas velas que iluminavam o local. Ela esperou que o senhor fizesse o que lhe fora pedido e na 

seqüência forrou o chão para a massagem e preparação para o parto. A massagem constituía 

em movimentos circulares na barriga e verticais nas costas da gestante, na altura da lombar. 

Mesmo com os anos de prática, Mater ficava tensa em momentos como aqueles, porém 

naquele dia ela estava mais tranqüila, pois sabia que Telie era disciplinada e seguira todas as 

recomendações de exercícios e alimentação. O que facilitava em muito o trabalho da parteira.  

Telie, mordendo a tira de pano que, a esta altura já estava bastante úmida, 

sinalizava que a hora havia chegado. Então o velho, que era o pai daquela aldeia, postou-se de 

costas para a grávida e apoiando-se na parede dava suporte para a ela, que teria que concentrar 

todas as suas forças para dar a luz. Eram em momentos como este que o Pai demonstrava seu 

vigor acima do normal para a idade. Ele precisaria manter a grávida apoiada por todo o tempo 

até o fim da cerimônia. De cócoras, Telie fazia contrações abdominais guiadas por Mater, que 

com uma tira de pano esperava o momento oportuno de ajudar a criança a nascer. Telie estava 

visivelmente tensa e preocupada, olhava constantemente para as mãos de Mater, na esperança 

que de uma vez por todas ela acabasse com a sua angústia. 

- Força Telie, sei que você está pronta para esse momento! – disse a parteira com 

uma voz vigorosa, quase como em forma de advertência. Olhando para baixo, ela completa – 

esta criança já é do mundo. 

Do lado de fora, o vento estava gélido e cada vez parecia mais forte. Adultos e 

crianças provindos tanto dos países do sul, quanto dos países do oeste, rezavam da maneira 

como lhes fora ensinados, cada um com suas peculiaridades. Verdadeiramente, nenhum 

presente naquela ilha era de fato um religioso, porém em momentos como aquele, a fé era o 

que sobrava. Todos estavam cobertos por mantas de pele e gorros para aliviar aquele tempo 

frio. Tochas formavam manchas no breu que se instalou naquela noite. Murmúrios de oração 

se ouviam, enquanto as pessoas se aconchegavam uma perto das outras para se aquecerem. Os 

minutos passavam lentos, o céu estrelado mantinha a lua hora clareando e hora se escondendo 

em nuvens. Olhando pela janela, que estava clara devido à iluminação interna de velas, as 
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pessoas conseguiam ver um vulto andando pela casa, seguido por uma breve nuvem de 

fumaça. 

Uma folha se desprendeu do galho mais alto da maior das árvores que cercavam o 

local, neste momento, estranhamente um calor foi tomando posse de todos. Enquanto a folha 

caia suavemente, não houve naquele local, um humano sequer que não acompanhou seu 

movimento gradativo. Era intrigante como ela se portava, demonstrando sutileza e leveza em 

seu movimento, mesmo com os ventos soprando com veemência para todos os lados. 

Executando um movimento pendular para baixo, quando uma corrente de ar muito rígida 

tentava lhe atravessar, ela levemente cedia e se esquivava, deixando a corrente seguir seu 

caminho enquanto ela seguia o seu. Era assim que conseguia manter-se harmoniosa, mesmo 

confinada no caos daquela noite de outono. 

Então, a folha passou de frente a janela e todos que estavam atônitos, por aquele 

momento estranho, começaram a se acalmar. Instantaneamente foram tomados por uma 

consciência de mundo, observando aquela forma harmoniosa pela qual a folha se 

desvinculava das turbulências, obtiveram a sensação de que a sutileza a adaptabilidade 

poderia ser a resposta que torna possível desvincular-se de tempestades. Se lhes fossem 

perguntado, seria difícil para qualquer um descrever qual era a sensação predominante 

naquele momento, todos pareciam hipnotizados por aquela folha. Paz interior, talvez fosse à 

palavra que mais chegasse perto de descrever algo naqueles segundos que pareciam eternos. 

Seguindo dançante em direção ao chão, a folha passou pela porta da frente e 

finalmente tocou o solo. O silencio era tal, que foi possível ouvir o pequeno baque seco do 

contato com a terra batida. 

No momento após o baque, seguiu-se um vento tão frígido e forte que levou a 

manta que cobria o corpo de muitos para as alturas, era como se um tapa fosse dado na face 

de todos que ali estavam. A lufada era longa, jogando folhas para longe, trazendo poeira aos 

olhos e fazendo um barulho excepcionalmente melancólico. As árvores balançavam com 

ímpeto, seus galhos pouco floridos batiam uns nos outros. Era como se a natureza daquele 

lugar estivesse aos prantos. Repentinamente todos tomaram a pesada consciência de si e do 

frio que sentiam, então uma ansiedade agonizante se instaurou. Foi nesse instante que um 

vulto da janela começou a se aproximar, indo anunciar o que ocorreu no interior da cabana. 

A mocinha, com seus 15 anos em flor, fechou a porta atrás de si. Puxando o 

cabelo para as laterais do rosto, desajeitadamente Hija disse: 

- Telie deu a luz a um... 
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Antes que pudesse terminar, a porta que estava atrás dela se abriu revelando a 

figura exausta de Mater, com suas mãos ainda portando algumas manchas de sangue, e uma 

tira de pano úmida nos ombros. Hija a seguiu com uma bacia nas mãos.  Então, a parteira 

mergulhou as mãos na bacia que continha uma substancia pastosa de tom vermelho, com as 

mãos desenhou um X na testa. Depois, com os pés juntos e os punhos vermelhos cerrados 

erguidos aos céus formando um Y com o corpo e sobre uma ventania constante, ela proferiu: 

- É um garoto! – aparentemente sua voz poderia ser ouvida por toda ilha – Telie e 

o bebê estão saudáveis e esperando o glorioso momento do Primeiro Sopro da Vida! 

A platéia ovacionou, bateram palmas e se abraçaram. Com o barulho que 

dominava lá fora, finalmente, um choro de criança pode ser ouvido de dentro do casebre. Fato 

que só acentuou a folia do lado de fora. 

Sobe o olhar do Grande Pai, Telie segurava o bebê choroso em seus braços. Ela, 

com suas 30 primaveras, corpo pequeno e de uma feição jovial, seus cabelos curtos e 

encaracolados estavam pregados na testa de suor. Agora ela estava deitada novamente em sua 

esteira, com um apoio maior de peles para suas costas enquanto limpava o garoto que ainda 

estava úmido por conta do nascimento. Grande Pai olhava para os dois enquanto revivia o 

momento exato da concepção em sua mente. 

Após horas de trabalho de parto, finalmente a espera parecia ter fim. O próprio 

ambiente da cabana mudou repentinamente. Mater sinalizou que estava de fato terminando, 

porém faltava ajeitar a criança numa posição ainda melhor. 

A criança nascera em meio a um silêncio profundo. 

Retirando a venda dos olhos, Telie trouxe a criança para mais perto de si e a 

abraçou mais forte. 

- Meu filho, você se chamará Tenchu. - Dizendo essas palavras, lágrimas 

escorreram de seus olhos.  

Ainda pensativo, o Grande Pai da Vila do Salgueiro fintava o horizonte. 
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Fig 1: A folha ao vento 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 



17 

3. COMO FLECHAS NA MÃO DO GUERREIRO 

 

As famílias naquela aldeia tinham algumas tarefas divididas entre homens e 

mulheres. Normalmente, os homens cuidavam da caça, pesca, lenha e confecção das cabanas 

e também iam com certa frequência para expedições ao país de Mizu para comercializar 

alguns produtos e fazer escambos.  As mulheres cuidavam de costura, artesanato, comida e 

das demais tarefas quando os homens iam para as expedições. Os únicos que se diferenciavam 

um pouco dos hábitos gerais da vila eram os de origem oriental, como Mater, o Grande Pai e 

seus parentes de primeiro sangue. Eles eram os moradores mais antigos daquela ilha, vieram 

muito antes da guerra, e ainda assim receberam muito bem os refugiados, tolerando suas mais 

diversas diferenças culturais. 

Crescendo com as outras crianças, juntamente com sua irmã mais velha Alefa, 

Tenchu teve uma infância normal. Com o passar dos dias, após seu nascimento, adquiriu a 

mesma pele negra e cabelos crespos de seu pai e sua irmã. Agora com sete anos, passava parte 

do dia com sua mãe, que enquanto executava seus afazeres diários, contava-lhe histórias de 

sua infância, do lugar de onde havia vindo, dos parentes que o jovem tinha espalhados pelo 

continente e outros temas que Tenchu ouvia com curiosidade. 

Algumas ocasiões ao anoitecer, quando seu pai chegava, a harmonia construída 

durante a luz do sol rapidamente era dissipada. Cansado da rotina de trabalho braçal, Sudomi 

descontava suas frustrações em Telie, o que resultava em desavenças e atitudes violentas e, 

por mais que o casal tentasse esconder, essas discussões eram visíveis aos dois irmãos. Em 

dias de folga, eventualmente Sudomi ensinava Tenchu alguns movimentos rudimentares de 

autodefesa. Dizia-lhe como o mundo do além-mar é violento, como fora a guerra e 

principalmente, contava-lhe que, como homem, ele não deveria mostrar fraqueza e jamais 

deixar que outro homem lhe desafiasse a honra. Seu filho, por gostar muito de histórias, ouvia 

também essas de seu pai com atenção. 

- Venha cá Tien, segure minha mão, tenho algo a te ensinar – disse o homem para 

seu filho. 

Tenchu caminhou com uma expectativa alegre, típica de criança. Apesar de rígido 

com os demais, Sudomi era mais afetuoso com seu único filho homem, resultando em um 

grande apreço do mesmo para com ele. 

Quando o menino segurou sua mão estendida, Sudomi o olhou com seriedade e 

disse: 
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- Olhe bem, se alguém vier com desrespeito, segure a mão do insolente assim. 

Puxe o braço dele para você assim, e faça este movimento – de supetão, Sudomi com a outra 

mão segurou o polegar de Tenchu, que havia se aproximado, e puxou-o para trás, causando 

uma dor aguda e repentina. No susto, Tenchu desvinculou as mãos do domínio do pai e 

acertando-o com um golpe na altura da barriga.  

- Waahahaha até que você leva jeito garoto, hahaha! 

Assustado com a situação e ainda atordoado pelo golpe no dedão, Tenchu ficou 

estático. Mas, vendo seu pai sorrindo, riu também, mesmo sem entender do que estavam 

rindo. 

- As pessoas dizem que uma guerra se aproxima, mas é uma baboseira! A 

verdadeira guerra nunca acabou e nunca acabará. Não importa como chamam, não existem 

guerras aqui e guerras ali. O que existe é uma única guerra, e esta é sem fim! Enquanto 

homens caminharem sobre este céu, viveremos em guerra, kahaha! 

Tenchu fez uma carranca, lembrou-se das palavras de sua mãe que lhe dizia para 

não dar “trelas” para seu pai, quando ele falava dessas coisas. Segundo ela, ele teve um 

passado triste e ainda sofre com isso. Por vezes, quando isso acontecia, ele ia ver sua mãe, e 

nesse dia também quis fazê-lo. 

Telie estava sentada em uma pedra posicionada nas proximidades de sua casa. De 

tempos em tempos ela retirava vagens de uma sacola e separava as sementes, jogando-as em 

outro recipiente, deixando as cascas caírem no chão. Quando Tenchu chegou, ele quis saber o 

que era aquilo que ela fazia. 

- Veja bem Tenchu, mesmo dentro destas cascas duras de aparência rígida, 

existem as sementes nutritivas que vão alimentar toda uma família por dias. Esta vagem é um 

exemplo de que não devemos nos apegar tanto a aparências. Além dos olhos, devemos 

enxergar com o coração – neste momento Telie olhou para Tenchu - haha que cara é essa meu 

filho? 

- Ah não mãe, por hoje chega! Gosto de histórias, mas às vezes vocês exageram 

nos conselhos. O pai ficou a tarde toda me dando conselhos e mais conselhos, agora estou 

com um dedão doendo!!  

Numa tentativa de expor sua indignação, Tenchu franziu tanto o rosto que sua 

mãe jurava que ele não enxergaria nem uma melancia, se uma fosse jogada em sua direção. 

Para completar a carranca, esticou um beiço e uma lágrima estava sendo espremida por entre 

seus olhos, precipitando-se para fora das pálpebras. 
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- Nossa meu filho, que cena – entre risos ela completou - Não faz esse bico não, 

por acaso o senhor está com fome?  

- Não estou achando graça nenhuma – ele acentuou a birra.  

- Então porque não vem aqui ajudar sua mãe? Um menino sadio desses gastando 

tanta energia com carrancas... 

Tenchu desfez a careta e se aproximou de sua mãe. Ao olhar para ela, agora mais 

sereno, ele pode ver quão radiante e feliz ela estava. Aquela tarde de sol, as sombras 

propiciadas pelas árvores ao redor, cachos e vestido ao vento, davam a ela um ar 

excepcionalmente jovem, sua pele parda foi se contrastando com a pele negra de Tenchu, 

quando este se aproximou para ajudar-lhe na tarefa. A figura dos dois, vista da distancia certa, 

poderia até mesmo compor uma bela pintura. 

- Mãe, por que você está tão feliz? 

- Pela manhã, fui até a casa de Mater e o Grande Pai estava lá e... 

- Ah, o Iroh é tão legal mãe!! 

- Tenchu, já te disse para não chamá-lo assim. Muitos podem se chatear com essa 

atitude sua.  

- Mas mãe, ele mesmo já falou que não gosta de ser chamado com tanta pompa! 

Quando novamente o rosto de Tenchu começou a se contorcer em uma nova 

carranca, Telie prosseguiu: 

- Olha meu filho, acontece que o Pai quer te ver... ele não me disse do que se trata, 

mas parece que ele realmente tem muito interesse em você rapazinho. 

Tenchu deixou cair sementes e cascas que estavam em suas mãos, serrou os 

punhos e ergueu os braços para cima:  

- Arrááá mããee!! Nossa, será que eles vão me ensinar alguma arte oriental?! 

Tenchu saiu correndo em círculos e vibrando, Telie sabia que o garoto teria no 

mínimo uma reação como esta. 

 – Haha menino, sabia que o senhor iria ficar assim!! – Como quem fora atingido 

por uma ideia, Telie levantou-se e pôs-se de frente a Tenchu – Por favor, guarde segredo 

sobre isso, tudo bem? 

O jovem, apesar da euforia, notou com facilidade a seriedade com que a mãe 

estava se portando. Então, Tenchu tentou por em prática o que ouvia nas histórias dos povos 

orientais. Ele respirou fundo, sentou-se e manteve uma postura neutra. 

Admirada, Telie o encarava. Não raro ele tomava tais atitudes, algo diferente 

havia naquela criança. De algum modo, ela sentia que Tenchu tinha alguma ligação com os 
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povos do além mar como o Grande Pai. Ela, que já era amiga de Mater e sua família, sabia 

que chegaria o dia no qual Tenchu iria se aproximar deles, mas não quando e nem como! 

Agora, peças de algum quebra-cabeça estavam se conectando em sua mente. Porém ela estava 

sem saber como chegaria com essa notícia em casa. Sudomi estava com planos de introduzir o 

filho no ramo de pescas, em uma tentativa de ter uma mão de obra que em nada perca para a 

sua o apoiando e duplicando os ganhos. Contrariá-lo sempre era desgastante, ainda mais se 

tratando do seu serviço. Em sua cabeça, desde o momento no qual recebera a noticia do 

próprio Pai, Telie já arquitetava em sua mente como consolidar o desejo do ancião com os de 

Sudomi.  

Remoendo a memória do encontro, ela se lembrou de quando pediu ao Grande Pai 

que tivesse paciência, mas sem querer contar o real motivo. 

- Tudo bem Iroh, trarei-o aqui... 

O velho não conteve uma gargalhada, Telie sempre lhe foi muito cortês e nunca o 

chamava por seu nome real.  

- AHHHHHH! Conto com você criança! 
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Fig 2. Tenchu Meditando 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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4. LUA, SURPRESA E MUDANÇAS  

 

No dia seguinte, tomando café da manhã, Telie se dirigiu para Sudomi: 

- Sudomi, vou limpar minhas coisas e as coisas das crianças, mas para isso, 

preciso organizá-las em caixas. Estou falando antes para que não se assuste com algumas 

mudanças na casa nesses dias que estão por vir... 

- Humf! – ele bufou com certo desdém - contando que a casa fique limpa, faça o 

que bem entender. 

Dois dias se passaram. No fim da tarde, quando Sudomi chegou do serviço, 

encontrou ao lado das palhas, nas quais dormiam, três caixas vazias. Já suspeitando do porquê 

de estarem ali, não disse nada, apenas se sentou ao lado dos outros e foi comer. 

Na manhã seguinte, após a partida de Sudomi, Telie instruiu as crianças para que 

colocassem seus pertences mais importantes naquelas caixas. 

- Estou organizando uma arrumação nessa casa, andem e peguem só o essencial, o 

supérfluo deverá ser esquecido. Tudo deverá caber naquelas duas caixas. 

Dois dias se passaram. No dia anterior Telie havia dito para Alefa o que 

aconteceria naquela noite: 

- Filha, amanhã de noite iremos levar suas coisas e as coisas de Tenchu para o 

complexo dos Mais Antigos. Chegará um homem em uma carroça, então quando chegar a 

hora, quero que você me ajude a levar as caixas e acorde seu irmão. 

Alefa imediatamente compreendeu do que se tratava, no fundo era o que ela mais 

queria, porém estranhou ser assim tão de repente.  

- Mãe, sei de sua amizade com Mater e com o Pai, mas o que eles tem a ver com 

esta situação? O pai não vai gostar nada de saber disso. 

- Filha, muito antes de conhecê-los, já ouvi histórias de como os povos de Kaze 

podem ser confiáveis e empáticos. Podemos aprender muito com eles. E além do mais, seu pai 

não saberá de nada – fintando o vazio, Telie continuou – seu irmão é novo e talvez não 

compreenderá, por isso preciso de sua ajuda.  

- Mãe, tudo bem... já esperava por isso. 

Alefa também passou a fintar o vazio, perguntando-se como seria a vida daqui 

para frente. Apesar de sua pouca idade, treze anos, sua conexão com sua mãe permitia-lhe 

entender a situação delicada na qual eles viviam, mesmo que passando pela percepção de uma 
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criança. Acontece que Telie e Alefa não eram apenas mãe e filha, eram melhores amigas e 

ambas sabiam disso.  

Agora, chegado o dia, as duas estavam na porta da cabana avistando longe ao mar, 

a pequena frota da aldeia partir mar adentro, rumando a Mizu para mais uma expedição. A 

noite estava gélida, a lua e as estrelas brilhavam como nunca. Era uma noite que inspiraria 

poemas até no mais desacreditado dos poetas. Porém, a mente daquelas duas estavam em 

tamanha ansiedade que nem se a própria lua lhes dissesse para repararem em seu brilho elas o 

notariam. Paradas ali, enquanto o mar sugava a frota, elas ouviram ruídos daquilo que se 

assemelhava a uma carroça. Ao longe viram, o que parecia ser uma estranha carroça, de 

tamanho diminuto se aproximando, Telie não demorou e pediu para que Alefa chamasse 

Tenchu. 

- Vamos Tenchu, acorde! 

- Hmm, o que que foi? .... me deixa! 

Alefa impaciente puxou as cobertas e empurrou Tenchu para o chão de terra 

batida. 

- Vamos visitar os mais antigos e a nossa carona já está lá fora!! 

Apesar de saber que não se tratava de uma simples visita, a garota o disse, assim 

como fora pedido por sua mãe. Tenchu lembrou-se daquilo que sua mãe havia lhe dito dias 

atrás e então, saltou da coxa e foi em direção à porta, sua admiração por aquele povo o levou 

automaticamente a querer conhecer quem era aquele que viera dar-lhes carona. 

Chegando a porta Tenchu exclamou: 

- Uah mãe, como assim! 

Telie também estava intrigada. Acontece que a figura da carroça que se 

aproximava na verdade era um homem com um riquixá de madeira marrom com detalhes em 

verde escuro. O riquixá era maior que os convencionais que, raras vezes, apareciam naquela 

aldeia. De postura ereta em sua frente, havia um homem baixo, uns um metro e sessenta de 

corpo atlético. Uma tira de pano acoplada a um cachecol tampava a parte inferior de seu rosto, 

enquanto a parte de cima até um pouco mais acima da sobrancelha estava tampada por um 

sombreiro de palha de formato cônico. Vestia um quimono verde musgo e uma calça preta 

atada por faixas até a altura da canela. Arrumado também com chinelos de palha, seu 

quimono estava rasgado na altura dos ombros, deixando amostra braços e ombros que embora 

de tamanhos medianos, eram muito bem definidos. Mesmo com a aparência de um soldado, o 

homem transpunha serenidade em seus gestos e sem dizer uma só palavra, indicou aos três 

que colocassem seus pertences dentro do riquixá. Após terem feito, ele iniciou uma marcha 
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morro abaixo, voltando por onde havia vindo, sendo seguido pelos demais em seu encalço. 

Tenchu e Alefa entreolharam-se intrigados enquanto Telie olhava para trás, como quem dava 

um adeus silencioso a sua antiga cabana e a todas as lembranças que tinha ali. 

Findada a descida do morro, o rapaz estendeu os braços apontando-os para a 

carroça do riquixá, dando a entender que era para os três se acomodarem ali. 

Alefa sem pestanajar começou a se direcionar ao acento, porém foi barrada pelos 

braços estendidos de Telie, que também teve que conter Tenchu pelo ombro. 

- Por favor, não queremos abusar da boa vontade de vocês, estamos em condições 

de caminhar e não vamos lhe dar esse incômodo! 

O homem olhou para a mulher, ela lhe devolveu com um olhar ávido. O homem 

olhou para Alefa, ela lhe devolveu com um olhar cansado. O homem olhou para Tenchu e viu 

que este praticamente dormia em pé escorado em sua mãe. 

Então o homem virou-se para a carroça do riquixá, segurou suas duas hastes de 

madeira apoiando-as por cima de seus antebraços, separou os pés na largura dos ombros, 

respirou fundo e flexionou os joelhos inclinando o corpo levemente para trás. Espantosamente 

a carroça, mesmo com tudo que estava em seu interior, começou a se elevar acima do chão, 

com a mesma velocidade que o homem se inclinava para trás. Seus braços se enrijeceram e 

seus ombros e trapézio se definiram ainda mais, fazendo saltar algumas veias que percorriam 

os seus braços como afluentes de um rio. Com um giro de calcanhares o homem posicionou o 

riquixá, que estava cerca de um metro suspenso no ar, de frente aos três e ali o deixou. Só o 

peso das caixas deveriam ser uns trinta quilos, porém mesmo assim a carroça pousou no chão 

com suavidade. Então o jovem acenou com a cabeça, indicando novamente para todos se 

recostarem no interior do requixá. A mensagem foi simples “aquilo não seria nenhum 

incomodo físico para aquele homem”. 

Entendendo perfeitamente as palavras não ditas do rapaz, Telie colocou Tenchu e 

ajudou Alefa a subir também. Mas ainda assim, quis caminhar por si mesma, no encalço do 

riquixá. 

- Isso pra mim também não será o menor esforço - Disse Telie enquanto suas 

pernas disfarçavam o cansaço daquele dia atípico - Além do mais, não é tão longe - tentou se 

justificar. 

Mas o homem demonstrou indiferença e seguiu sua marcha, devia fazer apenas 

quinze minutos que saíram da cabana. Eles tinham cortado a aldeia pelos flancos para evitar 

serem vistos, até que chegaram a uma estrada desenhada por mata fechada em suas bordas. 
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Era o caminho mais longo, mas discrição era necessário, por isso, tornou-se este o caminho 

mais viável. 

Enquanto caminhavam por aquela estrada, Telie notou que o rapaz em alguns 

momentos diminuía suas passadas e adquiria uma caminhada mais consciente. Ela comparou 

este caminhar com o caminhar dos gatos que rondavam sua casa, quando estavam prestes a 

saltar em algum alvo. O homem encolhia os largos ombros e caminhava silenciosamente, de 

modo que apenas o riquixá emitia algum som.  

Em um determinado momento, o jovem apoiou o riquixá em uma rocha de altura 

mediana e fez um sinal com as mãos, para que Telie o esperasse ali. Imediatamente uma 

aflição atingiu-a: 

- Ei, o que está querendo fazer?! 

Ela iria continuar dizendo algo, mas o homem começou a tomar inusitadas ações 

rápidas. Ainda em silêncio, ele agachou-se encostando uma das mãos no pó da estrada, e com 

seus olhos atentos varria a área ao redor, com a outra mão descobriu o pano que passava pelo 

pescoço e pelas orelhas. Telie intrigada, sentia um arrepio percorrendo sua espinha. Para ela, 

aquele homem parecia possuído pelo espírito de algum felino, evidentemente ele estava 

tentando clarear todos seus sentidos para encontrar algo. Telie fitava os traços finos que se 

mostravam no rosto do jovem. Então, o homem levantou-se, deu alguns passos para trás e 

voltou a fazer o sinal de espera para ela.  

Em uma contração rápida de músculos, o homem correu em direção a outra borda 

da mata e deu um salto voraz para dentro dela. Telie não conseguiu conter o susto e soltou um 

grito estridente que imediatamente causou movimentações em pontos diferentes da mata, 

eram sons de gravetos sendo quebrados e pequenos galhos de árvores sendo partidos como se 

algum animal fugisse. No lugar onde o homem havia pulado, podia-se notar uma 

movimentação constante e mais galhos partidos. 

Apesar dos vários acontecimentos, a movimentação durou cerca de alguns 

segundos e parou. Foi aí que Telie pode ouvir um suspiro e o barulho de algo sendo arrastado 

aproximando-se. 

Depois disso, a lua clareou o vulto que se aproximava e tornou possível identificar 

os 1,60m do homem que os guiara até ali. Ele arrastava consigo três homens desacordados e 

três adagas de metal barato. Tenchu de imediato recordou as odisséias de heróis orientais e 

correu de encontro até o jovem. E disse com euforia: 

- Uau soldado, não acredito que somente um homem, matou três homens 

armados! Iguais nas lendas!! Uau! 
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 - Por favor, mantenha a discrição nessa área criança – novamente, quando sua 

voz afiada cortou o ar, contrastando tanto com sua figura, todos olharam para o soldado com 

estranheza. 

O jovem então disse, olhando nos olhos de quem o encarava: 

- Em primeiro lugar, eles não estão mortos. Em segundo, não sou um soldado. E 

em terceiro... – retirando novamente o cachecol que lhe cobria o rosto, colocando-o abaixo do 

queixo e retirando também o sombreiro – Em terceiro, eu não sou um homem! 

Uma brisa noturna assoprou pelo rosto daquela mulher de feições felinas 

balançando suas, agora libertas, madeixas. Seu rosto oblongo era marcado por dois olhos 

orientais que pareciam serem talhados por uma adaga de precisão, de tão estreitos e ligeiros 

que eram. Seus cabelos eram de um preto tão extremo que refletia as luzes da noite em suas 

madeixas. Descendo pelos olhos, tornava-se notável seus zigomáticos marcantes nas bordas 

laterais do rosto que, mais em baixo continha um nariz arredondado seguido de sua boca, que 

se fazia ouvir sua voz acentuada. 

- Estão vivos, mas continuarão dormindo por um bom tempo, vamos continuar o 

trajeto antes que algum amigo sinta falta desses três.  

Jogando as três adagas dentro do riquixá, a garota dirigiu-se a eles: 

- Por favor, peço que dessa vez entrem todos dentro da carroça, deste modo 

poderemos chegar lá mais cedo. Sem querer ofendê-la Srta. Telie, você nos é uma hospede 

muito querida e está notavelmente cansada. 

- Não pode ser que você era uma garota esse tempo todo! – disse Alefa com 

espanto – eu jama... 

- Não pode ser – disse Tenchu tão atônito que nem notara que cortou a fala de sua 

irmã – por acaso seria você a Mulan?! 

A garota ficou tão espantada com a ingenuidade da criança que a confundira com 

um conto tão antigo quanto sua própria família, que não conseguiu conter a gargalhada. 

- Não garoto, podem me chamar de Hija. 

Entrando no riquixá, Telie acenou com a cabeça e depois perguntou: 

- Mas Hija, quem eram eles? 

- Muito provavelmente eram saqueadores do reino de Mizu, ou até mesmo de 

Tsuchi. Basicamente são bandidos que aproveitam que a nossa ilha fica vulnerável em tempo 

de expedição, quando a maior parte dos homens daqui estão fora. 
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- É, mas se as mulheres daqui fossem todas como você, estaríamos sempre 

seguras... Disse Alefa em um sussurro tão baixo, que parecia mais um pensamento que sua 

boca deixara escapar. 

- Sim, você tem razão – Hija fez uma pausa reflexiva - mas sou treinada para que 

minha mente e minhas capacidades físicas estejam sempre na sua melhor forma, desde o dia 

em que nasci. 

- Mu... Digo, Hija – Consertou Tenchu desajeitadamente – nem os homens de 

nossa aldeia são assim! Alefa e Telie entreolharam-se como quem concordavam com a 

posição de Tenchu. 

- Garoto, infelizmente, a maior parte das pessoas se preocupam com problemas 

que não são reais e se esquecem de uma das coisas que temos de mais concreto. 

- E o que seria? – Tenchu interrogou. 

Neste momento, todos fizeram silêncio, apenas as rodas do riquixá e a brisa 

noturna se fizeram ouvir. Sempre de costas para todos, visto que tinha que puxar a carroça, 

Hija perguntou:  

- Você consegue se lembrar de algo que esteve com você, todos os dias da sua 

vida e em todos os momentos? 

-... seria minha mãe? – Disse Tenchu com expressão interrogativa olhando para 

Telie. 

- Não, sua mãe também tinha os afazeres dela, ela até poderia estar todos os dias 

ao seu lado, mas não o tempo todo. 

Impaciente e sem saber a resposta, Tenchu fez uma carranca e se encostou de 

lado, fingindo não ter interesse em descobrir. Então, Hija parou o riquixá e com aquele 

silêncio noturno, sua voz marcante parecia retumbar por dentro do crânio de todos aqueles 

que a ouviam. 

- Garoto, minha mente e minha alma são representações daquilo que eu sou, 

porém, ninguém consegue ver ou sentir, e isso dificulta minha expressão por esse meio. Já o 

meu corpo é aquilo que transpõe a essência do meu ser, do plano intangível de meu interior, 

diretamente para o mundo físico e real. Então, para que eu desfrute o real significado daquilo 

que sou, independente da situação, minha mente e meu corpo devem estar sempre em uma 

ávida e saudável sintonia. Só assim serei uma real expressão de mim. 

Aquelas palavras ficaram ecoando pela noite, até que Hija seguiu sua marcha.  

- Você poderia me ensinar isso, moça?! 
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A voz de Tenchu saiu tremula de ansiedade. Vendo a empolgação dele, mas sem 

parar de caminhar, Hija virou o rosto para trás e respondeu: 

- Fique tranquilo garoto, durante um bom tempo essa será minha maior prioridade. 
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Fig 3: O soldado do Riquixá 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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5. NA ESCOLA DE ARTES MARCIAIS DO GRANDE PAI  

 

Dois meses se passaram desde o dia em que Sudomi saiu em expedição e Telie 

organizou sua partida do antigo lar. Daquele dia em diante, ela e seus filhos seriam abrigados 

na região dos Mais Antigos, que eram os povos do país de Kaze que viviam naquela ilha a 

mais tempo que todos, por isso, recebiam esse apelido. 

Afastado da vila, ao pé de uma montanha, se encontra a construção. Por estar 

distante, a moradia dos antigos está a um nível acima da aldeia, de tal modo que em 

praticamente todos os cantos, ali é possível avistar a Vila Salgueiro, inclusive sua milenar 

árvore. O local era feita com o máximo de semelhança possível da arquitetura encontrada 

tradicionalmente em templos no país de Kaze. Lá, não há muros, a construção fica em um 

local mais elevado, de tal modo que o que quer que fosse que tentasse chegar ao local pela 

frente, seria visto de longe. E pelas costas, o local era protegido pelas montanhas, que 

abraçavam o lugar. 

Composto por seis casas e um grande templo ao centro, com um pátio e jardins 

compondo o fronte. As construções em modo oriental traziam uma paz para quem as olhasse, 

mostrando a harmonia entre a arquitetura humana e a arquitetura da natureza, ou arquitetura 

dos deuses, como alguns diziam ali. 

O sol até então estava começando a se despontar no horizonte, o céu se encontrava 

acinzentado, havia garoa e as plantas ainda portavam orvalho, quando ele saiu do templo. 

Caminhando com passos calmos, um homem de avançada idade, portando uma túnica e um 

manto de cor laranja, se direcionava a um poço que se encontrava alguns metros ao lado do 

grande templo. 

Em suas mãos há um rosário com miçangas consideravelmente grandes que ele 

girava nas mãos. O homem tinha um caminhar envergado devido ao passar dos anos, porém 

sua feição tranquila e feliz, dava a impressão de que foram anos saudáveis e muito bem 

vividos.  

Após um tempo caminhando, o velho se encontra com o poço. No poço, havia 

uma estrutura na qual sustentava um grande sino dourado com detalhes em alto relevo. 

Quando se aproximou, o senhor fez uma longa referência e retirou uma enorme baqueta que 

se encontrava suspensa por uma tira de pano em sua cintura e deu quatro batidas suaves no 

sino. Assim que terminou, ele aguardou por um momento. Apesar da suavidade com a qual 

ele tocou o sino, a geografia daquele lugar fez com que o som fosse ressoante em todo o local. 
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Após alguns instantes admirando o horizonte, ele voltou a tocar quatro batidas no sino. Desta 

vez, assim que ele terminou o último toque, em alguma casa alguém correspondeu com três 

toques subsequentes. O homem aguardou novamente e reiniciou os toques e logo foi 

correspondido novamente. Dado o instante seguinte, o homem tocou seus quatro toques que 

foram correspondidos pelos três seguintes, que por sua vez teve seu batuque entrecortado por 

outros dois toques de um terceiro lugar. Assim foi seguindo até que em um determinado 

momento o velho não tocava as quatro batidas sozinho e nem os outro dois tocadores, porque 

agora em todas as casas, sinos tocavam em uníssono uma suave música de despertar. E em 

todos os dias, juntamente com o sol, aquela montanha despertava com música. 

- Vamos Tenchu, os sete sinos já estão tocando, arrume suas coisas e vamos nos 

encontrar com os demais. 

Quem falava era um dos colegas de quarto de Tenchu que havia percebido que ele 

ainda não tinha acordado. Tenchu olhou para os olhos apertados que o encaravam com 

seriedade e respondeu que já estava indo. 

- Ten, ainda está aí menino!? Quem lhe chamara agora era sua irmã que passava 

no corredor de frente ao seu quarto 

 – Vamos, hoje é dia de treino físico!  

Ouvindo tais palavras, Tenchu se apressou, pois sabia que se demorasse muito 

poderia se complicar. Os Antigos, apesar de muito flexíveis com diversas coisas, em alguns 

pontos eram rígidos e sistemáticos. E o tratamento e asseio pelo corpo saudável era um 

desses. Porém, para eles, um corpo saudável não era simplesmente um corpo livre de doenças, 

era um corpo com suas capacidades bem desenvolvidas. Eles sabiam que não era possível ser 

perfeito em tudo, mas buscavam um corpo que, como Hija havia dito, deveria saber se 

expressar. E para tal, era preciso um corpo tão fluido e flexível quanto uma mente saudável. E 

então deveria ser um corpo sempre em movimento. 

- Tô indo... Assim dizendo eles saíram da casa, o lugar já estava movimentado 

pelas pessoas. Sempre que encontravam com alguém faziam uma saudação e uma reverência. 

Apesar de ainda estarem se acostumando com tudo, aquele hábito facilmente fora absorvido e 

agora já está tão incorporado que não percebem quando o fazem. 

Atravessando o pátio se adentraram ao templo e lavaram o rosto em uma bica que 

havia ao pé da montanha. Pessoas trajando túnicas passavam por eles, toda montanha estava 

de pé para encarar o dia. O bater dos sinos, a cordialidade e até a própria montanha parecia 

estarem dispostos a proporcionar uma manhã ótima a todos. 
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Os habitantes de Kaze sabiam que um dia produtivo era construído a partir de 

pequenos detalhes que ao cair da noite somariam um dia pleno. Todos iam até a bica para 

despertarem melhor, em seguida iriam se encontrar no refeitório e se servirem do café da 

manhã, basicamente composto de frutas, pão, chá e alguns outros mantimentos produzidos no 

próprio lugar. Não era lei, mas não se comia carnes ali, tudo basicamente devida a grande 

empatia que todos tinham para com os animais que viviam ao redor. 

No refeitório, antes de sentarem-se, as pessoas passavam em uma grande mesa 

onde havia o que seria servido no dia. Estendendo uma bandeja, esperavam serem servidos 

por outros colegas de acampamento. Tenchu já tinha observado que independente das 

diferenças de gênero, todo mundo trabalhava com igualdade e em todas as funções. As únicas 

poucas diferenças se referiam ao cuidado com a faixa etária, sendo a atenção principal voltada 

para os idosos, grandes detentores de conhecimento e as crianças, as grandes detentoras da 

esperança. 

Outra diferença também era que alguns tinham experiências e talentos de sobra 

em determinada área, então voluntariamente ou por indicação, aquela pessoa seria a principal 

representante daquela área.  

Por exemplo, Hija, que era parte do corpo de professores, Kuki o chefe de 

cozinha, que por sinal naquele dia foi também o responsável pelo sino principal. Porém, nada 

impede de terem rotações nas tarefas, inclusive, havia um conhecimento no senso comum de 

que rotação de tarefas era essencial para a plenitude. 

Após todos já estarem sentados, Hija se levantou de sua mesa e pediu atenção a 

todos: 

- Para a minha turma de hoje gostaria de lembrá-los de que haverá treino físico 

nas proximidades da montanha... Ela fez uma pausa e olhou para os jovens ao seu redor: 

 – Não haverá objeções, podem levar o que quiserem, porém, terão que carregar 

tudo o que levarem. E não se preocupem, não temos tempo de volta, porém as refeições lhes 

serão dadas quando for à hora certa.  

Olhando para todos, ainda de pé, Hija mentalmente fechava os planos para aquele 

dia. Sentados e já absortos em seus pensamentos, as pessoas daquele lugar eram únicas e ela 

faria o que fosse possível para defendê-las, mesmo que isso contrariasse preceitos pacifistas 

que foram passados pelo próprio Grande Pai. 

Tudo o que ela pretendia era preservar a harmonia tão zelada por todos ali. Uma 

aparente guerra está em curso e, infelizmente, em algum momento ela chegará fumegante por 

aquele grande oceano que os circunda, era só questão de tempo. A jovem sabia que até 
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mesmo o Grande Pai considerava isso, tanto que agora os treinos físicos eram mais constantes 

e a partir daquele dia, os treinos marciais também seriam essenciais. 

Após o café da manhã, preocupada com a reputação de desleixo que se envolvia 

por seu irmão mais novo, Alefa se adiantou em seus afazeres e foi acompanhar Tenchu. A 

intenção dela era de que estando próxima a ele, faria de tudo para inibir as mais variadas 

distrações que ele criava e resultavam em atrasos. Por sorte, ambos estavam incumbidos da 

tarefa de limpar o refeitório após o café da manhã. 

Esta tarefa normalmente era regida por Kuki que além de limpar, organizava os 

preparativos para adiantar o pessoal que seria responsável pelo almoço. Porém, naquele dia 

ele poupou quem iria para a atividade fora desta tarefa. 

- Podem ir, hoje vocês terão um dia longo. 

Chegando lá, praticamente todos já estavam prontos, esperando apenas que Hija 

tocasse o segundo toque do sino. Quando ela avistou Tenchu chegando antecipadamente, 

tocou o segundo toque apenas por protocolo e se direcionou ao grupo. 

- Muito bem Tenchu, chegou dentro do horário. É uma prova de que a mudança é 

sempre possível. – Hija terminou sua fala olhando para Alefa, sabendo que ela fora 

importante no processo. 

De todos os antigos, Hija era uma das que mais tinha contato com os aldeões e 

outros moradores do além-templo, pois ela fora referência em assuntos exteriores. Assim 

sendo, era a que mais interagia com ocidentais e suas ideias. E esse era o principal motivo de 

muitos dos questionamentos que ela fazia sobre as milenares tradições orientais. Pegando uma 

bolsa de pano e pendurando-a nas costas, Hija disse para que a seguissem e começou a 

caminhar se retirando do templo, passando por uma estrada naturalmente forjada pelo 

constante caminhar de pessoas e animais.  

Pouco tempo depois de caminharem na direção oposta à aldeia, já estavam 

adentrando-se na famosa Floresta Sosen. A floresta é conhecida por suas lendas sobre 

espíritos e seres místicos que perambulam por sua mata fechada. Caminharam por algum 

tempo adentrando-se na floresta, até que encontraram uma clareira onde havia um homem a 

espera do grupo. 

Sentado na posição de lótus e de olhos fechados, o homem usava um óculos 

simples que protegia seus olhos espertos que, com os anos, foi sendo coberto por uma camada 

de pele em suas laterais. Deveria ter em média cinquenta primaveras ou mais e sua aparência 

era extremamente carismática. Tenchu já o tinha visto algumas vezes cuidando do jardim 

frontal do templo. Inicialmente ninguém deu muita atenção para aquele homem, porém tudo 
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mudou quando souberam que ele fora um dos principais professores do templo. E foi ele 

quem ensinou a maior parte das coisas a Hija. E ninguém ali daquela ilha, incluindo os 

ocidentais, duvidavam das habilidades de Hija. 

- Olá crianças, o treino de hoje será nessa floresta. Usaremos deste domínio 

natural para a execução do que planejamos. Por favor, aproximem-se irei explicar o que 

estamos planejando. 

Após ter se apresentado como Ren, ajeitou-se inclinando para as crianças, coçou 

sua barbicha com uma mão e com a outra pegou um graveto e começou a desenhar algumas 

explicações no chão de terra. 

- Vejam! Ele desenhou uma silhueta humanóide com uma forma amorfa na altura 

do crânio. Desta forma amorfa saíam linhas que se direcionavam pelo tronco e de lá se 

ligavam a pernas, pés, braços e mãos.  

– Alguém arrisca me dizer o que é esse desenho? 

Após alguns palpites, acertaram que se tratava de um ser humano. Ren explicou 

que aquilo a mais era o que os ocidentais chamavam de sistema nervoso, e ele percorria por 

todo o corpo humano. 

- Crianças, todos os movimentos do corpo de vocês vem a partir de um comando 

dessa massa aqui chamada cérebro. Olhem bem, vejam estas linhas, até mesmo sem sabermos 

nosso sistema nervoso está trabalhando. Agora me respondam, o que acontece quando 

colocamos nossa mão numa bacia de água quente?  

Atônitas as crianças se imaginaram colocando as mãos em uma bacia tão grande 

quanto as do templo e rapidamente contorceram o braço, como quem de fato acabara de se 

queimar. 

- Nossa, vai doer demais! Falou uma criança. 

- Pois é, isto é o sistema nervoso de vocês que avisa para tirar a mão daquela água 

porque ela, por estar muito quente, está prejudicando o corpo de vocês. E todas nossas 

sensações são conduzidas por essas linhas aqui – ele apontou pro desenho – até o cérebro.  

Ren olhou bem nos olhos das crianças para ganhar total atenção e continuou:  

- Por isso crianças, o nosso sistema nervoso é também um meio de comunicação 

entre o mundo lá fora e o nosso corpo, o nosso interior. 

Animado, Ren levantou-se e disse: 

- Ou seja, além de controlar nossos movimentos – nesse momento ele executou 

movimentos exagerados de uma sequencia marcial de defesas e ataques, e em seguida 
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completou – ele também é responsável por captar sensações externas, como o calor 

horripilante que aquele garoto de testa lustrosa deve estar sentindo agora! 

Os modos caricatos e a testa suada de Tenchu foram a cereja do bolo para a 

euforia das crianças. Tenchu apesar de tímido também riu da situação, espantando Hija, que já 

previa uma carranca. 

Dando uma risada gostosa Ren prosseguiu: 

- Tudo bem crianças, os monges já devem ter falado com vocês sobre a 

importância de um corpo saudável, certo? – fez uma pausa – sim ou não? 

- Siiim!! – responderam em uníssono. 

- E o que eles costumam falar sobre um corpo saudável – Ren fez mais uma pausa 

para se ajeitar na explicação – melhor, para nós, o que é um corpo saudável? 

Nesse momento, afoitos por reconhecimento alguns disseram “não ter doenças”, 

“não sentir dor” e outras coisas não muito longe disso, então Ren concluiu: 

- Sim, sim, estão certos, mas se O Grande estivesse aqui, provavelmente estaria 

olhando pra vocês com aquela sobrancelha franzida que sempre faz quando Hija está nos dias 

de corcel indomável. 

Mais euforia das crianças e uma risada contida de Hija depois: 

- O que esqueceram é que a melhor definição de um corpo saudável que temos, é 

um corpo em movimento. E é por isso que estamos em constante treinamento, queremos 

nosso corpo sempre com o seu potencial, suas capacidades e características bem exploradas. 

Pois, além de estar em constante movimento, queremos também que ele seja nossa máxima 

expressão de quem somos.  

Nesse momento Ren notou que uma ideia começou a surgir em alguns. 

 – Então crianças, nosso corpo se movimentando, se expressando e comunicando 

com o meio externo lembram vocês de algo? 

-“Siiimm!”, alguns disseram “o sistema nervoso!!” outros completaram. 

 Ren pegou novamente o graveto que usara para desenhar no chão, se sentou e 

circulou o desenho e prosseguiu: 

- Prestem atenção, se o sistema nervoso, juntamente com os outros sistemas do 

corpo desta pessoa é responsável por seu movimento e por ser o meio que comunica 

internamente a pessoa com o externo, ele está diretamente relacionado com a expressão 

saudável da pessoa...  

Nesse momento Ren percebeu feições de confusão nas crianças.  
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- O mais importante que quero que saibam disso tudo é a ligação importante que 

há entre esse sistema e nossa interação saudável com o mundo. Olhou fixamente para as 

crianças. 

 – Falo essas coisas porque preciso que vocês entendam que, como crianças, estão 

com o corpo ainda em formação, ou seja, o sistema nervoso de vocês está numa importante 

fase de formação.  

- Tanto eu quanto Hija, O Grande e todos os monges e familiares, nos 

preocupamos de aproveitar essa fase única de transformação em que estão para treiná-los. 

Vocês estão numa fase “meio esponja”, ou seja, facilmente absorvem aquilo que está ao redor. 

O homem se elevou mais uma vez, estendeu os braços e enquanto girava 

maravilhado com a floresta, continuou: 

- Então crianças, absorvam tudo isto!! 

Foi neste momento que eles notaram quão fantástica era aquela floresta com suas 

árvores enormes, copas que em determinados espaços eram como telhados naturais em que a 

própria luz do dia parecia ser peneirada, alguns animais corriam aqui e ali, pássaros dos mais 

diversificados voavam a todo momento. De fato, algo místico havia ali. 

- Amigos, tudo faz parte de nós! 

Ficaram todos, inclusive Hija, admirando a floresta. Assistindo Ren conduzindo a 

mente das crianças a fez lembrar de quando era sua aluna, foi assim que ela foi tomada por 

um sentimento de nostalgia e se perguntava o que mudou de lá até aqui. 

- Crianças, a capacidade de executar um movimento desejado de forma precisa, 

depende da nossa capacidade de como esse rapazinho aqui – apontou para o desenho que 

representava o sistema nervoso – consegue recrutar os músculos de forma limpa e precisa 

para o movimento... Vocês já viram como Hija consegue saltar e arremessar uma lança 

certeira no alvo? 

- Siiimmm!!  

- Pois bem, a primeira vez que a vemos executando um movimento daquele, para 

leigos, parece ser um movimento simples de ser feito, porém quando tentamos saltar em 

distância e arremessar uma lança com aquela precisão, descobrimos quão difícil aquilo 

realmente é. Para ela, parece fácil, pois ela tem trabalhado o que chamamos de capacidade 

motora, ou seja, ela tem uma boa coordenação motora! 

Ren pegou novamente um graveto e escreveu “Capacidade motora” no chão e 

olhou de novo para os pequenos. – Moçada, é essa capacidade que nos permite agrupar de 

modo preciso apenas aquilo que é necessário para a execução do movimento. Não 
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esqueçamos que tal habilidade é desenvolvida apenas com a prática e mentalização, e caso 

deixada de lado, também é esquecida com a mesma facilidade que pode ser adquirida, como 

praticamente tudo na vida. 

O monge respondeu algumas perguntas simplórias das crianças e depois 

continuou: 

- Pois bem, chega de demora, vamos ao treino! – Ele virou-se para Hija – Garota, 

por favor, espere-nos na beira do rio. 

- Ok sensei, até logo! – Respondeu com um aceno de cabeça determinado, 

finalmente chegou a hora do real treino. 

Hija correu em direção a uma árvore e deu um salto apoiando-se no tronco com 

um pé, depois se impulsionou e deu mais um impulso com o outro pé, subindo ainda mais alto 

na árvore. Em seguida, deu ainda um terceiro pulo, porém agora se agarrando em um galho de 

uma árvore ao lado, saltou ainda para uma terceira árvore. Com agilidade felina, rapidamente 

havia sumido por entre as copas das árvores.  

Aproveitando aquele momento em que as crianças ficaram nitidamente admiradas, 

Ren agachou-se e olhou nos olhos de cada um enquanto dizia: 

- E aí, vamos? 

A resposta foi imediata: 

- Siiiimm! 
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Fig 4: Céu na Terra 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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6. OS QUATRO ELEMENTOS, FANTASMA E ATÉ MAIS VER 

 

Na floresta, Ren iniciou as atividades com um aquecimento. Começou com 

mobilizações variadas das articulações. Enquanto fazia a preparação e os ensinava para as 

crianças, foi explicando que eram exercícios de preparação física tão antigos que até mesmo o 

Grande Pai os conheceu quando criança. E muitos desses exercícios faziam alusão a coisas 

cotidianas e, principalmente, movimentos inspiradas na natureza. 

- Vejam crianças, esse é o pássaro bebendo água – Dizia o professor enquanto 

imitava um majestoso grou que abria suas asas, estufava o peito e em seguida se curvava para 

tomar água na beira do rio. Eram movimentos contínuos, onde haviam momentos de 

relaxamento e momentos de tensão. A cada nova dinâmica era notória a recepção positiva das 

crianças.  

- É muito importante vocês darem uma atenção especial para a respiração, notem 

que em determinada ação, o próprio corpo nos indica qual o momento de inspirar e expirar...  

O professor inspirou estufando o abdome e em seguida expirou produzindo um 

som com a passagem do ar pela boca. Ele sabia que não era o ideal, mas para melhor clareza 

por parte das crianças ele, vez ou outra, exagerava aquilo que deveria ser feito com suavidade. 

Depois de algumas repetições nas já citadas articulações, houve um momento de 

pausa. Com as crianças dispostas em forma de frente a ele, Ren explicou-lhes algumas etapas 

do treino. 

- Escutem, estão se sentido mais dispostos agora? 

- Siimm! 

-Muito bem, essa é uma sequência de exercícios muito interessante de ser feita 

pelas manhãs, inclusive, a partir de hoje, tomem um tempo para ela assim que acordarem. 

Como lhes disse, até o Grande Pai é um praticante delas. 

Neste momento ele deu uma olhada em cada criança e uma delas questionou: 

- Então o senhor vai ensinar a gente a brigar?  

- Não, jamais!  Iremos trabalhar sim com marcialidade, mas iremos também 

trabalhar espiritualidade, disciplina, cortesia e espírito de equipe. Aqui não haverão brigas, 

aqui só teremos evolução. Tanto física quanto espiritual e mental. 

Ren tinha em mente um principio que justificava o aprendizado de uma técnica de 

combate em momentos de paz. Com tanto conhecimento adiquirido a respeito das técnicas 

corporais, com a vasta experiência daquele monge, não lhe era difícil abordar lutas excluindo-
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lhes o que se diz respeito ao seu caráter destrutivo. Dando as artes marciais uma capacidade 

de trabalhar a agressividade humana de maneira controlada e até mesmo lúdica.¹  

Porém, apesar disso, as sombras da guerra anuviavam a mente de Ren. Assim 

como Hija, ele acredita que essas noções de combate devem ser internalizadas, não só pelas 

crianças, mas por todos. Como a jovem Hija dizia e o convencera, “a qualquer momento a 

guerra pode aportar naquela praia e nossa vida nunca mais será a mesma”. 

- Muito bem crianças, a próxima atividade é simples! Vocês terão apenas que me 

seguir pela floresta, porém devem manter o ritmo igual ao meu, e ir fazendo as coisas que eu 

fizer ou pedir, certo?  

- Mas cadê a Hija?? 

- Já já vocês irão encontrá-la, tenham paciência! 

Então... Ren agachou-se e encarou cada um como de costume, fez uma pausa e... 

Vamos!! 

De supetão ele se levantou tomou a dianteira e avançou mais pela floresta. Seus 

passos eram tão ligeiros que mais pareciam uma corrida. 

- Olhem esse pequeno inseto, vejam como somos tão maiores que ele, porém ele 

pode se deslocar nessa lama com tamanha destreza, que rapidamente nos deixará para trás... 

Ren fez uma pausa reflexiva e completou. 

– Somos brutos, fúteis e inexperientes demais perto desta floresta. 

O inseto era uma espécie de aranha de médio porte que caminhava a passos 

rápidos pela superfície da lama, quando encontrou algum aluno ou o próprio Ren, 

simplesmente desviou e deixou-os para trás. Nada ali em Sosen parecia se incomodar com a 

presença dos mesmos. 

- Vamos, vejam bem, não temos a leveza desta aranha, mas caso queiramos 

atravessar essa lama com real eficácia, teremos que imitá-la, alguém sabe como? 

- Eu sei! – Disse uma aluna que se precipitou na direção de Ren – Vê, é só fazer 

como ela!  

Com esses dizeres confiantes, a garota se abaixou, simulou com os braços as 

patinhas da aranha e foi experimentando esse novo método de transpor o obstáculo. 

Entretanto, imitando a velocidade com que a aranha ia, a garota tomou uma postura muito 

agressiva e, ao contrario do que ela esperava, acabou se atrapalhando ainda mais e afundando 

mais na lama. De imediato, a quebra de confiança por parte dela causou gargalhadas em 

alguns e outros poucos tentaram ajudaá-la. Em resposta, Ren se esticou e puxou, sozinho, a 

garota novamente para a superfície. 
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- Limpe-se criança – Disse ele enquanto olhava os demais com olhos severos – Eu 

gostaria apenas de saber qual foi o motivo da graça. 

Ren estava visivelmente chateado com os demais. 

As crianças permaneceram em silencio. 

- Nunca mais, eu digo-lhes, nunca mais – ele frisou – nunca mais quero que 

alguém aqui ria da falha do outro. 

Cabisbaixos, evitando contato visual direto com o professor, o silêncio dos 

menores predominava. 

- Qual seu nome garota? 

- Mariko, sensei. 

- Muito bem Mariko, parabéns pela coragem de tentar e não tenha medo de tentar 

novamente no futuro, ninguém aqui irá julgá-la por isso. 

Lentamente voltando a sua habitual serenidade, o monge continuou: 

- Uma aula de movimentos do corpo só é possível através da plena participação de 

todos. Assim sendo, não aceito mais esse tipo de situação, ouviram bem? Em minhas aulas 

vocês devem ser sempre incentivadores, quero vê-los sempre apoiando uns aos outros para 

que sempre haja participação de todos nas aulas! – Ren olhou nos olhos de cada um – além do 

mais, foi de extrema deselegância e imaturo, peçam desculpas a ela! 

Assim dito, quase em uníssono e forçados pela situação, às crianças fizeram um 

pedido de desculpas. Ren não se sentia confortável em momentos como aquele, ele odiava 

sentir que estava demonstrando desequilíbrio, mas uma situação daquela em sua aula era, de 

fato, extremamente frustrante. Além de desmotivar, dependendo da sensibilidade da criança, 

podem até mesmo gerar algum desconforto que a acompanharia por toda vida. Mas, notando 

quanta firmeza Mariko demonstrava, ele apenas continuou a aula: 

- Pessoal, eu estava contando-lhes que devíamos tomar a pequena aranha como 

exemplo, mas no caso de Mariko, nossa aventureira se esqueceu que nosso corpo não tem a 

mesma leveza que o corpo da aranha! Ele olhou para ela e deu uma piscadela junto a piada – 

não temos as mesmas características, mas podemos imitá-las por adaptação. No caso aqui na 

lama, não conseguimos imitar a leveza no peso da aranha, mas podemos transpor esse 

obstáculo com leveza de movimentos, vejam. 

Então Ren, relaxou o tônus do seu corpo e com movimentos suaves, porém 

precisos, transpôs a lama com facilidade. Para quem fosse um bom observador, perceberia 

que a aparente suavidade de Ren vinha do fato de que ele só se movia o necessário e quando 

feito, ia até o fim. 



44 

Ainda confusos, os pequenos foram em seu encalço, alguns com mais facilidade 

que outros, mas de um modo geral todos sem ter certeza se entenderam o que Ren quis dizer e 

apenas o seguiam. O professor estava ciente que naquela idade, certas abstrações são difíceis 

de serem assimiladas, porém ele sabia que com o passar das aulas elas estariam melhor 

digeridas e, momentaneamente, a resposta através da imitação já era o suficiente. 

O monge prosseguiu com o “siga o mestre” acrescentando mímeses que 

entrelaçava animais e elementos primários da natureza: terra, água, fogo e ar. Enquanto os 

executava, Ren ia explicando como essas relações interagiam com a historia dos reinos. 

– Crianças, antigamente as nações eram uma só, até o dia em que os deuses as 

separaram nas quatro principais que temos até os dias de hoje – ele explicava entre uma 

atividade e outra. 

- Ignis, do rei Los II, o famoso rei afrontoso, conhecido por seu temperamento 

explosivo em muitas situações. O pessoal de Ignes são orgulhosos de sua pátria, alguém aqui 

tem algum palpite de qual elemento eles pertencem?  

- Fogo! – respondera Mariko – em meus antepassados, conta-se que existiu um 

Ignense. 

Sorrindo e fazendo um afago na cabeça da criança, Ren concordou: 

- Isso explica muita coisa crianças, hahaha! 

Tomando novamente a dianteira, o monge deu um salto e caiu com uma base de 

luta que, apesar de simples, demonstrava uma intensa marcialidade. Suas pernas levemente 

flexionadas, seu corpo saltitava levemente, de modo que seu metatarso sequer saia do chão, 

havia certa astúcia em sua postura. 

- O fogo é o elemento do poder, meus caros. Se algum aldeão desavisado deixar 

um toco de cigarro cair em uma floresta como essa, se a vegetação e o clima estiverem 

propícios, em minutos o fogo tomaria conta de toda Sosen. 

Ren observou as várias reações de espanto que se sequenciaram dos pequenos que 

se impressionaram. O monge enrijeceu sua postura de combate e se manteve imóvel por um 

breve instante, inspirou fundo e então... 

- THYEEY!! HÁÁ!! 

Com sua postura saltitante e de extrema agilidade, ele desferiu golpes rápidos e a 

cada golpe de intensa potência, ele expelia o ar de seus pulmões em forma de kiai. 

- HEY! 

A cada kiai, era um grito das crianças eufóricas com a demonstração marcial do 

monge. Eram socos e chutes que combinavam com a movimentação ligeira do monge que 
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tentara mimetizar um incêndio naquela clareira. As crianças corriam em volta dele tentando 

imitá-lo em pleno animo e admiração pelo professor. E este soube aproveitar o momento para 

torná-lo o mais didático possível. Ao invés de reprimir os pequenos pela desordem, o monge, 

sem dizer uma só palavra, retornou o jogo de siga o mestre, porém agora era com 

movimentações marciais e assim se seguiu até certo ponto do trajeto. 

Notando já certo cansaço por parte dos pequenos, Ren foi conduzindo 

movimentos mais calmos. 

 – Lembrem-se crianças, é o oxigênio que alimenta o fogo, então não se esqueçam 

de controlar bem a respiração juntamente com o movimento, sempre que der, usem o kiai 

como apoio para isso. 

Abandonando os movimentos explosivos, Ren passou a se movimentar com 

lentidão e total consciência de cada músculo que era ativado. Quando ele socava, notava-se o 

tremor de seus braços, tamanha era a intensificação de seus músculos empregados naquilo. 

Intercalando esses golpes intensos, ele executava também alguns suaves, na intenção de 

descansar seu corpo. 

Bufando devido ao esforço, as crianças estavam centradas, tentando acompanhar 

com exatidão os movimentos do monge. 

- O mesmo fogo que consegue queimar toda uma floresta em minutos, é também o 

fogo que aquece o corpo durante o letal frio do inverno. Lembrem-se disso. 

Ren fez uma pausa, como quem refletisse em algo e então concluiu: 

- Rapido e forte, também calmo e letal... o fogo é como um tigre amigos. 

As crianças gostaram da comparação e logo após a assimiláção, livremente elas 

experimentavam movimentos que abrangessem aquelas características destacadas por Ren. 

Algumas correções de postura e depois, Ren deu sequencia a aula. Tomando uma 

postura rígida, músculos enrijecidos, plantas dos pés bem fixas no chão, Ren dava ataques 

potentes no ar, ora com murros e chutes curtos, ora com submissões simuladas no ar. 

- Notem a consistência de cada golpe, minha base é inabalável, vejam todos!! 

Hahaha! Tente me derrubar novatos! Waahaha!  

– Chamou o monge, desafiando todos seus alunos simultaneamente. Animados 

todos correram para empurrá-lo, já o professor permaneceu praticamente imóvel, apenas 

flexionou um pouco mais os joelhos, um sorriso ambicioso se desenhou em seu rosto, 

enquanto ele encarava as crianças que se aproximavam para tentar derrubá-lo. 

- Crianças, eu sou uma montanha!! – disse o monge de um metro e sessenta e seis. 
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Quando elas entraram em seu raio de ação, ele flexionou mais os joelhos e, com 

um movimento rotacional de arco para cima, mirou nas pernas e varreu para o alto as cinco 

primeiras crianças que se aproximaram. Terminando o giro, com o outro braço empurrou as 

próximas três. 

- E isso é uma avalanche! Muahaha! 

Gritando isso, ele saltou de braços abertos em direção ao grupo de crianças 

restantes. Graças ao número de crianças e a própria experiência do monge, ninguém se feriu. 

Muito pelo contrário, devido ao jeito cômico de Ren, todas crianças riram com extravagância. 

- Eu sou o elemento terra, seus novatos! – Brincava o monge enquanto induzia o 

siga o mestre com movimentos característicos do elemento terra. 

- Pessoal, o povoado com essa característica sólida são os tsuchianos. A terra é o 

elemento da estabilidade, resistência e perseverança, e é preciso ter isso em mente quando for 

enfrentar ou se aliar a esse elemento. Por isso, a marcialidade por trás dela tem essa postura 

enraizada dos pés, como uma árvore e golpes de agarre e empurrão como um urso ou 

rinoceronte... 

Refletindo por um tempo, Ren teve uma ideia e então disse: 

- Façam duplas! Vamos trabalhar o enraizamento de vocês! 

Ele guiou-as para que se postassem de modo que um deixasse o peso de suas 

costas caírem sobre o amigo que o deveria empurrar para frente, sem que o primeiro cedesse a 

vontade do segundo. O que era empurrado, deveria impedir o avanço do colega apenas pela 

fixação dos pés no chão. Porém, para aquelas crianças, era um desafio muito complexo, então 

Ren explicou que deveriam se reposicionar no momento específico para que não tombassem 

para frente. 

- O segredo está nos joelhos e no controle de contrapeso, tanto de quem empurra 

como de quem é empurrado. 

Enquanto as crianças iam se virando como conseguiam, Ren observava entretido 

em como realmente aquela era uma idade perfeita para experimentações. Rindo sozinho, ele 

se lembrava das poucas vezes em que tentava levar o seu método para os antigos mais velhos 

e do fiasco que costumava ser. 

- Tio, mas nesse jogo, o da frente sempre leva desvantagem! – Disse uma das 

crianças insatisfeita.  

O homem agachou-se até olhar diretamente para o garoto e disse: 
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- Garoto, esse não é um exercício de competição com o colega, aqui se trata de um 

exercício onde o adversário é você mesmo a cada empurrão! E já que tocou no assunto, vamos 

lá, troquem todos de posição, vamos!  

E assim foram seguindo, até Ren voltar com o siga o mestre depois de certo 

tempo. 

- Pessoal, vamos continuar os outros dois elementos quando encontrarmos com 

Hija, por hora, sigam-me por este trajeto especial!  

Ren, subiu em árvores, passou por um caminho dependurando-se por uma corda 

que ligava dois pontos, correu, saltou e se espreitou por obstáculos diferentes, de tal modo que 

pareciam ter andado por quilômetros. Quando na verdade, ficaram perambulando pela 

floresta, flanqueando o templo e se afastando e voltando poucas vezes. 

- Pois bem crianças, esse siga o mestre extenso foi proposital. Vocês deveriam se 

sentir orgulhosos por terem conseguido completá-lo! Terminamos aqui uma pequena parte 

daquilo que os antigos chamam de Caminho da Redenção. Cada obstáculo aqui presente 

referencia a história de nosso povo. 

- Os antigos fizeram esse trajeto para simular o mesmo caminho e dificuldades 

encontradas por nosso povo antes de conseguir se estabilizar e fazer lar nesta ilha. 

Dependendo da situação, pode parecer um simples jogo, mas até mesmo um simples jogo está 

banhado de toda a trajetória de um povo. E a situação se repete em danças, músicas, rituais... 

Tudo isso é o corpo contando uma história. 

O povo daquela aldeia à beira mar é repleto de danças e cantigas que remetem a 

sua cultura de pesca e colheita. As crianças jogam um jogo no qual estão no mar e são 

desafiados pela lua cheia e a maré alta. É o corpo em movimento, é a cultura em movimento, 

somos e estamos em movimento. 

Terminado a conversa, o professor se sentou em uma pedra e prosseguiu: 

- Bem, nosso aquecimento com esse jogo pretendia, além de nos preparar para as 

atividades do dia, incluir também um treinamento para as capacidades físicas de um modo 

geral. Valências essas que são tudo aquilo no corpo de uma pessoa que ela possa treinar: 

resistência, velocidade, força, equilíbrio, flexibilidade, agilidade, coordenação motora etc. 

Enquanto o monge dizia essas palavras, pode perceber que muita informação 

agora não cairia bem. Com os pequenos olhando com tamanho desconforto para Ren, ele 

sabia que estava na hora de descontrair o treino. Afinal eram crianças, se ele fosse técnico 

demais não teria a atenção e o gosto das crianças, o que só se tornaria possível através de 
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pressão e exigências. Fato que definitivamente não era condizente com a metodologia daquele 

professor que tanto pregava pela autonomia de seus alunos. 

Com isso em mente, ele resolveu deixar um tempo livre para as crianças 

brincarem livremente, assim ele poderia até mesmo conhecê-las melhor e ainda poderia 

observar como as crianças iriam interagir com aquele ambiente da floresta, que lhes era tão 

inabitual. 

- Muito bem, crianças! Finalmente chegou a hora, vamos logo ao encontro de 

Hija! Dizendo essas palavras, o monge se abaixou e proferiu bem baixo, fingindo estar 

escondendo um segredo de alguém – antes que ela se torne uma pedra, de tanto esperar!!

  

Então, solicitou que começassem a imitar o que quer que encontrassem na 

floresta. A ideia era que eles fossem brincando enquanto andavam até a garota. Ren também 

entrou na brincadeira e todos imitaram animais que pensavam se associar aos elementos já 

vistos, como leão, lobo, rinoceronte, urso, tigre e para alegria das crianças, o tatu. Em alguns 

momentos imitavam árvores ao vento, o próprio vento, o barulho da chuva, trovão, etc. Com o 

jeito descontraído do monge, as crianças caíram na gargalhada, essa alegria renovava as 

forças de Ren. Ele adorava aquilo que fazia, se sentia completo quando atuava como 

professor. 

Em determinado momento se esbarraram com uma mulher sentada à sombra de 

uma arvore próxima a um rio. Seus cabelos ao vento, em alguns instantes, tampavam seus 

aparentes olhos talhados por uma lâmina.  

- Hijaa!! – Tomados por um animo imediato, as crianças correram em direção a 

jovem, como se ali se encontrasse um ídolo. 

Hija, desacostumada com tal bajulação, não conseguia esconder o desembaraço. 

Ren amava dar aulas, porque elas lhe proporcionavam momentos como aquele, 

onde o professor aprende mais que os alunos. Então, ele chamou Hija e pediu para que ela 

tomasse a dianteira. 

Virando-se para os pequenos, ela disse: 

- Crianças, vamos todos para o rio, o elemento da vez será a água! 

Todos, sem exceção, se despiram para tal, usando apenas um traje típico de Kaze, 

em forma de tanga que cobria a virilha. Para Tenchu aquilo tudo era um alívio, pois estava a 

ponto de passar mal devido ao calor. 

Sentados em circulo na parte rasa do rio, a jovem começou sua aula: 
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- A água é o elemento da transformação, ela é encontrada tanto em estado líquido, 

como gasoso ou sólido. Poucas pessoas aqui sabem, crianças, mas é preciso que ela seja 

assim, pois ela é essencial para a vida. Inclusive, aproximadamente 70% do nosso corpo é 

composto por água.  

Hija mergulhou uma mão na água e em seguida umedeceu o próprio pescoço: 

– Notem como o rio desenha seu caminho pela floresta contornando toda a sorte 

de obstáculos que aparecem. E caso algum desavisado tente barrar seu percurso sem 

conseguir captar a água que acumularia, não demoraria muito para toda barreira ir ao chão, a 

água é maleável e adaptável, porém sua força jamais deve ser subestimada. Assim como o 

povo de Mizu, que é abençoado por esse elemento. Às vezes, eles podem parecer amistosos e 

tranquilos e de fato são. Mas, ao se sentirem ameaçados, rapidamente provocariam uma 

enchente para se proteger e proteger seu povo. 

Olhando o modo como mais crianças olharam pra Tenchu, ela continuou: 

- Mas esqueçam enchentes, quero que sintam a água fluindo pelo corpo de vocês. 

Ela deitou-se de costas na água e orientou que todos fizessem o mesmo, até que um garoto 

ansioso interrogou: 

- Mas professora, e os golpes marciais, lutas e tudo mais?? 

De olhos fechados, o rio contornava a silhueta de Hija, percorrendo seu cabelo, 

ombros, braços e pernas, juntamente com a luz do sol que batia em seu corpo e refletia na 

água, os músculos da jovem ficaram ainda mais evidentes e definidos que já eram. O garoto 

ficou olhando-a por um momento, ele era ciente de toda a letalidade que poderia vir daquela 

mulher, todos ali sabiam. Mas naquele momento, ali no rio, ela estava transpondo uma aura 

tão pacífica e aconchegante. Estando sempre ocupada e centrada em seus fazeres, raramente 

ela era vista naquela total paz de espírito. Com um sorriso sincero ela lhe responde para que 

esvazie sua mente. Torne-a sem formas, para além de contornos. Como a água que corre neste 

rio. Citando um monge conhecido que dizia que em qualquer lugar que se coloque uma 

porção de água, a água de molda a forma do recipiente. A água pode fluir, ou pode destruir 

então, seja a água meu amigo!² 

Compreendendo o significado de tudo aquilo, o garoto e as demais crianças 

deitaram-se no rio e fecharam os olhos, assim como Hija estava. A partir daquele momento, 
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ela fez ponderações sobre algumas características da água e terminou aquele momento com 

uma meditação guiada, usando o poder tranquilizador de cura do rio. No momento seguinte, 

foram para o meio do rio, em um ponto onde a água batia aproximadamente na altura do 

umbigo das crianças. Lá, Hija propôs que fizessem um novo jogo em duplas. Entretanto, 

dessa vez, não seria um rígido combate de oposição de forças. Agora, quando empurrada, a 

pessoa teria que contornar a situação de modo flexível, sendo apenas o necessário para se 

desvincular e continuar o seu curso, como as águas do rio Sosen. 

Assim que começaram, Hija pode notar quão Mizuniano era Tenchu. Não 

somente por sua habilidade no jogo, pois ele estava em igualdade com algumas crianças, mas 

sim por sua intimidade única com o elemento e a proposta da atividade. 

Após um tempo, Ren sinalizou para que Hija finalizasse aquela atividade e desse 

sequência ao treino. Então, ela se direcionou a areia que flanqueava um dos lados do rio e 

chamou as crianças para lá também. Apesar de ventar bastante naquele dia, graças ao sol que 

brilhava intenso no céu, em instantes todos estavam secos, mas, de fato, era aquela brisa forte 

que Hija queria tomar proveito. 

- Gostaria que vocês tentassem aproveitar essa brisa percorrendo o corpo de vocês 

e notassem como ela se assemelha a água quando esta nos percorrendo. Ela também segue 

desviando dos mais diversos obstáculos, mas ao contrário da água, ela não segue um rumo 

certo, hora vai pra um lado, hora vai ao outro, vai em linha reta, vai em rodopios... O 

elemento ar, que nos abençoa, que somos filhos de Kaze, é o elemento do movimento, da 

comunicação, espontaneidade e, estendendo os braços, como quem gostaria de ser 

inteiramente tocada pelo ar, termina – e simboliza, antes de tudo, liberdade ! 

Contagiado pela emoção de Hija, Ren complementa: 

- Quando nosso povo se fixa na ideia de preservar a saúde de nosso corpo, é 

aquela história: sabemos que essa é a nossa principal forma de comunicação e movimento, de 

tal modo que nos permite expressarmos com espontaneidade e máxima liberdade. 

- Sim – disse Hija com sua voz afiada – e para esse momento ímpar, trouxe 

também uma vivencia que é jogo, é dança, é luta e é liberdade. Apresento-lhes a Capoeira! 

Hija deu um salto e duas piruetas no ar, as crianças ficaram mais uma vez 

excitadas. 

Gingando ela disse: 

- Conseguem ver que isso é uma dança? 

Girando as pernas com ataques rápidos e circulares dos mais variados ela disse:  

- Conseguem ver que é uma luta? 
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Parando com os movimentos rápidos e indo com uma ginga mais lenta, porém 

maliciosa e cheia de nuanças, na qual golpes eram emendados um atrás do outro, de modo que 

era difícil distinguir quando um começava e outro terminava, indo do plano baixo para o 

plano alto em milisegundos, ela completou: 

- Conseguem ver que é liberdade? 

Ren olhava entretido se perguntando o que Hija estava sentindo naquele dia para 

agir com tamanha espontaneidade. Seja lá o que for, ele estava achando uma graça, 

principalmente o quão entusiasmadas as crianças estavam com as atividades propostas, e ele 

sabia que parte disso era devido ao alinhamento didático que casava com perfeição teoria e 

pratica, que ambos estavam adotando.  

Os dois, entusiasmados com tudo, conduziram uma roda de capoeira com as 

crianças, reforçando em como aquela dança marcial se encaixava na filosofia de Kaze. Após 

serem ensinados brevemente três movimentos de ataque e três de defesa, os alunos foram 

incentivados a buscarem autonomia na roda. 

- Agora estão livres, podem incrementar na ginga coisas que aprenderam com 

todos os elementos, qualquer movimento treinado hoje será bem vindo, vamos, lá! Até imitar 

animais será permitido, afinal, o que seria das artes marciais sem os animais? – Disse Hija, 

que já estava com o corpo transpirando e com a voz ofegante.  

- Explorem bastante o espaço. O ar é o elemento da liberdade, a fluidez infinita da 

capoeira é perfeita para este propósito – completou Ren, igualmente entusiasmado.  

Com graça, animação e cantoria as horas foram se findando e chegara a hora de 

partir. O dia fora de extremo aproveitamento, tanto Hija quanto Ren ficaram mais empolgados 

com a perspectiva de ter esses treinos dentro de uma rotina, o monge ainda visualizava mais 

uma tentativa de atualizar todos com essa didática inovadora na qual a dupla se dedicava. Mas 

ainda, antes de irem embora, Hija sentia que uma ideia deveria ser fixada nos pequenos. 

Ela caminhou para o meio do grupo, pretendendo ser melhor ouvida e então 

explicou que eles tiveram diversas experimentações corporais naquele dia, e que Ren ensinou-

lhes muitas coisas. O que eles fariam agora é usar essa habilidade, que está se precipitando no 

íntimo deles, para manter o equilíbrio e harmonia por onde forem. Eles deveriam se inspirar e 

se nutrirem da energia do universo e em cada movimento, em cada esquiva, finta e grito, 

deveriam expelir essa mesma energia. 

Hija explicara que os monges daquele templo desenvolviam uma técnica 

denominada de “O Fantasma”, essa técnica consistia em anular toda a combatividade que há 

no interior de cada um. Deste modo, quando um oponente expor sua agressividade e tentar 
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atingi-los, ele apenas encontrará o vazio e nunca conseguirá atingi-los. Ou, se preferirem, ele 

estará lutando com um fantasma. Tudo isso porque a combatividade dele não encontrará outra 

para colidir. Se tratava de uma técnica que exigiria o conhecimento dos quatro elementos, 

para assim saber como se integrar ao estilo do próximo. 

- O que vocês devem ter em mente, é que para realizar com perfeição a técnica do 

fantasma, flexibilidade é a palavra chave. Pois só com flexibilidade é possível a adaptação e a 

apropriação! – a voz laminar de Hija era severa nas palavras, demonstrando quão importante 

elas eram – E quando eu digo flexibilidade, não é somente uma flexibilidade física, é também 

uma flexibilidade de mente, de ações e de perspectiva. 

As palavras de Hija foram se dissipando e fazendo-se ouvir pela floresta. Passou 

pelos ouvidos de Ren, pelos de Tenchu, passou pelas copas das árvores, pelo céu e pelos anos 

que se seguiram. 

“Aqui se trabalha a complexa ação por trás do não agir” 

Dez anos se passaram e as crianças já não eram crianças e seus espíritos não eram 

mais os mesmos. Tenchu também não era mais o mesmo, ele e sua família estavam totalmente 

adaptados aos ares da montanha. 

Tenchu se tornou um aluno exemplar, sendo até referencia para outras crianças. O 

treinamento diário levou-o a desenvolver um inusitado espírito marcial, apenas canalizando a 

intenção dos que se propunham ao combate. Hija lhe fora uma ótima inspiração. Em terras 

estrangeiras, amantes do movimento ouvem histórias de um passado recente sobre a famosa 

criança fantasma de Mizu. 
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Fig 5: O monge e a Floresta 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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7. PARA TERMINAR, POR ENQUANTO... 

 

Com este capitulo final se encerra este trabalho, pelo menos por hora. A proposta 

aqui é explicar um pouco dos bastidores de sua produção, para enriquecer o dialogo com o 

leitor desta obra.  Como dito anteriormente, ele vem com a intenção de dialogar o movimento 

do corpo humano e a marcialidade de maneira sutil e contrapondo as atuais abordagens que 

estão em foco nas grandes mídias. Se pretende destacar algo que mais se aproxima a Santos: 

 

De fato, não há como menosprezar a dimensão destrutiva que as artes marciais 

podem apresentar, mas, é preciso apontar que a agressividade não necessariamente 

resulta em destruição, podendo inclusive ser ritualizada e experimentada 

ludicamente. As artes marciais são práticas corporais que quando realizadas de 

maneira competente, possibilitam a experimentação da agressividade de maneira 

controlada. (SANTOS, 2014, p.03). 

 

Por meio de uma insistente tentativa de compreender um pouco sobre as núncias 

das artes marciais, da cultura do movimento, e da própria cultura humana geral, foi possível 

dar este tom de resgate ao dado trabalho. Vale lembrar também que este trabalho bebe em 

muito, de contribuições artísticas e intelectuais dos mais variáveis meios de comunicação, 

como jogos eletrônicos, animações, livros, HQs e diversos. 

Já no primeiro capitulo ocorreu uma mistura do ritual de nascimento de diversas 

tribos indígenas, para que não houvesse acontecimentos vagos, sem nenhum fundo de 

aproximação ao mundo real. Não só neste trecho do trabalho, mas em toda a obra momentos 

como esses são recorrentes, a construção e descrição do universo criado nesta obra pretendia 

levar uma imersão prazerosa. Tão prazerosa quanto a apreciação das obras que lhe foram 

pilares, como Avatar: The Last Airbender de Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, 

Musashi de Eiji Yoshikawa entre outras.  

Este trabalho se chama, Uma Narrativa Sobre o Caminho Marcial. Como o nome 

sugere, se trata de uma narrativa ficional no qual Tenchu, que é o protagonista, encontra 

diversas situações e pessoas que lhe trarão diveras perspectivas a respeito do corpo e do 

movimento, tendo com principal foco a marcialidade em sua totalidade. Aqui, quando se fala 

de marcialidade, busca-se ir muito além do combate em si, o objetivo é abraçar, também, o 

poder transformador por trás desta arte. O combate propriamente dito, já é muito divulgado e 

trato no mercado industrial, aqui dialogamos mais com o caminho, ou seja o Dao, Tao e/ou 

Do. Que é o mesmo Do encontrado em Taekwondo, Jiujitsu-Do, Karete-Do, Judo, Aikido e 

muitos outros. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bryan_Konietzko
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Eiji+Yoshikawa&search-alias=books
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Fig 6: Ideograma de Caminho 

 

Fonte: http://yamashitasports.blogspot.com/2011/02/ 

 

Para entender melhor sobre o Dao, é necessário se fazer uma análise da 

morfologia de seu ideograma. Ideogramas são compostos por figuras distintas, que juntas dão 

origem ao significado de seu idograma. No caso do Do, encontramos, em sua esquerda, uma 

imagem que retrata um rio. Neste caso, rio vem com a intenção de significar percurso, 

imagina-se o desenho de um rio cortando a terra, ali ele está desenhando um percurso, uma 

trilha, um trajeto. A direita, somos apresentados a uma mascara de líder. Ali, esta mascara 

vem com o intuito de representar um líder, ou seja, uma pessoa capaz de guiar outras 

liderando de maneira prospera, uma pessoa sabia. Então, essa mascara ali tem o propósito de 

simbolizar sabedoria. Assim sendo, temos uma figura que junta via, trajeto, sabedoria e 
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liderança em um ideograma. Temos um líder que obtem o caminho e a sabedoria. A 

interpretação usual dada a esta junção, nas artes marciais, é de que o Do, Dao e Tao, seja algo 

que tenha a capacidade de guiar ao entendimento sobre o caminho, e/ ou alguma coisa que 

detém o conhecimento ao caminho. Em linhas gerais, algo que possa guiar com sabedoria ao 

caminho, no caso, ao caminho marcial. 

Tendo isto em vista, facilita notar que as passagens de Hija e Ren na floresta são 

nos capítulo principais, no qual definem o propósito central do trabalho. Eles estão ali em uma 

procura de repassar o Caminho aos alunos. Por isso, o discurso de Bruce Lee foi absorvido e 

adaptado ao discurso de Hija no rio, pois ali as situações se casam com harmonia. 

Originalmente ele diz: 

Esvazie a sua mente. Não tenha formato. Sem contornos. Como a água. Quando 

você coloca água em um copo, ela se torna o copo. Quando você coloca a água em 

uma garrafa. Ela se torna a garrafa. Se você a coloca em uma chaleira. Ela se torna a 

chaleira. Agora, a água pode fluir ou pode destruir. Seja água meu amigo. É preciso 

começar devagar. Você deve manter a continuidade todo o tempo. Dobrando. 

Esticando. Precisa continuar se movendo. A ideia é que a água corrente nunca fica 

estável, então você precisa continuar fluindo. (Lee, 1971) 
1
 

 

 

  Ali naquela entrevista de 1971, Bruce Lee se porta frente ao repórter, como um 

líder guiando o caminho para os telespectadores.  Assim como entre trabalho, as falas de Lee 

são enriquecidas pela do Zen, Budismo, e Taoismo. Vale lembrar que o mesmo cursou 

filosofia e estava por dentro do assunto por esse motivo e também, por motivos de vivencia 

mesmo e da cultura que o cercou em muitos momentos de sua vida. 

Outro ponto que vale ressaltar a respeito da criação deste trabalho, é de que assim 

como dizia Benjamin (1987) que quem narra sempre coloca suas impressões em sua narrativa. 

Ele comparava a relação entre o narrador e a narrativa com a relação entre o artesão e o vaso 

de argila. Assim como marcas pessoas do artesão são transportas para o artesanato, o escritor 

também transborda sua essência naquilo que escreve. Então, admitindo isso como uma 

verdade, este trabalho foi feito com total ciência de que tal fato aconteceria. Inclusive, serviu 

de suporte criativo em diversos momentos. 

O universo fictício criado neste trabalho, foi dado de um modo no qual fosse 

possível, mesmo que minimamente, esbarrar em temas que este que escreve procura não se 

manter inerte. Por exemplo, quando se fala que a décadas houve uma guerra e até hoje se 

sofre influencia direta de seu resultado, quando o mais próximo de um vilão que se tem na 

                                                 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=vBT36Td-GuY 
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estória só é assim porque sofreu muito no passado, quando em determinados momentos, 

pretende-se deiar claro que há representatividade negra no enredo, quando se coloca em 

destaque uma personagem feminina que é extremamente independente e forte, uma outra que 

apesar de sofrer opressão em casa, é de coragem e atitude e da a volta por cima. É também, 

quando neste trabalho tão embebido no zen budismo e taoismo, um personagem conversa com 

o outro sobre como a maioria dos nossos problemas não são reais. O Caminho proposto aqui, 

não lida apenas em entender as lutas, mas também a vida como um todo. 
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