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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe a realização de um estudo sobre a experiência estética, por 

meio do Kado Sanguetsu, uma escola de Ikebana proveniente do Japão e difundido em 

vários estados do Brasil, pela Academia Sanguetsu. O objetivo deste trabalho é 

reconhecer a Ikebana enquanto uma linguagem artística, questionar e afirmar o seu lugar 

na arte ocidental, colocando-a no contexto da contemporaneidade, além de investigar 

sobre as contribuições da prática e da fruição de suas composições para o 

desenvolvimento humano, no que tange ao aprimoramento espiritual, mental, físico e 

social do indivíduo. Através de uma perspectiva da espiritualidade, este trabalho busca 

evidenciar questões como a sensibilidade, a intuição, a consciência e a criatividade dentro 

de um estudo sobre o processo artístico com a Ikebana na Academia Sanguetsu.  

 

Palavras-chave: experiência estética, Ikebana, desenvolvimento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This paper proposes to carry out a study on the aesthetic experience through the Kado 

Sangetsu, a school of Ikebana from Japan and distributed in several states of Brazil, the 

Sangetsu Academy. The aim of this study is to recognize the ikebana as an artistic 

language, question and assert its place in Western art, placing it in the contemporary 

context, and investigate the contributions of practice and enjoyment of its compositions 

for human development, with regard to conditions of spiritual, mental, physical and social 

growth. Through a spiritualist perspective, this paper seeks to highlight issues such as 

sensitivity, intuition, consciousness and creativity within a study of the artistic process 

with Ikebana at the Sangetsu Academy. 

 

Key words: aesthetic experience, Ikebana, human development. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho propõe-se a explorar o Kado Sanguetsu, como ferramenta de 

desenvolvimento da sensibilidade e da transformação da percepção de si e do mundo, 

tanto dos professores, como dos alunos da Academia Sanguetsu, na sede da Vila Mariana, 

na cidade de São Paulo. A partir desse estudo, pretende-se inserir a Ikebana dentro do 

contexto da arte contemporânea ocidental e refletir sobre os desdobramentos da fruição e 

da subjetividade que esta arte, muitas vezes não reconhecida como uma arte, possa 

proporcionar às pessoas em sua vivência social. 

Este trabalho ainda tem como objetivo, compreender através de que mecanismos a 

Ikebana pode desenvolver e gerar efeitos na qualidade de vida e no bem estar dos 

praticantes, explorando a experiência estética e o processo criativo e artístico para a 

realização de um estudo sobre a Ikebana na Academia Sanguetsu. Desta maneira, 

ampliando a vivência e o reconhecimento da Ikebana como processo criativo e artístico; 

discutindo sobre a Ikebana no contexto da arte contemporânea e do ocidente, as etapas de 

seu processo criativo, bem como os seus benefícios na prática; tentando analisar causas e 

efeitos na fruição, dentro do processo das composições em Ikebana; e documentando, 

através de registros, em fotografia e vídeo, a produção, a experiência e a interação dos 

entrevistados; para enfim, apontar um caminho para o desenvolvimento e aprimoramento 

espiritual, mental, físico e social do ser humano através da prática do Kado Sanguetsu. 

A intenção deste trabalho é, também, propor uma reflexão sobre o olhar através/para a 

Natureza, da qual todos nós somos parte integrante, da sua existência e sua transformação, 

e de como a arte, processo e produto desta transformação, é capaz não só de elevar a 

cultura, mas de despertar no ser humano uma nova consciência, “renascer” através do ato 

criativo. É dada a importância à transformação de homens e mulheres através do exercício 

e do deleite da Arte, acreditando no seu potencial na formação de novas opiniões, novas 

atitudes e novos paradigmas, nesse sentido, apontando um caminho para o 

desenvolvimento humano. 

Neste trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica em que foram utilizados como 

referências da história da arte, para a fundamentação da influência do Japão no Ocidente 

e no Brasil, autores como: Ernst Gombrich (2008), Aracy Amaral (2008) e Paulo 

Herkenhoff (2009); para uma contextualização da arte na contemporaneidade utilizou-se 

a autora Anne Cauquelin (2005) como referência; e para amparar as reflexões sobre 
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intuição, consciência, percepção, fruição e criatividade, Fayga Ostrower (2008), Luigi 

Pareyson (1989) e Merleau-Ponty (1994).  

De maneira geral, no capítulo 2 deste trabalho, retrata-se “ A influência japonesa na arte 

ocidental”, traçando brevemente o início do intercâmbio artístico que viria a acontecer, 

posteriormente, entre o Japão e o Brasil, cujos desdobramentos estarão descritos no 

capítulo 3: “A arte japonesa no Brasil”. No capítulo 4, “A flor na contemporaneidade”, 

estão relacionadas diversas poéticas contemporâneas que utilizam a planta e a flor como 

elementos estéticos e/ou simbólicos.  

Já no capítulo 5, em “A Ikebana no Brasil”, é feita uma introdução ao assunto, 

apresentando três escolas de Ikebana, as quais podem ilustrar a sua evolução ao longo da 

história, cuja evolução aproxima cada vez mais a arte dos arranjos florais às poéticas 

contemporâneas.  

No capítulo 6, “Kado Sanguetsu” é feita uma apresentação da escola Kado Sanguetsu 

para contextualizar o próximo capítulo “Um caminho para o desenvolvimento humano”, 

o qual trata da investigação sobre as contribuições da prática e da fruição das composições 

em Ikebana para o desenvolvimento humano, no que tange ao aprimoramento espiritual, 

mental, físico e social do indivíduo.   

A metodologia se deu da seguinte maneira: foram recrutadas voluntárias dos cursos dos 

níveis básico, intermediário e avançado da Academia Sanguetsu, as quais submeteram – 

se aos questionários quantitativos (Anexos V, VI, VII e VIII) e a um questionário 

qualitativo (Anexo III). Às professoras destas turmas responderam a questionários semi-

abertos (Anexo IV), dos quais, um foi utilizado na íntegra para a escrita deste trabalho. 

Houve uma vivência da Academia Sanguetsu para o Pirado, projeto de extensão da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), em que foram convidadas voluntárias a 

participar da pesquisa, estas responderam aos mesmos questionários aplicados às alunas 

regulares da Academia. Coincidentemente, somente mulheres, adultas (18 a 65 anos) 

participaram da pesquisa, exceto uma voluntária idosa (com mais de 65 anos), 

configurando-se, assim, dois grupos para a coleta e avaliação dos dados quantitativos: I) 

Praticantes e II) Não praticantes; para a coleta e avaliação dos dados quantitativos; 

somente na análise dos dados qualitativos o grupo I subdividiu-se em outros dois grupos: 

A) Não Membro da IMMB (Igreja Messiânica Mundial do Brasil) e B) Membros 

(IMMB). 

Os dados quantitativos foram obtidos a partir da aplicação dos seguintes instrumentos: 
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Questionário de avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde 

(WHOQOL-Breve): instrumento de medida de avaliação de qualidade de vida proposto 

pela organização mundial de saúde, composto por 26 itens, que investigam os seguintes 

domínios: físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, meio-ambiente e 

espiritualidade / religião / crenças pessoais. (AnexoV) 

WHOQOL Módulo espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais: instrumento de 

medida de avaliação de espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais proposto pela 

Organização Mundial de Saúde, composto por 32 itens, que investigam os seguintes 

domínios: WHOQOL-SRPB Transcendência, Conexão com ser ou força espiritual, 

Sentido da vida, Admiração, Totalidade/ integração, Amor divino, Paz interior/ 

serenidade/ harmonia, Força interior, Morte/ morrer, Apego/ desapego, Esperança/ 

otimismo, Controle sobre sua vida, Bondade com os outros/ abnegação/ renúncia, 

Aceitação dos outros, Perdão, Código para se viver, Liberdade para praticar crenças e 

rituais, Fé, Crenças religiosas específicas. (Anexo VI) 

Inventário de Ansiedade Beck – BAI (Escala de BECK): instrumento de medida de 

intensidade da ansiedade constituído por 21 itens, que são “afirmações descritivas de 

sintomas de ansiedade” (BECK & STEER, 1993), e que devem ser avaliados pelo sujeito 

com referência a si mesmo, numa escala de 4 pontos, que refletem níveis de gravidade 

crescente de cada sintoma. (CUNHA, 2001) (Anexo VII) 

Inventário de Depressão Beck – BDI (Escala de BECK): instrumento de medida de 

intensidade de depressão composto por uma escala de auto-relato, de 21 itens, cada um 

com quatro alternativas, subentendendo graus crescentes de gravidade de depressão, com 

escores de 0 a 3. (CUNHA, 2001) (Anexo VIII) 

O estudo dos dados quantitativos foi realizado através de análise estatística pelo software 

SPSS versão 12.  
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2. A INFLUÊNCIA JAPONESA NA ARTE OCIDENTAL 

Por muito tempo, o Japão esteve isolado em relação a outros países, ou melhor, não 

possuía influência de outras culturas, até que em determinado momento, chineses e 

coreanos migraram, trazendo sua arte, cuja base estava fundada na religião budista. 

Gombrich (2008) descreve a seguir, a relação entre a religião e a arte chinesas: 

[...] a arte religiosa na China acabou sendo empregada para narrar as lendas do 

Buda e dos mestres chineses, menos para ensinar uma determinada doutrina – 

como a arte cristã seria empregada na Idade Média - do que como auxiliar na 

prática da meditação. Os artistas devotos começaram a representar água e 

montanhas no espírito de reverência, não com o intuito de ensinar lições, nem 

meramente fazer decoração, mas com a finalidade de fornecer material, para 

uma meditação profunda. (GOMBRICH, 2008, p.150) 

 

Tendo em vista a origem da arte japonesa, podemos refletir sobre a distinção entre a 

função ou a concepção de arte orientais ao compararmos à nossa herança acadêmica-

europeia, a forma de tratar e definir a arte ocidental. Indagando-nos por que e/ou para 

que a arte existe e o que ela representa naquela sociedade, podemos entender melhor o 

panorama em que a arte se encontra atualmente. 

No século XVI, os europeus chegam ao Japão, mas só no século XIX, estes e os brasileiros 

– devido à imigração - recebem maior influência artística proveniente do Japão. Esta 

influência se deve à popularização das estampas Ukiyo-e, de artistas como Katsushika 

Hokusai (1760 – 1849), Kitagawa Utamaro (1753 – 1806) e Ando Hiroshige (1797 – 

1858), entre outros; estas xilogravuras representavam “cenas da vida humilde” dos 

japoneses, entre outros temas do cotidiano daquele período, como por exemplo, a 

xilogravura, a seguir, de Ando Hiroshige: Homem atravessando a ponte montado em um 

cavalo. 
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Figura 1 - Homem atravessando a ponte montado em um cavalo - Xilogravura de Ando Hiroshige 

 

Fonte: en.wikipedia.org1 

 

Ainda de acordo com Gombrich (2008), os impressionistas, exemplos como Whistler 

(1834 – 1903) e Edgar Degas (1834 – 1917), o pós-impressionista, Van Gogh (1853 – 

1890) e mais tarde, o expressionista, Henri Matisse (1869 – 1954), entre muitos outros 

artistas, apreciavam essas gravuras, tomando como referência as cores utilizadas pelos 

japoneses e a exótica tradição de sua arte, tão distinta da qual estavam acostumados. A 

esta forte influência nipônica na arte ocidental denomina-se japonismo. Sobre Van Gogh, 

Gombrich (2008) escreveu: 

Hoje a grande maioria das pessoas conhece, pelo menos, algumas de suas telas; 

os girassóis, a cadeira vazia, os ciprestes e alguns dos retratos tornaram-se 

populares em reproduções coloridas e podem ser vistos em muitas salas de 

pessoas modestas e simples. Era isso, exatamente, o que Van Gogh queria: que 

suas telas tivessem o efeito direto e forte das gravuras japonesas que tanto 

admirava. (GOMBRICH, 2008, p.546)   

 

                                                           
1 Disponível em: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Hiroshige#/media/File:Hiroshige_Man_on_horseback_crossing_a_bridge.j

pg>; Acesso em 07/06/2016, às 18h38.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hiroshige#/media/File:Hiroshige_Man_on_horseback_crossing_a_bridge.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Hiroshige#/media/File:Hiroshige_Man_on_horseback_crossing_a_bridge.jpg
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Na arquitetura ocidental, a influência japonesa se deu a partir da arte decorativa, a Art 

Nouveau absorveu os aspectos florais, as cores e a assimetria dos padrões japoneses. 

Como exemplo desse processo, Gombrich (2008) cita Victor Horta (1861 – 1947), 

segundo ele, o arquiteto “aprendera com a arte japonesa a descartar a simetria e a explorar 

o efeito das curvas sinuosas que já mencionamos ao abordar a arte oriental, mas estava 

longe de ser um simples imitador”. Apresentando tais características, a seguir, 

verificamos a escada do Hotel Tassel, em Bruxelas, projetada por Horta. 

Figura 2 - Escada do Hotel Tassel, em Bruxelas (1893) - Victor Horta 

 

Fonte: GOMBRICH, 2008. p.537. 
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3. A ARTE JAPONESA NO BRASIL 

Em Laços do olhar: Roteiros entre o Brasil e o Japão, catálogo de uma exposição que 

aconteceu no Instituto Tomie Ohtake entre maio e agosto de 2008, Paulo Herkenhoff traça 

um rico percurso da influência e da integração da arte e da cultura japonesa no Brasil, 

com a participação de artistas japoneses, nipo-brasileiros, brasileiros e de outras partes 

do mundo, da modernidade à contemporaneidade. Herkenhoff divide essa modernidade 

de intercâmbio entre o Japão e o Brasil em três fases:  

A primeira modernidade brasileira foi marcada pelo japonismo nas últimas 

décadas do século XIX. [...] A segunda modernidade implica o surgimento de 

artistas nipo-brasileiros, e a luta por sua inserção no sistema de arte 

compreende a grosso modo o intervalo de 1920 a 1950. [...] A terceira etapa 

da modernidade, centrada na década de 1950 com projeções adiante no tempo, 

implica a contribuição de valores estéticos e plásticos japoneses para a 

formação da linguagem da arte, em um regime de trocas cada vez mais amplo 

e intenso. (HERKENHOFF, 2009, p,35) 

 

Entretanto, representando essa primeira modernidade, Herkenhoff cita artistas europeus 

como Édouard Manet (1832 – 1883), Claude Monet (1840 – 1926), Paul Gauguin (1848 

– 1903), Odilon Redon (1840 – 1916), Alfred Kubin (1877 – 1959), Gustav Klimt (1862 

– 1918), além de Van Gogh e Whistler; menciona, também, artistas brasileiros como 

Belmiro de Almeida (1858 – 1935), os italianos radicados no Brasil, Eliseu Visconti 

(1866 – 1944) e Carlos Oswald (1982 – 1971), J. Carlos (1884 – 1950) e Anita Malfatti 

(1889 – 1964), cuja pintura a seguir, A Japonesa (1924), representa bem o japonismo no 

Brasil. 
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Figura 3 - A japonesa (1924) - Anita Malfatti 

 

Fonte: Enciclopédia Itaucultural2 

 

A partir da década de 1920, já haviam muitos artistas imigrantes no Brasil. Em 1931, 

fundou-se o Núcleo Bernadelli, no Rio de Janeiro, por artistas que buscavam uma 

alternativa ao ensino e à formação tradicional. A dificuldade maior para os artistas nipo-

brasileiros era integrar o “senso estético japonês” à arte brasileira, no intuito de fortalecer, 

incluir e legitimar a sua produção artística dentro dos parâmetros do modernismo 

brasileiro, criou-se, também, o grupo Seibi, em São Paulo, no ano de 1935. Portanto, essa 

segunda modernidade, segundo Herkenhoff, é marcada por esses artistas: Yoshiya 

Takaoka (1900 - 1978), Shigeto Tanaka (1910 - 1970), Tikashi Fukushima (1920 - 2001), 

Massao Okinaka (1913 - 2000), Manabu Mabe (1924 - 1997), Tomoo Handa (1906 - 

1996), Tomie Ohtake (1913 – 2015), Flávio Shiró (1928), Jorge Mori (1932). Como 

                                                           
2 Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1391/a-japonesa>; Acesso em 07/06/2016 às 

18h36.  

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1391/a-japonesa
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exemplo desta geração de artistas, a seguir podemos verificar um Auto-retrato (1949) de 

Manabu Mabe, que foi um dos integrantes do grupo Seibi. 

Figura 4 - Auto-retrato (1949) -  Manabu Mabe 

 

Fonte: Enciclopédia Itaucultural3 

  

No catálogo da exposição um círculo de ligações: Foujita no Brasil, Kaminagai e o jovem 

Mori, da organização e da curadoria de Aracy Amaral (2008), pode-se notar de que forma 

a peculiaridade de cada um como sua origem ou descendência japonesa reflete no seu 

processo artístico e como esses aspectos impactam o circuito brasileiro de arte moderna. 

Os três artistas desta mostra representam e vivem durante as três modernidades descritas 

por Herkenhoff; sobre Foujita (1886 – 1968) ele escreve: “Talvez a maior marca de 

Foujita sobre o Brasil não tenha sido sua obra, mas o modo como sua presença 

                                                           
3 Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9432/manabu-mabe>; Acesso em 

07/06/2016, às 18h35. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9432/manabu-mabe
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representou uma abertura, uma etapa definitiva para aceitação dos artistas nipônicos 

imigrantes, no Brasil para além das fronteiras da colônia.” (HERKENHOFF, 2009, p.77) 

Figura 5 - Gente no Rio de Janeiro (1932) - Tsuguharu Foujita 

 

Fonte: AMARAL, 2008, p.44. 

 

Foujita foi um artista japonês formado em Paris, por isso, acabou absorvendo em sua obra 

recursos e valores artísticos ocidentais, no Brasil, sua amizade com Cândido Portinari 

também parece tê-lo feito assimilar os traços do artista, reproduzindo-os em suas obras, 

como na pintura Gente no Rio de Janeiro (1932), ilustrada acima. Num período em que 

a arte moderna estava contaminada pelo japonismo, Foujita nadou em outra direção. 

Talvez por isso, Herkenhoff tenha ressaltado a intrigante presença do pintor japonês entre 

outros artistas além de sua obra. Entretanto, Tadashi Kaminagai (1899 – 1982), antes de 

tornar-se pintor, viveu num mosteiro no Japão. Estuda em Paris, torna-se amigo de Foujita 

e porsteriormente muda-se para o Brasil. A seguir, temos uma de suas naturezas-mortas 
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e um texto publicado por Antonio Bento, sobre a tendência expressionista de Kaminagai, 

no cartaz de uma de suas exposições individuais em São Paulo: 

A pintura atual de Kaminagai, a qual sempre oscilou entre o pós-

impressionismo e o expressionismo, está bem mais carregada de emotividade. 

É o que se conclui da análise de seus últimos trabalhos, feitos tanto na França 

como aqui. Houve como que uma marcha para uma arte de preferência cheia 

de sentimentos, de cuja ressonância se impregnam essas paisagens. Nelas se 

vêem pinceladas nervosas e cores não raro sombrias. Todos os quadros vibram, 

em decorrência do toque sensível do pintor. (BENTO apud AMARAL, 2008, 

p.104) 

 

Figura 6 - Natureza-morta (1953) - Tadashi Kaminagai 

 

Fonte: AMARAL, 2008, p.77. 

 

Entretanto, Jorge Mori (1932) é nascido no Brasil, começa a pintar com 14 anos e aos 20 

viaja a Paris para aperfeiçoar sua pintura. A seguir, podemos observar uma de suas 

naturezas-mortas, e o que Aracy Amaral (2008) fala sobre o reconhecimento das obras 

do pintor e em que “lugar” ele se situa na arte modernista do Brasil: 

Pelo seu recolhimento, afastado do burburinho que envolve arte e sociedade 

consumista, por seu distanciamento das correntes modernas e contemporâneas, 

mesmo aquelas mais próximas de sua geração – como o abstracionismo, arte política, 

conceitual arte ambiental, instalações etc. -, por sua opção pela pesquisa técnica 

aprimorada, embora em constante produção, é também, ele próprio, responsável por 

esse “ocultamento” de sua produção primeira. (Ibidem, 2008, p.136) 
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Figura 7 - Natureza-morta (1951) - Jorge Mori 

 

Fonte: AMARAL, 2008, p.161. 

 

Retomando o texto de Paulo Herkenhoff, no qual faz menção à Mário Pedrosa como o 

primeiro entusiasta da inserção da cultura japonesa no Brasil, o autor defende a grande 

importância da sua contribuição para a integração artística de artistas japoneses e nipo-

brasileiros nas artes moderna e contemporânea brasileiras: 

Ao retornar de viagem de estudos sobre a cultura do Japão em 1958, o 

crítico passou a chamar a atenção para o mundo espiritual japonês e o 

valor de suas tradições no campo das artes plásticas. [...] Sua defesa de 

uma nova relação da arte moderna com a cultura japonesa valorizou os 

artistas nipo-brasileiros (sobretudo Tomie Ohtake, Flávio Shiró, e 

naquele momento, Manabu Mabe) e afetou a produção de artistas tão 

diferentes quanto Ligia Clark, Hélio Oiticica e Mira Schendel. 

(HERKENHOFF, 2009, P.143) 

 

Entre abril e maio de 2015 o espaço Itaú Cultural, em São Paulo, recebeu a exposição Do 

objeto para o mundo – Coleção Inhotim, nela foram expostas obras de Jiro Takamatsu 

(1936 – 1998), Koji Enokura (1942 – 1995), Tsuruko Yamazaki (1925), Hitoshi Nomura 



 
 

24 
 

(1945), junto com os registros de Kiyoji Otsuji (1923 – 2001), representantes do grupo 

Gutai, um coletivo fundado no Japão, cujo nome significa “concreto”. O conceito do 

grupo estabelece relações de afinidade com o movimento Neoconcreto brasileiro, como 

as obras de Hélio Oiticica (1937 – 1980), por exemplo. Uma das curadoras da exposição, 

Inês Grosso, descreve sobre o grupo:  

Fundado pelo pintor e teórico Jirō Yoshihara (1905–1972), pioneiro da arte 

abstrata no Japão, o Gutai está entre as mais importantes expressões artísticas 

da vanguarda do pós-guerra. Precursores dos happenings, seus membros 

conciliavam profundo engajamento ideológico e político com o desejo de 

produzir arte num contexto global, transcendendo fronteiras entre pintura e 

performance, objeto e processo, arte e vida. Em quase duas décadas de 

atividade, mais de 50 artistas fizeram parte do coletivo, cujas obras incluíam 

intervenções de caráter experimental no espaço urbano e em parques públicos. 

(GROSSO, 2015.) 

 

Red (Vermelho) de Yamazaki, ilustrado a seguir, é um objeto, o qual convoca o 

observador a interagir em seu interior. O espectador que observa do lado de fora do cubo 

vermelho, pode ver as silhuetas dos “participantes” que estão dentro da obra. 

 

Figura 8 - Red (1956 - 2013) - Tsuruko Yamazaki 

 

Fonte: doobjetoparaomundo.org.br4 

 

                                                           
4 Disponível em: <http://doobjetoparaomundo.org.br/artista/tsurukoyamazaki/>; Acesso em 13/06/2016, 

às 21h02.  

http://doobjetoparaomundo.org.br/artista/tsurukoyamazaki/
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Assim como na obra a seguir, Relevos Espaciais A17, de Hélio Oiticica, Red estabelece 

relações com a cor, a geometria e o espaço. Oiticica ultrapassa a pintura bidimensional, 

trabalhando a tridimensionalidade e a forma com que o observador se relaciona com a 

obra no espaço. 

 

Figura 9 - Relevos Espaciais A17 (1959 – 1991) – Hélio Oiticica 

 

Fonte: doobjetoparaomundo.org.br5 

 

Entretanto, também espelham-se influências japonesas em diversos aspectos, tanto nos 

elementos formais, como no conceito das obras de artistas brasileiros e estrangeiros; tais  

como o paulista Wesley Duke Lee (1931 – 2010), a mineira Ligia Clark (1920 – 1988), a 

suíça Mira Schendel (1919 – 1988) e o carioca Nelson Félix (1954). Nos dois últimos, 

Herkenhoff chama a atenção para a influência da filosofia Zen que tomam em suas obras, 

cuja tradição vem dos cultos budistas e xintoístas conservados pelos imigrantes japoneses. 

Nesta exposição, também estão o japonês Kazuo Wakabayashi (1931) e Lydia Okumura 

(1948), de descendência japonesa. A obra de Okumura também se relaciona com a 

geometria, além de utilizar a arquitetura e a abstração enquanto elementos poéticos, como 

podemos ver a seguir, na obra Reflections (1984). 

                                                           
5 Disponível em: <http://doobjetoparaomundo.org.br/artista/heliooiticica/>; Acesso em 13/06/2016, às 

20h58. 

http://doobjetoparaomundo.org.br/artista/heliooiticica/
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Figura 10 - Reflections (1984) - Lydia Okumura 

 

Fonte: Enciclopédia Itaucultural6 

 

Nos capítulos 2 e 3, podemos ver um pouco da influência da arte do Japão no Ocidente, 

e, sobretudo¸ como esses valores artísticos se misturam no Brasil. Partindo deste ponto, 

veremos a seguir, no capítulo 4, diversas poéticas que utilizam a flor como elemento 

estético e simbólico, preparando o nosso olhar para adentrar o universo da Ikebana e do 

Kado Sanguetsu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8874/lydia-okumura>; Acesso em 

07/06/2016, às 18h34. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8874/lydia-okumura


 
 

27 
 

4. A FLOR NA CONTEMPORANEIDADE 

Este capítulo é dedicado às poéticas contemporâneas que utilizam como suporte, material 

e/ou significação, as flores.  É notável a diversidade de linguagens as quais utilizam a flor 

como elemento, objeto, ou símbolo, principalmente como um signo universal. Supõe-se 

que isso acontece porque a flor pode ser reconhecida em qualquer cultura, em qualquer 

local e em qualquer período da história.  

Com base no texto de Anne Cauquelin (2005), enfatizamos o conceito de arte 

contemporânea: 

O que encontramos atualmente no domínio da arte seria muito mais uma 

mistura de diversos elementos; os valores da arte moderna e os da arte 

que nós chamamos de contemporânea, sem estarem em conflito aberto, 

estão lado a lado, trocam suas fórmulas, constituindo então dispositivos 

complexos, instáveis, maleáveis, sempre em transformação.” 

(CAUQUELIN, 2005, p.127) 

 

A autora explana sobre a contemporaneidade enfatizando o “desprezo pelos valores 

estéticos”, a heterogeneidade, o caráter experimental, a despreocupação formal, a 

utilização das mídias como veiculação de arte, ainda que exista a tentativa de manter 

ligações à tradição histórica da arte. Dentro desta esfera, Cauquelin descreve algumas 

vertentes ou “rótulos” da arte contemporânea, entre as obras que se apresentam a seguir, 

encontram-se: instalações, as quais utilizam o espaço para a disposição de objetos, no 

qual se dá a interação do espectador; a land art (arte da terra) ou site specific (sítio 

específico), as quais tem relação direta com o ambiente em que se localizam; e a 

performance, cuja especificidade está no trabalho corporal.    

Na mistura destas vertentes, apresenta-se um conjunto de obras que utilizam flores e 

plantas vivas como elementos de poéticas visuais. O primeiro exemplo é a Mosaicultura, 

esta arte consiste em construir jardins em forma de grandes esculturas. O homem que 

plantava árvores, é um dos jardins os quais participaram do Festival Internacional de 

Mosaicultura, o Hamamatsu, em 2009, no Japão. O festival acontece anualmente, em 

diferentes países. 
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Figura 11 - O homem que plantava árvores (2009) – Hamatsu 

 

Fonte: www.mosaiculture.ca7 

 

Outro exemplo de escultura com flores, é o desfile de carros alegóricos, todos 

completamente coberto de flores. Este desfile acontece anualmente na cidade de Zundert, 

na Holanda (cidade natal de Van Gogh), mobilizando pessoas de todas as idades, que 

cuidam desde o cultivo de flores até a confecção dos carros. Eles podem medir até 9 

metros de altura, 19 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. O evento acontece 

desde 1936 e foi criado para a comemoração do aniversário da rainha Guilhermina, na 

época, ela era rainha dos Países Baixos.  No Brasil, esse festival acontece numa cidade 

chamada Holambra, no estado de São Paulo. 

Figura 12 - Zundert's Flower Parade 

 

Fonte: www.corsozundert.nl8 

                                                           
7 Disponível em: <http://www.mosaiculture.ca>; Acesso em 12/05/2016, às 00h54. 
8 Disponível em: <http://www.corsozundert.nl/history-en/>; Acesso em 11/05/2016, às 23h19. 

http://www.mosaiculture.ca/
http://www.corsozundert.nl/history-en/
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Os festivais de Zundert e de Mosaicultura (Hamamatsu) são modalidades de competição, 

nos quais as esculturas utilizam a flor como material de composição, explorando 

principalmente, a sua cor e a sua textura. 

Na cidade de São Paulo o coletivo Movimento 90º, junto com artistas como Daniel 

Steegmann Mangrané, Renata de Bonis e Pedro Wirz, desenvolvem o projeto de 

construção de jardins verticais na região do Minhocão (Elevado Presidente Costa e Silva).  

Estes jardins são erguidos em paredes de prédios da região, denominados empenas cegas, 

ou melhor, paredes que não possuem janelas.  

Figura 13 - Eleva-se distante do solo (2016) - Renata de Bonis e Movimento 90º 

 

Fonte: www.movimento90.com9 

 

Cada artista participa de um projeto, Mangrané nomeou seu jardim como Caminho da 

Mata, inspirou-se nas matas brasileiras e no caminho realizado pelos índios. Renata de 

Bonis, cujo jardim denomina-se Eleva-se distante do solo, retratado acima, escolheu 

plantas que fazem parte da vegetação local, explorando o posicionamento do jardim na 

sua proposta poética. Por último, Pedro Wirz optou por uma representação figurativa: a 

carranca, como um ícone de proteção espiritual.  

O site specific em Jerusalém, chamado Warde e projetado pelo grupo HQ Architects, foi 

instalado numa praça, composto por postes em forma de flor semelhante à tulipa. Os 

                                                           
9 Disponível em: <http://movimento90.com/corredor-verde/>; Acesso em 15/06/2016, às 20h49. 

http://movimento90.com/corredor-verde/
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transeuntes que passam pela instalação são detectados por um sensor, fazendo com que 

as pétalas se abram projetando uma sombra, durante o dia, e à noite acendem-se luzes.   

Figura 14 - Warde - HQ Arquitects 

 

Fonte: www.casa.abril.com.br10 

 

Puppy, é um West Highland White Terrier, cuja estrutura é coberta de flores, contendo 

um sistema de irrigação interno, mede 12,4 metros de altura, portanto, é também uma 

escultura gigante de Jeff Koons. Sua obra remete a lembrança à mosaicultura, por ser uma 

escultura viva, como um jardim, porém, menos preocupado com a disposição das cores. 

 

                                                           
10 Disponível em: <http://casa.abril.com.br/materia/instalacao-cria-sombra-em-jerusalem-com-formato-

de-flor>; Acesso em 12/05/2016, às 02h07. 

http://casa.abril.com.br/materia/instalacao-cria-sombra-em-jerusalem-com-formato-de-flor
http://casa.abril.com.br/materia/instalacao-cria-sombra-em-jerusalem-com-formato-de-flor
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Figura 15 - Puppy (1992) - Jeff Koons 

 

Fonte: www.obviousmag.org11 

  

As duas instalações, Warde e Puppy, chamam a atenção pela grandiosidade de suas 

dimensões, inevitavelmente atraem os olhares de quem passa por eles. Ambos utilizam a 

beleza das flores para estarem no espaço público. O primeiro causa o impacto pela 

metáfora do desabrochar da flor quando alguém está por perto, da mesma forma que a 

flor necessita de cuidados para estar com vida; o segundo, pela irreverência de um jardim 

em forma de um cãozinho, ressaltando o caráter pop da obra e do artista Jeff Koons. 

Já o site specific, situado na Torre de Londres, onde foram colocadas 888.246 papoulas 

vermelhas de cerâmica, aqui cada flor homenageia um soldado britânico morto na 

Primeira Guerra Mundial. Idealizado por Paul Cummings e Tom Piper, a instalação marca 

o centenário do fim da guerra, comemorado em 2014, e chama-se Blood Swept Lands and 

Seas of Red (O sangue tingiu terras e mares de vermelho). 

                                                           
11 Disponível em: <http://obviousmag.org/archives/2010/06/jeff_koons_-

_a_banalidade_transformada_em_arte.html>; Acesso em 12/05/2016, às 03h19. 

http://obviousmag.org/archives/2010/06/jeff_koons_-_a_banalidade_transformada_em_arte.html
http://obviousmag.org/archives/2010/06/jeff_koons_-_a_banalidade_transformada_em_arte.html
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Figura 16 - Blood Swept Lands and Seas of Red (2014) - Paul Cummings e Tom Piper 

 

Fonte: www.hrp.org.uk12 

 

A proposta a seguir tem em comum o suporte e o material da obra de Cummings e Piper. 

Esta é constituída da seguinte maneira: são quatro mil flores brancas de cerâmica, de 

formatos diferentes, produzidas por oitenta e um artistas, entre estes, Eliane Prolik e 

Maria Helena Saparolli. As flores foram instaladas para o Salão Nacional de Cerâmica, 

no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e foram comercializadas aos visitantes da 

mostra. 

No jardim, é possível ver de tudo: desde flores mais tradicionais até quadradas, 

com texturas, e com formas do corpo humano, presas com hastes flexíveis – 

para a obra, foi necessário usar mais de uma tonelada de materiais. (RUPP, 

2013) 

 

                                                           
12 Disponível em: <http://www.hrp.org.uk/tower-of-london/history-and-stories/tower-of-london-

remembers/about-the-installation/>; Acesso em 12/05/2016, às 02h41. 

http://www.hrp.org.uk/tower-of-london/history-and-stories/tower-of-london-remembers/about-the-installation/
http://www.hrp.org.uk/tower-of-london/history-and-stories/tower-of-london-remembers/about-the-installation/
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Figura 17 - Salão Nacional de Cerâmica - Museu Oscar Niemeyer 

 

Fonte: www.gazetadopovo.com.br13 

 

Na obra de Cummings e Piper, a flor é tomada num sentido de renascimento, uma nova 

vida que brota de um solo marcado pela guerra e vista de longe parece um mar de sangue 

que se forma com a arrumação das papoulas vermelhas ao redor da torre. A proposta da 

qual participam Prolik e Saparolli também consiste na disposição de flores de cerâmica 

no espaço do entorno do museu, porém, sem a carga simbólica do primeiro, com o 

propósito de chamar a atenção do público para o Salão Nacional de Cerâmica, para a 

materialidade das flores (a cerâmica) e para o local do evento.  

Flower House (Casa das Flores) é um site specific em Detroit, nos Estados Unidos, 

idealizado pela florista Lisa Waud. Ela adquiriu esta casa abandonada para fazer uma 

instalação com a ajuda e a doação de mais 12 floristas, e posteriormente, o terreno será 

utilizado para o cultivo de flores.  

                                                           
13 Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/instalacao-com-flores-de-ceramica-

inaugura-no-mon-4jpy24kvsqrdhx7crwm8yjrda>; Acesso em 12/05/2016, às 03h00. 

http://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/instalacao-com-flores-de-ceramica-inaugura-no-mon-4jpy24kvsqrdhx7crwm8yjrda
http://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/instalacao-com-flores-de-ceramica-inaugura-no-mon-4jpy24kvsqrdhx7crwm8yjrda
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Figura 18 - Flower House – Lisa Waud 

         

Fonte: www.hypeness.com.br14 

 

Com uma semelhante proposta, cuja intenção é atrair o espectador à reflexão sobre a 

ecologia, a sustentabilidade, e voltar a atenção para o meio ambiente, Rodrigo Bueno traz 

em Matuto ao cubo, móveis, como sofás e cadeiras, como suporte às plantas que cultiva. 

Lisa Waud também tem presente em sua intervenção, esse olhar para a sustentabilidade, 

o aproveitamento de espaços inutilizados, a ocupação com o objetivo de dar vida ao local.  

                                                           
14 Disponível em: <http://www.hypeness.com.br/2015/12/a-casa-abandonada-que-virou-umainstalacao-

com-36-mil-flores/>; Acesso em 12/05/2016, às 22h08. 

http://www.hypeness.com.br/2015/12/a-casa-abandonada-que-virou-umainstalacao-com-36-mil-flores/
http://www.hypeness.com.br/2015/12/a-casa-abandonada-que-virou-umainstalacao-com-36-mil-flores/
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Figura 19  - Matuto ao cubo (2012) - Rodrigo Bueno 

 

Fonte: www.zupi.com.br15 

 

A intervenção Tranca rua – Jardins errantes, de Rose Boaretto e Marcelus Freitas, 

consiste num jardim móvel, com plantas e flores coletadas pela cidade de Campinas, e 

transplantadas num carrinho de mão. O jardim móvel foi colocado nas encruzilhadas da 

cidade junto com um manual de cuidados a serem tomados com as plantas. 

Figura 20 - Tranca rua - Jardins errantes (2015) - Rose Boaretto e Marcelus Freitas 

  

Fonte: roseboaretto7.blogspot.com.br16 

 

Aqui, o jardim móvel chama a atenção dos pedestres por estar num carrinho de mão à 

passeio pelas ruas da cidade. Com essa performance/intervenção urbana, além de 

                                                           
15 Disponível em: <http://www.zupi.com.br/matuto-ao-cubo-por-rodrigo-bueno/>; Acesso em 

15/06/2016, às 16h09. 
16 Disponível em: <http://roseboaretto7.blogspot.com.br/2016/05/tranca-rua-jardins-errantes.html>; 

Acesso em 12/05/2016, às 01h30.     

http://www.zupi.com.br/matuto-ao-cubo-por-rodrigo-bueno/
http://roseboaretto7.blogspot.com.br/2016/05/tranca-rua-jardins-errantes.html
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proporcionarem uma situação inusitada, podem querer afirmar o cuidado necessário a se 

ter com a natureza e a importância de olhar para a natureza da cidade.  

Empty Lot (Lote Vazio) é uma instalação do artista mexicano Abraham Cruzvillegas, 

composta por 240 canteiros triangulares preenchidos com terra de diversos locais da 

cidade de Londres. Com a irrigação regular desses lotes de terra, a intenção do artista 

consiste em esperar que brotem diferentes plantas, flores e cogumelos ao logo do tempo, 

ou que haja intervenção do público, doando e plantando sementes ou mudas. Desta 

maneira, Cruzvillegas traz o “solo” de várias partes da cidade de Londres para o interior 

da galeria. E a partir disso, constrói um jardim coletivo, trazendo a natureza e a 

cooperação para dentro do museu.  

Figura 21 - Empty Lot (2015) - Abraham Cruzvillegas 

 

 Fonte: www.telegraph.co.uk17  

 

Walter Mason é um artista cujo trabalho consiste em criar desenhos e formas com 

elementos da natureza, em seu próprio habitat, por isso classifica estas intervenções como 

Land art.  

 

                                                           
17 Disponível em: <http://www.telegraph.co.uk/gardening/gardens-to-visit/empty-lot-at-tate-modern-how-

seedings-represent-hope/>; Acesso em 12/05/2016, às 03h51. 

http://www.telegraph.co.uk/gardening/gardens-to-visit/empty-lot-at-tate-modern-how-seedings-represent-hope/
http://www.telegraph.co.uk/gardening/gardens-to-visit/empty-lot-at-tate-modern-how-seedings-represent-hope/
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Figura 22 - Land art - Walter Mason 

 

Fonte: experimentwithnature.com18 

 

Em homenagem à poetisa grega Safo, Rosana Urbes expõe poemas ilustrados em aquarela 

e colagem de folhas e flores, trazendo para a obra o olhar e o universo feminino. A 

instalação fez parte da mostra: Amar – Coletânea de Livres Infantis, no espaço Casa das 

Rosas, em São Paulo. A exposição traz o diálogo sobre gênero e sexualidade através de 

obras inspiradas na literatura. 

Figura 23 - Safo (2016) - Rosana Urbes 

 

Fonte: casadasrosas.org.br19 

 

A artista também traz elementos da natureza da cidade de São Paulo no intuito de compor 

sua narrativa, onde as pétalas e as folhas também se tornaram elementos pictóricos de sua 

                                                           
18 Disponível em: <http://experimentwithnature.com/03-found/land-art-walter-mason/>; Acesso em 

15/06/2016, às 16h31.  
19 Disponível em: 

<http://casadasrosas.org.br/imagens/galeria/5e496674e9161bceed5a949142a888ff.jpg>; Acesso em 

12/05/2016, às 01h07. 

http://experimentwithnature.com/03-found/land-art-walter-mason/
http://casadasrosas.org.br/imagens/galeria/5e496674e9161bceed5a949142a888ff.jpg
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obra sobre o feminino, em homenagem a uma das primeiras poetizas reconhecidas no 

Ocidente, num provável intuito de trazer da flor um paralelo com a delicadeza e a beleza 

da mulher. 

Figura 24 - Safo (2016) - Rosana Urbes 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Com o mesmo intuito de representar o feminino, a instalação Flores do Chá, Renata 

Carneiro dispôs sachês de chá em galhos secos os quais parecem flutuar sem uma raiz 

fixa ao solo, espalhando pelo chão e em bases retangulares, pequenos recipientes de 

cerâmica. A autora faz uma analogia das flores e do chá com a força e a doçura da mulher.  

Figura 25 - Flores do chá (2015) - Renata Carneiro 

 

Fonte: shairart.com20 

                                                           
20 Disponível em: <http://shairart.com/obra/flores-do-cha-9939>; Acesso em 11/05/2016, às 22h42. 

http://shairart.com/obra/flores-do-cha-9939
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A instalação intitulada Preserv Beauty (Preservar a Beleza), foi idealizada pela artista britânica 

Anya Gallacio, são quatro painéis de vidro, nos quais foram fixadas as flores, que, coincidente 

ou propositalmente chamam-se (popularmente) “beauty”.  

Figura 26 - Preserv Beauty (1991 – 2003) - Anya Gallacio 

 

Fonte: www.tate.org.uk21 

 

Anya Gallacio propõe a preservação da memória da beleza da flor, tendo em vista a 

efemeridade dessa beleza, ou mesmo, indagar se após murchar e secar a flor ainda pode 

ser bela. Esta instalação provoca essa reflexão apresentando a efemeridade da flor e a 

imaterialidade da arte. 

Floating Flower Garden (Jardim de Flores Flutuantes), idealizado por Toshiyuki Inoko e 

pelo coletivo Team Lab, foi exposta no Miraikan (Museu Nacional de Ciência e Inovação 

Emergentes), em Tóquio. Esta instalação é composta por 2.300 orquídeas que se movem, 

para cima e para baixo, ao redor do espectador, de modo que este estará sempre cercado 

por flores em todas as direções.   

                                                           
21 Disponível em: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/gallaccio-preserv-beauty-t11829>; Acesso em 

12/05/2016, às 01h07. 

http://www.tate.org.uk/art/artworks/gallaccio-preserv-beauty-t11829
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Figura 27 - Flower Floating Garden - Toshiyuki Inoko e Team Lab 

 

Fonte: www.nomadesdigitais.com22 

 

Outra proposta poética de Rose Boaretto em parceria com João Matos, intitulada Ikebana 

+ Salto Agulha, é uma performance em que Boaretto constrói um arranjo em suas mãos, 

colocando agulhas nas pontas dos dedos, utilizando-as para a fixação das flores, enquanto 

Matos coloca agulhas no calcanhar, ficando em pé sobre as pontas dos pés. O ato remete 

à fixação das flores no hanadomê (base de chumbo com pontas de cobre), instrumento 

utilizado nos arranjos de Ikebana.   

Figura 28 - Ikebana + Salto Agulha (2011) - Rose Boaretto e João Matos 

 

Fonte: roseboaretto7.blogspot.com.br23 

 

Is it possible be a revolutionary and like flowers? (É possível ser uma revolucionária e 

igual às flores?) é uma instalação da artista francesa Camille Henrot, cuja proposta é uma 

                                                           
22 Disponível em: <http://nomadesdigitais.com/coletivo-cria-instalação-feita-de-flores-que-parece-flutuar-

sobre-os-visitantes-em-toquio/>; Acesso em 11/05/2016, às 21h50. 
23 Disponível em: <http://roseboaretto7.blogspot.com.br/2011/05/ikebana-salto-agulha.html>; Acesso em 

12/05/2016, às 01h36. 

http://nomadesdigitais.com/coletivo-cria-instalação-feita-de-flores-que-parece-flutuar-sobre-os-visitantes-em-toquio/
http://nomadesdigitais.com/coletivo-cria-instalação-feita-de-flores-que-parece-flutuar-sobre-os-visitantes-em-toquio/
http://roseboaretto7.blogspot.com.br/2011/05/ikebana-salto-agulha.html
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miscelânea de arranjos em vários suportes distintos, com flores, folhas, galhos e outros 

objetos. A artista faz referência à Ikebana como uma forma de “consolar a alma”; em seu 

título transporta uma reflexão sobre como a flor pode ser revolucionária, já que possui 

capacidade de tocar a alma. 

 

 

Fonte: www.camillehenrot.fr24 

 

Em Ikebana + Salto Agulha e Is it possible to be a revolutionary and like flowers? utiliza-

se a Ikebana, enquanto conceito e conteúdo em suas obras, dando a ideia de que é feita 

uma comparação das flores com o ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Disponível em: <http://www.camillehenrot.fr/en/work/61/is-it-possible-to-be-a-revolutionary-and-like-

flowers>; Acesso em 12/05/2016, às 01h21. 

Figura 29 - Is it possible to be a revolutionary and like flowers – Camille Henrot 

http://www.camillehenrot.fr/en/work/61/is-it-possible-to-be-a-revolutionary-and-like-flowers
http://www.camillehenrot.fr/en/work/61/is-it-possible-to-be-a-revolutionary-and-like-flowers
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5. A IKEBANA NO BRASIL 

A palavra Ikebana é utilizada para denominar a ‘arte japonesa de arranjos florais’ e é 

composta por dois termos: Ike - que significa “fazer viver” -  e Hana (bana) - cuja 

tradução literal é flor, e pode também ser entendida como planta ou parte de uma planta. 

O termo Ike ainda deriva de três verbos: Ikeru - colocar, dispor ou arrumar flores -, Ikiru 

- viver, tornar vivo ou alcançar a verdadeira essência de algo - e Ikassu - iluminar da 

melhor forma possível, colocar sob a melhor luz, encontrar a verdadeira essência, tornar 

a vida mais pura, mais clara. (DOMINGUES, 2001, p.61) 

No Brasil, encontramos os estilos: Ikenobo, Kogetsu Ryu, Sogetsu Ryu, Ohara Ryu, 

Shogetsudo Koryu, Tatibana, Saga Ryu, Kado Misho Kai, Seiguetsu Ryu, Kado 

Sanguetsu, entre outros. Este último será retratado, especialmente, no próximo capítulo. 

Estes estilos participaram da Exposição Anual das Escolas de Ikebana, no hall do Edifício 

Bunkyo, no bairro da Liberdade em São Paulo, onde foram apresentados 60 arranjos 

florais aos visitantes no X Bunka Matsuri (festival da cultura japonesa), durante os dias 

21 e 22 de maio de 2016. Apresentam-se a seguir, três destas escolas de Ikebana: a 

Ikenobo, a Ohara e a Sogetsu, e seus respectivos arranjos. 

 

Figura 30 - Escola Ikenobo Nambei Shibu - Kazue Takada 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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A escola Ikenobo leva o nome de uma família de sacerdotes, que, há mais de 500 anos 

vem desenvolvendo o estilo na cidade de Kyoto, portanto, é uma das mais antigas e 

tradicionais escolas de Ikebana. As principais modalidades da Ikenobo são: a mais 

tradicional Rikka, o Shoka, cujas variações podem ser modernas ou tradicionais, e o 

Jiyuka, conhecido como estilo livre, o qual é guiado pela intuição e pelo sentimento. 

(IKEBANA INTERNATIONAL, 2016) 

Figura 31 - Escola Ohara Ryu - Massayo Yamamoto 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A escola Ohara foi fundada por Unshin Ohara, em 1895, numa época em que o Japão 

estava aberto para o mundo ocidental, e flores da Europa estavam sendo importadas. Ao 

usar essas flores para um arranjo de Ikebana, ele criou uma nova forma de arranjo, 

arrumando-as em vasos planos e rasos, a modalidade conhecida como Moribana. 

(IKEBANA INTERNATIONAL, 2016)  
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Figura 33- Escola Sogetsu Ryu Cristina Sototuka 

 

Fonte: Elaboradas pela autora 

 

Figura 34 - Escola Sogetsu Ryu- Emiko Miji Ide 

 

Fonte: Elaboradas pela autora 

 

Figura 32 - Escola Sogetsu Ryu – Wibke Habitch  
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Em 1927, Sofu Teshigahara decidiu fundar sua própria escola de Ikebana colocando o 

nome de Sogetsu. Ele fazia parte do círculo de jovens mestres que queriam superar a 

tradição e buscar novas formas de expressão. O Jiyuka (estilo livre) foi desenvolvido a 

partir da moribana, a qual é mais recente e mais natural comparado aos antigos estilos. 

Até então, utilizou-se materiais desconhecidos e aplicaram-se novas técnicas. Depois da 

Segunda Guerra Mundial, esse estilo de vanguarda se popularizou muito. (IKEBANA 

INTERNATIONAL, 2016) 

Essas três escolas representam três momentos distintos na história da Ikebana no Japão. 

Embora os arranjos acima sejam contemporâneos, as características de cada um 

expressam os pontos vitais de cada escola, os quais remontam à época em que foram 

criados e às circunstâncias em que eram realizados. O milenar estilo Ikenobo carrega a 

atmosfera dos arranjos mais tradicionais, o uso do vaso longo e a expressão das linhas 

trazem à tona elementos próprios dos arranjos Nagueire - modalidade derivada dos 

arranjos Rikka - que surgiram no século XV, sendo utilizado para ornamentação dos 

palácios e das cerimônias de chá de nobres e samurais. Este estilo é também influenciado 

pela modalidade Shoka, em suas composições utiliza-se a trilogia Céu – Terra – Homem, 

uma formação em que se convergem esses três pontos na organização do arranjo. 

O mais moderno estilo Ohara representa a democratização da Ikebana, já que flores 

ocidentais não eram utilizadas nos arranjos até o seu surgimento, e os vasos rasos também 

não. Criou-se, então, a modalidade Moribana com o qual se obteve mais liberdade na 

composição dos arranjos e a possibilidade de colocar os arranjos em qualquer espaço. 

O estilo Sogetsu apresenta diversidade e ausência de regras, muitas vezes parecendo se 

tratar de uma instalação ou uma escultura. A modalidade Jiyuka, pela qual é influenciado, 

é uma variação mais simples e livre do que a Moribana.  

Muitas vezes as modalidades Nagueire, Moribana, Jiyuka, Rikka e Shoka, são 

denominadas e definidas como “estilos” de Ikebana. Diferentemente das escolas, os quais 

também são reconhecidos como estilos, essas modalidades, como optou-se por chamá-las 

neste trabalho, representam, na verdade, as formas de compor um arranjo e/ou a função 

que o arranjo tem na ocasião em que é, ou era, feito. Assim sendo, essas modalidades 

podem pertencer a diversas escolas, as quais possuem, cada uma, sua filosofia, intenção 

e regras de composição. 
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No próximo capítulo veremos a escola Kado Sanguetsu, sobre o qual fizemos um estudo 

mais aprofundado, verificando as contribuições da prática e da fruição de suas 

composições para o desenvolvimento humano, no que tange ao aprimoramento espiritual, 

mental, físico e social do indivíduo. 
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6.  KADO SANGUETSU 

Em de 1940, Mokiti Okada (1882-1955) idealizou o Kado Sanguetsu (Ka = Flor e Do = 

Caminho, San = Montanha e Guetsu = Lua) entre os diversos outros estilos da tradicional 

arte floral japonesa, que há séculos vem sendo aprimorada e muito praticada até hoje. 

Acreditando na Arte como instrumento de elevação espiritual do indivíduo e parte 

elementar na concretização do seu ideal de estruturação de uma sociedade sadia, pacífica 

e próspera, visualizou na contemplação e na arte da flor, um caminho acessível a todas as 

pessoas. 

A terceira filha de Mokiti Okada, Itsuki Okada (1927-2013), instituiu a Academia 

Sanguetsu no Japão e no Brasil: 

Com base nessa filosofia e no desejo de proporcionar maior encanto à vida, 

purificando o sentimento do homem por meio das flores foi fundada a 

Academia Sanguetsu por Itsuki Okada no Japão em 1972. No Brasil, a 

academia foi instituída em 1974. Seu ideal, tendo a flor como essência, é elevar 

o sentimento humano e gerar harmonia entre o homem e a natureza; é cultivar 

o respeito à natureza. (FUNDAÇÃO MOKITI OKADA, s/ ano, p. 42) 

 

Figura 35 – Pintura e Vivificação de Mokiti Okada – Azaleia e Íris japonesa 

 

Fonte: FUNDAÇÃO MOKITI OKADA, s/ ano, p.6. 

 

Com o crescimento da Academia Sanguetsu ao longo dos anos, milhares de alunas e 

alunos tiveram acesso ao aprendizado desta arte. O exercício do Kado Sanguetsu está 

além da execução da técnica, também se baseia na prática de determinadas atitudes, como: 
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“Cultivar o respeito a natureza e aprender com ela”, “Desenvolver o amor às flores”, 

“Exercer boa influência à nossa volta”, “Cuidar do aperfeiçoamento básico” e 

“Desenvolver o amor pela arte e a consciência do Belo”. (FUNDAÇÃO MOKITI 

OKADA, s/ano, p. 45) 

Isto significa que os praticantes devem sempre treinar a atitude altruísta, em relação à 

natureza e à comunidade/sociedade, sobretudo, aperfeiçoando as habilidades, valorizando 

e enaltecendo o Belo. O conceito de Belo, para Mokiti Okada, é muito simples: é a beleza 

proveniente e geradora do Bem. Não apenas a beleza aparente, mas a beleza essencial. 

Dentro desta visão, o Belo acontece como causa e consequência de ações, pensamentos e 

sentimentos originados pelo Bem.  

Seu desejo era que houvesse flores onde houvesse pessoas e para ele, a simplicidade era 

o elemento mais importante na vivificação floral, por isso, desenvolveu cinco princípios 

os quais são indispensáveis para a prática do Kado Sanguetsu: “ 1.Vivificar naturalmente; 

2.Vivificar rapidamente; 3.Vivificar como se estivesse pintando um quadro; 4.Vivificar, 

considerando a harmonia do conjunto; 5.Vivificar com alegria. ” (FUNDAÇÃO MOKITI 

OKADA, s/ano, p. 43) 

Com base e inspiração na simplicidade dos arranjos de Mokiti Okada, buscando sempre 

a beleza essencial das flores e plantas, a Academia Sanguetsu vem desenvolvendo suas 

atividades, como as aulas regulares, vivências e participação em exposições. A Ikebana 

a seguir, foi realizada para recepcionar os visitantes na Exposição Anual de Escolas de 

Ikebana no X Bunka Matsuri (festival da cultura japonesa), em 2016: 
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Figura 15 36 - Kado Sanguetsu 

 

Fonte: Elaborada por Stella Castellani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

7. UM CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Em O ponto de Mutação, o físico austríaco Fritjof Capra (2006) estabelece a passagem 

da visão mecanicista de Descartes e Newton para uma visão holística e ecológica, e a 

necessidade de um novo “paradigma”, definido por ele como uma nova visão da realidade 

que significa uma mudança fundamental em nossos pensamentos, percepções e valores. 

Capra apresenta fatores que prejudicam a saúde individual e coletiva, justificando sua 

causa na mentalidade limitada ao materialismo e do sistema de valores de herança 

cartesiana, segundo ele: 

A divisão entre espírito e matéria levou à concepção do universo como um 

sistema mecânico que consiste em objetos separados, os quais, por sua vez, 

foram reduzidos a seus componentes e materiais fundamentais cujas 

propriedades e interações, acredita-se, determinam completamente todos os 

fenômenos naturais. Essa concepção cartesiana da natureza foi, além disso, 

estendida aos organismos vivos, considerados máquinas constituídas de peças 

separadas. (CAPRA, 2006, p.37) 

 

De acordo com o seu pensamento, este capítulo apresenta dados e reflexões sobre a 

espiritualidade ligada à qualidade de vida e aspectos da saúde mental, especificamente no 

caso de ansiedade e depressão, das praticantes de Ikebana, comparando grupos em  prática 

contínua da arte da Ikebana, e praticantes de primeira vez. 

O filósofo Maurice Merleau-Ponty (1994) fala sobre a sensação, não como fruto do nosso 

pensamento, mas como um acontecimento externo ao nosso corpo, e que a percepção, de 

fato, não é um acontecimento isolado e independente, mas que se estabelece por meio de 

relações. Ele explana, fazendo a comparação entre a fenomenologia, que, segundo o autor, 

“estuda a aparição do ser para a consciência”, e a ciência, cuja diferença, no que toca à 

sensibilidade e à percepção, está no ponto de vista; ou seja, na forma como estas são 

estudadas: enquanto a ciência, que até então, centralizava o olhar na coisa percebida, a 

fenomenologia coloca no centro o corpo sensível ao objeto, e as relações que se 

estabelecem entre o corpo, o objeto e o espaço. Sobre esta relação mecânica atribuída pela 

ciência às sensações, Merleau-Ponty (1994) faz referência à Gurwitsch, que afirma o 

seguinte: 

A noção clássica de sensação não era um conceito de reflexão, mas um produto 

tardio do pensamento voltado para os objetos, o último termo da representação 

do mundo, o mais claro. É inevitável que, em seu esforço geral de objetivação, 

a ciência pretenda representar-se o organismo humano como um sistema físico 

em presença de estímulos físicos definidos eles mesmos por suas propriedades 
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físico-químicas, que procure reconstruir sobre essa base a percepção efetiva, e 

fechar o ciclo do conhecimento, fundando uma ciência objetiva da 

subjetividade. (GURWITSCH apud MERLEAU-PONTY, 1994, p.32.) 

 

E o que difere a sensação da percepção? É a “conexão interna entre o objeto e o ato que 

ele desencadeia”, ou melhor, o sentido que essa sensação toma, resulta na percepção. A 

essa conexão interna, Merleau-Ponty (1994) denomina como juízo e explica sua distinção 

do sentir: o juízo é um posicionamento sobre o que se percebe e o sentir é o inverso, é 

simplesmente perceber sem defini-lo, sem investiga-lo. Portanto, afirma o autor: 

O sentir é esta comunicação vital com o mundo que o torna presente para nós 

como lugar familiar de nossa vida. É a ele que o objeto percebido e o sujeito 

que percebe devem sua espessura. Ele é o tecido intencional que o esforço de 

conhecimento procurará decompor. (MERLEAU-PONTY, 1994, p.84.) 

 

Pois, então, o filósofo apresenta uma concepção diferenciada da visão mecânica de atribuir os 

fenômenos de forma objetificada, ou melhor, centrada no objeto. Entretanto, ele delimita a 

sensação como um fenômeno que ocorre externamente ao ser, mas que depende 

indispensavelmente do corpo para que aconteça. Portanto, chega à conclusão que as sensações 

ocorrem nas relações entre o Eu, o objeto e o espaço, e que a percepção são as sensações 

sintetizadas, quando adquirem um sentido. 

No entanto, no caso da prática da Ikebana, tanto no grupo de alunas regulares, como no grupo de 

alunas da vivência, o contato se dá primeiramente com uma apresentação teórica. Após este 

momento de preparação e reflexão, ambos os grupos tiveram acesso aos materiais (galhos, folhas 

e flores) e aos suportes (vasos, fixadores e outros tipos de recipientes) para elaborar o arranjo. 

Portanto, este contato com a flor, que antecede a execução do arranjo, e durante a composição 

dele é o que tentamos compreender através da teoria de Merleau-Ponty (1994). 

Fayga Ostrower (2008) defende a ideia de que intuição e consciência são inseparáveis, 

que a sensibilidade e a cultura, são imprescindíveis para a criatividade acontecer. Na sua 

perspectiva, a cultura influencia a visão de vida e desenvolve no ser humano sua 

individualidade, sua personalidade e sua sensibilidade. A autora determina o criar como 

um ‘formar’ e que este processo é sempre um ‘ordenar’ e ‘comunicar’. Por sua vez, o 

formar é, então, a intensificação do viver, não como uma fuga da realidade, mas a própria 

realidade: 

Embora exista no ato criador uma descarga emocional, ela representa um 

momento de libertação de energias – necessário mas de somenos importância 

do que certos teóricos talvez o acreditem ser. Mais fundamental e gratificante, 

sobretudo para o indivíduo que está criando, é o sentimento concomitante de 
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reestruturação, do enriquecimento da produtividade, de maior amplitude do 

ser, que se libera no ato de criar. Menos a potência descarregada, do que a 

potência renovada. (OSTROWER, 2008, p.28)  

 

Nesse sentido, a autora coloca como elemento primordial a energia renovada no formar, 

acima da energia descarregada no processo criativo, o que importa, em sua teoria, é o 

renascer do indivíduo na atividade criadora. Ela estabelece a criatividade como um 

processo dialético e existencial, entrelaçando o consciente e o inconsciente, afirmando 

que a intuição é um dos modos cognitivos mais importantes do ser humano, a qual torna 

possível a espontaneidade e que: 

Do mesmo modo que a percepção, a intuição é um processo dinâmico e ativo, uma 

participação atuante no meio ambiente. É um sair-de-si e um captar, uma busca de 

conteúdos significativos. Os processos de perceber e intuir são processos afins, tanto 

assim que não só o intuir está ligado ao perceber, como o próprio perceber talvez não 

seja senão um contínuo intuir. (OSTROWER, 2008, p.66) 

 

De acordo com essa relação entre o intuir e o perceber, ou seja, sem experimentar, não é 

possível elaborar ‘conteúdos significativos’. Isso quer dizer que a obra nunca chega a seu 

fim se não houver a experimentação, mesmo num aspecto sensorial, abstrato ou teórico. 

Numa reflexão sobre a inspiração na criatividade, a autora defende que a ocorrência de 

um insight demonstra o quanto foram inspirados os momentos que o antecederam, dando 

importância a todo processo, a importância do caminho percorrido do início ao fim. 

Fazendo uma analogia do processo criativo com um caminho a ser percorrido, ela afirma: 

“Andando saberá. [...] Chegará ao seu destino. Encontrando, saberá o que buscou.” 

(OSTROWER, 2008, p.76) 

Luigi Pareyson (1989), em sua teoria da formatividade, estabelece uma relação dialética 

no fazer artístico. Determina através da teleologia interna do êxito, a qual se refere à 

objetividade do artista, do fim e da forma que pretende dar à obra, e da teleologia interna 

do germe, cuja interação se dá com a natureza do suporte, da matéria e da obra. Ele define 

o processo artístico da seguinte maneira: 

Eis como o processo artístico pode ser ao mesmo tempo criação e descoberta, 

liberdade e obediência, tentativa e organização, escolha e coadjuvação, 

construção e desenvolvimento, composição e crescimento, fabricação e 

maturação. O que caracteriza o processo artístico é precisamente esta 

misteriosa e complexa co-possibilidade, que, no fundo, consiste numa dialética 

entre a livre iniciativa do artista e a teleologia interna do êxito, donde se pode 

dizer que nunca o homem é tão criador como quando dá vida a uma forma tão 

robusta, vital e independente de impor-se a seu próprio autor, e que o artista é 
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tanto mais livre quanto mais obedece à obra que ele vai fazendo; antes, o 

máximo de criatividade humana consiste precisamente nesta união de fazer e 

obedecer, pela qual na livre atividade do artista age a vontade autônoma da 

forma. (PAREYSON, 1989, p.144) 

  

Em relação à obediência do artista à obra, Pareyson se refere ao germe, cuja característica 

baliza a lei da arte, que é a própria obra. Diante disto, a fruição está presente tanto no 

fazer quanto no contemplar. Desta maneira, o artista forma enquanto frui e vice e versa.  

Com base nas ideias destes autores, buscamos ampliar a vivência e o reconhecimento do 

Kado Sanguetsu como processo criativo e artístico, e compreender através de que 

mecanismos a Ikebana pode desenvolver a sensibilidade humana e gerar efeitos na 

qualidade de vida e no bem estar dos praticantes. Para tanto, foram realizados 

acompanhamento de aulas dos níveis básico, intermediário e avançado dos cursos da 

Academia Sanguetsu, e entrevistas e questionários, com professoras, alunas regulares e 

participantes de uma vivência de Ikebana. 

Para refletir sobre o ensino da Ikebana, buscou-se apoio na obra: Não-fronteiras: universo 

da educação não-formal (2007), onde encontram-se as experiências com atividades que 

englobam a educação não-formal realizadas pelo Itaú Cultural, e descrevem o perfil do 

educador não-formal, cuja descrição pode se atribuir às professoras da Academia 

Sanguetsu, colocando em evidência o seu papel como arte-educadoras: 

A educação não-formal se faz, portanto, com o uso competente de saberes  

acumulados, com o conhecimento construído durante a própria prática das 

atividades e com a articulação de um saber científico, pré-codificado e 

aprendido durante o processo de formação profissional. Esse saber não é 

transmitido ou repassado ao público-alvo como uma técnica ou um acervo de 

informações. Ele é utilizado (grifo nosso) para desenvolver e fazer acontecer 

a verdadeira face do educador – a de sensibilizador, formador, estimulador de 

um trabalho com o grupo, seja numa dança, numa peça de teatro, numa banda 

de latas, na confecção de um jornal, na criação de artesanato ou num coral, 

possibilitando assim a construção de novos saberes. (ITAÚ CULTURAL, 

2007, p.25) 

 

Dentro desta perspectiva, segue abaixo uma entrevista com uma das professoras: 

Qual a sua formação e sua trajetória profissional?  Como e porque você se tornou 

professora de Ikebana? 

R: Iniciei o curso de Ikebana em Goiânia (GO) em 1997 aos 18 anos, porque sempre 

gostei de flores e da beleza da natureza, e sempre achei incrível a maneira que se 
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utilizavam os materiais da natureza para fazer belos arranjos. Como fui criada dentro 

da filosofia da igreja messiânica, para mim era comum ver Ikebanas na igreja e em casa, 

pois minha mãe estudou Ikebana quando eu ainda era criança. Ao iniciar o curso me 

identifiquei muito com a harmonia ensinada e de início desejei me tornar professora 

desta arte. Em 1999, me mudei para São Paulo e intensifiquei o estudo de Ikebana e 

desde 1997 nunca parei de estudar esta arte. Em São Paulo, com mais facilidade de 

aprender a arte da Ikebana, me aprofundei no estudo, me preparando para me tornar 

professora. 

Pratica outras atividades? Quais?  

R: Atualmente não, mas estudei Artes Plásticas, caligrafia ocidental e sempre fui 

apreciadora e curiosa pelas artes seja ocidental ou oriental. 

Você já participou de alguma exposição de Ikebana?  

R: Sim. Já participei de algumas exposições no Solo Sagrado25, na Sede Central da Igreja 

Messiânica e nos Festivais do Japão (evento anual que acontece em São Paulo) desde o 

ano 2000, onde foram expostas várias Ikebanas e eu participei juntamente com outros 

alunos e professores. A experiência é sempre grandiosa em levar esta arte para outras 

pessoas e, também, aprende-se muito com esta troca entre alunos e professores. 

Você já ministrou alguma oficina ou vivência fora da Academia Sanguetsu? 

R: Sim. Já realizei algumas oficinas de Ikebana fora da escola, algumas vezes como 

ajudante e outras como professora. Realizei oficinas em empresas, na Universidade de 

São Paulo (USP), no centro de cultura japonesa, no Solo Sagrado e no auditório da 

polícia militar de São Paulo. Uma experiência marcante foi a oficina de Ikebana para o 

Dia da Mulher, para as policiais femininas de São Paulo, muitas se emocionaram ao 

confeccionar o seu próprio arranjo de Ikebana e viram em si a delicadeza ao manusear 

o arranjo, muitas não sabiam que a tinham. Foi uma oficina muito emocionante!  

 

 

                                                           
 25 O Solo Sagrado é um dos protótipos do paraíso idealizados por Mokiti Okada, onde há um templo 

messiânico, muitos jardins e um espaço cultural. Existem outros protótipos no Japão, na Tailândia e em 

Angola. No Brasil, foi construído às margens da represa de Guarapiranga, em São Paulo, a partir de 1991, 

cujo processo de construção contou com a dedicação de milhares de voluntários. 
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Como você define a arte? Qual a importância da arte na sua vida e na sua profissão? 

R: Para mim a arte é um alimento para dar alegria e significado para a vida. É uma 

forma que buscamos para nos deleitarmos e buscar o nosso próprio EU. É um momento 

que dedicamos para nós, para nosso espírito, para nossa elevação. A Arte é muito 

importante para a minha vida, é o momento de encontro comigo mesma. 

Profissionalmente, sou secretária administrativa, mas busco colocar a arte em todos os 

momentos, no meu ambiente profissional e em meu lar. 

Qual significado a flor tem para você? 

R: Para mim, a flor é um presente de Deus, em uma única flor há beleza, cor, perfume e 

vida.  

Qual a função da flor, da planta e do vaso na Ikebana? 

R: A planta, assim como a flor, é o artista principal do arranjo. É o material que com a 

Ikebana, através da técnica, prolongamos o período de vida com qualidade e beleza. O 

vaso é o suporte ou a base para o arranjo, mas ao longo do curso ensinamos que a 

harmonia vem do conjunto: vaso, ambiente e material (folhas, galhos e flores). 

Qual a técnica que você utiliza e ensina para fazer os arranjos de Ikebana? 

R: A técnica do vivificar, dar vida ao material com qualidade por maior tempo de vida. 

A arte do vivificar é isso, prolongar o tempo de vida do material vivo e natural, 

respeitando a natureza, a forma, a cor de cada material. Na natureza existem vários 

formatos, cores e texturas e aprendemos a melhor forma de utilizar este material dentro 

de um arranjo, levando a beleza da natureza para qualquer ambiente.  

Você atribui algum significado a esta técnica? 

R: Sim, o de respeitar a natureza de cada material utilizado. 

Você acredita que o exercício da técnica pode gerar benefícios ao praticante?  

R: Sim, acredito. O benefício do respeito do tempo e lugar. Aprendemos a utilizar o 

material assim como ele é na natureza respeitando-o, levando a beleza da natureza para 

qualquer ambiente, utilizando sempre que possível o material da época de cada estação. 

O aluno passa a observar melhor o seu entorno e também a si mesmo gradativamente.  
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Você tem expectativas quanto ao desenvolvimento artístico dos seus alunos?  

R: Sim, as expectativas são sempre as melhores, isso podemos observar ao longo do 

curso. No início, o aluno usa muito material, pois a beleza, nas primeiras aulas, está 

relacionada à quantidade, quanto mais material, mais cor, mais beleza tem o ikebana e, 

ao longo do curso, o aluno passa a observar que a beleza não está na quantidade, mas 

sim, na qualidade dos detalhes e formas. 

Você tem expectativas quanto ao desenvolvimento humano dos seus alunos?  

R: Sim, o respeito à natureza e às pessoas, é o que mais se destaca. O aluno, ao praticar 

a arte da Ikebana, passa a observar melhor o seu entorno, a natureza e as pessoas. Assim 

como os materiais utilizados na Ikebana, cada um tem a sua forma, o seu tempo, a 

característica e a personalidade. E isso fica cada vez mais nítido para o praticante da 

arte da Ikebana.   

Quais métodos e/ou estratégias você busca empenhar para atingir essas 

expectativas? 

R: Eu comparo muito a natureza às pessoas, nada acontece por acaso, na natureza 

existem estações, a chuva e o sol, cada um tem a sua importância para o ciclo da vida. 

As pessoas também, cada um tem as suas características e cada característica tem 

importância, o forte ou resistente assim como o flexível. Precisamos plantar hoje para 

colher amanhã, assim como na natureza tudo acontece no seu tempo e precisamos dar o 

primeiro passo, plantar, regar, para depois colher os frutos. 

Quais são os resultados e as dificuldades encontradas? Quais soluções poderiam ser 

aplicadas? 

R: Os resultados são grandes e nítidos ao longo do curso, o aluno passa a ter mais 

concentração, passa a observar melhor o seu entorno e as pessoas. As dificuldades são 

encontradas quando o aluno não está aberto a mudanças, se tornando resistente à técnica 

e impondo a sua vontade ao fazer os arranjos. As soluções dependem de cada um, da sua 

vontade de aprender e estar aberto a coisas novas. Eu utilizo exemplos meus e de outros 

professores e alunos, para conscientizá-los que é possível mudar e melhorar aprendendo 

com a natureza, o respeito, a ordem, o tempo e a vida. 

Esta entrevista é uma adaptação de um dos questionários que foram aplicados às 

professoras (Anexo IV). A partir de suas respostas, é notável o papel que as professoras 
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da Academia Sanguetsu desenvolvem tanto com os (as) alunos (as) regulares da escola, 

como com as pessoas que participam de oficinas e vivências em outros espaços. Tendo 

em vista a preparação, o objetivo e o modus operandi das professoras nestas atividades, 

é possível observar como os (as) alunos (as) se desenvolvem na prática.   

O questionário qualitativo (Anexo III) para as alunas da Academia Sanguetsu foi 

desenvolvido com o intuito de explorar a experiência das alunas na prática do Kado 

Sanguetsu, observando como estas se preparam ao longo da aula para a composição da 

Ikebana, considerando que a aula é, neste caso, condição inerente à vivificação, a qual 

sem a presença e a atuação das professoras, não acontece.  

Aplicou-se o questionário em quatro turmas, em três momentos diferentes da aula: antes 

do início da aula, após a apresentação teórica e após a composição do arranjo - ao final 

da aula.  Desta maneira, foi possível visualizar a evolução das alunas, tanto no aspecto 

técnico-artístico, quanto num aspecto mais amplo e pessoal.  

Entre as voluntárias, estabelecem-se dois grupos: não membros IMMB (Igreja Messiânica 

Mundial do Brasil) – grupo A e membros IMMB – grupo B. 

Indagando-as em relação sobre suas sensações e expectativas antes do início da aula, as 

respostas foram muito semelhantes em ambos os grupos, demonstrando a sintonia entre 

elas: as sensações transitavam entre ansiedade, prazer, tranquilidade e ânimo para iniciar 

a aula, com a expectativa para aprender a técnica e renovar o próprio interior. Seguem 

abaixo a resposta de voluntárias dos dois grupos. 

Voluntária do grupo A: Minha expectativa é de agregar mais um conhecimento e sair 

da aula feliz, pois estas aulas sempre me proporcionaram uma paz interior, pois além 

dos poemas, as flores trazem uma sensação de equilíbrio estético.  

Voluntária do grupo B: Estou ansiosa para saber qual o material a ser usado na aula. 

Expectativa do conteúdo da aula e o resultado final. Ao mesmo tempo feliz por ter a 

oportunidade de estar perto de Deus através das flores e com o desejo que todos possam 

vivenciar esse momento.   

Após a aplicação da primeira parte do questionário, inicia-se a aula teórica. Em todas as 

aulas, as professoras iniciam a aula recitando um poema de Mokiti Okada, seguido dos 

princípios básicos de vivificação da Academia Sanguetsu e um outro texto, proposto pela 

professora, sobre o qual fazem uma reflexão antes de iniciar vivificação. Depois da leitura 
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e da reflexão, a professora passa o conteúdo sobre o estudo de Ikebana a ser realizado na 

aula. 

 

Figura 37 - Alunas após a aula teórica 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Em resposta à indagação sobre o que se apreendeu a até este momento da aula e qual 

significado se atribuiu ao conteúdo apresentado pela professora as alunas levaram em 

consideração o que o aprendizado e a prática da Ikebana, bem como a aula, podem agregar 

para o cotidiano delas. 

Voluntária do grupo A: Não podemos colocar barreiras na nossa vida, buscar sempre 

mudanças para nossa evolução, seja espiritual, mental ou física. 

Voluntária do grupo B: A importância de fazer o outro feliz como forma de tornarmos 

também mais felizes. 
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Figura 38 - Preparação para aula prática 

 

Fonte: Elaboradas por Stella Castellani 

 

Na última etapa do questionário, no fim da aula, as alunas relataram sobre suas 

dificuldades, as quais remetem-se à técnica, a vontade de expressar harmonia e 

simplicidade e de como esses elementos são intrínsecos à beleza natural das flores e 

plantas, e sobre como a professora participou no seu processo, sanando dúvidas e 

auxiliando-as tecnicamente. 

Voluntária do grupo A: A limpeza e a necessidade de dar forma à folha foram 

fundamentais para a técnica aprendida. A intervenção da professora foi fundamental 

para garantir a expressão a ser atingida.  

Voluntária do grupo B: A Ikebana é uma arte, que gosto de fazer para realmente 

mostrar que a beleza da flor e do galho, assim como o vaso, formam um conjunto 

harmonioso. Às vezes quero uma Ikebana que transmita paz, outras vezes, que transmita 

movimento, energia.  
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Figuras 39 e 40 – Vivificação nas modalidades moribana e nagueire, respectivamente 

 

Fonte: Elaboradas pela autora 

 

No dia 21 de maio de 2016, houve uma vivência de Ikebana, cuja modalidade do arranjo 

é menor do que a Ikebana, chama-se shohinka ou popularmente denominada de minibana. 

A oficina foi oferecida pela Academia Sanguetsu para o Projeto Pirado (Projeto de 

Integração e Reintegração do Adolescente, Jovem e Adulto para o Desenvolvimento 

Ocupacional), projeto de extensão da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)  

cujo intuito é contribuir para que adolescentes, jovens e adultos oriundos de segmentos 

vulneráveis da população da Zona Sul de São Paulo, tenham a oportunidade 

de receber, gratuitamente, educação para o trabalho e educação para a saúde em locais de 

trabalho.  

Tal projeto aborda questões que perpassam pelas esferas de inserção, permanência e 

possíveis instabilidades do mundo do trabalho, discute temas atuais, que visam o 

desenvolvimento cognitivo e técnico, e se alicerça na construção e na troca do 

conhecimento, possibilitando ao cidadão que dele participa, o exercício de uma 

consciência crítica e construtiva com enfoque emancipador. O projeto pode assim 

oferecer ao educando subsídios para que possa analisar o mundo do trabalho, inserir-se 

conscientemente nele, o que poderá refletir na melhoria da sua qualidade de vida. 
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Figura 41 - Vivência de Ikebana - Projeto Pirado 

 

Fonte: Elaborada por Stella Castellani 

 

Durante a vivência, o mesmo questionário aplicado às alunas regulares da Academia 

Sanguetsu, foi aplicado às voluntárias da vivência, um público cuja experiência com a 

Ikebana era inexistente, configurando-se então na primeira experiência com a Ikebana. 

Com base em uma das entrevistas, notou-se uma expectativa otimista para com a 

vivência: “Expectativa de aprendizado para a vida pessoal quanto profissional, acredito 

que a flor nos traz alegria e acalma nossa alma”.  

 

Figura 42 - Materiais para confecção das Ikebanas 

 

Fonte: Elaborada por Stella Castellani 



 
 

62 
 

 

Após a explicação da professora de Ikebana, que antecedeu a prática do arranjo, fez-se 

uma indagação em relação ao conteúdo apreendido da aula e quais significados foram 

atribuídos a este conteúdo. No entanto uma voluntária manifestou que mudou sua 

concepção sobre as flores, pois a flor transmite sentimentos, emoções e revitalizam o dia 

a dia. 

Figura 43 - Alunas da vivência 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Após a prática do arranjo, indagou-se sobre o que foi apreendido desta prática, como foi 

o processo de criar o arranjo, se houve alguma dificuldade, quais significados podem-se 

atribuir a técnica e como a professora auxiliou nesse processo:  a voluntária relatou o 

aprendizado da representação do passado, presente e futuro, o amor e o cuidado, através 

das flores, cuja simbologia se dá quando os botões encontram-se totalmente abertos, 

representando o passado, quando estão meio abertos, o presente, e quando estão fechados, 

o futuro. Além disso, relata que não houve dificuldades em realizar o arranjo e que a 

professora auxiliou explicando passo a passo como confeccioná-lo. 

 

O IMPACTO QUANTITATIVO DO KADO SANGUETSU NO SER HUMANO 

Com o intuito de verificar, quantitativamente, como a Ikebana poderia atuar sobre as 

pessoas, obtendo um parâmetro de comparação entre as voluntárias do curso regular da 

Academia Sanguetsu e as voluntárias da vivência, ou seja, praticantes e não praticantes 
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de Ikebana, uma pequena amostra de ambos os grupos foram submetidas a quatro 

diferentes questionários de auto-relato, a fim de levantar dados sobre Qualidade de vida 

(Anexo V); Ansiedade (Anexo VII); Depressão (Anexo VIII); e Espiritualidade, 

Religiosidade e Crenças Pessoais (Anexo VI); 

A partir da tabulação e da análise estatística dos resultados destes questionários, a seguir 

apresentam-se os gráficos referentes à qualidade de vida, numa escala de 0 a 100 

porcento, das voluntárias do curso regular e das voluntárias da vivência, onde os maiores 

números retratam melhores índices de qualidade de vida e os domínios26 marcados com 

(*) indicam diferença significativa entre os grupos, demonstrando melhores resultados 

nas voluntárias do curso regular. 

Voluntárias do curso regular – gráfico 1

 

* Diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p>0,05), calculado através do Teste-

t de Student 

 

 

                                                           
26 Afirma-se que a qualidade de vida de uma pessoa pode variar de acordo com sua formação cultural, 

seus objetivos e expectativa, muito embora observam-se características comuns e universais, como: o 

bem-estar físico, psicológico, relações sociais, o ambiente, o nível de independência e as crenças pessoais 

ou religiosidade, cujas características denominaram-se domínios.   
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Voluntárias da vivência – gráfico 2 

 

* Diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p>0,05), calculado através do Teste-

t de Student 

 

Cada domínio dos gráficos acima se desdobra nas facetas apresentadas nos gráficos a 

seguir, onde as facetas marcadas com (*) sinalizam melhores marcadores de qualidade de 

vida, também medida numa escala de 0 a 100 porcento. É importante observar que as 

facetas27 ‘Dor e desconforto’, ‘Dependência de medicação ou tratamentos’ e 

‘Sentimentos negativos’, temos a ocorrência das chamadas “facetas invertidas”, em que 

números menores expressam resultados melhores. 

 

 

 

 

 

                                                           
27 As facetas determinam as características de cada domínio. 
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Voluntárias do curso regular – gráfico 3 

 

* Diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p>0,05), calculado através do Teste-

t de Student 
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Voluntárias da vivência – gráfico 4

 

* Diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p>0,05), calculado através do Teste-

t de Student 

 

As facetas ‘dor e desconforto’, ‘energia e fadiga’ e ‘sono e repouso’ dos gráficos número 

3 e 4, correspondem ao domínio ‘físico’ dos gráficos número 1 e 2. A faceta ‘dor e 

desconforto’ se refere à capacidade de controlar a dor, pois quanto maior a possibilidade 

de alívio, melhor será a qualidade de vida. A tolerância e a aceitação da dor também a 

influenciam a qualidade de vida; ‘energia e fadiga’ referem-se à energia, ao entusiasmo e 

a resistência nas atividades diárias, pois o cansaço pode se tornar incapacitante, gerando 

consequências, como enfermidades, depressão e esforço excessivo; em relação à faceta 

‘sono e repouso’, estes retratam a insônia, ou sono não reparador. 
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As seguintes facetas, ‘mobilidade’, ‘atividade da vida cotidiana’, ‘capacidade de trabalho’ 

e ‘dependência de medicação ou de tratamentos’, não se apresentam nos gráficos número 

1 e 2, porém representam ‘níveis de dependência’. A ‘mobilidade’ se refere às 

possibilidades de locomoção; a ‘atividade da vida cotidiana’ refere-se à capacidade de 

realizar tarefas de rotina, como cuidar de si e do lar; ‘dependência de medicação ou de 

tratamentos’ refere-se à dependência de medicamentos ou tratamentos para o bem estar 

físico e psicológico; ‘capacidade de trabalho’ se refere à aptidão e capacidade de 

trabalhar. 

Os itens ‘sentimentos positivos’, ‘pensar, aprender, memória e concentração’, 

‘autoestima’, ‘imagem corporal e aparência’ e ‘sentimentos negativos’ são facetas dos 

gráficos número 3 e 4, os quais correspondem ao domínio ‘psicológico’ dos gráficos 

número 1 e 2. O item ‘sentimentos positivos’ estão relacionados à capacidade de sentir 

satisfação, equilíbrio, paz, felicidade, alegria, esperança, otimismo etc.; ‘pensar, aprender, 

memória e concentração’ refere-se aos aspectos cognitivos;   a ‘autoestima’ refere-se a 

valorização de si mesmo; ‘imagem corporal e aparência’ está relacionado com  a 

impressão que se tem de seu próprio corpo, de forma positiva ou negativa; ‘sentimentos 

negativos’ refere-se ao sentimento de tristeza, ansiedade e falta de prazer com a vida. 

A faceta ‘espiritualidade/religião/crenças pessoais’ dos gráficos 3 e 4 não pertence a 

nenhum domínio dos gráficos 1 e 2, porém representa o enfrentamento das dificuldades 

da vida, a fonte de consolo, o bem estar, segurança e sentido. 

As facetas, dos gráficos número 3 e 4, relacionados ao domínio ‘relações sociais’, dos 

gráficos número 1 e 2, são: ‘relações pessoais’, que está relacionado à companhia, ao 

amor e ao apoio que gostariam de receber das pessoas próximas; ‘suporte (apoio) social’, 

o qual se refere ao compromisso, à aprovação e à disponibilidade de assistência por parte 

da família e de amigos; e ‘atividade sexual’, cuja faceta está relacionada ao impulso, ao 

desejo e à satisfação sexual. 

Finalmente, seguem as facetas dos gráficos número 3 e 4, pertencentes ao domínio 

‘ambiente’ dos gráficos número 1 e 2: ‘segurança física e proteção’, que refere-se à 

sensação de segurança a danos físicos e à liberdade; ‘ambiente no lar’ está relacionado ao 

grau de satisfação com a moradia e seu local; ‘recursos financeiros’ se refere à 

dependência financeira e satisfação com os recursos financeiros; ‘cuidados com a saúde’ 

refere-se à acessibilidade e à qualidade de serviços de saúde dos quais dispõe; ‘novas 
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informações e habilidades’ refere-se à disponibilidade de novas informações, 

conhecimentos e aprendizado de novas habilidades; ‘recreação e lazer’ refere-se à 

acessibilidade ao lazer; ‘ambiente físico’ está relacionado ao ruído, à poluição 

atmosférica, visual e sonora, e ao clima ao qual se poderia estar exposto; ‘transporte’ se 

refere à disponibilidade e facilidade para encontrar e utilizar serviços de transporte. 

Os resultados observados na avaliação das facetas sugerem melhores índices de qualidade 

de vida para ‘dor e desconforto’, ‘sono e repouso’, ‘atividades da vida cotidiana’, 

‘dependência de medicação ou tratamento’, ‘capacidade de trabalho’, ‘sentimentos 

positivos’, ‘auto-estima’, ‘sentimentos negativos’, ‘espiritualidade/religião/crenças 

pessoais’, ‘segurança física e proteção’, ‘recursos financeiros’, ‘cuidados de saúde’, 

‘novas informações e habilidades’, ‘recreação e lazer’, ‘transporte’ e ‘auto-avaliação de 

qualidade de vida’. 

A seguir, apresentam-se os gráficos representando os níveis de ansiedade e depressão, 

medidas de 0 a 20  pontos, das voluntárias do curso regular, em azul, e das voluntárias da 

vivência, em laranja, demonstrando que as voluntárias do curso regular apresentam  

menores índices relativos à ansiedade e, com significância estatística, menores índices de 

depressão e seus sintomas. 

Gráfico 5 

 

* Diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p>0,05), calculado através do Teste-

t de Student 
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A seguir, seguem as medidas relacionadas à espiritualidade, numa escala de 0 a 100 

porcento, das voluntárias do curso regular, em azul, e das voluntárias da vivência, em 

laranja. Novamente, aqui neste conjunto de variáveis, a avaliação aferida por este 

instrumento de pesquisa demonstra melhores resultados nas voluntárias do curso regular, 

com significância estatística para as facetas ‘conexão a ser ou força espiritual’, ‘sentido 

na vida’, ‘admiração’, ‘totalidade e integração’, ‘força espiritual’ e ‘paz interior’. 

Gráfico 6 

 

* Diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p>0,05), calculado através do Teste-

t de Student 
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Sentido na vida: tem relação com a intensidade em que se tem um sentido na vida, que a 

vida tem uma finalidade e o quanto cuidar de outras pessoas pode proporcionar um 

sentido na vida. 

Admiração: refere-se a conseguir ter admiração pelas coisas, incluindo a natureza, a arte 

e a música, e o quanto é capaz de se sentir inspirado ou emocionado ou agradecido por 

poder apreciar as coisas. 

Totalidade e integração: está relacionado à ligação entre a mente, o corpo e a alma; à 

satisfação com o equilíbrio entre corpo, mente e alma; se está vivendo de acordo com o 

que pensa e sente; e o quanto as suas crenças ajudam a criar uma coerência (harmonia) 

entre o que você faz, pensa e sente.  

Força espiritual: está relacionado à paz espiritual (interior), o quanto é possível sentir paz 

espiritual quando necessário e o quanto é capaz de sentir harmonia na vida. 

Esperança e otimismo: refere-se a sentir esperança em relação à vida, a ser otimista, 

inclusive em momentos difíceis. 

Fé: está relacionado a contribuição da fé para o bem estar, para o conforto diário, e o 

quanto a fé auxilia aproveitar a vida. 

Desta forma, constata-se que a prática do Kado Sanguetsu pode melhorar a qualidade de 

vida das pessoas, colaborando para o desenvolvimento humano dos praticantes, inclusive 

refletindo-se positivamente sobre sua espiritualidade, o que pode levar à minimização de 

sintomas de ansiedade e depressão, tornando-as mais felizes e mais otimistas, gerando 

bem estar, e consequentemente, mais saúde, num amplo sentido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista a notável diferença entre a construção da História da Arte no ocidente e 

no oriente, especificamente a realidade do Japão, é possível afirmar que essa diferença 

histórica que delimita as concepções da ideia de arte em ambas civilizações, seja 

justamente o ponto vital que as tornam distintas uma da outra. Fica claro o intuito de 

contemplação estabelecido há milênios na sociedade oriental, fator em que não se 

estabelece nenhum tipo de orientação formal, acadêmica, ou simbólica, cuja função 

artística, ou melhor, esta maneira liberta de lidar com o aspectos formais e estéticos das 

obras de arte só foi claramente atingida com o modernismo no ocidente, verificando, 

inclusive, a influência oriental na arte ocidental do período moderno, tanto no aspecto do 

estilo quanto no aspecto espiritual, cujo desenvolvimento foi adquirindo mais notoriedade 

nas poéticas pós-modernas.   

Pode se afirmar que a flor, por si só, representa um objeto artístico da natureza, 

amplamente retratada em pinturas de diversas épocas, e na contemporaneidade foi 

possível visualizar a variedade de funções poéticas em que se empregam a flor, como 

elemento pictórico, explorando a textura e a cor das flores, compondo os desenhos da 

instalação de Rosana Urbes, ou a Land Art, de Walter Mason.  

Construindo grandes esculturas vivas, como O Homem que Plantava Árvores e Puppy, 

ou os efêmeros carros alegóricos do Festival de Zundert. Além de colorir as paredes dos 

prédios do Minhocão, as plantas se fazem presentes como organismos vivos, contribuindo 

para a filtração da poluição atmosférica, amenizando o aquecimento das paredes dos 

prédios. Em Blood Swept Lands and Seas of Red, a flor ganha a simbologia de 

renascimento, em homenagem à vida de pessoas que morreram na guerra.  

Flower House, Matuto ao cubo, Empty Lot e Tranca rua – Jardins errantes, utilizam 

flores e plantas para enfatizar a questão da sustentabilidade e voltar o olhar para a natureza 

nos espaços públicos e sociais; na instalação Preserv Beauty a flor foi utilizada como 

matéria orgânica, mostrando a efemeridade da vida da flor, explorando a cor a textura e 

também o cheiro, como fez Renata Carneiro, em Flores do Chá. 

 No site specific, Warde, é possível relacionar a metáfora do comportamento da flor aos 

efeitos da interação com os transeuntes; em Flower floating Garden, os artistas 

utilizaram-se da agradável sensação de estar entre as flores. 

Já, Camille Henrot, em Is it possible to be a revolutionaru and like flowers?, espalhou 

diversos arranjos no espaço expositivo, tendo inspiração nas técnicas de Ikebana; fazendo 
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a mesma referência, Rose Boaretto, junto com João Matos, apresentou a performance 

Ikebana  + Salto Agulha, utilizando o seu corpo como suporte para uma Ikebana. 

Dentro dessas poéticas as flores e plantas tomaram diversas formas e sentidos, seja em 

níveis de sensorialidade, de abstração ou num aspecto concreto. Diante disso, podemos 

indagar: Há um lugar da Ikebana na arte contemporânea? E pressupondo que haja, que 

lugar seria este? Tendo em vista que a Ikebana é uma arte milenar, haveria espaço para 

ela no contexto da contemporaneidade? 

A Ikebana é uma arte milenar, praticada atualmente em várias partes do mundo, inclusive 

no Brasil, além de ser, como foi apresentado, referência para trabalhos artísticos. Mas não 

seria, por esse motivo, uma poética contemporânea. Entretanto, acredita-se que exista este 

lugar porque sua linguagem é atemporal e universal, porque utiliza a linguagem das 

flores: apresenta forma, cor, textura, cheiros, são efêmeras e ocupam qualquer tipo de 

espaço/ambiente. É a essência do Kado, o caminho das flores, que possibilita essa arte 

ocupar qualquer lugar, em todos os contextos. 

A prática do Kado Sanguetsu atinge quatro esferas: o processo artístico, a arte-educação, 

a ecologia e a arte-terapia. É possível afirmar que as professoras e alunas da Academia 

Sanguetsu são, respectivamente, arte-educadoras e artistas em constante aprimoramento, 

englobam dentro do ensino e do próprio estilo o respeito às plantas e flores, em relação à 

natureza e à forma que possuem, para a elaboração dos arranjos. O caráter terapêutico se 

relaciona às características apresentadas neste trabalho, ou seja, constatam-se os 

benefícios na qualidade de vida, na espiritualidade, otimismo em relação à vida, à 

natureza e às pessoas, e por essa razão, há minimização de efeitos e agravos relacionados 

a quadros de ansiedade e depressão. Além do retrato dos dados quantitativos, foi possível 

notar, com os questionários semi-abertos, de natureza qualitativa, que o contato com a 

flor e com a arte traz sensações agradáveis e alegria para as pessoas. Por isso a arte da 

flor pode colaborar para o desenvolvimento integral do ser humano.       
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ANEXO I  

 

Termo De Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  

 

Você está sendo convidado (a) a participar do estudo “A LINGUAGEM DAS FLORES 

– IKEBANA SANGETSU: UM CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO”. 

OBJETIVOS: O objetivo deste estudo é compreender através de que mecanismos a 

Ikebana pode desenvolver a sensibilidade humana e gerar efeitos na qualidade de vida 

e no bem estar dos praticantes promovendo um diálogo com a arte contemporânea, 

explorando a experiência estética e o processo criativo e artístico para a realização um 

estudo teórico e prático sobre a Ikebana Sangetsu. 

PROCEDIMENTOS: se você aceitar participar, você responderá a perguntas através de 

entrevistas, a partir dos quais serão extraídas informações referentes ao seu contato, 

experiência e aprendizado, relacionado as flores e a prática da Ikebana. As entrevistas 

e as atividades que você realizar com as flores serão registradas através de dispositivos, 

como câmeras fotográficas/filmadoras e gravadores de som, com possibilidades de 

organização desses registros para a realização de um documentário sobre o tema. Você 

também responderá a questionários que irão avaliar seus níveis de qualidade de vida, 

espiritualidade, ansiedade e possíveis sintomas de depressão. Para participar deste 

estudo, é necessário o preenchimento completo de todos os instrumentos propostos.  

POSSÍVEIS BENEFÍCIOS, RISCOS E DESCONFORTOS: Este estudo envolve riscos 

mínimos para sua saúde, em decorrência de sua participação na pesquisa, como se 

sentir emocional ou fisicamente desconfortável na extensão das respostas as 

entrevistas ou aos questionários ou sob constrangimento diante de alguma questão. Os 

resultados do presente estudo poderão auxiliar na compreensão de como a prática do 

Ikebana pode se constituir em um caminho para o desenvolvimento humano, 

possivelmente atuando sobre a qualidade de vida, espiritualidade, além de, talvez, ser 

uma terapêutica útil na redução da ansiedade e depressão. 

VOLUNTARIEDADE: a participação no estudo é totalmente voluntária e a desistência 

não implicará nenhum tipo de prejuízo para você. A participação no estudo não está 

associada a nenhum tipo de avaliação profissional ou de desempenho.  

CUSTEIO: Sua participação não acarretará despesas pessoais para participar em 

qualquer fase do estudo. Também, não há compensação financeira relacionada à sua 
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participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento 

da pesquisa.  

DIREITO DE DESISTÊNCIA: você tem toda a liberdade de desistir de participar do 

presente estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo.  

PRIVACIDADE: os pesquisadores se comprometem em manter a confidencialidade dos 

dados de sua identificação pessoal, sendo que todas as informações obtidas nesse 

estudo poderão ser publicadas com finalidade científica, com os resultados divulgados 

de maneira agrupada, sem a identificação dos indivíduos que participaram do estudo. 

 

USO DE DADOS: Você tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito só 

serão utilizados neste estudo 

DIREITO A TER ACESSO AOS RESULTADOS FINAIS DA PESQUISA: É seu direito 

de ser mantido (a) atualizado (a) sobre os resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores. Quando o estudo for finalizado, o Sr. (a) será informado (a) sobre os 

principais resultados e conclusões obtidas no estudo. Em qualquer etapa deste estudo, 

você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de 

eventuais dúvidas. Os investigadores responsáveis são: Prof. Ayrson Heráclito Novato 

Ferreira (ayrsonheraclito@gmail.com) Prof Ricardo Monezi 

(monezi.ricardo@unifesp.br) e Fabiana Hayashi Bomfim Neto 

(fabi.hayashi@gmail.com), acadêmica do curso de Artes Visuais da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia.  

 

mailto:ayrsonheraclito@gmail.com
mailto:monezi.ricardo@unifesp.br
mailto:fabi.hayashi@gmail.com
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Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “A LINGUAGEM DAS FLORES – 

IKEBANA SANGETSU: UM CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO”. 

Eu discuti com o (s) pesquisadores sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Este documento será emitido em duas vias, uma via 

ficará em seu poder e outra com o pesquisador. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido. 

 

Data:  ____/____/____ 
 

 
 
___________________________                                            __________________________ 

Nome do participante da pesquisa                                                              assinatura 

  
 Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste (a) participante para a participação neste estudo. 
 

 
Data:  ____/____/____ 
 
 
___________________________                                            __________________________ 

Nome do pesquisador responsável                                                               assinatura 
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ANEXO II  

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS PARA O USO DE IMAGEM 

 

 

 

Eu, _________________________________________________________________, 

inscrito (a) no CPF sob o nº._________________ e portador (a) do RG nº. 

___________________, residente e domiciliado (a) na Rua/Av. 

____________________________________, nº. _______, complemento _______, cedo, 

total e definitivamente, a utilização de meu nome, minha imagem e som de voz, bem 

como reproduções em vídeo e fotografia da minha produção artística, para fins de 

pesquisa e atividades relacionadas ao Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

intitulado A LINGUAGEM DAS FLORES – IKEBANA SANGETSU: UM 

CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, idealizado pela estudante 

Fabiana Hayashi Bomfim Neto, graduanda do Bacharelado em Artes Visuais da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, sob orientação acadêmica dos professores 

Ayrson Heráclito Novato Ferreira e Ricardo Monezi.   

Declaro, ainda, que a cessão de direitos de uso do meu nome, da minha imagem e som de 

voz aqui ajustada tem caráter definitivo, autorizando a sua reprodução e transmissão em 

número indeterminado de vezes, por qualquer meio de comunicação existente. 

Declaro, ainda, que o faço sem qualquer onerosidade, ou seja, de forma gratuita. 

 

 

_________________, ____ de __________ de 2016. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura 

 

 



 
 

81 
 

ANEXO III 

 

Questionário para os (as) alunos (as) 

 

Nome: 

____________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ________________________ 

Membro da IMMB  (   ) Sim       (   ) Não 

É a primeira vez que você pratica ikebana?   (   ) Sim       (   ) Não       

 

Escolaridade/formação: 

_______________________________________________________________ 

 

Descreva a sua profissão e o significado que ela tem para você: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Outras atividades: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Curso: ___________________________________________________ 

 

 

 

As questões abaixo referem-se as etapas do seu processo de criação, considerando os 

procedimentos aplicados durante a aula. Portanto, as questões deverão ser respondidas em três 

diferentes momentos da aula, de acordo com as orientações dadas. 

 

Para fins de esclarecimento: 
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1) Entende-se por “sensação” aquilo que pode ser apreendido pelos sentidos (visão, audição, 

tato, paladar e olfato), e ainda pode ser racionalizado, já que o que está internalizado 

interfere na recepção e na cognição do que é externo (ao corpo), independentemente se a 

sensação é boa ou ruim, confortável ou desconfortável, agradável ou desagradável. 

 

2) Por “significado”, entende-se o (s) conceito (s) intrínseco (s) à determinada forma, ou 

seja, o que os elementos (que podem ser objetos, palavras, imagens, sons, texturas, cores, 

cheiros etc.) daquilo que se apresenta se fazem comunicar. 

 

 

 

1ª Etapa 

 

1. Descreva suas sensações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2. Cite as três primeiras imagens, sons ou palavras que vierem à mente nos próximos cinco 

segundos: 

______________________________________________________________________ 

 

 

3. Descreva suas expectativas para a aula: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

  

2ª Etapa 

 

1. Descreva suas sensações: 



 
 

83 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2. Cite as três primeiras imagens, sons ou palavras que vierem à mente nos próximos cinco 

segundos: 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. O que você apreendeu do texto? Qual o seu significado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

4. Quais são as suas expectativas agora? Algo mudou? Se sim, descreva como e por quê. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3ª Etapa 

 

1. O que você apreendeu da prática da ikebana? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2. Descreva o seu processo: os procedimentos, as dificuldades e como você as solucionou. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

3. Que significado (s) você atribui e/ou apreende da sua ikebana? Se houve intenção, 

descreva o que você quis expressar: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

4. Descreva como o (a) professor (a) ajudou no seu processo: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO IV 

 

Este questionário é direcionado aos (às) professores (as) de ikebana da Academia Sangetsu. As 

questões abaixo referem-se ao perfil do (a) professor (a) e a visão sobre o trabalho que 

desempenha. Responda livremente, fazendo as observações que achar necessárias. 

Para fins de esclarecimento: 

1) Entende-se por “desenvolvimento artístico” o aprimoramento do aluno 

quanto a questões técnicas e conceituais relacionadas à prática e à fruição 

da ikebana, e à prática e/ou fruição de outras linguagens artísticas. 

2) Por “desenvolvimento humano”, entende-se o desenvolvimento da 

sensibilidade e da percepção, considerando a criatividade do aluno, nos 

processos intuitivos e conscientes durante realização das ikebanas, bem 

como as iniciativas e outras demonstrações (na apresentação, na 

comunicação, no comportamento etc.) notadas durante o percurso do aluno 

no curso.   

 

Nome: -

____________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _______________________ 

 

Ensina ikebana desde: ______________________ 

 

1. Descreva sua formação e sua trajetória profissional. Se possível, explique como e 

porque você se tornou professor (a) de ikebana: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.   Pratica outras atividades? Quais?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3. Você já participou de alguma exposição de ikebana? Se possível, explique quais foram, 

onde, quando, o que foi exposto e como foi essa experiência: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Você já ministrou alguma oficina ou vivência fora da Academia Sangetsu? Se possível, 

descreva uma experiência que tenha sido marcante, explicando para quem, onde, quando 

e por que esta experiência o (a) marcou: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Como você define a arte? Qual a importância da arte na sua vida e na sua profissão? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Qual significado a flor tem para você?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Qual a função da planta/flor na ikebana? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Qual a função do vaso na ikebana? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Descreva com as suas palavras a técnica que você utiliza e ensina para fazer os arranjos 

de ikebana: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Você atribui algum significado a esta técnica? Se possível, descreva-o (s): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Você acredita que o exercício da técnica pode gerar benefícios ao praticante? Se possível, 

descreva-os: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

12. Você tem expectativas quanto ao desenvolvimento artístico dos seus alunos? Se possível, 

descreva-as: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

13. Você tem expectativas quanto ao desenvolvimento humano dos seus alunos? Se possível, 

descreva-as: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

14. Quais métodos e/ou estratégias você busca empenhar para atingir essas expectativas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

15. Quais são os resultados e as dificuldades encontradas? Quais soluções poderiam ser 

aplicadas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 

 

BAI_______________                                                                      

Data:____/____/____ 

 

Nome:_______________________________________________________

_ 

 

Estado Civil: ______________________               

Idade:_________________  Sexo:___________ 

Ocupação:_________________________________ 

Escolaridade:___________________ 

 

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia 

cuidadosamente cada item a lista. Identifique o quanto você tem sido 

incomodado por cada sintoma durante a última semana, incluindo hoje, 

colocando um “x” no espaço correspondente, na mesma linha de cada 

sintoma. 

Sintomas Absolutamente 
não 

Levemente, 
não me 

incomodou 
muito 

Moderadamente, 
foi muito 

desagradável mas 
pude suportar 

Gravemente, 
dificilmente 

pude 
suportar 

Dormência ou formigamento     
Sensação de calor     
Tremores nas pernas     
Incapaz de relaxar     
Medo que aconteça o pior     
Atordoado ou tonto     
Palpitação ou aceleração do 
coração  

    

Sem equilíbrio     
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Aterrorizado     
Nervoso     
Sensação de sufocação      
Tremores nas mãos      
Trêmulo     
Medo de perder o controle     
Dificuldade de respirar     
Medo de morrer     
Assustado     
Indigestão ou desconforto no 
abdômen  

    

Sensação de desmaio     
Rosto afogueado     
Suor (não devido ao calor)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

ANEXO VIII 

 

BDI___________________ 
 

                                                                                                        Data:________________ 

 

Nome:___________________________________________________________________ 

 

Estado Civil:_____________     Idade:_______________    Sexo:____________________ 

 

Ocupação:______________________ Escolaridade:______________________________ 

 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada 

grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) próximo à afirmação, em cada grupo, 

que descreve melhor a maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. 

Se várias afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em 

cada uma. Tome o cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer a 

sua escolha. 

 

3 0  Não me sinto triste. 
3 Eu me sinto triste. 

2  Estou sempre triste e não consigo sair disto. 

3  Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar 

 

2   0  Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro. 

3 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro. 
     2  Acho que nada tenho a esperar. 

     3  Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que coisas não podem  

         melhorar.   

 

3   0  Não me sinto um fracasso. 

3 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. 
     2  Quando olho para trás, na minha vida,tudo o que posso ver é um monte de fracassos 
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     3  Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 

 

4   0  Tenho tanto prazer em tudo como antes. 

3 Não sinto mais prazer nas coisas como antes. 
     2  Não encontro um prazer real em mais nada. 

     3  Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo. 

 

5   0  Não me sinto especialmente culpado. 

3 Eu me sinto culpado grande parte do tempo. 
     2  Eu me sinto culpado na maior parte do tempo. 

     3  Eu me sinto sempre culpado. 

 

6   0  Não acho que esteja sendo punido. 

3 Acho que posso ser punido. 
     2  Creio que vou ser punido. 

     3  Acho que estou sendo punido. 

 

7   0  Não me sinto decepcionado comigo mesmo. 

3 Estou decepcionado comigo mesmo. 
     2  Estou enojado de mim. 

     3  Eu me odeio. 

 

8   0  Não me sinto de qualquer modo pior que os outros. 

3 Sou crítico em relação a mim por minhas fraquezas ou erros. 
     2  Eu me culpo sempre por minhas falhas. 

     3  Eu me culpo por tudo de mal que acontece. 

 

9   0  Não tenho quaisquer idéias de me matar. 

3 Tenho idéias de me matar, mas não as executaria. 
     2  Gostaria de me matar. 

     3  Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

 

10  0  Não choro mais que o habitual. 
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3 Choro mais agora do que costumava. 
      2  Agora, choro o tempo todo. 

      3  Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo, mesmo que o queira. 

 

11  0  Não sou mais irritado agora do que já fui. 

3 Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que costumava. 
      2  Agora, eu me sinto irritado o tempo todo. 

      3  Não me irrito mais com coisas que costumavam me irritar. 

 

12  0  Não perdi o interesse pelas outras pessoas. 

3 Estou menos interessado pelas outras pessoas do que costumava estar. 
      2  Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas. 

      3  Perdi todo o interesse pelas outras pessoas. 

 

13  0  Tomo decisões tão bem quanto antes. 

3 Adio as tomadas de decisões mais do que costumava. 
      2  Tenho mais dificuldades de d tomar decisões do que antes. 

      3  Absolutamente não consigo mais tomar decisões. 

 

14  0  Não acho que de qualquer modo pareço pior do que antes. 

3 Estou preocupado em estar parecendo velho ou sem atrativo. 
      2  Acho que há mudanças permanentes na minha aparência, que me fazem parecer  

          sem atrativo. 

     3  Acredito que pareço feio. 

   

15  0  Posso trabalhar tão bem quanto antes . 

3 É preciso algum esforço extra para fazer alguma coisa. 
      2  Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa. 

      3  Não consigo mais fazer qualquer trabalho. 

 

16  0  Consigo dormir tão bem como o habitual. 

3 Não durmo tão bem como costumava. 
      2  Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que habitualmente e acho difícil voltar a dormir. 

      3  Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo voltar a dormir. 
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17  0  Não fico mais cansado do que o habitual. 

3 Fico cansado mais facilmente do que costumava. 
      2  Fico cansado em fazer qualquer coisa. 

      3  Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

 

 

18  0  O meu apetite não está pior do que o habitual. 

3 Meu apetite não é tão bom como costumava ser. 
      2  Meu apetite é muito pior agora. 

      3  Absolutamente não tenho mais apetite. 

 

19  0  Não tenho perdido muito peso se é que perdi algum recentemente. 

3 Perdi mais do que 2 quilos e meio. 
      2  Perdi mais do que 5 quilos. 

      3  Perdi mais do que sete quilos. 

 

          Estou tentando perder peso de propósito, comendo menos: 

          Sim__________       Não _____________ 

 

20  0  Não estou mais preocupado com a minha saúde do que o habitual. 

3 Estou preocupado com problemas físicos, tais como dores, indisposição do  
          estômago ou constipação. 

      2  Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa. 

      3  Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em  

          qualquer outra coisa.  

 

21  0  Não notei qualquer mudança recente no meu interesse por sexo. 

3 Estou menos interessado por sexo do que costumava. 
      2  Estou muito menos interessado por sexo agora. 

      3  Perdi completamente o interesse por sexo. 
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_________________  Subtotal da página 3 

 

__________________ Subtotal da página 2 

 

__________________ Subtotal da página 1 

 

________________  Escore Total 
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ANEXO IX 

Fotografias do Solo Sagrado, por Rodrigo Cardoso. 
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