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   O melhor lugar do mundo é aqui e agora. 

       Gilberto Gil 

 

 

  

 

 

Cada vez que principio uma ação há um volver à situação criada por Beckett, em 

Esperando Godot (2010), sobre a dificuldade do começo. Começar é difícil!  Há inúmeras 

possibilidades para instaurar um ato, e a violência necessária a essa decisão, que faz parte da 

escolha, como afirma Bogart, advém de forma inescapável: “colocar uma cadeira em uma 

posição específica no palco, acaba com todas as outras escolhas possíveis, todas as outras 

opções” (2009:32). Nesse sentido, a opção pela experiência, como tema do percurso 

desenvolvido no semestre da primavera, configura-se como uma ponte que liga (atravessa) 

professor (sensei) e aluno (gakusei).  Uma travessia que se apresenta como uma espécie de 

hashigakari, pois nos envia a mundos possíveis.  

A ideia de ponte (hashi) emerge da parceria estabelecida entre a USP e a KUFS, das 

paisagens de Kyoto e São Paulo, da relação ensino-aprendizagem e, principalmente, do contato 

na ambiência da aula. A (inter)ação professor e aluno constitui a ponte que invoca a travessia, 

realidade que se manifesta pela experiência. Para que haja encontro é necessário o 

atravessamento fundado em ambas as partes.  A imagem de uma ponte é interessante, pois não 

há fusão entre dois continentes (dois corpos) e coloca-nos perante desafios. Há a possibilidade 

de estar nas duas margens, habitar somente uma ou optar por nenhuma delas e permanecer no 

território da passagem. A experiência leva-nos a dispor o corpo (a existência) para que o outro 

aconteça. Se se quer alcançar o outro lado é necessário atravessar e ao mesmo tempo ser 

atravessado. Conforme a pronúncia, hashi também pode significar os pauzinhos para comer. 

Sob essa perspectiva, a ponte é convertida no veículo que aporta o alimento.  

O segundo tema eleito foi o barco (fune). Esse automóvel brilhante que navega em 

trilho solto, conforme nos diz Caetano Veloso (2013), também nos envia à experiência, à 

articulação das margens, à junção de continentes. Remete ainda a expedições e descobrimentos 

de diversas ordens. Experiência e conhecimento, tendo como imagem o barco, põem em jogo a 

relação orientador e orientando, parceiros numa expedição acordada.   



 

   No final, as experiências foram inscritas num barco, o fim (ou início) de um percurso. 

 

 

 

Foi por essa trilha que o convívio em aula foi construído. Durante quatro meses, muitas 

foram as experiências elaboradas, dado que cada aula configurava-se como encontro, no sentido 

de descoberta, de navegarmos para o mesmo ponto, de enfrentamento e confluência. Os alunos 

foram convidados ao exercício da escrita, da escuta e da fala tendo como suporte a experiência 

individual e conjunta. A escritura, aqui entendida num sentido amplo, abarca a palavra, o corpo, 

a imagem, a sonoridade ou o silêncio. São formas de escrever e inscrever o mundo de cada qual, 

realidade que se manifesta pela concretização de possibilidades. Nesse sentido, elejo quatro 

momentos para ilustrar o percurso. 

 

     Hai Kai 

 

No primeiro encontro chego mais cedo e experimento o espaço vazio a ser habitado. A 

sensação primeira diz respeito ao Ma que tanto pode se referir à sala de aula quanto ao seu 

espaço, ao ritmo ou à pausa.  Conceito recorrente nas artes japonesas, buscamos, no Brasil, 

trabalhá-lo sob nossa perspectiva.  Assim, estar no vazio da sala é estar pleno de um vazio 

(cri)ativo. Imerso nesse estado, escrevo no quadro o seguinte hai kai, de autoria de Paulo 

Leminsky (1983, p. 103): 

 

 

           1º. dia de aula 
na sala de aula 
eu e a sala. 

 



O que esse poema me diz? Essa foi a questão colocada para cada um. A matéria estava 

lançada, iríamos trabalhar com a função poética, que não se encontra num lugar alhures, mas 

no próprio corpo. Para tanto, se fez necessário habitar o vazio, o lugar de todas as 

possibilidades. 

 

 

                                          Sala: o vazio e a espera. 



 

  Um palco vazio: lugar de todo acontecimento. 

 

                      

                       A peça radiofônica 

 

 Experenciar a peça radiofônica diz respeito ao exercício da escuta e da escrita que 

congrega o corpo em seu estar no mundo. Nesse sentido, ouvir é se deixar contaminar pela 

imagem sonora da fala, pela voz do outro que instaura um jogo de dupla via.  A ponte 

estabelecida lida com a matéria sonora, o invisível que se faz visível por intermédio da palavra.  

Ainda como recurso à sonoridade da peça radiofônica, recorremos ao teatro Kabuki, que 

compõe uma partitura sonoro-visual com o emprego da palavra, da música e de efeitos sônicos 

provenientes de objetos artesanais.  

 

Poesia Sonora 

 

A música, como poesia sonora, orienta-se na direção das escrituras e dos ritmos que 

passeiam pela música popular brasileira - MPB.  Canções que suscitam paisagens mescladas e 

trazem geografias de um Brasil que se pauta pela mistura.  È sob essa perspectiva, por exemplo, 



que se insere Nega Samurai1, de Lívio Tratemberg ou Os Argonautas, de Caetano Veloso. Ao 

passo que a primeira mescla-se ao oriente, citando a melodia tradicional japonesa Echigojishi – 

dança do leão de Echigo - de Kineya Rokuzaemon IX (ca 1811), a segunda nos envia a Portugal 

e seus navegantes, ao fado, a Fernando Pessoa, bem como aos tempos heroicos da civilização 

grega, remontando às aventuras da nau Argos. 

 

A voz poética dos alunos2  

 

Se é verdade que japoneses aprendem pelos olhos, estes não estão desconectados do 

corpo, que se manifesta em experiências, nas quais a disciplina não expulsa o sorriso. Durante o 

semestre, jogamos com os tempos e os modos verbais para exercitar a escrita, a escuta e a fala. 

Eis alguns exemplos de processos de narrativas em terceira pessoa, em que se buscava afastar de 

si para chegar a si: 

 

                                                           
1
 NEGA SAMURAI 

Eu encontrei uma nega samurai 

Dois golpe de lado, e é mais um que cai. 

Karatê, pernada, capoeira, 

Vou dançar a noite inteira! 

Nega, leva eu pro Japão 

Juntá dinheiro, 

Vamo trabalhá na fábrica, 

E viajá o mundo inteiro. 

Nega dekasségui 

A gente consegui! 

Vem, deixa, 

Vem ser minha gueixa.  

 
2 Colaboradores na escrita desse bloco: Kanako ARAKI, Marina IKEDA, Rina ONISHI, Mayu SAKAI, 
Akane SUSAKE, Kokoro Yoshikawa. 



 

 

Chegou ao Brasil em 1º.  de março, como uma brisa final do verão. O calor contrastava com o 

frio japonês. Temia ficar sozinha. Não poderia ter se enganado mais.   

 

Comi, comemos, comeram.  

Com minhas colegas e outras  

Comi, comemos, comeram.  

Na cidade de Kameoka.  

Comi, comemos, comeram. 

Carne, lula, vísceras assadas.  

 

Nas férias da primavera ela trabalhou num restaurante japonês. Aprendeu coisas sobre etiqueta 

francesa e modos de falar na sociedade japonesa. Pensou em deixar o trabalho, porque todos 

eram muito severos, porém, gostava de falar com estrangeiros.  

 

 Quando foi aluna da escola primária, começou a jogar voleibol.  Continuou por dez anos. 

Voleibol é uma lembrança boa!  

 

No Canadá, sentiu-se como a princesa Ann de cabelo ruivo! 

 

Banda de sopro. Encarregada do clarinete. Quer voltar a esse tempo. Vida a valorizar como 

tesouro.  

 

 



Ao analisar a estrutura discursiva, Bakhtin nos diz que: “em todos os seus caminhos até 

o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode 

deixar de participar, com ele, de uma interação viva e tensa. (1988, p.88). Na articulação do 

conhecimento, através do discurso poético, a metáfora desponta como material fundamental. 

Nesse sentido, ela “é o traço que reporta a língua à sua origem. Épica ou lírica, relato ou canto, a 

fala arcaica é necessariamente poética. A poesia, primeira forma de literatura, é de essência 

metafórica”. (DERRIDA, 1973, p.330). Assim, a metáfora é uma ponte que propicia o 

conhecimento fundado na experiência, buscando fazer, aqui e agora, o melhor lugar do mundo.   
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    ...e que fale como dois olhos... aprendi novas palavras e tornei outras mais belas.  
    (Carlos Drummond de Andrade) 
               

 


