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RESUMO 

 

 

 

 

 

Neste trabalho, apresentamos alguns olhares sobre o corpo 

humano. Não um estudo completo sobre o mesmo, mas alguns olhares 

particulares fascinantes que, às vezes, nos passam desapercebidos: um olhar 

ocidental (ocidente europeu), a que estamos mais habituados, um olhar 

oriental, do ponto de vista da arte marcial chinesa “Ving Tsun” e um olhar para 

as danças indígenas brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

At this work, we present some looks on the human body. It´s 

not a complete study about it, but some fascinating specific looks that, 

sometimes, we are not able to perceive: a Western look (European Western), 

which we are more used to; an Eastern look, concerning the martial Chinese Art 

"Ving Tsun" and finally a look at the Brazilian aboriginal dances. 
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ALGUNS OLHARES SOBRE O CORPO HUMANO 

 

 

Prólogo 

 

Descendente de portugueses e espanhóis nasci em São Paulo, capital. Estudei em 

escolas públicas do Estado de São Paulo: Grupo Escolar de Interlagos (primário) e 

Instituto de Educação Professor Alberto Conte (ginasial e colegial) onde tive excelentes 

professores, dentre eles o saudoso Professor Gáudio1, de geografia e responsável pelos 

nossos passeios, excursões, idas a teatro e por ter-nos transmitido o amor à arte e 

cultura. Fiz o bacharelado em Física, licenciatura em Matemática e Física na PUC/SP, 

tendo trancado a matrícula após o primeiro ano por considerar o curso demasiado árido – 

eu sentia falta das aulas de filosofia, literatura, história, artes... Fiz então o VII Curso de 

Instrumentação Cirúrgica na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas e 

naquela oportunidade fui convidada a fazer parte da equipe do coração. Isso porque 

cheguei a instrumentar, durante o curso oito cirurgias do coração, três dentre elas com o 

respeitado Dr. Zerbini. Não aceitei o convite, pois teria que abdicar do estudo universitário 

para acompanhar a equipe em suas viagens pela América do Sul. Assim, acabei 

retornando após perceber que, em qualquer curso que fizesse, faltaria algo. Além de EPB 

– Estudo de Problemas Brasileiros, que era uma disciplina “mais amena”, segui o curso 

fazendo parte também do grupo de teatro Tuca e do coral da PUC, o Cuca. Fui monitora 

de Geometria Analítica, junto ao Prof. Décio Mantovani e de Estrutura da Matéria, junto à 

competente Profª. Helen Jamil Khoury. 

                                                 
1 O Professor Orlando de Alvarenga Gáudio (que brincava com o cacófato de seu próprio nome) foi 
professor do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, contemporâneo de Euclides Roxo, Cecil Thiré, Júlio César 
de Mello e Souza – o Malba Tahan, dos quais apreciou e recebeu livros. Tive a felicidade de trabalhar com 
ele anos depois, quando me formei e me tornei a herdeira de um pequeno tesouro de livros de matemática 
que ofereço graciosamente para a PUC/SP através do Professor Doutor Wagner Rodrigues Valente, 
estudioso dos matemáticos brasileiros e da Matemática Escolar do Brasil.  
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Para custear a faculdade, comecei a trabalhar. Enquanto terminava o curso, dei 

aulas em escolas particulares, nos ensinos médio e fundamental. Terminada a 

licenciatura, prestei concurso na rede estadual de ensino e me efetivei. Eu já trabalhava 

na escola experimental Pueri Domus desde 1978 e, em 1984, passei a trabalhar ao lado 

de Wilson José Tucci que tinha voltado dos Estados Unidos com os primeiros 

computadores Apple e juntos implementamos os primeiros cursos da linguagem LOGO, 

que era apaixonante. Conhecer o universo de Papert2 me fez incorporar o sentido de 

"aprender a aprender", de respeitar “os limites da criança” e que o “erro não existe”. Aí, 

procurei levar esse conhecimento da sala de aula de informática para as minhas aulas de 

matemática, pois um corpo não volta à forma original uma vez expandido. 

Em 1988 fui convidada para a festa anual da Escola Rudolf Steiner de São Paulo. 

Cada aluno apresentava os produtos do seu trabalho. Fiquei muito bem impressionada 

com tudo o que vi: uma apresentação de música por todos os alunos, desde os 

pequeninos do jardim da infância com suas flautas até os adolescentes do ensino médio 

com violoncelos. Ouvir Mozart interpretado por tão jovens músicos foi emocionante. Entre 

os trabalhos havia uma antena semi-parabólica (que funcionava!) construída pelos alunos 

do ensino médio, bem como um barco em fibra de vidro, jóias, pinturas em tela. Eu não 

havia encontrado isso em qualquer outra escola que conhecia. Fiquei seduzida por Rudolf 

                                                 
2 Seymour Papert (1928 - ) é matemático, Ph.D, diretor do grupo de Epistemologia e Aprendizado do 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) e um dos fundadores do MIT Media Lab, onde continua 
pesquisando. Atualmente também trabalha em um programa de educação de jovens infratores em Maine, 
onde mora. Revolucionou a comunidade pedagógica da década de 1960, ao dizer que toda criança deveria 
ter um computador em sala de aula. Na época, suas teorias pareciam ficção científica. No MIT, entre 1967 e 
1968, foi desenvolvida a linguagem de programação Logo, voltada para a educação. Em 1980, ele, que 
havia trabalhado com Jean Piaget, lançou o livro Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas – no 
qual mostrou caminhos para a utilização das máquinas no ensino. Hoje, Papert, enxerga uma mudança 
drástica para breve e não serão as escolas que vão impulsionar as transformações... mas as crianças. (Jair 
Cavalcanti Leite, 2004, http://www.dimap.ufrn.br/~jair/piu/artigos/seymour.html, 2006). 
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Steiner3. Em 1989 lá estava eu cursando o Seminário Pedagógico Waldorf, sob a batuta 

de Rufolf Lanz4. Inesquecível. 

Tive a oportunidade de vivenciar, na Prefeitura Municipal de São Paulo, a 

implantação da interdisciplinaridade, quando Paulo Freire foi nosso Secretário de 

Educação. Foi um privilégio poder trabalhar com o “Mestre” e, no ano de 1991, conhecer, 

através de cursos ministrados aos sábados (160 horas), os expoentes da educação 

matemática no Brasil. Nessa época tive a felicidade de conhecer pessoalmente o 

Professor Doutor Ubiratan D´Ambrosio5. A partir de então comecei a trabalhar com a 

                                                 

3 Rudolf Steiner (1861 – 1925) – Nascido na Áustria, formou-se em Ciências exatas na Escola Politécnica 
de Viena, foi editor de obras científicas de Goethe. Tornou-se conferencista e fazia palestras sobre 
Teosofia, divulgando a obra de Madame Blavatsky (Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) escritora, 
teósofa russa e uma das fundadoras da Sociedade Teosófica), até ter, ele mesmo, o que chamou de 
experiência crística. A partir de então em suas palestras, falava, além de Budha, também em Cristo, 
iniciando assim a Antroposofia (conhecimento do ser humano), no início do século XX.  Em 1919, em 
Stuttgart, na Alemanha, Steiner recebeu o convite de Emil Molt, proprietário da Fábrica de cigarros Waldorf-
Astoria, para que fundasse e dirigisse uma escola para os filhos dos seus funcionários. Com o apoio e 
financiamento de Molt, Steiner elaborou o que hoje conhecemos por Pedagogia Waldorf, que tem como 
base a concepção de desenvolvimento do ser humano. Sua contribuição não se limitou apenas à educação, 
mas também à medicina e agricultura. Na medicina, Steiner acreditava que o organismo humano deveria 
ser um sistema de 3 partes: colocamos coisas para dentro, colocamos coisas para fora e algumas coisas 
mantemos constantes por ritmo. 

4 Rudolf Lanz (1915 – 1998) - nasceu em Budapeste, Hungria, filho de alemães. Estudou Direito em 
Londres, Friburgo, Munique e Genebra, onde se doutorou e, para não servir o exército alemão, imigrou para 
o Brasil em 1939, fixando-se em São Paulo, onde morou até o final de sua vida. Durante a viagem de navio 
conheceu a Antroposofia, através de um companheiro de viagem, com quem dividiu a cabine. Foi co-
fundador da Escola Rudolf Steiner de São Paulo e fez parte de seu corpo docente, bem como do Seminário 
Pedagógico destinado à formação de novos professores. Foi um dos fundadores da Editora Antroposófica, e 
presidente da Sociedade Antroposófica do Brasil 
 
5 Ubiratan D´Ambrosio - Professor Emérito de Matemática da Universidade Estadual de Campinas / 
UNICAMP. 
Nascido em São Paulo em 8/12/32. Bacharel e Licenciado em Matemática pela Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (1954). Doutor em Matemática pela Escola de Engenharia 
de São Carlos da Universidade São Paulo (1963). Pós-doutorado na Brown University, USA, (1964-65). 
Atualmente, professor do Programa de Estudos Pós-Graduados de História da Ciência da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo / PUC; professor credenciado no Programa de Pós -Graduação da 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo; professor do Programa de Pós-Graduação em 
Educação Matemática do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista 
"Julio de Mesquita Filho" / UNESP; professor visitante no Programa Sênior da FURB / Universidade 
Regional de Blumenau. 
Outras funções: Presidente da Sociedade Brasileira de História da Matemática / SBHMat; Presidente do 
ISGEm / International Study Group on Ethnomathematics; Presidente do Instituto de Estudos do Futuro / IEF 
de São Paulo; pesquisador e membro do Conselho Diretor do NACE-ATC (Núcleo de Apoio à Cultura e 
Extensão − Arte, Tecnologia e Comunicação) da Universidade de São Paulo; Membro do Conselho Diretor 
do Institute for Information Technology in Education (IITE), da UNESCO, sediado em Moscou (1998-2002); 
Membro do Conselho Científico do Museu de Astronomia e Ciências Afins / MAST, do Conselho Nacional 
de Pesquisas / MCT (1996-2003). 
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Etnomatemática, temas geradores, modelagem matemática e, mais uma vez, me encantei 

com a possibilidade de mostrar para meus alunos "onde se usa a matemática na prática", 

que eles tanto perguntavam. 

Em 1995, comecei a praticar uma arte marcial denominada Ving Tsun6 com o 

Mestre Léo Imamura. Esta prática mostrou-me outro aspecto da educação ao qual eu 

nunca prestara muita atenção: o corpo. Essa arte engloba dois aspectos: a atividade física 

e a atividade intelectual. Através da prática do Ving Tsun e da Inteligência Marcial, através 

da experiência corporal, o praticante estende a consciência adquirida para a sua conduta.  

A importância ao corpo foi então despertada e, em 1999, participei do curso de 

Desenvolvimento Marcial para Crianças, ministrado pela psicomotricista Vanise Furno de 

Almeida Imamura, oportunidade em que conheci o desenvolvimento psicomotor aplicado 

quanto ao equilíbrio estático e dinâmico, lateralidade e orientação espacial. 

A partir de então, procurei mais referências sobre o corpo humano e a sua 

anatomia. 

Que arte marcial é essa? Como tem sido estudado o corpo humano? E o corpo 

humano em ação? A busca a essas respostas começou desde então. 

Comecei, inspirada por Ubiratan D´Ambrosio, a fazer parte do Grupo de Estudos de 

Etnomatemática, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e no ano de 

2000, organizamos o 1º Congresso Brasileiro de Etnomatemática, o CBEm 1, que contou 

com a presença de indígenas Guarani Kaiowá, de Dourados, Mato Grosso do Sul. A partir 
                                                                                                                                                                  
É "fellow" da American Association for the Advancement of Science / AAAS; Presidente Honorário da 
Sociedade Brasileira de História da Ciência / SBHC. 
Foi Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário da Universidade Estadual de Campinas (1982-90), Diretor 
do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação da mesma (1972-80), Coordenador dos 
Institutos de Pesquisa da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (1988-92) e Chefe da Unidade de 
Melhoramento de Sistemas Educativos da Organização de Estados Americanos, Washington, DC (1980-82) 
e membro do Conselho da "Pugwash Conferences on Science and World Affairs" (ONG que recebeu o 
Prêmio Nobel da Paz em 1995); lecionou em várias universidades do país e do exterior. (Valdemar Vello, 
2001, http://vello.sites.uol.com.br/ubi.htm, 2005). 
 
6 Ving Tsun é uma arte marcial chinesa fundada em 1735 pela Mestra Yim Ving Tsun, daí o nome Ving 
Tsun. Desde então tem sido usada para educar os filhos das famílias tradicionais do sul da China. É a 
técnica que faz do mínimo esforço a base da saúde física e mental. No Brasil, atualmente, o Ving Tsun é 
utilizado para o desenvolvimento da inteligência estratégica através  da experiência marcial. 
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desse primeiro contato com o mundo indígena brasileiro, iniciamos um trabalho junto à 

comunidade indígena também do estado de São Paulo, incluindo 22 aldeias. Percebemos 

a curiosidade e a responsabilidade deste povo quase totalmente aculturado em querer 

resgatar sua cultura e se dedicar à pesquisa. Segundo Ubiratan D´Ambrosio, uma nova 

sociedade depende do reconhecimento que o indivíduo é um todo integral e integrado e 

que suas práticas cognitivas e organizativas não são desvinculadas do contexto histórico 

no qual o processo se dá, contexto esse em permanente evolução.  

Pronto. Mais um elemento a ser incorporado à pesquisa. Diferentes olhares para 

um único objeto: o corpo humano. 
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Introdução 

 

Há inúmeras possibilidades de se observar um objeto. Neste caso, o objeto central 

é o corpo humano. Não temos a pretensão de fazer um estudo completo sobre o mesmo, 

mas apenas apresentar alguns olhares que nos chamaram a atenção por serem ao 

mesmo tempo fascinantes e, na maioria das vezes, ignorados por todos. 

As perguntas: Qual é o papel do homem no processo cósmico? Qual é o lugar da 

natureza no conhecimento? são antigas. Na tentativa de respondê-las, de conhecer o 

homem sob todos os seus aspectos, o homem vem buscando aprender sobre o corpo, 

como Hipócrates, com os humores: o sangue, a fleuma (estado de espírito), a bílis 

(amarela) e a atrabile (bílis negra); Vesalius com a dissecação de cadáveres humanos 

para conhecer o corpo e sua estrutura, bem como de Leonardo da Vinci, que procurou 

conhecer também a estrutura interna do corpo humano para compreender como ele 

funciona e trabalhou com as proporções de Vitrúvio, com o Homem Vitruviano . 

Ao refletirmos sobre a pergunta “Onde estou?” lembramos que o planeta Terra 

situa-se num enorme cosmos em expansão, que é constituído de bilhões de galáxias e de 

bilhões e bilhões de estrelas. A Terra gira em torno de um astro errante e as partículas de 

nossos organismos teriam aparecido desde os primeiros segundos de existência de nosso 

cosmo há aproximadamente quinze bilhões de anos. 

Ao refletirmos sobre: “Quem sou?”, encontramos em Morin que: “Somos a um só 

tempo seres cósmicos e terrestres. ... Como seres vivos deste planeta, dependemos 

vitalmente da biosfera terrestre; devemos reconhecer nossa identidade física e 

biológica.”7 Somos originários do cosmos e, devido à própria humanidade nós nos 

tornamos estranhos a este cosmos.  

                                                 
7 Edgar Morin, Complexidade e transdisciplinaridade, p. 28. 
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Em termos de evolução, a motricidade é uma condição de adaptação vital. 

Segundo Manuel Sérgio: “... toda ela vem determinada por aquilo mesmo que distingue o 

Homem do restante das criaturas: o pensamento! O que vem à luz da motricidade é o 

pensar. A essência da motricidade reside no fato de nela o pensamento poder manifestar-

se” 8 

Voltaremos nossa atenção sobre como o homem tem estudado o corpo humano, 

sem esquecermos que os exercícios físicos, como, por exemplo, os de equilíbrio, são 

fundamentais para equilibrar o corpo físico e o emocional, que não podem ser dissociados 

e nos tornarmos mais conscientes do microcosmo que somos. 

A vontade de autoconhecimento é antiga. Conhecer o homem sob todos os seus 

aspectos começa desde a dissecação de cadáveres pelos primeiros médicos 

anatomistas, tendo Leonardo da Vinci procurado conhecer a estrutura interna do corpo 

humano para compreender como ele funciona. O corpo é examinado e medido. No século 

XVI é descoberta a circulação sanguínea, a circulação pulmonar e assim, 

sucessivamente, a anatomia do cérebro e a estrutura dos ossos. 

Hoje, Nicolescu, nos diz que: “... a inteligência assimila muito mais rapidamente e 

muito melhor os saberes quando estes saberes são compreendidos também com o corpo 

e com o sentimento”. Faz também uma analogia do corpo com uma árvore viva, suas 

raízes, tronco e coroa de folhas, que são inseparáveis. É através deles que o movimento 

vertical da seiva trabalha, assegurando a vida da árvore. No corpo, seria um protótipo do 

que denominamos “a revolução da inteligência: o surgimento de um novo tipo de 

inteligência, baseado no equilíbrio entre a inteligência analítica, os sentimentos e o corpo”. 

Espera-se que a sociedade do século XXI possa ”conciliar efetividade e afetividade.”9 

                                                 
8 Manuel Sérgio, Para uma epistemologia da motricidade Humana, p. 37. 
9 Basarab Nicolescu, O Manifesto da Transdisciplinaridade, p. 49. 
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Nossa pesquisa foi mais bibliográfica, mas também houve duas entrevistas: uma 

com o Mestre Léo Imamura, de Ving Tsun - arte marcial chinesa - e outra com Daniel 

Munduruku, da etnia Munduruku, a respeito das danças dos indígenas brasileiros. 

Voltaremos inicialmente o olhar ocidental para o corpo humano, mais 

especificamente, o do ocidente europeu; num segundo momento, um olhar oriental, do 

ponto de vista de uma arte marcial chinesa e, finalmente, um olhar voltado aos indígenas 

brasileiros.   
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1. Olhar Ocidental 

 

“Vida é ação, vida é movimento, pois que é pelo movimento 

que o homem conquista todas as formas de reação vital”.  

Maurício de Medeiros10 

 

A procura de si mesmo move o homem desde os primórdios dos tempos. Para 

Isidoro de Sevilha, há uma ligação entre o microcosmo e o macrocosmo que se faz por 

meio dos números, principalmente pela contagem do tempo, que liga a vida do homem 

aos demais processos naturais, ou seja, há uma ligação entre o corpo humano e o 

universo: 

“... deve-se conhecer a Astronomia por meio da qual se examina o movimento dos 

astros e a evolução do tempo, porque alguns médicos sustentam que devido a tais 

variações nosso corpo também sofre alterações”11. 

A Astrologia nos diz que há uma correspondência entre os signos e planetas e as 

diferentes partes do corpo humano. 

Segundo Heindel e Heindel12, o signo de Áries corresponde à cabeça, aos 

hemisférios cerebrais, aos vários órgãos no interior da cabeça e aos olhos, mas o nariz 

está sob a regência de Escorpião. Touro corresponde ao pescoço, à garganta, ao palato, 

à laringe e às amígdalas; à mandíbula inferior e aos ouvidos. O cerebelo está também sob 

a regência de Touro, assim como as vértebras altas e cervical, as artérias carótidas e 

certos vasos sanguíneos menores. Gêmeos corresponde aos braços e às mãos, aos 

ombros, aos pulmões e à glândula timo, assim como às costelas superiores. Câncer 

corresponde ao esôfago, estômago, ao diafragma, ao pâncreas, às mamas, aos vasos 

lácteos, aos lóbulos superiores do fígado e ao conduto torácico. Leão corresponde ao 

                                                 
10 Maurício de Medeiros, O inconsciente diabólico, p. 71. 
11 Jean Lauand, “Estudo Introdutório: A Aritmética de Isidoro de Sevilha e a Educação Medieval”, pp. 87-
116. 
12 Max Heindel e Augusta Foss Heindel, A Mensagem das Estrelas, pp. 112-113. 
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coração, à região dorsal da espinha, medula espinhal e aorta. Virgem corresponde à 

região abdominal, ao intestino delgado e grosso, aos lóbulos inferiores do fígado, e ao 

baço. Libra corresponde aos rins, às supra-renais, à região lombar da espinha, ao sistema 

vasomotor e à pele. Escorpião corresponde à bexiga, à uretra e aos órgãos genitais em 

geral, assim como ao reto e ao cólon descendente, à curvatura sigmóide, à próstata e aos 

ossos nasais. Sagitário corresponde aos quadris e às coxas, ao fêmur, às regiões do 

cóccix e do sacro da espinha dorsal, às artérias e veias ilíacas, aos nervos ciáticos. 

Capricórnio governa a pele e os joelhos, mas tem ação reflexa sobre o estômago, 

governado pelo signo oposto, Câncer. Aquário corresponde aos tornozelos, às pernas dos 

joelhos aos tornozelos. Peixes corresponde aos pés e os dedos dos pés. Tem também 

efeito reflexo na região abdominal, governada pelo signo oposto, Virgem. 

O homem era considerado um cosmos reduzido. A carta astrológica do corpo 

humano (Figura 1) nos mostra um diagrama que representa o ser humano e o universo. É 

ornada pelos 12 signos do zodíaco e estes mesmos signos aparecem associados ao 

corpo13. 

Influência essa, da medicina árabe, pois Micheau nos fala sobre a teoria dos 

humores, como a medicina era uma 'medicina total', pois integrava o homem ao universo, 

ela afirmava haver no corpo humano quatro tipos de líquidos em permanente 

correspondência com os quatro elementos existentes (fogo, ar, terra e água) e com os 

astros celestes (os doze signos do Zodíaco), sendo os humores: o sangue (com sua 

qualidade de úmido), a fleuma (a linfa, o soro, o muco nasal, a saliva e o muco intestinal, 

com sua qualidade de seco), a bílis (amarela, quente) e a atrabílis (ou bílis negra, 

secreção do pâncreas, com sua qualidade de fria) 14 

 

 
                                                 
13 Jean-Pierre Verdet, O céu, p.39. 
 
14Françoise Micheau, A idade de ouro da medicina árabe, p. 61. 
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1.1. Primeiros olhares sobre o corpo humano 

 

O corpo humano foi e tem sido objeto de estudo desde os primórdios dos tempos.  

Na Grécia antiga, a mitologia grega indica que ApoIo, o deus do Sol, além de 

produzir doenças, poderia também curá-Ias - por isso, ele se tornou a principal divindade 

controladora das doenças. Em seguida, surgiu o semideus Esculápio (ou Asclépio), filho 

de ApoIo, como divindade específica da Medicina. 

Segundo Martins15, autores romanos do início da era cristã mencionam que a 

Medicina grega começou com Asclépio, que teria nascido na Tessália, no século XIII 

antes da era cristã. Este, junto com ApoIo, teria descoberto as plantas medicinais. É ainda 

plausível que tenha existido de fato um médico chamado Asclépio, posteriormente 

transformado em semideus por deformação da tradição. 

Asclépio foi o filho do deus ApoIo com a mortal Coronis.Enquanto grávida, Coronis 

traiu ApoIo com um mortal e foi castigada com a morte pelo deus. Entretanto, ele salvou o 

filho, tirando-o de seu ventre. Asclépio foi levado por Apolo até Magnésia e confiado ao 

centauro Quíron, que conhecia todas as plantas medicinais e que o instruiu na arte da 

cura. "Curava a uns com as doces palavras da magia, a outros oferecia remédios 

eficazes, ou Ihes aplicava ervas em torno de seus membros, ou cortava o mal com o 

ferro, para devolver-Ihes a saúde.” 16 

Esculápio, diz a lenda, adquiriu enorme conhecimento e se tornou capaz de 

ressuscitar os mortos, o que desgostou Plutão, o deus dos infernos, e este pediu a Zeus 

que o matasse. Zeus atendeu a seu pedido e matou-o com um raio. Para consolar ApoIo, 

Zeus transformou Esculápio numa das estrelas da constelação da Serpente. 

Esculápio, na mitologia, tinha uma família que simbolizava vários aspectos da 

Medicina: a sua esposa Epione aliviava a dor, suas filhas eram Hygeia, a saúde e 

                                                 
15 Roberto de Andrade Martins, Contágio, p. 30. 
16 Ibid, pp. 31-35. 
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Panacéia, a que tudo cura. Seus filhos varões ter-se-iam tornado os primeiros médicos 

(Asclepíades). 

Hygeia, em grego significa "saúde", de onde vem o termo higiene (que para nós se 

refere a asseio, limpeza). Entretanto, seu significado primitivo é muito diferente: 

representava tudo aquilo que se pode fazer para manter ou restaurar a saúde. 

Segundo Porter, 17o culto a Esculápio espalhou-se e, por volta de 200 a.C., toda 

cidade-Estado grega tinha um templo erigido a esse deus, sendo os mais famosos deles o 

da ilha de Cós, considerada a suposta terra natal de Hipócrates, e o de Epidaurus, que 

tivemos a feliz oportunidade de visitar, em 1988, as ruínas deste local sagrado. Epidaurus  

fica próximo de Atenas. No dia em que visitamos o Templo, o ambiente estava envolto por 

uma bruma que criava um estado mágico sobre as ruínas do templo. Impressionante 

como até hoje o local tem um quê de sagrado, as vozes diminuíram de intensidade e lá 

nos quedamos, numa atitude natural de reverência. 

 
FIGURA 2 

 
Em primeiro plano o Teatro de Epidaurus e ao fundo, as ruínas do Templo de Esculápio 

Fonte: Foto de Paulo de Tarso, 1988 

O Teatro de Epidaurus fica próximo ao Templo de Esculápio (Figura 2). Fabuloso! A 

acústica é perfeita a 30 metros de distância. O riscar de um fósforo no palco é audível a 

quem se encontra no último degrau, neste Teatro de 16 mil lugares. Fizemos a 

experiência também com moedas caindo ao solo e as ouvía mos de qualquer lugar onde 
                                                 
17 Roy Porter, Das tripas coração – uma breve história da medicina, p. 41. 
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estivéssemos. Não conformados, sussurramos e ainda assim as palavras chegavam a 

quem estivesse nos lugares mais distantes daquele amplo semi-círculo. A geometria que 

os gregos conheciam e faziam uso era e é uma das maravilhas do universo. 

Os templos dedicados a Esculápio se localizavam em lugares considerados 

saudáveis e aprazíveis, comumente rodeados por bosques com fontes de água natural e 

templos dedicados a Ártemis e a outras divindades associadas à cura. 
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1.2. O olhar de Hipócrates 

 

Por volta do século VI a.C, houve um enfraquecimento das crenças mitológicas na 

Grécia. Foi quando surgiram os primeiros filósofos gregos: Tales de Mileto, Anaximandro, 

Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras, entre outros. A proposta desses filósofos era um novo 

tipo de conhecimento, que se baseava no raciocínio humano e não mais na tradição 

religiosa. 

Como não foram conservados os livros dos médicos anteriores a Hipócrates, o 

pouco que se sabe a respeito da Medicina naturalista pré-hipocrática é, por exemplo, o 

pensamento do médico Euryphon de Cnidos, que viveu em torno de 450 a.C. Ele atribuiu 

as doenças a distúrbios de alimentação: "Quando o ventre não se livra do alimento que foi 

ingerido, são produzidos resíduos que se elevam à região da cabeça e então produzem 

doenças. Quando, no entanto, o ventre é esvaziado e limpo, a digestão ocorre como 

deve"18. 

A idéia de eliminar resíduos impuros e limpar os intestinos tem influência egípcia, 

possivelmente pela observação, através de sua prática de embalsamamento, que após a 

morte os cadáveres começavam a apodrecer a partir dos intestinos. Daí talvez tenha se 

originado a doutrina de que a principal causa da doença é o apodrecimento dos alimentos 

no ventre. Esse apodrecimento produziria substâncias nocivas, capazes de se espalhar 

pelo corpo através do sangue e provocaria doenças. Estas poderiam ser evitadas através 

da limpeza dos intestinos ou de sangrias, quando se retiravam as substâncias nocivas 

junto com o sangue. 

A saúde seria o resultado do equilíbrio e harmonia do corpo, ou seja, excessos e 

desarmonia produziriam as doenças. Os escritos dessa época não foram conservados, 

mas um autor grego posterior assim descreveu essa teoria: 
                                                 
18 Roberto de Andrade Martins, Contágio, p. 33 
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“Alcmeon sustenta que aquilo que estabelece a saúde é o equilíbrio dos poderes: 

úmido e seco, frio e quente, amargo e doce, e os demais. Pelo contrário, a supremacia de 

um deles é a causa da doença, pois a supremacia de qualquer um é destrutiva." 19 

Essa é também uma doutrina médica totalmente naturalista, ou seja, sem a 

intervenção de conceitos sobrenaturais, mágicos ou religiosos. Na China e na Índia havia 

teorias semelhantes que interpretavam a doença como quebra do equilíbrio de 

substâncias ou poderes.  

Essas idéias são centrais no pensamento médico de Hipócrates, famoso médico 

grego da Antigüidade. É suposto que ele tenha vivido por volta do ano 400 a.C.,  mas não 

se sabe muito sobre ele. Há uma grande quantidade de escritos que sobreviveram até 

nossos dias, que são atribuídos a ele. Há uma coleção hipocrática, que é composta de 

muitos livros, de estilos diferentes, que não podem ter sido escritos por uma mesma 

pessoa, pois se contradizem e criticam uns aos outros. Estes escritos foram reunidos um 

século depois da época de Hipócrates, ocasião da criação da grande biblioteca de 

Alexandria. É possível que nenhum deles tenha sido escrito pelo verdadeiro Hipócrates.  

A Medicina hipocrática é naturalista, ou seja, não leva em conta causas 

sobrenaturais. 

Segundo as obras de Hipócrates, a idéia é a de que o organismo humano é 

composto por um certo número de líquidos ou "humores". 

Martins nos apresenta o interessante significado da palavra humor: 

 

“A palavra humor significava, antigamente, uma coisa úmida, ou seja, 

um líquido ou fluido. O termo latino humudu foi a origem do português 

húmido, que depois perdeu a letra h inicial. Do mesmo radical latino veio a 

palavra humore, significando suco, bebida, líquido corporal ou líquido de 

                                                 
19 Roberto de Andrade Martins, Contágio, p. 33 
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qualquer espécie. Muitos séculos depois, a palavra humor passou a 

indicar uma disposição de espírito, porque se supunha que os humores 

dentro do corpo humano determinavam a personalidade da pessoa. Uma 

pessoa bem-humorada seria, na verdade, uma pessoa que tem bons 

humores (bons líquidos) dentro dela ”.20 

 

Quando os humores corporais estão em seus devidos lugares no corpo, e nas 

quantidades corretas, existe a saúde. Porém, se um deles está em falta ou excesso em 

um local ou não tem as propriedades corretas, ocorre a doença. 

Na obra hipocrática Sobre a natureza do homem aparece uma descrição bastante 

clara dessas idéias: 

 

"0 corpo do homem tem dentro dele sangue, fleuma, bílis amarela e 

bílis negra. Eles constituem a natureza desse corpo e por eles surge a dor 

ou a saúde. Ocorre a saúde mais perfeita quando esses elementos estão 

em proporções corretas um para com o outro em relação a composição, 

poder e quantidade, e quando eles estão perfeitamente misturados. 

Sente-se dor quando um desses elementos está em falta ou excesso, ou 

se isola no corpo sem se compor com todos os outros." 21 

 

A concepção de quatro humores fundamentais possivelmente surgiu a partir da teoria 

dos quatro elementos de Empédocles. Este ensinava que tudo é constituído a partir dos 

quatro elementos básicos: terra, fogo, água e ar. Essa concepção seria depois 

aproveitada por vários outros autores, assumindo grande importância na Medicina.  

A cura exigiria que os humores fossem "cozidos" e os excessos expelidos pela urina 

                                                 
20 Roberto de Andrade Martins, Contágio, p. 34 
21 Ibid., p.34. 
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ou suor, pelos excrementos ou ainda, pelo catarro. O tratamento das doenças era feito 

principalmente através de dieta, exercícios físicos, banhos quentes, bem como remédios 

destinados a retirar os humores em excesso (laxativos ou vomitórios).  

Havia também remédios dotados de propriedades opostas às dos humores 

causadores da doença. Assim, os remédios poderiam anular os efeitos desses humores 

no corpo. Porém, em outras obras, critica-se esse método de terapia. 

No decorrer da doença, o organismo procuraria "cozinhar" o humor cru, através do 

calor natural, que poderia se intensificar (manifestando-se pela febre). A febre era, 

portanto, um sinal positivo de reação do organismo. Durante a doença, existiria uma luta 

entre o poder da doença e o poder do corpo. O processo terminaria por uma "crise", que 

poderia ser favoráve l ou negativa. Para acompanhar a evolução da doença, era de grande 

importância examinar todo tipo de excremento ou secreção (vômito, fezes, urina, catarro, 

suor, etc.). 

A teoria hipocrática buscava a causa da doença em algo associado à alimentação, 

ao clima, às características da região, ao modo de vida, à idade e ao sexo da pessoa. A 

hepatite, por exemplo, seria causada pela bílis negra e ocorreria no outono. O tifo 

ocorreria no verão, quando a bílis era agitada pelo calor. Se o inverno fosse seco e 

soprasse vento do norte, e a primavera fosse úmida e soprasse vento do sul, haveria 

necessariamente no verão febres agudas, doenças dos olhos e disenteria, especialmente 

entre as mulheres e nos que tivessem constituição úmida. 
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1.3. O olhar de Aristóteles  

 

Aristóteles, filho de Nicômaco, médico de Amintas, rei da Macedônia, nasceu em 

Estagira, colônia grega da Trácia, no litoral setentrional do mar Egeu, em 384 a.C. Ele 

deve ter adquirido certo conhecimento da Medicina da época e, embora não tenha se 

dedicado especificamente a esse estudo, sua obra filosófica teve grande influência nas 

teorias médicas posteriores. 

Enquanto para Hipócrates, a Medicina era uma arte ou técnica, um conhecimento 

adquirido pela experiência, pela observação, por tentativa. E, embora houvesse uma vaga 

teoria por trás dos ensinamentos de Hipócrates, suas obras nunca deram muita ênfase à 

tentativa de explicar os sintomas das doenças através de causas internas, por exemplo. 

Para Aristóteles, no entanto, essa visão sobre o conhecimento do mundo foi alterada.. Ele 

defendeu a possibilidade de um conhecimento científico, racional, seguro, exato do 

mundo material, pelo estudo das causas dos fenômenos.  

Segundo Roberto Martins, Aristóteles “diferenciou claramente o conhecimento, 

propriamente dito, da técnica, considerando esta última como inferior, por não ter uma 

base sólida”22. Enquanto que a experiência prática, a observação, as generalizações, 

seriam o seu ponto de partida do conhecimento científico e não o seu final. Este seria um 

conhecimento baseado na intuição das verdadeiras causas dos fenômenos observados. 

Aristóteles influenciou as pessoas com formação filosófica e fez com que o mero 

conhecimento prático ou empírico passasse a ser desprezado. O conhecimento tinha de 

ser sistemático e exato, formando uma estrutura demonstrativa semelhante à matemática. 

“O ponto centraI desse conhecimento era a etiologia - o conhecimento da causa (do grego 

aitia, que significa "causa")*. A própria Medicina deveria ser um sistema filosófico racional, 

para ser um conhecimento e não uma mera arte.23 

A Medicina de Hipócrates não satisfazia a esse ideal. Assim, um ramo da Medicina  

                                                 
2222 Roberto de Andrade Martins, Contágio, p. 39.  
23 Ibid, p. 39. 
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pós-hipocrática procurou fornecer uma base racional e sistemática, para o pensamento 

médico. Aristóteles forneceu uma base geral para a Medicina racionalista e aperfeiçoou a 

doutrina dos quatro elementos de Empédocles. Ele analisou a relação entre esses 

elementos e as qualidades básicas (quente-frio, úmido-seco) e estabeleceu associações 

entre essas qualidades e elementos com os humores e com alguns órgãos. 

Os quatro elementos materiais básicos (fogo, ar, água e terra) representavam, no 

pensamento grego, aquilo que chamamos de "estados da matéria": água se referia a 

qualquer líquido (vinho, vinagre, óleo, etc.), assim como terra representava qualquer 

sólido. A água, ao se congelar, virava terra (gelo); ao ser aquecida, virava ar (vapor); e o 

fogo seria o estado de maior aquecimento do ar, que se tornava luminoso. Essas quatro 

possibilidades esgotavam tudo o que se conhecia e serviam para descrever todos os tipos 

de materiais da natureza. 

Ainda segundo Aristóteles, podem existir as combinações de quente com úmido ou 

seco, e de frio com úmido ou seco. Cada uma dessas quatro combinações corresponde a 

um dos elementos básicos da matéria. O fogo é quente e seco; o ar é quente e úmido 

(pois, como já foi dito, o ar é equivalente ao vapor d'água); a água é fria e úmida; a terra é 

fria e seca.  

As relações entre os quatro elementos e os quatro humores do corpo humano são: o 

sangue é quente e úmido, podendo ser associado ao ar; a fleuma é fria e úmida, podendo 

ser associada à água; a bílis negra é considerada fria e associada à terra, enquanto a bílis 

amarela é "ardente" e associada ao fogo. 

A concepção geral de ciência de Aristóteles e seus princípios básicos sobre a 

natureza dos componentes orgânicos serviram de base para os médicos que, após ele, 

tentaram formular uma Medicina racionalista. 

Vários médicos posteriores a Aristóteles enfatizaram a relação entre os quatro 

humores, os quatro elementos e as quatro qualidades básicas. Procuraram dar as causas 
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das diversas doenças, atribuindo-as às perturbações desses humores; e recomendaram 

tratamentos baseados na teoria, de um modo muito mais sistemático do que havia sido 

feito pelos escritos hipocráticos. 

Um exemplo é o da melancolia, que se daria quando a bílis negra se acumulasse 

em torno do coração. Resfriados violentos seriam devidos ao acúmulo de uma fleuma 

muito fria. A paralisia seria causada pelo bloqueio das artérias pela fleuma fria. 

Ao ser diagnosticada a doença, tornava-se possível estabelecer racionalmente o 

processo de sua cura. Se um humor estivesse em quantidade excessiva, ele deveria ser 

reduzido pela expulsão, com diuréticos, vomitórios, sangrias ou lavagens intestinais. Se o 

que estava desequilibrado não era a quantidade e sim a qualidade de um humor (por 

exemplo, se a fleuma estava "muito fria"), a terapia deveria consistir em alterar essa 

qualidade, pelo seu oposto. O que estivesse frio deveria ser aquecido, o que estivesse 

seco deveria se tornar úmido, etc. O "aquecimento" poderia ser produzido, por exemplo, 

por banhos quentes ou banhos de vapor, por alimentos "quentes" (com muito tempero) ou 

pelo vinho (que dá sensação de calor).  
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1.4. O olhar de Galeno 

 

Cláudio Galeno, (Pérgamo, 129 d.C. Roma 199 ou 200) De certa forma, pode-se 

dizer que ele era romano, pois viveu nesse império mas sua formação se baseou na 

Medicina grega, e ele preferiu escrever suas obras em grego, não em latim. Por isso é 

considerado um continuador da tradição médica grega. 

Galeno teve forte influência de Aristóteles, apesar de criticar várias de suas 

concepções. Ele defendeu que o verdadeiro médico devia ser também um filósofo; 

defendeu o conhecimento de física, astronomia, fisiologia, lógica e outras ciências, como 

base para a Medicina. 

Sua obra é muito vasta, tendo-se fundamentado nas obras hipocráticas, 

desenvolvendo alguns de seus pontos. 

A teoria dos temperamentos tem raízes nos escritos de Hipócrates. Essa teoria diz 

que cada pessoa já nasce com certa combinação ou "tempero" dos quatro humores 

básicos. Há pessoas em que os quatro humores estão perfeitamente equilibrados, mas 

normalmente haveria predominância de um ou de dois humores. A partir daí, surgiriam 

certos tipos físicos, havendo também repercussão na própria personalidade da pessoa. 

Os quatro temperamentos mais importantes seriam aqueles em que predominasse um 

único humor: 

. temperamento sangüíneo: há predomínio do sangue; 

. temperamento bilioso ou colérico: predomínio da bílis amarela (khole, em grego); 

. temperamento  melancólico: predomínio da bílis negra (melankhole, em grego); 

. temperamento fleumático: predomínio do muco ou fleuma (phlegma, em grego). 

Ao conhecermos essas propriedades, é possível compreender as situações de 

equilíbrio ou desequilíbrio, a saúde e a doença, dentro de um  sistema filosófico racional. 

Partindo dessa concepção, Galeno recomendava cuidados para a preservação da 
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saúde ("higiene"). Os principais pontos a serem observados eram: ar e ambiente; comida 

e bebida; sono e vigília; movimento e repouso; excreções e paixões da alma. 

Ao se observar moderação e equilíbrio em relação às características de cada um  

desses seis pontos, seria possível manter o equilíbrio interno e a saúde. 

A obra de Galeno foi aceita com entusiasmo nos séculos seguintes, por mais de mil 

anos. 

Galeno teve concepções tão coerentes que era difícil nega-las, pois muito bem 

fundamentadas. Sua obra continuou aceita por mais de mil anos. 

E Martins aponta que “Essa aparente perfeição da Medicina de Galeno foi, 

justamente, o seu maior defeito. “24 pois quando tudo parece perfeito, não há a 

necessidade de mudanças, não se questionam as teorias mesmo que na prática elas já 

não sejam úteis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Roberto de Andrade Martins, Contágio, p. 43 
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1.5. O olhar de Leonardo da Vinci 

 

Nascido em Anchiano, na Toscana, filho ilegítimo de Piero da Vinci, notário público 

florentino e de uma camponesa chamada Catarina. 

Assim que seu talento artístico se manifestou, seu pai o encaminhou para Florença, 

aos cuidados de Andrea del Verrocchio, pintor. Com ele Leonardo (1452-1519) recebeu a 

maior parte de sua educação informal, a arte da perspectiva e teve suas habilidades 

mecânicas estimuladas, pois Verrocchio era também ourives e escultor, atividade essa 

que envolvia a movimentação de grandes pesos, a talha e o guincho. 

Os diversos interesses de Leonardo o encaminharam para a dissecação. Ele 

conhecia a anatomia humana e de alguns animais. Na Biblioteca Real, Castelo de 

Windsor encontram-se alguns esboços anatômicos que mostram o detalhado 

conhecimento obtido a partir de suas dissecações (como as Figuras 3 e 4). 

                                FIGURA 3                                              FIGURA 4 

    
Fonte: A. Campana, www.gfmer.ch, dezembro 2003 
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1.5.1. Medidas do corpo 

 

Marcus Vitruvius Pollio (70 a.C-?), arquiteto e engenheiro romano escreveu a obra 

Os dez livros de Arquitetura. No volume III, apresentou um cânone das proporções do 

corpo humano, seguindo um determinado raciocínio matemático e baseando-se, em 

parte, na divina proporção. Assim, o homem descrito por Vitruvius apresenta-se como um 

modelo ideal para o ser humano, cujas proporções são perfeitas, segundo o ideal clássico 

de beleza.. Seus desenhos foram perdidos ao longo do tempo e, baseado em suas 

observações, Leonardo Da Vinci, no Renascimento, fez um desenho (Figura 5) que se 

tornou conhecido como o Homem Vitruviano. Eram essas as proporções do corpo 

humano: 

                     FIGURA 5 

 

• Um palmo é a largura de 

quatro dedos. 

• Um pé é a largura de 

quatro palmos  

• Um cúbito é a largura de 

seis palmos  

• A altura de um homem é 

quatro cúbitos (24 palmos)  

• Um passo é quatro 

antebraços  

• A longitude dos braços 

estendidos de um homem é igual à 

altura dele  

• A distância entre a raiz do 

cabelo e o queixo é um décimo da 

altura de um homem  

 
Fonte: A. Campana, www.gfmer.ch, dezembro 2003  
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• A distância da coroa da cabeça para a parte mais baixa do queixo é um 

oitavo da altura de um homem  

• A distância da coroa da cabeça ao alto do peito é um sexto da altura de um 

homem  

• A distância da raiz do cabelo ao alto do peito é um sétimo da altura de um 

homem  

• A distância do topo da cabeça para os mamilos é um quarto da altura de um 

homem  

• A largura máxima dos ombros é um quarto da altura de um homem  

• A distância do cotovelo à ponta do dedo médio é um quinto da altura de um 

homem  

• A distância do cotovelo para a axila é um oitavo da altura de um homem  

• A longitude da mão é um décimo da altura de um homem  

• O pênis começa no centro do homem. 

• O pé é a sétima parte do homem 

• A distância entre o queixo e o nariz é um terço da longitude da face  

• A distância do nascimento do cabelo para as sobrancelhas é um terço da 

longitude da face  

• A altura da orelha é um terço da longitude da face  

 

A figura do Homem Vitruviano foi feita a lápis e tinta e acompanhava as notas que 

Leonardo da Vinci fez num dos seus diários. Descreve uma figura masculina desnuda 

separadamente e simultaneamente em duas posições sobrepostas com os braços 

inscritos num círculo e num quadrado. 

Examinando o desenho, podemos notar que a combinação das posições dos 

braços e pernas formam quatro posturas diferentes. As posições com os braços em cruz e 

os pés são inscritas juntas no quadrado e a posição superior dos braços e das pernas é 

inscrita no círculo. Na mudança entre as duas posições, o centro aparente da figura 

parece se mover, mas de fato o umbigo da figura, que é o verdadeiro centro de gravidade, 

permanece imóvel. 
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É interessante observar que a área total do círculo é identica à área total do 

quadrado.  

Muitos se interessaram pelas medidas do corpo. 

O estudo das medidas do corpo humano é a Antropometria. Cascudo conta que 

“em todas as religiões do mundo a Criação teve a forma do Criador. Repete-a, prolonga-a 

e deve perpetuar-lhe o culto na lembrança onipotente, sempre recordada, na consciência 

cenestésica... O corpo humano foi para o próprio homem seu mundo inicial e continua 

sendo, instrumento miraculoso de adaptação e conquista, princípio e fim de todas as 

cousas circunjacentes, para ele viventes e úteis”.25 

Leis matemáticas também podem ser reconhecidas no corpo humano. Na verdade, 

o corpo tem uma certa simetria, ocupa espaço, tem peso e seus membros movem-se de 

acordo com certas regras. 

Por um lado, em relação à beleza de um rosto de acordo com os cânones da 

beleza, Gaussin chama a atenção para que, além e independentemente das culturas e 

das épocas que, influenciam os gostos e as certezas, “... a impressão que a beleza causa 

no coração do homem se mantém idêntica através da história. A beleza tem, sem dúvida, 

algo de mágico.” Gaussin26 

O escultor Fídias dizia que a estátua de Zeus era um modelo visível apenas aos 

olhos do espírito e do coração, afirmando que a beleza só aparece quando o “ver” objetivo 

e o “sentir” subjetivo se confundem. 

O homem ocidental não se satisfaz apenas com impressões; não acredita em sua 

intuição e, ao não conseguir explicar a beleza por critérios literários, procurou uma lei 

matemática que regesse a beleza universal e aí se orientou para as proporções. Como a 

harmonia não se mede, a proporção é mensurável e, a partir desta , pode-se definir-se um 

padrão, um módulo que, desde a Antiguidade, serve de medida aos escultores, aos 

                                                 
25 Luis da Câmara Cascudo, Civilização e Cultura, p. 235 
26 Jean Gaussin, O Rosto, p. 44. 
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desenhistas e arquitetos. Este padrão tem a vantagem de ser universal e de se encontrar, 

bem entendido, no próprio homem. 

A palavra antropometria deriva do grego anthropos (antropo ou antropía) que 

significa homem e metron (metría ou metro) que equivale a medida. 

É portanto uma parte da antropologia que estuda as proporções e medidas do 

corpo humano. 

No Brasil, entre os indígenas da etnia Guarani, podemos citar dois exemplos de 

utilização do corpo para medidas, por nós vivenciados em diferentes ocasiões. 

FIGURA 6 

 

 

O professor indígena Maximino Guarani 27 nos conta 

que os Guarani Kaiowá contam de 1 a 5, utilizando os 

dedos da mão, dedo a dedo, segundo o seu tamanho 

(altura dos dedos), ou seja, do menor para o maior: 

 

 

polegar   um,  

mínimo  dois, 

indicador   três, 

anular   quatro e 

médio   cinco. (Figura 6) 

 

                                                 
27 O Professor Maximino Guarani apresentou-se em 2000 no CBEm 1, 1º Congresso Brasileiro de 
Etnomatemática, São Paulo 
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Segundo o professor indígena Antonio Macena Guarani28, a distância do umbigo ao 

chão de um Guarani equivale a 1 metro. 

 

A antropometria é comum a vários povos, escultores e pintores sempre procuraram 

as proporções ideais entre as diferentes partes do corpo, para esculpi-lo ou pinta-lo da 

forma mais bela. 

Durante muito tempo cada país, cada etnia teve o seu próprio sistema de medidas, 

baseado em unidades imprecisas, como as baseadas no corpo humano: o pé, o palmo, a 

polegada, o cúbito, a braça, a jarda, o passo, a milha terrestre. 

Quando o comércio era feito entre pessoas de diferentes regiões, havia uma 

grande dificuldade nas diferentes unidades de medida. Surgiu assim uma necessidade de 

uniformização, que nos levou a um Sistema de Medidas. 

 

                                                 
28 Antonio Macena Guarani é professor da Aldeia Rio Silveira, no litoral do Estado de São Paulo. 
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1.5.2. Sistema de Medidas 

 

A necessidade de medir é antiga e nos remete à origem das civilizações. Tendo 

sempre como referência o corpo humano para suas medições, a idéia de medidas sempre 

esteve ligada, de uma forma ou de outra, ao corpo humano. 

Nosso sistema de numeração nasceu da observação dos ritmos e pulsações do 

próprio corpo humano assim como da observação do Universo. 

O sistema decimal nasceu do cinco, pois é esse o número de dedos das mãos e 

pelo cálculo com os 10 dedos de ambas as mãos. Na cultura babilônica, havia ainda outro 

sistema de numeração, que obedecia a uma orientação cósmica, ou seja, o sistema de 12 

teve sua origem nos doze signos do zodíaco e daí surgiu o sistema de 60. “Conservamos 

deles as nossas 12 horas, 60 minutos e 60 segundos, bem como os 360 graus aplicados 

na divisão da superfície em ângulos.” 29 

Em 1789, o Governo Republicano Francês pediu à Academia de Ciências da 

França que criasse um sistema de medidas baseado numa "constante natural". 

A comissão incluía, entre outros, Lagrange e Laplace, Assim foi criado o Sistema 

Métrico Decimal, que foi adotado por outros países, dentre eles, o Brasil. O Sistema 

Métrico Decimal adotou, inicialmente, três unidades básicas de medida: o metro, o litro e o 

quilograma. 

Na França houve dificuldade na implantação do sistema métrico decimal. O 

imperador Napoleão Bonaparte assinou um decreto tornando obrigatório o ensino do novo 

sistema nas escolas francesas. 

                                                 
29 Bernard Lievegoed, Desvendando o crescimento, p. 103. 
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Pero Vaz de Caminha, redator da carta ao rei de Portugal sobre as impressões dos 

portugueses na primeira viagem ao Brasil, era o “Mestre da Balança”. Ele foi guardião dos 

padrões de massa que, na época, era uma posição ligada à casa da moeda. 

O Brasil poderia ter adotado oficialmente o sistema métrico decimal sete anos 

antes da França, apresentada por Laplace. A proposta chegou a ser feita por um 

deputado gaúcho, Cândido Batista de Oliveira, em 1830, visando simplificar as relações 

comerciais. 

Com o desenvolvimento científico e tecnológico as medições ficaram cada vez 

mais precisas e diversificadas. Então, em 1960, o sistema métrico decimal foi substituído 

pelo Sistema Internacional de Unidades - SI, adotado também pelo Brasil em 1962 e 

ratificado pela Resolução nº. 12 de 1988 do Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro, tornando-se de uso obrigatório em todo 

o Território Nacional. 

Apesar disso, alguns dos antigos padrões continuam sendo empregados nos dias 

atuais30  

1 polegada= 2,54 cm 

1 pé = 30,48 cm 

1 jarda = 01,44 cm 

1 cúbito egípcio = 52,4 cm 

1 milha terrestre = mil passos duplos 

                                                 
30 Nilson José Machado, Medindo Comprimentos, pp. 12-3 
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1.5.2.1. No Brasil  

 

Em 1859 Cândido de Oliveira, a pedido do Ministro da Fazenda, publica no Jornal 

do Comércio uma análise da questão da adoção de um sistema uniforme de unidades 

destacando a existência de um movimento internacional visando a padronização dos 

sistemas de "pesos e medidas" comum a "todos os países civilizados da Europa e da 

América", tendo por base uma unidade invariável subordinada ao princípio decimal de 

correlação. Paralelamente, os integrantes de uma comissão enviada à Exposição 

Universal de Paris de 1855, com o objetivo original de adquirir instrumentos científicos, 

assinaram um compromisso de envidar todos os seus esforços para que o Brasil adotasse 

o sistema métrico, lembrando que já havia sido adotado por outros países, inclusive 

Portugal com o qual o Brasil mantinha estreitas relações comerciais. Em 1860 o novo 

Regulamento da Casa da Moeda passou a atribuir-lhe encargos de uma comissão de 

pesos e medidas e, dois anos depois, a decisão expressa na Lei 1.157 de 26 de março de 

1862, substituía formalmente todo o sistema de unidades em uso no Império pelo sistema 

métrico francês. 

Ainda assim a implementação do sistema métrico decimal seria lenta. O ministro da 

Agricultura afirmava, em relatório de 1864, que a escolha dos padrões e instrumentos de 

medição havia sido apenas encomendada a um cientista francês. O relatório de 1867 

afirmava que algumas antigas medidas de volume para secos e para líquidos haviam sido 

recolhidas nas províncias mas os padrões vindos da França ainda se encontravam nos 

caixotes. O Regulamento definitivo para a execução da Lei 1.157 viria apenas em 

dezembro de 1872, portanto dez anos após sua promulgação31 

                                                 
31José Luciano de Mattos Dias, Medida, normalização e qualidade; aspectos da história da metrologia no 
Brasil. 
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No Brasil as atividades da Metrologia Legal são uma atribuição do Inmetro, que 

também colabora para a uniformidade da sua aplicação no mundo, pela sua ativa 

participação no Mercosul e na OIML - Organização Internacional de Metrologia Legal. 

É interessante saber que um dos defensores da adoção do Sistema Métrico 

Decimal no Brasil foi Gonçalves Dias, nomeado para a Secretaria dos Negócios 

Estrangeiros, em missão oficial de estudos e pesquisas. Ele participou da Exposição 

Universal de Paris em 1855, como integrante da delegação oficial. Gonçalves Dias 

assinou, antes de partir para a França, um manifesto a favor do novo sistema de 

unidades. 

Em 1862, o Sistema Métrico francês foi adotado pelo Império através da Lei nº 

1.175, assinada pelo Imperador Dom Pedro II, mas somente em 1872 foi aprovado o 

Regulamento do Sistema adotado. 

Em outubro de 1921, o Brasil aderiu novamente à Convenção do Metro, iniciando 

em 1935 a elaboração de um projeto de regulamentação do seu sistema de medidas. 

No governo de Getúlio Vargas, foram fixadas as bases para adoção definitiva do 

sistema de massas e medidas e, em 1953, o Brasil aderiu à Conferência Geral em Pesos 

e Medidas. (CGPM) 

Em 1960, o Brasil participou da 11ª CGPM, que criou o Sistema Internacional de 

Unidades – (SI) e, em 1961, foi criado o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, hoje 

designado como Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 

INMETRO, que mantém atualizado o quadro geral de unidades e resolve as dúvidas que 

possam surgir da sua aplicação ou interpretação.  

Apesar do pioneirismo, o sistema métrico não é absoluto no país até hoje32. 

                                                 

32 José Luciano de Mattos Dias, Medida, Normalização e Qualidade: Aspectos da história da metrologia no 
Brasil. 
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1.6. O olhar de Vesalius 

 

“Desde os tempos mais remotos, todas as sociedades tiveram 

algum conhecimento tangível das vísceras, até em função das práticas de 

abate e sacrifício de animais. Os egípcios, por sua vez, preferiam a arte 

do embalsamamento. Mas a dissecação de cadáveres humanos a fim de 

promover o conhecimento esteve longe de ser universal como prática 

médica. Não fez parte da medicina hipocrática, pois o respeito à 

dignidade do homem, esse microcosmo da natureza, era poderoso 

demais entre os gregos, nem constituiu a base da medicina tradicional na 

Índia ou na China”33. 

 

Na época medieval a medicina era associada à astrologia. No século XII textos de 

medicina muçulmanos começaram a se infiltrar no Ocidente e o primeiro efeito observável 

ocorreu em 1312, na Itália, mais precisamente na Universidade de Bolonha, quando 

Mondino de Luzzi completou sua Anatomia mundini, livro destinado a ser lido em voz alta 

durante a dissecação de corpos humanos. Inicialmente as autópsias eram realizadas pela 

faculdade de direito e esta prática foi ampliada, provavelmente pelo próprio Mondino, 

como extensão aos estudos de medicina. Esse foi um importante passo do qual a 

medicina renascentista faria grande uso, bem como da terminologia anatômica de 

Mondino, que derivava do árabe e muito da qual ainda está em uso em nossos dias34. 

Mondino introduziu a dissecação de cadáveres e novos termos anatômicos, 

influenciado por Galeno. No século XVI, André Vesalius (Bruxelas, 1514), filho de um 

farmacêutico do sacro imperador romano Carlos V, depois de estudar em Louvain e 
                                                 
33 Roy Porter, Das tripas coração, p. 73. 

34 Joffre M. de Rezende, XV ECAM, 2003, http://usuarios.cultura.com.br/jmrezende/construtores.htm, 
2006. 
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transferir-se para a Faculdade de Medicina da Universidade de Paris, dedicou-se à 

anatomia, ainda impregnada de galenismo. 

Em 1537, ele, graduado, com o diploma de bacharel, se dirige a Pádua onde, 

apenas dois dias após sua chegada, recebeu o grau de doutor, com louvor e, no dia 

seguinte, aceitou o posto de assistente em cirurgia e anatomia.  

Assim que iniciou seu trabalho em Pádua, Vesalius introduziu uma inovação: todas 

as dissecações eram por ele conduzidas e, para isto, usava quatro grandes diagramas 

anatômicos para auxiliar os estudantes. Um destes diagramas foi roubado e Vesalius 

decidiu publicar os outros, juntamente com três desenhos do esqueleto humano, feitos por 

Jan Stephen, discípulo de Ticiano, para evitar um possível plágio. Os desenhos 

anatômicos representavam ainda influências galênicas. 

Sua posição lhe permitia dissecar o que pudesse, usando corpos não só de 

animais como de seres humanos. Isso fez com que ele descobrisse discrepâncias entre 

as observações de Galeno e as que encontrou nas dissecações.  

Marcantonio Contarini, juiz da Corte Criminal de Pádua, em 1539 auxiliou muito 

Vesalius, colocando à sua disposição os corpos dos criminosos executados, chegando a 

retardar ocasionalmente as execuções para atender à conveniência do anatomista. Desta 

forma, Vesalius pode fazer repetidas investigações e estas confirmavam a existência da 

discrepância com os estudos de Galeno. Em 1539, Vesalius estava perfeitamente certo 

dos dados de que dispunha e pôde desafiar Galeno abertamente, não só em Pádua como 

também em Bolonha, onde demonstrou que as descrições anatômicas de Galeno 

correspondiam ao corpo de um macaco, e não ao de um homem. 

Depois disso, Vesalius preparou-se para publicar com detalhes suas novas idéias, 

e durante os dois anos seguintes registrou seus resultados. Não poupou tempo nem 

dinheiro, empregando os melhores desenhistas e os mais perfeitos xilógrafos para 

preparar os desenhos a serem impressos. Escolheu o impressor Johannes Oporinus. de 
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Basiléia, e foi até essa cidade para supervisionar a impressão.  

Em 1543, veio à luz De Humanis Corporis Fabrica, contendo dezessete desenhos 

de página inteira, além de grande número de figuras entremeadas no texto, em 

xilografias. O texto, é dividido em sete seções, ou "livros". O primeiro refere-se a ossos e 

juntas, e inclui ilustrações dos crânios das cinco diferentes raças humanas; são as 

primeiras ilustrações de etnografia comparativa. O segundo trata de músculos, o terceiro 

menciona o coração e os vasos sanguíneos. Embora Vesalius ainda aceitasse o ponto de 

vista de Galeno de que o sangue se formava no fígado e atravessava o septo do coração, 

ele obviamente tinha suas dúvidas, pois observou: "Admiramo-nos da arte do Criador que 

faz o sangue passar do ventrículo direito para o esquerdo através de poros invisíveis". Na 

segunda edição, doze anos depois, ele foi ainda mais específico, declarando que nada 

poderia passar entre os ventrículos. Os próximos tratam de uma apresentação do sistema 

nervoso, na qual ele conclui que os nervos não são ocos, como Galeno havia sugerido, 

outro refere-se aos órgãos abdominais e aos do tórax. . 

Este último contém uma descrição do coração, e Vesalius faz notar corno este se 

parece com um músculo. No último descreve o cérebro e mostra partes jamais descritas. 

Foi nele que Vesalius tornou claro que os seres humanos não tinham uma rete mirabile 

("rede admirável") de finas artérias na base do cérebro, embora Galeno e outros as 

houvessem descrito; elas existiam apenas nos cérebros de animais ungulados. 

Disse que Galeno, o grande fisiologista do passado, que vivera entre 129 a 199, 

descrevera o físico de um macaco, não de um homem, e que o homem, por sua vez, não 

tinha uma costela a menos do que a mulher como a Bíblia induzia e como Galeno 

assegurara. Vesalius alcançara a certeza de que o centro das emoções não era o 

coração, como Aristóteles defendera, mas sim o cérebro e os tecidos nervosos.  
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Enquanto na astronomia, Copérnico deslocou o centro do sistema celeste da Terra 

para o Sol, Vesalius, na anatomia, retirou as emoções do centro do peito do homem e as 

colocou na cabeça, no cérebro.  

O ano de 1543 foi uma data particularmente notável e feliz para as ciências. 

Schilling35 observou essa particularidade: “Dois grandes nomes, o astrônomo Nicolau 

Copérnico, e o anatomista Andrea Vesálio, publicaram livros, um em Nuremberg o outro 

na Basiléia, que revolucionaram o conhecimento humano. Um deles tratou das coisas do 

céu, do cosmo, do sol, da terra e das estrelas. O outro olhou para dentro do homem, para 

as suas partes internas, desbravando e descrevendo minuciosamente a máquina de 

carne e músculos que nos faz funcionar e viver. Um olhou para o alto, para o etéreo, o 

outro para o interior do homem.” Copérnico e Vesálio: o sol e o cérebro  

O De Humanis Corporis Fabrica constituiu um marco em nosso conhecimento do 

corpo humano. Na época em que apareceu, despertou inúmeras críticas nos círculos 

acadêmicos, mas então Vesalius já decidira tornar-se um médico praticante, e, como 

havia uma longa tradição de serviço imperial em sua família, ele solicitou ao sacro 

imperador romano germânico e foi imediatamente designado um dos médicos da corte 

durante treze anos, até que o imperador abdicou. Neste período, agiu, por vezes, como 

cirurgião militar, mas, se se encontrasse próximo a uma escola de medicina, tomava parte 

em autópsias e procurava dedicar-se a pesquisas, sempre que possível. De Humanis 

Corporis Fabrica marcou uma nova era na anatomia e, no princípio do século XVII, a 

anatomia de Vesalius era aceita em quase toda parte; não só pelos acadêmicos como 

pelos médicos praticantes. Este livro é reconhecido como um dos mais notáveis livros da 

história da ciência e da tipografia. 

Há uma controvérsia sobre a obra de Vesalius que diz respeito à identidade de 

quem ilustrou De Humani Corporis Fabrica. As chapas de madeira originais, entalhadas 

                                                 
35 Voltaire Schilling – (1944 - ), é professor de História UFRGS e escritor. 
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em Veneza, peregrinaram através dos Alpes até as mãos do impressor Iohannes 

Oporinus, na Basiléia. No início do século XX, havia a hipótese de que as gravuras seriam 

um plágio dos desenhos de Leonardo da Vinci em seu manual de anatomia. Até 

recentemente, atribuía-se a autoria a Jan Van Kalkar, por ter sido mencionado nos textos 

de Vesalius. 

Saunders e O’Malley, que traduziram o De Humani Corporis Fabrica do latim para o 

inglês concluem, “quase com certeza”, que as ilustrações foram produzidas no ateliê de 

Ticiano, pois há a presença de características dos artistas Kalkar e Domenico 

Campagnola, que foram alunos de Ticiano e que teriam participado do trabalho sob sua 

supervisão. Algumas figuras seriam do próprio Vesalius. Os traços de Campagnola são 

claros nos desenhos de fundo da série de gravuras sobre “Os Músculos”. Notou-se, 

apenas há meio século, que quando essas gravuras são colocadas lado a lado os 

desenhos de fundo (FIGURA 7) formam uma paisagem contínua: as antigas Termas 

Romanas36:  

 

FIGURA 7 

 

Fonte: A. Vesalius, De Humani Corporis Fabrica 

                                                 
36 Vesalius, Andreas De Humani Corporis Fabrica, pp. 29-33. 
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Quando Vesalius deixou Pádua, foi sucedido por Matteo Colombo e, ainda mais 

tarde; por Gabriele Fallopio. Indicado para a cadeira de farmácia em Ferrara, Fallopio 

mudou-se para Pisa, em 1549, a fim de assumir a cadeira de anatomia, mas lá foi 

injustamente acusado de fazer vivissecção em seres humanos. Dissecou, porém, corpos 

de leões no zoológico dos Médici e se contrapôs à afirmação de Aristóteles de que seus 

ossos eram sólidos e não possuíam medula. Felizmente, as acusações não impediram 

que lhe fosse oferecida a antiga cadeira de Vesalius, em Pádua, quando Colombo se 

aposentou. Fallopio escreveu um comentário sobre o Fabrica, de Vesalius, no qual 

pretendia corrigir alguns erros, embora, ao fazer isso, tivesse se esforçado para tornar 

claro seu respeito pelo "divino Vesalius". Entretanto, seu comentário, Observações 

anatômicas (1561), é notável, não tanto pelas observações sobre o Fabrica, mas pelas 

descobertas originais que contém sobre o aparelho reprodutor humano e o 

desenvolvimento do feto. Essa foi a grande contribuição de Fallopio. Ele estudou os 

músculos e o ouvido, mas seu trabalho mais significativo se refere ao desenvolvimento do 

feto, particularmente a formação dos ossos e dentes e a descoberta do que agora se 

chamam trompas de Falópio, os canais que ligam o ovário ao útero. Observados pela 

primeira vez em Alexandria, foram desde então esquecidos, e a descrição de Fallopio foi 

bem original. 
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1.7.  O olhar de Dürer 

 

Albrecht Dürer (1471-1528) escreveu obras de matemática, destilação, hidráulica e 

anatomia. Seu tratado sobre as proporções do corpo humano foi publicado após sua 

morte. Sua preocupação pela anatomia humana era inteiramente estética, derivando em 

último extremo de um seu interesse pelos cânones clássicos, através dos quais podia 

adquirir-se a beleza.37 

Em alguns momentos, Dürer faz um estudo sobre as proporções do corpo a partir 

do umbigo, como mostram as figuras 8 e 9. 

                   FIGURA 8                                                              FIGURA 9 

        

                                        Fonte: A. Dürer, On Human Proportion 

 

 

                                                 
37 Albrecht Dürer, On Human Proportion. 
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                       Figura 10                                                FIGURA 11 

    
                                     Fonte: A. Dürer, On Human Proportion 

               FIGURA 12                                                  FIGURA 13 

          
                                                Fonte: A. Dürer, On Human Proportion 

 

 



Alguns olhares sobre o corpo humano 

42 

Na proporção humana nas teorias matemáticas da proporção, há um claro 

relacionamento entre a arte e a geometria. O sistema de Vitruvius foi adotado por 

Leonardo Da Vinci e também por Dürer, que adotou o umbigo como o centro do corpo. 

Em seu livro sobre a proporção humana (1528), Dürer faz referência a Vitruvius, cujo 

modelo tinha adotado e refinado. Dürer, artista poli facetado, cultivou várias artes como 

ourives, pintor, gravador e desenhista. Trabalhou com energia renascentista o estudo das 

proporções do corpo humano (Figuras 10 a 13). É considerado um dos grandes teóricos 

renascentistas da pintura. O tema de Adão e Eva, cultivado em várias ocasiões, reflete o 

seu interesse pelas proporções ideais do corpo humano. No díptico Os Quatro Santos 

(Figura 8) representa os quatro temperamentos: o melancólico, o fleumático, o colérico e 

o sanguíneo. Dürer é também um extraordinário retratista. Estes apresentam marcada 

expressividade.  

 
Díptico representando os quatro temperamentos 

Fonte: Fernando Correia da Silva, www.vidaslusofonas.pt/albrecht_durer.ht, 2005 
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2. Olhar Oriental 

 

EXCELÊNCIA ESTRATÉGICA 

Fazer bem de modo 

sustentável para fazer melhor 

sempre. 

  

 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Processo contínuo de 

tomada de consciência de si 

mesmo através do outro. 

 

INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA 

Habilidade de explorar o 

potencial de transformação de 

uma situação, atuando sobre as 

condicionantes do efeito desejado. 

 

 

 

 

LIDERANÇA MOBILIZADORA 

Habilidade de mobilizar o 

outro a partir de uma perspectiva 

transindividual. 

COMBATE SIMBÓLICO 

Representação simbólica da 

situação-limite da relação humana, 

que se torna um marco 

alavancador para a conduta. 
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ATENÇÃO CUIDADOSA 

Capacidade de prestar 

atenção no outro, que gera uma 

consciência escrupulosa de 

abordar cada situação, a fim de 

não interferir imprudentemente no 

fluxo natural de uma tendência. 

 

PERSPECTIVA TRANSINDIVIDUAL 

 

Percepção inclusiva do eu e 

do outro 

 

 

NÃO-AÇÃO 

 

Nada fazer, mas não deixar 

que nada deixe de ser feito.. 

 

HUMANIDADE 

Sentimento gerador de uma 

perspectiva transindividual da 

existência humana. 

  

 

PERCEPÇÃO 

Monitoramento do fluxo 

natural de uma tendência. 
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“... assim como nós seres humanos somos 

constituídos por mente e corpo, os domínios espiritual e 

material são duas faces da mesma moeda. A combinação 

do espírito e da matéria é que nos faz seres vivos inteiros, 

e é essa completude que nos traz a verdadeira riqueza”. 

Dalai Lama38 

 

Ao voltarmos nosso olhar para o Oriente, notamos que a bipolaridade do planeta 

Terra se acentua e nos salta aos olhos, como o Yin e Yang, positivo e negativo, masculino 

e feminino, que são representados através de um símbolo que representa o todo, a 

unidade indissolúvel do macro e do microcosmo: ☯ Uma porção reflete a outra, Yin e 

Yang “... estão na imanência das coisas do céu e da terra, dão-lhes origem e forma pela 

contração, expansão, diversificação, eterilização e condensação da sua energia bipolar e, 

simultaneamente, única e unitária”.39 

A filosofia oriental relaciona cinco elementos básicos e estes relacionamentos 

podem ser divididos entre conducentes e controladores. Lau40 os divide como 

conducentes e controladores. 

Os conducentes são: o metal - dele obtemos a água (o metal pode significar um 

vaso ou um recipiente para conter ou aprisionar a água. Ainda pode-se dizer que o metal 

é o único elemento que se transformará em líquido quando aquecido), da água obtemos a 

madeira (a água pode significar chuva ou orvalho, que faz a vida vegetal florescer, 

produzindo madeira), da madeira obtemos fogo (o fogo não existe por si mesmo, mas é 

produzido pela queima da madeira e também pelo atrito de dois pedaços de madeira), do 

fogo obtemos terra (simbolicamente, o fogo reduz tudo a cinzas e estas se tomam parte  

                                                 
38 Dalai Lama, A arte da felicidade, p. 6. 
39 Luiz Pantaleão, Moy Yat Ving Tsun, a magia, pp. 12-3 
40 Theodora Lau, Manual do Horóscopo Chinês, p. 17-8 
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da terra novamente) e da terra obtemos o metal (o metal é extraído da terra). 

Metal, Fogo, Água, Terra e Madeira: o universo é composto por esses cinco 

elementos. Eles são interdependentes e cada um deles é controlado pelo outro.  

O metal é controlado pelo fogo (ele só pode ser derretido e forjado sob a ação de 

grande calor); o fogo é controlado pela água; a água é controlada pela terra (cavando-se 

canais para irrigar os campos, ou construindo diques para contê-la); a terra é controlada 

pela madeira (as árvores e suas raízes mantêm o solo unido e retiram o seu alimento da 

terra) e a madeira é controlada pelo metal (a árvore mais gigantesca pode ser abatida 

pela lâmina de metal de um machado). 

Assim, nenhum elemento pode ser chamado de mais forte ou mais fraco. Como o 

Yin e o Yang, eles dependem eternamente um do outro e são iguais. Estão ligados pela 

corrente de vida que produz sua própria existência e não há luta pelo poder. Cada um tem 

seu próprio lugar e função. 

No corpo humano, os cinco elementos mantêm um relacionamento mútuo. Na 

medicina chinesa e na acupuntura, os elementos governam os cinco órgãos mais 

importantes do corpo. “O Metal está ligado aos pulmões, o Fogo controla nosso coração, 

a Água está associada com os rins, a Terra pertence ao baço e ao pâncreas, e a Madeira 

está identificada com o fígado.”41 

Assim, a medicina chinesa, ao tratar de uma doença, considera esses 

relacionamentos. Por exemplo, quando a Terra (pâncreas) está afetada, o Metal 

(pulmões) também enfraquece. Se a Água (rins) funciona mal, então não pode produzir 

seu equivalente, a Madeira. Em conseqüência, o órgão da Madeira, o fígado, começará a 

deteriorar-se. 

 

                                                 
41 Ibid., p. 18 
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“Wushu” é a designações para Arte Marcial em chinês. O ideograma que a 

representa é composto por dois caracteres “Chy” e “Ge”. O primeiro significa parar ou 

deter e o segundo representa o machado, arma utilizada na China de antigamente. O 

significado então é a defesa contra uma arma, indica a ação contra a violência, seja ela 

física ou não. Léo Imamura cita um antigo poema chinês: 

 

“Aprenda as formas de preservar antes das de destruir, 

Evite antes de repelir, 

Repila antes de ferir, 

Fira antes de aleijar, 

Aleije antes de matar, 

Porque toda vida é preciosa e nunca pode ser substituída”.42 

 

Os orientais acreditam que o homem se encontra em desarmonia com o Universo 

por ter se distanciado de sua natureza original. Assim, o principal motivo da infelicidade 

humana é o afastamento de si próprio. 

Assim, a Arte Marcial idealizada pelo povo chinês se converte numa forma eficaz 

de harmonização do ser humano para consigo e com o que o rodeia. 

O termo “Wushu” foi substituído, em 1928, por “Kuoshu” (Arte Nacional) e, no 

dialeto cantonês, uma designação coloquial para Arte Marcial é Kung Fu.  

 

Ele pode ser traduzido por “grau de aperfeiçoamento alcançado em qualquer área 

de atuação” 

Ao falarmos sobre o corpo humano e voltarmos nosso olhar para o Oriente, 

associamos facilmente os movimentos das artes marciais. Como estas artes chegaram ao 

Ocidente? Apresentamos a seguir a história de uma destas artes, o Ving Tsun. Esta 

                                                 
42 Léo Imamura, Ving Tsun Biu Je, p. 30 
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história nos chega através do bicentenário “livro de pedra do Ving Tsun”. Por quê livro de 

pedra?  

Inicialmente, sem capa nem folhas, sem palavras nem letras – este livro chegou, 

conservado e transmitido pelos corpos de seus possuidores, por gerações e gerações: um 

livro escrito no ar com movimentos corporais. Com ele, chegou também um outro, nascido 

do primeiro, também antigo, porém despido de folhas e capa, transmitido de mestre a 

discípulo, com palavras, “um livro também escrito no ar, não por corpos, mas por vozes, 

pelas muitas da tradição oral”.43  

                                                 
43 Leonardo Mordente, O Livro de Pedra do Ving Tsun, p. 11. 
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       FIGURA 15 

Uma obra que recebeu um corpo de pedra, na 

forma de selo. A cultura dos selos é muito antiga e há 

evidências de seu uso há mais de 3.000 anos. 

O selo pode, segundo Mordente, ser 

considerado o “precursor da imprensa”, uma das 

grandes invenções chinesas, dado que, como os tipos 

móveis, pode produzir a mesma imagem inúmeras 

vezes.44 

 

 
Fonte: Foto de Anderson Maia, New York, 2001 

 

O conjunto de 51 páginas de pedra ganhou o nome Ving Tsun Kuen Kuit. Dois 

deles foram traduzidos para o português e podem ser observados nas Figuras 15 e 23. 

Neles estão registrados uma longa tradição oral de nomes, ditos, histórias e saberes. 

Estes selos foram entalhados por Moy Yat, descendente na linha direta de sua 

fundadora Ving Tsun. 

                                                 
44 Leonardo Mordente, O Livro de Pedra do Ving Tsun, p. 17 
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2.1. História do Ving Tsun 

 

 

Na província de Fukien (Figura 16), no décimo-segundo ano do reinado de Yung 

Jing, mais precisamente no ano de 1734, o Monastério Siu Lam (Shaolin) foi consumido 

por incêndio e cinco antigos - Ng Mui, Gee Sin, Pak Mei, Fung To Dak e Miu Hin – 

sobreviveram e ocultaram sua morada em famosas montanhas. 

A monja Jo Si Ng Mui fez permanecer seu bordão no Templo Pak Hok da 

montanha Miu, na fronteira de Wan e Kwai. (Figura 17) 

 

 

  

FIGURA 16  

 
Fonte: Wikipedia, http://www.wikipedia.org, agosto, 2006 

FIGURA 17 

 
Pintura de Lívio Nakano 

Fonte: Acervo pessoal de Léo Imamura 
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Ng Mui tendo casualmente visto uma serpente e uma garça (Figura 18) 

combatendo-se uma à outra, apreendeu um novo kuen fat (uma nova arte marcial).45 

 

Figura 18 

 
Pintura de Lívio Nakano 

Fonte: Acervo pessoal de Léo Imamura 
 

 

 

Por essa época, Yim Ving Tsun estava sendo forçada por um tirano local a com ele se 

casar. Ng Mui ensinou-lhe o recém-criado kuen sut (Figura 19) e Yim Ving Tsun, através 

da punição do malvado, protegeu a si própria. Em seguida, Ving Tsun passou a 

sistematizar o que aprendera e o dividiu em conteúdos: Siu Nim Tao (Nível Básico), Chum 

Kiu (Nível Intermediário), Biu Je (Nível Avançado) e Moy Fah Jong, Luk Dim Boon Kwan e 

Bot Jom Doa (estes últimos três com conteúdos de armas e acessórios). Os sucessores o 

registraram, chamando-o Ving Tsun Kuen. Posteriormente, ela o transmitiu secretamente 

a seu marido Leung Bok Toa. 

 

 

                                                 
45 Kuen = punho e fat = método 
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FIGURA 19 

 
Pintura de Lívio Nakano 

Fonte: Acervo pessoal de Léo Imamura 
 

 

Leung Bok Toa transmitiu seus conhecimentos a Wong Wah Bo, ator de ópera 

cantonesa em Guangdong (Figura 20) 

 

FIGURA 20 

 
Fonte: Wikipedia, http://www.wikipedia.org, agosto, 2006 

 
 

Leung o transmitiu a Wong Wah Po e o transmitiu a Leung Lan Kwai, que o retransmitiu a 

Leung Yee Tai, que era bastoneiro do Hung Suen (Junco Vermelho). 
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Yee Tai o transmitiu a Leung Jan (nascido em 1816, na Vila de Guo Lo, no distrito de 

Hoksan, Província de Guangdong). 

 

Sr. Jan o transmitiu individualmente a Fung Wah e a Chan Wah Shun que o transmitiu a 

Yip Man, no mais alto grau. 

 

Moy Yat registrou em pedra: “Eu, honrado em ser listado entre os seguidores, soube de 

oitiva ter sido tal a sucessão da transmissão sucessiva e ininterrupta desse kuen sut 

dentro da família e, assim, narro em pormenores sua síntese, tão-só para dá-la a 

conhecer aos colegas e às gerações posteriores”. 
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Simplificando:  

 

  Templo Shaolin   

      

  Ng Mui   

    
 

  

  Yim Ving Tsun   

    
 

  

  Leung Bok Toa   

    
 

  

  Wong Wah Po   

    
 

  

Leung Lan Kuai  Leung Yee Tai   

    
 

  

  Leung Jan   

    
 

  

Fung Wah  Chan Wah Shun   

    
 

  

  Yip Man   

    
 

  

  Moy Yat   

    
 

  

  Léo Imamura 

(Moy Ya Sang) 
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Queremos falar um pouco mais a respeito das três últimas gerações: Ip Man (1893 

- 1972) nasceu em Futsan. Seus discípulos mais conhecidos no ocidente foram Bruce Lee 

e Moy Yat. No ano de 1968, fundou a primeira entidade de Kung Fu reconhecida pelo 

governo de Hong Kong: a Ving Tsun Athletic Association. Em 1972, ele fundou a Ip Man 

Martial Art Athletic Association. Estas duas associações são reconhecidas como 

entidades históricas do Ving Tsun. 

Moy Yat (Figura 21) nasceu no dia 27 de junho de 1938 em Yau Kom Chuen, vila 

Duen Fan, província de Guangdong. Seu pai faleceu quando ele ainda era muito jovem e 

sua mãe, Moy Chan Bik Sheung, o criou sozinha, juntamente com seu irmão Moy Yat 

Chin e sua irmã Moy Mo Cheng, ambos mais velhos que ele. 

   FIGURA 21  

Conhecido no meio artístico como Moy Go Yan, era um artista 

autodidata de grande respeitabilidade, fato que propiciou o convite de 

ser consultor para a Academy of Chinese Arts e The Museum of Natural 

History da cidade de New York. 

Fonte: Acervo pessoal de Léo Imamura  
 

Em 1953, emigrou para Hong Kong acompanhando sua mãe. 

Em março de 1957, ingressou na família Ip Man. Em 1962 foi autorizado por Ip Man 

a estabelecer seu próprio si moon46, tornando-se o mais jovem mestre qualificado de Ving 

Tsun legitimamente reconhecido. 

Em 1964, casou-se com Helen Moy e desta união nasceram duas filhas, Vieven 

Moy, a mais velha, Viva Moy e o filho único William Moy. 

Em 1967, foi nomeado membro do Comitê Preparatório para a Ving Tsun Athletic 

Association, cuja fundação ocorreu no dia 4 de julho de 1968. 

Em 1970, consumou o estudo de todas as fases do Sistema Ving Tsun. 

                                                 
46 Si Moon - Local que abriga a família Kung Fu. 
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Após três anos decidiu emigrar para a cidade de New York, Estado de New York, 

nos EUA. Em 1974 estabeleceu o seu primeiro mokwun nos EUA, na Saint Paul Plaza, no 

Brooklin. 

Publicou, em 1974 o livro “108 Muk Yan Jong”, que versava sobre o famoso 

aparelho do Sistema Ving Tsun. No ano seguinte, ele escreveu o livro “Kung Fu for Young 

People – the Ving Tsun System”. 

No ano de 1979, mudou a localização de seu mokwun para a Rua East Broadway, 

em Chinatown de New York. Este local tornou-se a sede internacional da Moy Yat Ving 

Tsun Special Student Association. Continuando a registrar a história do Ving Tsun, 

publicou, em 1982, o livro “Ving Tsun Kuen Kuit”. Produziu vários vídeos tapes com o 

objetivo de deixar para a posteridade um material suplementar de referência. O primeiro 

desta série foi “Stories of Zen”  

No ano de 1989, publicou respectivamente os  livros “A Legend of Kung Fu 

Masters” e “Ving Tsun Trilogy”. 

Moy Yat foi eleito pela primeira vez presidente da New York Moy Family 

Association, entidade reconhecida pelo governo chinês como representante da Família 

Moy nos Estados Unidos, em 1992. 

No ano seguinte, foi convidado para presidir a China-United States Exchange Art 

Center, órgão reconhecido pelo governo dos Estados Unidos com o propósito de 

promover a cultura chinesa em território americano. 

Em 1996, outorgou o título de Senior Master para treze dos seus principais 

discípulos: Wong Wai Chung, Chan Chi Fai, Lau Kung Sing, Dunn Wah, Moy Yee, Lee 

Moy Shan, Cheng Moy For, Chan Moy Shuen, Moy Bah Hugh, Moy Wai Lam, Moy Mc 

Gal, Mong San Chien e Moy Yat Sang (Léo Imamura). 

Em 1997, foi fundada a International Moy Yat Ving Tsun Federation, tendo ele sido 

reconhecido como presidente honorário. No dia 28 de junho de 1997, após 40 anos de 
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dedicação para a excelência na preservação do Sistema Ving Tsun, ele decidiu se 

aposentar, satisfeito com o trabalho realizado por seus discípulos. 

Em 1998, publicou o livro “Dummy, a Tool for Kung Fu”. E, dois anos depois, em 

2000, o livro “Luk Dim Boon Kwan”.  

No dia 23 de janeiro de 2001, no último dia do ano da serpente, faleceu aos 66 

anos (idade chinesa). Seus restos mortais foram velados na Casa Funerária Chinesa 

Cheung Sang e o féretro seguiu para o Cemitério Kensico, em Valhalla, Upstate New 

York. 

Além de Moy Yat, outro discípulo de Ip Man estabelecido no Ocidente foi Bruce 

Lee, um dos ícones do cinema e uns dos mais notórios praticantes de Ving Tsun.Entre 

1970 e 1980 o cinema de artes marciais não era visto com bons olhos, mas hoje é 

reconhecido pela sua importância histórica e as qualidades intrínsecas nos planos 

artístico e de entretenimento. A idéia das artes marciais como prática e como filosofia se 

impôs, com as seqüências de combates sem armas a não ser o uso do corpo, graças a 

Bruce Lee (1940-1973). De Hong Kong, Bruce Lee partiu em 1957 para se instalar nos 

Estados Unidos. Lá, foi levado a inventar formas próprias de praticar Ving Tsun porque 

não tinha com quem praticar para desenvolver sua técnica.  

Ele ainda retornou a Hong Kong, onde atuou em três filmes sucessivamente, "The 

Big Boss" ("O Dragão Chinês", 1971), "Fist of Fury" ("A Fúria de Dragão", 1971) e "Way of 

The Dragon" ("O Vôo do Dragão", 1972). O sucesso de bilheteria foi enorme e Bruce Lee 

tornou-se um ícone.  

Um filme idealizado por ele e estrelado por David Carradine é um dos melhores 

filmes que já assistimos em todos os tempos: Circle of Iron (The Silent Flute), com direção 

de Richard Moore, roteiro de Bruce Lee e James Coburn. O filme conta a história de um 

jovem em busca da verdade. É uma combinação de filosofia e ação. Com David 

Carradine e Christopher Lee, 1979. Imperdível. 
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Sua morte prematura em 20 de julho de 1973, fez de Bruce Lee uma lenda. 

Vamos nos demorar um pouco falando mais a respeito de Léo Akio Imamura, que 

nasceu a 18 de março de 1963 na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. 

Filho de Malho Tosimi lmamura e Mioko lmamura, tem três irmãos: Haroldo lssáo, 

Evandro Tomio e Emiko Shimizu. É casado com Vanise Fumo de Almeida Imamura e pai 

do Lukas Fumo de Almeida lmamura, e da Melissa Almeida lmamura.. 

Estudou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, de 1982 a 1986 e 

graduou-se em Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Santo André 

(FEFISA). 

Como professor universitário, meu si fu47 teve seu nome acolhido pelo Conselho 

Federal de Educação do Ministério da Educação e Cultura como responsável pela 

disciplina "Artes Marciais" na FEFISA. 

Praticante de Ving Tsun desde 1979, em maio de 1987 foi apresentado 

formalmente por Albert Lee a si gung 48 Moy Yat, em New York. Foi aceito por si gung em 

1988 como discípulo (special student). Nessa ocasião, recebeu o nome kung fu Moy Yat 

Sang. Realizou o hoi kuen49 sob a orientação do próprio si gung, em New York e, em 

Hong Kong, no ano de 1987, foi reconhecido pela Yip Man MartiaI Art Athletic Association 

como Qualified Master. 

Em 1989, recebeu o jiu pai com os dizeres "Ving Tsun Moy Yat Kung Fu" (placa 

tradicional que simboliza: no Clã Moy Yat, o reconhecimento, pelo outorgante da mesma, 

da plenitude da capacidade de preservação do Sistema Ving Tsun por parte de seu 

recebedor). 

No ano seguinte, foi reconhecido como Mestre e representante de Grão-mestre 

Moy Yat na América do Sul. 

Em Brasília, no ano de 1992, si fu tomou-se o primeiro professor universitário de 
                                                 
47 Si fu – mestre, professor, pai da Família Kung Fu.  
48 Si gung – avô da Família Kung Fu.  
49 Hoi kuen - quando o Sifu da as boas vindas e inicia o treino do novo membro 
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Artes Marciais reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura da República 

Federativa do Brasil.  

Reconhecido internacionalmente, recebeu os títulos de Senior Master pela 

lnternational Moy Yat Ving Tsun Federation (New York, 1996) e Senior Instructor pela 

Ving Tsun Athletic Association (Dayton, 1998). 

Em 8 de agosto de 1988, a Família Moy Yat Sang foi fundada, com autorização 

expressa de Moy Yat.  

Atualmente (2006), 86 membros foram reconhecidos como discípulos formais de 

Moy Yat Sang. Dentre eles, sete foram reconhecidos como Mestres Qualificados: Renato 

Almeida (Moy A Mei Da ), Rogério Baeta (Moy Baai Da). Anderson Maia (Moy On Da 

San), Nataniel Rosa (Moy Na Tan). Julio Camacho (Moy Jo Lei Ou), Fabio Gomes (Moy 

Gam Si ) e Leandro Godoy (Moy Go Jai). 

Tenho a felicidade de ser a 39ª discípula (Moy Son Nga). 

Mestre Moy Yat Sang representa a décima geração da Família Moy Yat Sang. 50. 

Este jovem e bem sucedido líder ensina através da antiga tradição chinesa seus 

discípulos, ou seja, através da vida Kung Fu, onde o convívio e o zelo predominam. Os 

ensinamentos são passados durante o café da manhã, almoço, e a prática de movimentos 

não é apenas um treinamento físico. É um misto de filosofia, de convivência harmoniosa 

onde um cuida do outro, prezando valores e respeito acima de tudo. 

O Ving Tsun atrai pelo auto-conhecimento que traz ao praticante. Este pode então 

usufruir de sua existência através da harmonia com o meio em que vive, pois descobre 

suas limitações e potencialidades e interage com a vida através de seus movimentos. 

O Sistema Ving Tsun enfatiza o posicionamento (forma), a distância (espaço), o 

timing (tempo) e a energia (força). Da combinação harmoniosa entre estes elementos 

resulta a Teoria da Linha Central, que defende a idéia de que a melhor forma de dominar 

                                                 
50 Moy Yat Ving Tsun Martial Intelligence: registros oficiais, 2006.  
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o combate é ocupar a Linha Central (Figura 22) 

FIGURA 22 
A Linha Central é formada por duas linhas imaginárias: 

uma vertical (divide o corpo ao meio) e outra horizontal 

que se origina na altura do peito e equivale ao 

comprimento dos braços.  

O Sistema Ving Tsun está estruturado em duas 

trilogias. 

 

Fonte:: L. Imamura, Ving Tsun Biu Je 
 

A primeira é composta por Siu Nim Tao (Nível Básico), Chum Kiu (Intermediário) e 

Biu Je (Avançado) e a segunda por Moy Fah Jong (Superior Inicial), Luk Dim Boon Kwan 

(Medial) e Bot Jom Doa (Final). Sua característica é a simplicidade. 

Através do corpo, podemos vivenciar experiências que o verbal não consegue 

expressar. 

Léo Imamura, fala em sua entrevista que “... nosso corpo somos nós. Nossa 

experiência de mundo se dá através dele. Tire-nos os cinco sentidos e o mundo 

desaparece diante de nós.” E ainda, que “os movimentos do nosso corpo reproduzem o 

dinamismo do Universo, que não é repetitivo. Assim, um movimento nunca é igual a 

outro”. O Ving Tsun é portanto sistematizado não através de modelos fixos, mas através 

da variação, que tem como princípio a mudança. É a busca do desenvolvimento humano 

ao integrar a mente e o corpo. 

A prática do Ving Tsun amplia a consciência e nos leva a buscar aprender mais, 

romper limites, aprofundar a compreensão do outro para tornar o mundo melhor. 
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                                                      FIGURA 23 

 
                                    Fonte: Foto de Anderson Maia, New York, 2001. 
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3.  Olhar indígena brasileiro 

 

“Se vocês quiserem saber como foi a começo de tudo, perguntem 

ao nosso irmão mais velho, o fogo; se quiserem entender onde mora a 

alegria, pergunte à água cristalina, pois ela vem da fonte da alegria; 

querendo saber as notícias dos espíritos, questionem o irmão vento, pois 

ele vem de longe; se querem saber qual foi o som da criação, pergunte à 

Terra-mãe, pois ela tudo gerou.” 

       Avô Apolinário51 

 

A maioria das danças dos diferentes grupos étnico-culturais são danças circulares. 

As formas geométricas das danças, em especial o círculo, são utilizadas em todas as 

partes do mundo, como dança sagrada ou como dança folclórica, sendo que o que as 

diferencia é a consciência com que se dança. Como dança sagrada, temos, por exemplo, 

os povos indígenas do Brasil, que ficam horas ou dias dançando; ou ainda, como dança 

folclórica, dançada pelas crianças nas festas juninas e diariamente, nas brincadeiras de 

roda. 

A dança está presente em várias culturas, como parte essencial da vida dos povos 

de várias etnias. Através de seus movimentos e formas, da sua força que 

emana/manifesta vida e de rituais periódicos, há uma ligação de quem dança com os 

seus ancestrais, em cada cultura, através de cada gesto, cada movimento repetido pelas 

gerações através dos séculos.  

As danças sagradas fazem com que experimentemos a sabedoria da alma dos 

povos e suas qualidades espirituais que repercutem em nossa própria alma. A maioria 

das danças dos povos possui uma natureza alegre e vibrante e, segundo Bernhard 

Wosien estas foram denominadas “solares” e as de natureza introspectivas, de “lunares”. 
52 

No Brasil, cada uma das etnias possui sua dança circular, tanto os povos indígenas 

como os africanos que as trouxeram de sua terra e as preservaram numa tradição 

passada “de pai para filho”. Ainda os descendentes de alemães, italianos, espanhóis, 

portugueses, dentre outros, mantém suas danças em encontros folclóricos e, pelo menos 

                                                 
51 Daniel Munduruku, O banquete dos deuses, conversa sobre a origem da cultura brasileira, p. 32  
 
52 Bernhard Wosien (1908-1986) – bailarino alemão, coreógrafo e professor de danças. 
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uma vez ao ano, as escolas apresentam a “Quadrilha”, dança tradicional das festas 

juninas. 

As formas de dança de um povo podem revelar muita coisa sobre seu modo de 

vida. Através das danças tradicionais são transmitidas as características da alma de cada 

povo. Aí é criada a sua resistência ao inimigo, real ou imaginário. 

O corpo e suas manifestações podem ser reconhecidos como uma referência 

cultural e, segundo Freire: 

 

“Todos os povos têm cultura, porque trabalham, porque 

transformam o mundo e, ao transformá-lo, se transformam. A dança do 

Povo é cultura. A música do Povo é cultura, como cultura é também a 

forma como o Povo cultiva a terra. Cultura é também a maneira que o 

Povo tem de andar, de sorrir, de falar, de cantar, enquanto trabalha. 

Cultura são os instrumentos que o Povo usa para produzir. Cultura 

é a forma como o Povo entende e expressa o seu mundo e como o Povo 

se compreende nas suas relações com o seu mundo. Cultura  é o tambor 

que soa pela noite adentro. Cultura é o ritmo do tambor. Cultura é o 

gingar dos corpos do Povo ao ritmo dos tambores. ”53 

 

 A dança possui os aspectos: dinâmico, plástico e rítmico. Seu principal instrumento 

é o corpo humano. Seu ritmo lhe é imanente e próprio. Ela prescinde de 

acompanhamento musical, mas o utiliza, seja através de palmas ou de instrumentos 

musicais. 

Entre os indígenas brasileiros, alguns instrumentos musicais se destacam: o bastão 

de ritmo; o boré, espécie de trombeta produzida em bambu ou taquara; os guararás, 

urucás e boturís que constam de uma reunião de seixos, sementes e dentes unidos com 

fibras que são atados aos tornozelos para marcar o compasso das danças e maracás, 

feitos de cabaça seca, sem miolo, na qual se colocam pedrinhas ou caroços. 

                                                 
53 Paulo Freire, A importância do ato de ler, p. 44. 
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Música e poesia existem no tempo; pintura e escultura, no espaço e a dança 

simultaneamente no tempo e no espaço. Os desenhos rítmicos do movimento são criados 

pelo homem com seu próprio corpo por meio da dança. 

Assim, através da dança, se dá a harmonia entre o corpo a mente e o espírito. A 

consciência corporal, coordenação motora, ritmo, sintonia, flexibilidade são despertadas e 

isso facilita uma aprendizagem criativa, o desenvolvimento de habilidades, intuição, o 

imaginário, a sensibilidade e o corpo no processo de receber e transmitir conhecimentos. 

Ainda através da dança, os indígenas vivenciam a arte, o belo, o prazer, a alegria, 

o lúdico e mantém um elo com o sagrado.  

Observamos como a dança possibilita a flexibilidade do corpo, das articulações, a 

sincronicidade entre os pés e as mãos, tudo em harmonia.  

 

À procura de saber um pouco mais sobre o corpo humano dentre os indígenas do 

Brasil, entrevistamos Daniel Munduruku54, em 19 de maio de 2006. 

 

- O que você pode nos contar sobre as danças indígenas, quais os momentos em 

que elas são realizadas? 

 

- As danças estão ligadas a dois momentos: o primeiro é o de festas, de brincar e o 

segundo é o ligado aos rituais, mais místico ou espiritual. A dança ritual é feita em 

momentos especiais, como guerra ou batalha de enfrentamento, para preparar os 

guerreiros para enfrentar os inimigos, vencer e, no caso dos Munduruku, trazer a cabeça 

para agradar aos espíritos. 

 

Manter o céu suspenso, senão ele despenca é da crença dos guarani. 

                                                 
54 Daniel Munduruku é indígena, da etnia Munduruku do Pará. É escritor, mestre em antropologia e 
doutorando em antropologia, na USP. 
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Os indígenas dançam para treinar o corpo. Para exercício físico, para treinar a 

resistência, para treinar sua coordenação motora, para tudo. 

Dançar com o outro é uma forma de criar no corpo uma disciplina corporal. Quando 

se dança a dança circular, todos dançam no mesmo passo, um respeita o outro e não há 

um melhor que o outro. Pierre Clastres diz que a sociedade não precisa do estado para 

ser feliz. O bom humor é característico dos povos tradicionais que ritualizam a própria 

vida e é um rito de completude – os indígenas são bem humorados porque se sentem 

completos; já estão realizados.  

Ao dançar os indígenas se utilizam de instrumentos musicais construídos por eles 

mesmos, como o maracá. A respeito da utilidade desse instrumento, Daniel Munduruku 

relata: 

- Meu avô costumava dizer que tudo está interligado entre si e que nada escapa da 

trama da vida. Ele costumava me levar para uma abertura da floresta e deitava-se sob o 

céu e apontava para os pássaros em pleno vôo e nos dizia que eles escreviam uma 

mensagem para nós. “Nenhum pássaro voa em vão. Eles trazem sempre uma mensagem 

do lugar onde todos nos encontraremos”, dizia ele num tom de simplicidade, a 

simplicidade dos sábios. Outras vezes nos colocava em contato com as estrelas e nos 

contava a origem delas e suas histórias. Fazia isso apontando para elas como um 

maestro que comanda uma orquestra.  

Confesso que não entendia direito o que ele queria nos dizer, mas o acompanhava 

para todos os lugares só para ouvir a poesia presente em sua maneira simples de nos 

falar da vida.  

Numa ocasião ele disse que cada coisa criada está em sintonia com o criador e 

que cada ser da natureza, inclusive o homem, precisa compreender que seu lugar na 
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natureza não é ser o senhor, mas um parceiro, alguém com a missão de manter o mundo 

equilibrado, em perfeita harmonia para que o mundo nunca despenque de seu lugar.  

“Enquanto houver um único pajé sacudindo seu maracá, haverá sempre a certeza 

de que o mundo estará salvo da destruição”. Assim nos falava nosso velho avô como se 

fôssemos – eu e meus irmãos, primos e amigos – capazes de entender a força de suas 

palavras. Só bem mais tarde, homem adulto, conhecedor de muitas outras culturas, pude 

começar a compreender a enormidade daquele conhecimento saído da boca de um velho 

que nunca tinha sequer visitado a cidade ao longo de seus mais de 80 anos. 

 

Os rituais indígenas constituem momentos importantes que marcam a socialização 

de um indivíduo ou a passagem de um grupo de uma situação para outra. Eles marcam 

momentos constitutivos da identidade dos indivíduos nas diferentes fases de sua vida, 

incluindo a passagem para o mundo dos mortos. Manifestam as relações entre o mundo 

social e o mundo cósmico, entre o universo natural e sobrenatural. A maioria destes 

rituais são planejados e preparados com antecedência, envolvendo grande quantidade de 

alimentos, confecção de artefatos e convites para parentes e aliados55. 

Quando os Krenak cantam e dançam, eles o fazem "cantando para o rio", 

"cantando para as águas", minhãm teó, cantam para o rio bonito, o córrego bonito que 

brota de cima da serra do Cipó. Estes cantos... "Ó, minhãm teó; ó, minhãm teó; hê-rré, 

takruk ererré". Cantam para as pedras, para a montanha, as águas dos rios e para os 

peixes. Cantam para os pássaros. Quando cantam para os pássaros, os pássaros cantam 

junto. Os gaviões, por exemplo, quando eles estão dançando no terreiro, passam em 

cima do terreiro e “dão cada chamada aguda, respondendo a nossos cantos”. 

Os Krenak cantam para os rios; chamam o céu para dançar com a terra; cantam 

para os lagos, para as pedras, para as montanhas e para o espírito da montanha que está  

                                                 
55 Aracy Lopes da Silva, org., A Temática Indígena na Escola, p. 336. 
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próxima. Ao se curvarem diante da força da natureza e tocarem a terra com a fronte, eles 

se concentram num grande círculo no terreiro, e declararam “nakinhaueto burum ererre, é 

que nós estamos ficando bons, porque nós estamos com a nossa cabeça na terra”56. 

Agem assim, pois se a terra está bem, se a terra está com saúde, os filhos dela 

estão com saúde. A terra para os Krenak é como uma mãe que amamentando os filhos: 

se a mãe tem saúde, os filhos amamentados ficam também com saúde.  

O Tarú Andék , é o canto sagrado, é a reunião, o ajuntamento dos espíritos dos 

ancestrais com o Criador. É a ligação, explica Ailton Krenak, “da gente que vive hoje, da 

nossa geração que está vivendo agora, com os nossos avós mesmo; com os nossos 

antepassados mais antigos”. Assim, foram os seus ancestrais que ganharam os presentes 

antigos da criação como os cantos, os objetos cerimoniais, as pinturas do corpo, o jeito de 

estar e de viver aqui na terra. Esses avós antigos que receberam os presentes continuam 

transmitindo, ensinando, como se deve viver e andar aqui na terra, sendo o conselho mais 

precioso: "Andem com cuidado; pisem devagar aqui na terra - como se vocês estivessem 

voando". E então, ao cantar e dançar o Tarú - Andék, chamando o Céu para dançar, os 

krenak dizem “Ó céu, vem dançar com a gente...”.57 

As pinturas e adornos do corpo, tem um significado correspondente na natureza. 

Tudo na natureza dança. Por que eles ficariam parados? “Se nós somos a energia da 

natureza passando em nós, transcendendo, então a gente pode dançar junto com ela; 

fazer uma dança com tudo”58. 

Quando há um encontro de vários povos como os Maxacali; os Xacriaba, os 

Yawanawa, os Surui, os Pataxó, o cantar de cada etnia é um presente para os outros que 

eles fazem questão de trocar entre si, pois dizem ser um presente transcendental. Eles 

sabem que a única riqueza verdadeira que o homem tem e que pode transmitir é a que 

vem do espírito. 
                                                 
56 Ailton Krenak, O lugar onde a terra descansa, p. 38. 
57 Ibid, p. 38. 
58 Ibid, p.50. 
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Daniel Munduruku contou que: 

- Entre os índios munduruku e outros que conheci, toda vez que se recebe um 

presente, ele é usado na mesma hora. Sabe por quê? Porque presente não se usa no 

futuro. O índio não tem crise existencial porque vive o presente, sem esquecer o passado 

e sem desejar o futuro.  

- E o relacionamento com a Terra? 

- Ela é sagrada. É o ventre de que nós saímos, o solo do qual nos alimentamos e o 

coração a que retornaremos e no qual encontraremos os entes queridos que conosco 

conviveram durante sua passagem por ela. Por isso nós a amamos e defendemos... 

 -E quanto ao relacionamento com o outro? 

 - Fazemos parte da natureza. A natureza faz seu caminho evolutivo e dele o 

homem não escapa. Um depende do outro, um é o equilíbrio do outro, um é a razão de 

ser do outro. 

 Na tradição do meu povo há um ensinamento que diz que todas as coisas 

merecem reverência por serem uma manifestação da criação, e nela está incluído o 

homem. Quando dançamos em círculo, quando batemos nossos pés no chão estamos 

reconstruindo o som da criação, estamos recriando o mundo, estamos repetindo o gesto 

divino de criar, no presente, a eternidade. Essa é a importância da presença humana no 

planeta. 

 O mundo tem uma alma: esta é a explicação do porque o índio vive em harmonia 

com a natureza, só assim é possível entender o que leva o índio a reverenciar a natureza 

com seus cantos, suas preces e seu respeito. Outra fala de meu avô é de que é preciso 

andar sobre a terra com os pés suaves, fazendo carinho nela, aprendendo com ela , ou, 

nos momentos de danças rituais, querermos fazer a terra cantar conosco ao som de 

nossos pés querendo invocar o som imemorial escondido no coração do mundo.  

 



Alguns olhares sobre o corpo humano 

69 

No Brasil, a dança tem um importante papel na vida social dos indígenas. Através dela, a 

cultura é perpetuada e dança-se em várias ocasiões, seja por fatos, por feitos relativos à 

suas vidas e costumes, podendo ser assim subdivididos, segundo Barreto 59: 

atos biológicos: 

   procriação 

   nascimento 

   puberdade 

   casamento 

   morte 

   ameaças ao bem estar: 

doenças 

epidemias 

fome 

flagelos 

feitos heróicos: 

triunfo no amor 

vitória na guerra 

êxito em caçadas e outros episódios épicos 

 

A música indígena empolga pelo ritmo e estremece a floresta ao redor. É um ritmo 

mântrico que exerce um estranho fascínio, como que entorpece e hipnotisa.  

 

 

                                                 
59 Felicitas Barreto, Danças do Brasil, p. XIII  
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3.1. Exemplos de danças:  

 

                        FIGURA 31                                                      FIGURA 32 

  
Fonte: F. Barreto, Danças do Brasil. 

As figuras 31 e 32 mostram cenas de uma fase da cerimônia nupcial, sendo 

chamada de “dança da noiva”. 

A etnia: Apapocúva Guarani, da região do Rio Curuá, no Xingú comemora o 

nascimento de uma criança, que é sempre um grande e misterioso acontecimento entre 

os indígenas, com a dança: Nimangá, que é acompanhada da solidariedade de toda a 

aldeia. O pajé afirma nessa ocasião o seu propósito e seus poderes sobrenaturais. 

Apresenta-se aparamentado, carregando chocalhos e outros instrumentos. O pai da 

criança recém nascida inicia o resguardo, deitando-se na rede onde permanece cinco 

dias. Ao amanhecer do quinto dia após o nascimento, os membros da aldeia retiram os 

pertences da família da maloca e a defuma bem como o bebê e seus pais, que, em 

seguida, se encaminham para o rio, e ainda defumam a canoa, o rio e os peixes, e tomam 

o seu primeiro banho. 

Logo no dia seguinte ao nascimento iniciam-se as cerimônias da indagação da 

origem da alma da criança. Para isso o pajé deita-se numa rede cantarolando baixinho, 

cercado pela tribo, formando homens e mulheres filas separadas, sentados no chão. A 

certa altura o pajé deixa a rede e passa adiante das mulheres, enquanto elas, com o olhar 

fixo dentro da noite pulam de pés juntos batendo com o bastão de ritmo no chão enquanto 
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cingem com o braço livre a cintura da vizinha, mantendo o corpo em atitude ereta. Os 

homens curvados, com os joelhos dobrados, a mão esquerda no ombro do companheiro 

do lado, tocam os maracás à altura dos ouvidos. A dança se anima. A fila dos homens 

avança e recua, enquanto as indígenas, uma após a outra, dançam até a ponta esquerda 

da fila dos homens, que na sua passagem lhes dirige os maracás. Depois a primeira 

mulher da fila convida o primeiro da outra fila, a segunda o segundo, e assim por diante. 

Os homens aceitam o convite pulando fora da fila, iniciando uma evolução em volta de 

seu par como querendo impedir-lhe a passagem. Depois cada um segue em meia lua até 

o lado oposto das filas. Isto se repete três vezes, no último círculo voltam aos seus 

lugares primitivos e, assim, uma após outra, até que todos tenham saído para dançar. 

Então dança o pajé, intensificando os movimentos até estancar de repente no meio da 

roda e então revela a quem pertenceu antes a alma que agora se reencarnou no recém-

nascido.  

Nimongaraí é uma dança de paz e harmonia. A festa acontece durante quatro dias 

entre os meses de janeiro e março e nesta época ficam suspensas as lutas, a caça e a 

pesca. Todos, mulheres, homens e crianças procuram observar o mais completo silêncio, 

ruídos exagerados ou gritos. O povo da aldeia se abstém nesta época de relações 

sexuais e bebidas alcoólicas. 

Para esta festa, os indígenas, durante os três primeiros dias, se entregam ao 

repouso e durante a madrugada do terceiro para o quarto dia, o pajé dirige-se a um 

determinado ponto, acompanhado de toda a aldeia e convidados e lá ficam aguardando 

nascer do sol. 

Ao despontar os primeiros raios, eles se curvam, de braços estendidos e com as 

mãos espalmadas para o nascente reverenciando demoradamente o sol. 

Interessante a dança dos Terena, da região da Aldeia Bananal, quando eles se 

apresentam com varas de aproximadamente dois metros de comprimento e com elas 
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executam uma série de evoluções. Para finalizar a dança, os terena formam um círculo 

com as varas apontadas para o centro, acima das cabeças, com as pontas se 

entrelaçando de tal maneira, que formam uma estrutura circular sobre o qual um deles 

salta e lá permanece, equilibrado, voltado para o mesmo lado, enquanto a estrutura 

formada pelas varas gira, porque os terena que formam o círculo continuam se 

movimentando. 

Outro exemplo, da etnia Xokleng, da região do Rio Itajaí, á a dança da Fartura. 

A festa da Fartura é realizada na ocasião das boas colheitas. Os indígenas pintam-

se de preto, enfeitam a cabeça com um cocar de plumas e, colocando em fila, uns atrás 

dos outros, iniciam a dança. Batem forte com o bastão que seguram para marcar o ritmo e 

pulam: primeiro em diagonal, dando quatro pulos para a esquerda, quatro para a direita. 

Assim o cordão avança, com todos pulando e dançando. 

 

Agradecer e reverenciar a mãe Terra através das danças é o que fazem os 

indígenas brasileiros ainda nos dias de hoje. 
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Considerações Finais 

 

O homem primitivo sentiu a necessidade de lutar, fugir ou caçar para sobreviver. 

Assim o homem à luz da ciência executa os seus movimentos corporais mais básicos e 

naturais desde que se colocou de pé: corre, salta, arremessa, trepa, empurra, puxa e etc.  

Na Grécia, é de Platão o conceito de equilíbrio entre corpo e espírito ou mente. As 

atividades sociais e físicas eram uma prática até a velhice, lotando os estádios destinados 

a isso. Nos templos de Esculápio que tratavam do corpo humano através de dança, 

música, exercícios físicos, poesia, ritos e sono sagrado, onde os enfermos dormiam para 

terem sonhos de comunhão com a divindade que os tocava e curava, locais onde havia a 

integração de mente e corpo, o ser humano era então considerado como um todo. 

Na Índia, Buda atribuía aos exercícios o caminho da energia física, pureza dos 

sentimentos, bondade e conhecimento das ciências para a suprema felicidade. 

No Brasil, os indígenas utilizam o corpo através dos movimentos naturais e as 

danças, cada uma com seu significado. 

O aspecto de totalidade acabou se perdendo, ou por processos de dissecação que 

foram extremamente importantes, ou porque fomos nos especificando por demais e 

acabamos nos distanciando do ser humano íntegro, que tinha em harmonia o corpo, a 

mente e o espírito. 

O homem ocidental conhece hoje seu corpo e sua estrutura. Sabe-se parte de um 

planeta e busca integrar-se ao cosmos. Para tal, há que equilibrar o corpo físico, mental e 

espiritual, tornando-se mais consciente de si e do outro.  

Apesar de diferentes os olhares sobre o corpo humano, pudemos perceber que a 

busca é a de si mesmo, do ser humano, e a resposta encontrada é a da simplicidade, da 

reverência, do agradecimento, do tratar do próprio corpo e do outro com zelo, de 



Alguns olhares sobre o corpo humano 

74 

harmonizar o corpo e o cosmo obedecendo às suas leis, ao seu ritmo. Procurar manter o 

corpo são para que a mente fique em equilíbrio com o corpo e o espírito.  

Ainda tem validade hoje o verso do romano Juvenal (60 a 128 d.C.): “Orandum est 

mens sana in corpore sano”  

Através dos movimentos do corpo é possível entender melhor as manifestações da 

vida. 
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