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APRESENTAÇÃO 

             No Programa de Pós-Graduação em Ensino em Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de São Paulo, Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 

Saúde (CEDESS), a atividade profissional do aluno é levada em consideração quanto ao 

objeto de pesquisa. Desta forma o pesquisador deve apresentar um Produto Final que 

possa contribuir para com a transformação da realidade pesquisada. 

             Em nosso caso a pesquisa concentrou esforços em investigar o potencial 

humanizador da Experiência Estética da Natureza no Solo Sagrado de Guarapiranga nos 

profissionais da área da Saúde. Estávamos interessados em observar uma atividade 

realizada neste local ao longo de dez anos e, de que forma esta atividade estaria 

relacionada com a dinâmica desumanização/humanização que estávamos investigando. 

             O Laboratório de Humanidades a partir da Experiência Estética da 

Natureza então, nasce como produto da pesquisa: “Encontrando o Humano na 

Natureza: experiência estética e humanização de profissionais da saúde no Solo Sagrado 

de Guarapiranga” desenvolvida para a Dissertação de Mestrado profissional do 

Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde da Universidade Federal de 

São Paulo, Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS). 

             O Objetivo da pesquisa, além de investigar o potencial humanizador da 

Experiência Estética da Natureza, pretendia estruturar e aplicar uma atividade educativa 

para profissionais da saúde inspirada no modelo do Laboratório de Humanidades 

(LabHum) que é desenvolvido no CeHFi (Centro de História e Filosofia das Ciências da 

Saúde) partindo de uma experiência estética e reflexiva de contemplação da natureza no 

Solo Sagrado de Guarapiranga.  
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JUSTIFICATIVA 

              Embora a PNH, conforme Rios (2013) nos esclarece, indique a inserção de 

diretrizes humanísticas na formação do profissional de saúde, a sua presença no ensino 

superior ainda é muito tímida.             

              Ainda que essencial para a boa prática médica, para muitos professores e 

alunos as disciplinas de humanidades são tidas como desinteressantes. A humanização é 

abordada de forma superficial e os alunos desconhecem a abrangência significativa nas 

práticas de saúde. Por outro lado, o tema é relativamente recente. De acordo com o 

Seminário Internacional de Gestão – Mostra SES SP de 2008, uma pesquisa realizada 

com residentes do primeiro e último ano de residência médica revelou que na entrada na 

residência, o profissional apresenta vaga noção do que é a humanização; na saída, na 

maioria deles, maior falta de informação e interesse pelo assunto, inclusive 

considerando que a humanização tem menos a ver com seu trabalho e mais com o 

serviço de voluntários e assistentes sociais. Por outro lado, ainda, a organização 

profissional e as mudanças tecnológicas da medicina não favorecem o discurso e a 

pratica da humanização. 

            Parece fundamental que o ensino que considere a humanização deva partir da 

conscientização do termo em todos os campos onde se dá o aprendizado. 

              Durante muito tempo, a proximidade com o paciente era quase um imperativo 

para a prática da medicina. Com as mudanças culturais e sociais ocorridas ao longo do 

tempo houve uma transformação na medicina e prática da saúde que levaram, hoje, à 

discussão da necessidade de humanização na saúde. 

              Além disto, conforme nos aponta Gallian; Ponde; Ruiz (2012): 
 
 

 [...] havendo perdido o élan com os fundamentos filosóficos e 
culturais humanísticos, essas novas propostas educacionais, 
nascidas no seio de uma cultura científico-tecnicista, pretendem 
“ensinar” ou “incutir” humanismo ou humanidade da mesma 
forma como ensina e incute habilidades cognitivas e técnicas. 
[...] Os educandos, por sua vez, encaram todo esse processo 
como mais um conjunto de conteúdos e técnicas que precisam 
ser incorporadas, num pacote de “competências” e 
“habilidades” já demasiadamente pesado e exigente, que, mais 
do que nada, incrementa a angústia e a ansiedade. Em suma,  
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havendo descuidado o que é ser humano para além das 
competências e habilidades cognitivas e técnicas, a educação 
contemporânea, no intuito de humanizar, acaba, muitas vezes e 
paradoxalmente, por contribuir para a desumanização.    
      

              Pensar, numa formação humanizadora a partir da perspectiva técnica do 

treinamento e desenvolvimento de competências e habilidades seria talvez pensar numa 

formação baseada em hábitos de comportamentos impostos. Desta forma, não está 

considerando as pessoas e sim um ambiente mais humanizado. Não se humaniza 

ambientes, humanizam-se pessoas. Parece, entretanto, que os referenciais para esta 

formação não são adequados.   

              Conforme nos alerta Mosé (2013) a mais urgente necessidade de nossa época 

parece ser o enobrecimento dos sentimentos e a purificação ética da vontade e, acredita 

a autora que, somente a cultura estética é capaz de cuidar da purificação dos 

sentimentos: a arte elabora os afetos, desdobra-os e refina-os.       

              Para Schiller (1991 abud MOSÉ 2013), as artes do belo e do sublime, 

vivificam, exercitam, refinam a faculdade de sentir, levando-nos a gostos cada vez mais 

elaborados, até sermos capazes de atingir a pura contemplação das formas, em que se dá 

o exercício pleno da liberdade.  

              Schiller (1991 abud MOSÉ 2013) afirma que “se queremos contar com a 

conduta moral do homem como um sucesso natural, esta conduta deve ser da natureza 

do homem para que os próprios impulsos o levem a uma espécie de comportamento que  

em si seria consequência do caráter moral”. Mosé (2013), esclarece que desenvolver o 

sentido estético significa apostar nas qualidades superiores do homem, em sua razão, 

sua sensibilidade, sua ação, sua liberdade. Não é conhecer nem querer o fundamento da 

vida, mas sentir. Conhecer e querer diz respeito à necessidade; somente o sentir é enfim, 

livre. Somente o sentir pode ser pleno e livre, e este sentir se dá no estado estético. O 

senso estético, o elemento que nos falta em nossa cultura teórica, é fundamental para 

fazer a ponte entre os instintos e a moral, ele é o mais eficaz instrumento da formação 

do caráter, porque é capaz de, por meio do desenvolvimento da sensibilidade, vencer a 

ênfase no intelectualismo. A formação das forças individuais não deve sacrificar a 

totalidade, por isso a educação do sentimento é a necessidade mais urgente de nosso 

tempo (MOSÉ 2013 p. 71). 
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              Mosé (2013) afirma, a partir da compreensão das obras de Schiller que, 

somente pelo desenvolvimento do senso estético a humanidade pode alcançar seu pleno  

desenvolvimento. O homem só é plenamente homem quando dá vazão ao impulso 

lúdico, fonte do equilíbrio entre o racional e o sensível. O homem verdadeiramente 

culto, não nega a sua natureza sensível, quer dizer, o triunfo moral não deve ser 

alcançado pela supressão dos impulsos, ao contrário, é somente afirmando os instintos, 

por meio da arte, que a moral pode efetivamente se dar. Não como imposição legal ou 

religiosa, não como coação, mas por meio da adoção orgânica e consentida de limites, 

que não existiriam para diminuir o homem, mas para potencializá-lo. Gerando desta 

forma o que estamos chamando e, que Teixeira Coelho (2001) afirma, como ampliação 

da esfera da presença do ser, elemento fundamental para desencadear uma efetiva 

humanização.  

             Observando no pensamento de Schiller, podemos acreditar que a experiência 

estética da natureza pode ser uma grande oportunidade de uma formação 

verdadeiramente humanizadora, já que ela humaniza as pessoas no sentido de que não 

anula a percepção da dualidade de sua própria natureza, ao contrário ela afirma esta 

dualidade permitindo ao homem não mais lutar entre suas duas naturezas. 

              Através dos resultados obtidos em nossa pesquisa podemos entender que a 

experiência estética da natureza realizada no Solo Sagrado de Guarapiranga é 

potencialmente humanizadora. Experiência que, acredito, pode responder às buscas por 

uma formação humanizada na saúde, conforme objeta a Política Nacional de 

Humanização.  

              Pode-se perceber claramente que a experiência causa um afeto profundo e 

transformador, típico de uma “ampliação da esfera do ser”, conforme veio nos falando 

Teixeira Coelho. Não significa um caminho simples e fácil, pois que, o transbordar de 

nossas emoções que a Modernidade tentou reprimir nos mostrará quem somos. E talvez, 

quem somos nos assuste. E quanto mais sabemos quem somos, talvez mais poderemos 

nos admirar, nos orgulhar, nos temer (por que não) e, também nos responsabilizar pelo  
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desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais plena, mais includente, mais 

humana.  

              Pudemos através desta experiência perceber a tomada de consciência dos 

participantes, principalmente no que diz respeito à suas próprias vidas: 

 

Nestes dias de intensa profundidade na natureza me fez perceber que a 
resposta a muitas dúvidas se encontra no meu interior e, na maioria das 
vezes no cotidiano da rotina na cidade distanciamos cada vez mais desta 
percepção. (Colaborador Helcio no Relato da Experiência). 

 

              A partir do momento em que se toma consciência de que a resposta está dentro 

de nós é possível perceber, conforme nos traz uma das colaboradoras da pesquisa, “o 

quanto nos afastamos da fé em nós mesmos”. Este afastamento, conforme refletido nos 

dados levantados, causou uma perda do sentido da vida, confirmando desta forma, as 

palavras de Simmel (2010), quando nos afirma que a Modernidade gerou uma perda 

generalizada de sentido.  Foi possível perceber que a experiência no contato com o Solo 

Sagrado baseando-nos na metodologia do LabHum pôde resgatar a humanidade dos 

participantes à partir do momento que a beleza da paisagem os tocou de maneira 

irresistível, impedindo-os de reprimir seus próprios sentimentos, fazendo com que 

pudessem olhar verdadeiramente para dentro deles mesmos descobrindo quem ,ou, o 

que são e, desta forma, como nos diz nossa colaboradora, reencontrar a vida; a vida 

mineral, a vida vegetal, a vida animal, a “vida humana” e a vida espiritual, por isso é 

impossível algo não ocorrer em nós. 

              Conforme refletido nos resultados, a partir do momento que a pessoa, consegue 

se encontrar ou, reencontrar, consegue estar em paz e equilíbrio, consegue, de acordo 

com nosso colaborador, enxergar que para ser feliz não precisa de muito, que tudo para 

que a gente possa ser feliz está na nossa volta, está bem perto da gente, apenas 

precisamos estar de bem com a gente mesmo.  

              Somente estando bem consigo mesmo transmitimos o bem ao nosso próximo e 

é possível olhar e cuidar de outras pessoas, o que para a área da saúde é fundamental.   
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O contato com a natureza toca (abre) os nossos sentidos. A serenidade 
se faz presente, a paz interior se manifesta e a conexão com Deus 
acontece. É como reaprender a sentir, a perceber as coisas a nossa volta. 
O contato com a natureza nos ensina a respeitar o tempo do outro, o 
tempo de Deus, o tempo de semear e de colher, o tempo de nós 
mesmos. O mundo contemporâneo nos tornou seres humanos 
desumanos, precisamos fazer o caminho de volta para a reconexão com 
a natureza com o universo. Despertar dentro de cada ser os sentimentos 
mais sutis, pois estes sentimentos nos permitem trocas positivas no 
encontro com o outro. Voltar para a casa é voltar para dentro de si 
mesmo. Perceber-se melhor para perceber melhor o outro.   
(Colaboradora Lindinalva no Relato da Experiência). 

 

              Talvez, conforme também nossa colaboradora acredita, algumas pessoas 

necessitam de muitas doses de Solo Sagrado e outras não, mas todos sempre precisam 

entrar em contato com a natureza. 

Todo mundo deve ter minutos por dia para apreciar o mar, o céu, a 
mudança das marés, as flores. Aprendemos muito com a natureza. 
Precisamos olhar para ela. 
Na verdade, o que eu queria é que as pessoas pensassem de forma 
simples. 
Que percebessem que o verdadeiro aprendizado está em observar as 
pequenas coisas, os detalhes delicados e sutis. 
Nisso consiste a verdadeira sabedoria humana. 
Sempre penso que a grama cresce todos os dias em direção ao sol. 
A árvore balança ao vento. 
O nó fortalece o bambu. 
A nuvem passa e vai embora. 
Se a grama cresce cada dia um pouquinho, porque não nos 
preocuparmos em crescer também? 
Se a árvore balança ao vento, deixando-o passar, porque nos mantemos 
inflexíveis em nossos pontos de vista? 
Se o nó fortalece o bambu, porque os nós de nossas vidas nos 
entristecem tanto? 
Se a nuvem sempre passa, nossos problemas não passaram também? 
Quando não souber o que fazer abra a janela da sua sala ou da sua vida. 
A natureza é a mais sábia dos mestres. 

Tetsuo Watanabe (2009) 
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METODOLOGIA DA AÇÃO 

              Diante do exposto propomos o desenvolvimento de um Laboratório de 

Humanidades a partir da Experiência Estética da Natureza no Solo Sagrado de 

Guarapiranga que pode ser desenvolvido de acordo com a condição da instituição 

adaptando a experiência à diversas realidades e sendo desenvolvido inclusive, em outros 

locais e até mesmo na própria instituição (Hospitais, Escolas, UBSs). Naturalmente com 

a avaliação e adequação do espaço. 

PUBLICO ALVO: Profissionais e estudantes da saúde. 

CARGA HORÁRIA : 48 horas (ou à critério da instituição participante). 

Nº VAGAS: 40 participantes. 

              Este Laboratório poderá seguir os mesmos moldes da pesquisa realizada ou, ser 

adaptado à realidade ou interesse da instituição a ser implantado, ou seja, no primeiro 

caso: ser realizada em dois dias onde os participantes poderão ficar hospedados no local. 

Ela poderá acontecer em três finais de semana ou em um, a critério da Instituição. No 

entanto, devendo seguir a metodologia que contemple os três momentos da pesquisa 

sendo: história de leitura; itinerário de discussão e história de convivência.  

             A pesquisa deverá seguir uma programação pré-determinada quanto ao 

itinerário a ser percorrido e o que deverá ser comentado. 

             O primeiro encontro será o de história de leitura, desta forma os participantes 

deverão ficar o mais à vontade possível para que, por si só, percebam o espaço, sem 

interferências. O segundo encontro será o itinerário de discussão baseado no que for 

falado no encontro anterior e o terceiro e último será o de “história de convivência”, 

onde os participantes compartilharão o que foi a experiência para ele e sua convivência 

com os outros. No primeiro encontro é importante fazer uma breve apresentação sobre 

os objetivos do Laboratório e os participantes se apresentaram. 
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Programação para grupos de dois dias a ser desenvolvido em três 

finais de semana: 

 
1º Dia, 1ª semana: 

 8:30 – Chegada – estacionar na plataforma 9,10 e 11 

 8:45 – Recepção de caravanas – Apresentação dos participantes, breve 

apresentação dos objetivos do Laboratório; 

 9:00– Inicio da caminhada pelo Caminho do Paraíso;  

 9:15 – Dinâmica de percepção da água no Espelho D’água; 

 10:00 - Templo; 

 10:30 - Lago das Carpas; 

 11:00 – Trilha “Caminho da Mata”, percurso inferior; 

 11:20 – Praça do Amor; primeira discussão; 

 12:20 – Subir com os carros até o alojamento; 

 12:30 – Almoço - Refeitório; 

 13:30 – Alojamento; 

 14:30 – Dinâmica: Trilha Cega – Centro Cultural; 

 15:20 – Trilha “Caminho da mata”, percurso superior; 

 15:40 – Dinâmica: Encontre a árvore – Praça do Amor; 

 16:30 – Praça do Amor; segunda discussão; 

 17:00 – Livre – preparação para o jantar; 

 18:30 – Jantar - Refeitório; 

 20:00 – Dinâmica: Templo, contemplação da abóboda celeste; 

 20:30 – Templo; terceira discussão; 

 21:00 – Recolher-se ao alojamento. 
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2º Dia, 1ª semana:  
 

 7:30 – Café da manhã – Refeitório; 

 8:30 – Recepção de caravanas – História do Solo Sagrado; dinâmica de 

recepção; 

 9:00 – Caminho do Paraíso – Paisagismo, acessibilidade -  Dinâmica no 

Caminho do Paraíso; 

 9:30 – Final do Caminho do Paraíso desenvolvimento da dinâmica Reflexão da 

água no Espelho D’Água; 

 9:45 – Escadas Arco Íris; 

 10:00 – Templo; No Templo, desenvolvimento da Reflexão no Templo, 

“contemplação da abóboda celeste”; 

 10:30 – Trilha cega – da Praça do Amor até a Praça da Felicidade; 

 11:00 – “Encontro Consigo no encontro com a árvore, na observação do entorno 

e no “silêncio”-  Orla da Represa; 

 11:30 – Compartilhamento da experiência – Praça da Felicidade, parte superior;  

 11:45 - Relatório escrito da experiência – Pelo Jardins do Solo Sagrado; 

 13:00 – Almoço – Refeitório;  

 14:00 – Retorno aos lares. 

 

             O detalhamento da programação é necessário para uma melhor condução do 

Laboratório.  

             Nos finais de semana que se seguirem, a programação pode manter-se sem 

alteração, somente inserindo novas dinâmicas para que as atividades não se tornem 

repetitivas. 
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Programação para grupos a ser desenvolvido em apenas um dia: 

 
 8:30 – Chegada – estacionar na plataforma 9,10 e 11 

 8:45 – Recepção de caravanas – Apresentação dos participantes, breve 

apresentação dos objetivos do Laboratório; Dinâmica de recepção; 

 9:15– Inicio da caminhada pelo Caminho do Paraíso;  

 9:30 – Dinâmica de percepção da água no Espelho D’água; 

 10:00 - Templo; No Templo, desenvolvimento da Reflexão no Templo, 

“contemplação da abóboda celeste”; 

 10:30 - Lago das Carpas; 

 11:00 – Trilha “Caminho da Mata”, percurso inferior; 

 11:20 – Praça do Amor; primeira discussão; 

 12:20 – Subir com os carros até o alojamento; 

 12:30 – Almoço - Refeitório; 

 13:30 – Alojamento; 

 14:30 – Dinâmica: Trilha Cega – Centro Cultural; 

 15:20 – Trilha “Caminho da mata”, percurso superior; 

 15:40 – Dinâmica: Encontre a árvore – Praça do Amor; 

 16:30 – Praça do Amor; segunda discussão; 

 17:00 – Livre – preparação para o jantar; 

 18:30 – Jantar - Refeitório; 

 20:00 – Dinâmica: Templo, contemplação da abóboda celeste; 

 20:30 – Templo; terceira discussão; 

 21:00 – Recolher-se ao alojamento. 
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              Conforme mencionado anteriormente é possível adaptar a experiência de 

acordo com a condição da instituição, sendo inclusive possível ser realizada no espaço 

que ela considere mais adequado (Praça, jardim...). No entanto, é necessário estudar a 

adequação e definir uma trajetória, afim de contemplar os três momentos da 

experiência. É possível também ambientar um espaço (salas por exemplo), com sons e 

motivos ambientais, lembrando que, o intuito é proporcionar uma experiência estética 

na natureza. 

AVALIAÇÃO 

              Com o desenvolvimento da pesquisa foi possível observar que um dos métodos 

utilizado para coleta de dados, o relato escrito, mostrou ter um potencial avaliador. 

Desta forma, conforme acredita Rosemeire Zago (2016), Psicóloga com abordagem 

junguiana, escrever é altamente terapêutico. Assim sendo, sugerimos como meio de 

Auto avaliação o Relato Escrito. 

              Os participantes deverão escrever seus sentimentos, expectativas, pensamentos, 

antes e depois da realização do Laboratório.  

              De acordo com Zago (2016), escrever serve para se conhecer. Descobrir o que 

pensamos sobre nós mesmos. Serve para fazer um levantamento de nossas ideias e uma 

auditoria nos sentimentos. É uma maneira de comprometer-se consigo próprio, 

transformando o raciocínio em palavras que podem ser relidas, analisadas. Depois de 

tudo analisado, o autor poderá, se quiser, rasgar, amassar, queimar e jogar no lixo, ou 

ainda, poderá guardar para ir observando, cada vez que reler, seu próprio progresso, 

suas conquistas, sua capacidade de ser humano.  
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DESCRIÇÃO DAS DINÂMICAS:  

Apesar de não haver nada que comprove se outras dinâmicas surtiriam o mesmo 

resultado, sugerimos que seja desenvolvida as que foram utilizadas. 

 

1ª Dinâmica:  Percepção da Água. 

Esta dinâmica consiste apenas na pessoa permanecer de olhos fechados por cerca de três 

minutos no Espelho D’Água, após este momento e, antes de entrar, os participantes em 

silencio deverão molhar as mãos na cascata. O objetivo é que escutem o som da água e 

sintam a sua textura. 

2ª Dinâmica: Trilha cega. 

A Trilha Cega é uma dinâmica em que os participantes ficam vendados guiados apenas 

por uma corda que é amarrada unindo várias árvores. Desta forma os participantes, 

tateando a corda chegam até as árvores percebendo sua textura e detalhes, da mesma 

forma é preciso concentrar-se na irregularidade do piso, que ora é plano ora acidentado 

fazendo com que o participante precise andar devagar e mais atenciosamente. Os que 

veem na frente precisam ser mais atenciosos porque deverão orientar os que veem 

depois, mesmo estando de olhos fechados.  Para a realização desta dinâmica, questões 

de segurança devem ser levadas em consideração. Todas as árvores devem ser 

escolhidas muito bem, para que não tenham nenhum animal peçonhento, evitando desta 

forma acidentes ao toque das pessoas. A árvore também não pode ter galhos muito 

baixos, para não ferir o rosto da pessoa, bem como, também, o piso não pode ser muito 

acidentado, para não haver quedas. A intensão é fazer com que o participante tenha que 

desacelerar para perceber e cuidar dos demais.    
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3ª Dinâmica: Encontre a arvore. 

 Trata-se de uma atividade em que os participantes a executam em duplas. Um, venda o 

outro e o leva até uma árvore à sua escolha, depois este, trazendo-o de volta ao local de 

origem, retira a venda e pede para que ele, agora, com os olhos abertos, encontre a 

árvore. Após esta primeira etapa as posições se invertem, o primeiro a ser vendado 

agora venda o segundo e procede da mesma forma.                          

4ª Dinâmica: Contemplação da abóboda celeste. 

Esta dinâmica deverá ser realizada no Templo, impreterivelmente. Ela consiste apenas 

de os participantes deitarem no piso no Templo à noite a fim de observarem o céu 

estrelado dentro do anel do Templo. 

5ª Dinâmica: Reflexão no Templo. 

Nesta dinâmica é solicitado aos participantes que se sentem aos pés de uma das colunas 

do Templo e, ali, permaneçam por cerca de três minutos observando a paisagem do 

entorno e o céu em suas muitas cores. 

6ª Dinâmica: Encontro consigo no encontro com a árvore. 

Cada participante deverá sozinho encontrar uma árvore e aos seus pés se sentar e 

observar o entorno o silencio. 

7ª Dinâmica: Dinâmica de recepção. 

A dinâmica de recepção pode ser a que o coordenador do Laboratório mais tiver 

facilidade, pode ser uma música. O objetivo desta dinâmica é quebrar o gelo e 

aproximar os participantes. A dinâmica no Caminho do Paraíso segue a mesma regra. 
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Conforme observado anteriormente, não há 

nenhuma confirmação de que outras dinâmicas não resultem em 

sucesso, portanto o coordenador do Laboratório pode, dependendo de o estado de ânimo 

do grupo de participantes testar outras que se aproximem com suas habilidades. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

COELHO, Teixeira. “A Cultura como Experiência”, in RIBEIRO, Renato Janine 

(org.) Humanidades; um novo curso na USP. São Paulo, Edusp, 2001. 

 

 

GALLIAN, Dante Marcelo Claramonte; PONDÉ, Luiz Felipe; RUIZ, Rafael. 
Humanização, Humanismos e Humanidades : problematizando conceitos e 
práticas no contexto da saúde no Brasil. REVISTA INTERNACIONAL DE 
HUMANIDADES MÉDICAS. NÚMERO 1, 2012. 

 

 

MOSÉ, Viviane. Schiller e a educação estética. O Homem que sabe. Do Homo 

Sapiens à crise da razão. Editora Civilização Brasileira. Rio de Janeiro 2013. pp. 

69, 70.  

 

RIOS, Isabel Cristina. Caminhos da Humanização na Saúde: Prática e Reflexão. São 

Paulo: 

Áurea Editora, 2009. 

 

SIMMEL, George. Religião, ensaios. São Paulo: Olho d’Água, 2010. v. 2 

 

WATANABE, Tetsuo. ORIGEM DO TEXTO DA FILOSOFIA DE MOKITI 
OKADA RELATO DO REV. TETSUO WATANABE. Disponível em:< 

http://vontadeepensamento.blogspot.com.br/p/origem-do-texto-da-filosofia-de-
mokiti.html>. Acessado em 04/out/2016. 



 

16 

 

 

ZAGO, Rosemeire. Escrever sobre os sentimentos equilibra as 
emoções. Disponivel em:< 

http://vyaestelar.uol.com.br/post/2829/escrever-sobre-os-sentimentos-equilibra-as-
emocoes>. Acessado em 17/jan/2017. 


