
Grupo vs Indivíduo?
Ou, como pode um Grupo de Budo desenvolver-se de modo sustentável

Cultiva uma técnica infalível, e então
entrega-te à mercê da inspiração 

Os Princípios do Budo são simples de enunciar e devem ser adoptados rigorosamente por cada 
membro do Grupo.
A simplicidade destes Princípios não significa que sejam fáceis de adoptar, antes pelo contrário, 
segui-los correctamente implica o cultivo de: uma férrea disciplina de comportamento  face a si 
próprio (jin) e face a Mestres, professores e praticantes mais antigos e mais novos (reigi); uma 
atenção permanente (zanshin) para não ceder aos truques do ego e às manipulações e tentações 
externas; uma vontade inabalável de aprender e progredir (shoshin) só possível graças a uma atitude 
de constante e verdadeira humildade e desapego (mushin) face a títulos, graduações e posições de 
poder.

Os líderes de Grupos de Budo sabem que para crescer rapidamente não são precisos Princípios... 
Alguma qualidade técnica, dinamismo, publicidade, visibilidade nas redes sociais, é quanto basta 
para que o número de escolas e praticantes vá aumentando de ano para ano. 
Mas os bons líderes de Grupos de Budo que se mantêm coesos e activos durante décadas e décadas, 
esses sabem que sem respeito pelos Princípios, não há crescimento duradouro, nem sustentável...
Ancorados nos princípios, vão crescendo lentamente, geralmente orgulhosos do reduzido número de 
"praticantes de elite" que os seguem fielmente. 

E não obstante, enquanto observam o colapso a prazo de cada um dos grupos de crescimento rápido, 
esses "líderes de excelência", no seu esforço interior de manutenção de uma atitude correcta, 
deixam-se conduzir, não raramente, por uma atitude de paulatino encerramento sobre si próprios, 
esquecendo um facto essencial da Vida: flexibilidade e progresso são sinais de vida, rigidez e 
estagnação são sinais de morte. 

É que, para um desenvolvimento sustentável, o sabor amargo dos Princípios não basta. Existe um 
outro ingrediente essencial, bem mais saboroso e motivador de evolução: a criatividade 
individual. 
Cada indivíduo, guiando-se pela luz dos Princípios, pode e deve a partir de um certo momento 
entregar-se, sem receios, à criatividade, que é de facto essencial não só para o seu enriquecimento e 
evolução, mas também para a evolução do Grupo.
Só dessa forma poderá cada elemento do grupo captar  o sabor do inesperado, o aroma do 
surpreendente.

Com efeito um indivíduo ou um grupo onde a criatividade cessou, torna-se como uma árvore que 
desistiu de florir na Primavera e de dar frutos no Verão. 
Pode ter um tronco fortíssimo e raízes profundas que tempestade alguma consegue derrubar, e até 
pode ser admirada durante algum tempo pela sua beleza austera, mas os insectos polonizadores não 
a procuram, pois pouco mais é que madeira estéril e, se não for cortada, não tardará a ser pasto de 
pragas. 

O passo para a liberdade criativa, depois de décadas de cultivo da disciplina, é muito difícil, quer 
para o indivíduo que receia perder os Princípios que tão diligentemente cultivou, quer para o Grupo 
que receia que essa liberdade criativa conduza aos caos e à fragmentação do grupo. 
E é verdade que os casos de cisão acontecem frequentemente nesta fase...

• E porquê? 



Porque, quando a criatividade se liberta, esta facilmente se deixa seduzir, não tanto pela sublime e 
verdadeira intuição artística, mas sim por emoções e instintos muito mais básicos: necessidade de 
admiração e aplauso, cultivo exacerbado do ego e do orgulho, etc. etc. 

Mas não há que temer, não há retrocesso possível: o Caminho faz-se caminhando e o crescimento 
sustentado do Grupo só será possível quando o cultivo diligente da disciplina que permite ir 
reforçando continuamente os princípios, for proporcional ao estímulo e acompanhamento contínuos 
da criatividade e da liberdade do indivíduo.
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