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Kintsugi é uma arte que vem da história japonesa. Conta-se que um Shogum japonês, 
Ashikaga Yoshimasa, enviou para a China uma peça de porcelana quebrada para ser 
restaurada. A peça retornou com um visual muito feio e com restauração grosseira, com 
ganchos metálicos. Em vista disso, ele pediu que os japoneses criassem uma restauração 
mais estética. Surgiu daí esta arte, que é a restauração de peças de porcelana quebradas, 
usando uma liga de ouro em pó, resina e cola para emendar estas peças separadas em um 
novo modelo de peça. Desta forma, cada peça é única, pois cada artista vai fazer a 
emenda de seu próprio jeito.

Desta arte veio a analogia com a existência do ser humano. A vida pode nos trazer 
situações que nos quebram e enfraquecem, como por exemplo perdas de relacionamentos 
e amizades e danos físicos. A analogia que o kintsugi nos traz, é que nada fica quebrado 
para sempre, tudo é reparável, e nós nos reconstruímos (juntamos nossos pedaços 
quebrados ou novos pedaços aos nossos pedaços) e nos fortalecemos a cada experiência 
e formamos um novo eu, ainda nosso eu original, mas reparado com as experiências 
sofridas e mais preparado para o mundo. E pasmem! Um eu mais bonito e confiante, onde 
cada pedaço colado não é feio e nem deve ser negado, pois conta um pouco da nossa 
história e se configura em um exercício de amor e resiliência.

E aí posso fazer uma analogia com o letramento em saúde. O que é usar esta estratégia de 
educação para promover saúde e bem estar, senão ajudar as pessoas a se reconhecerem, a 
se fortalecerem, a juntarem os seus pedaços num novo caminho e num melhor jeito de 
cuidar de si? Pense nisso!

Fonte: Perches, C. The guide to Kintsugi. Holanda, Mora Approved, 2019
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