
Nobuo Suzuki 7

Prólogo

Sempre que o Francesc vem ao Japão sei que se avizinha uma 
aventura que, quando terminar, será a semente de um novo 
projeto.

Foi assim que nasceu o nosso primeiro livro a dois: Ikigai 

– Viva Bem Até aos Cem. A ideia surgiu nos nossos passeios 
por Tóquio e Enoshima, que nos levaram a viajar até Ōgimi, 
a aldeia dos centenários. Isso foi apenas o início; seguiram-se 
muitos anos a escrever mais livros e a estudar os fundamentos 
de uma vida com ikigai.

Em finais de 2019, Francesc deu meia volta ao mundo re-
gressando a Ōgimi, desta vez acompanhado das câmaras do 
National Geographic para gravar um documentário sobre a 
longevidade. Eu juntei-me a eles voando a partir de Tóquio.

Os tons turquesa e a brisa marinha do chura umi (é assim 
que chamam ao mar no idioma quase extinto do arquipélago 
de Okinawa) enchem-me de nostalgia e, ao mesmo tempo, de 
uma estranha sensação de familiaridade.

Ao chegarmos à aldeia, Francesc e eu sentimos que Ōgimi 
já faz parte das nossas vidas.

Passaram quase cinco anos desde que ali fomos pela pri-
meira vez, e perguntámo-nos como estariam os anciões com 
quem convivemos e que entrevistámos nessa altura. Ficámos 
felizes ao percebermos que Higa está em plena forma.
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Quando a conhecemos tinha 96 anos; agora, depois de nos 
receber em sua casa, imediatamente nos mostrou, cheia de or-
gulho, o certificado oficial de «Centenária» entregue pelo go-
verno japonês.

Higa vive numa casa humilde de uma só divisão, a apenas 
um minuto a pé do mar. Na parte de trás tem uma pequena 
horta onde cultiva alguns legumes e, um pouco mais à frente, 
estende-se a floresta de Yanbaru, onde dizem que vive o duende 
Bunagaya.

Ao chegarmos, Higa coloca um exemplar do nosso Ikigai 
no altar da sala. Ajoelha-se no tatâmi e, depois de acender uns 
pauzinhos de incenso, fecha os olhos e começa a rezar. Pri-
meiro, agradece aos seus antepassados por continuar viva e 
por estes lhe darem sorte; logo a seguir, pronuncia os nossos 
nomes e o título do nosso livro, entregando-o como oferenda 
aos seus antepassados e ao povo em geral.

Voltar a visitar Higa e ver que continua saudável e feliz 
encheu-nos de gratidão.

No dia seguinte, o nosso amigo Miyagi, com quem partilhá-
mos muitos dias de aventuras da primeira vez que ali fomos, 
conta-nos que Ōshiro, um dos homens mais idosos de Ōgimi e 
que ainda não havíamos conhecido, está disposto a receber-nos.

Ōshiro, de 108 anos, juntamente com o seu filho, de 82, 
dão-nos as boas-vindas em sua casa. Esta fica num vale con-
tíguo à casa de Higa, mas mais afastada do mar. Deixamos os 
sapatos no genkan, a zona da entrada, e entramos descalços 
numa sala grande coberta de tatâmis.

Ōshiro levanta-se sem ajuda e aproxima-se para nos sau-
dar. É inspirador ver tanta vitalidade numa pessoa de 108 anos. 
Conta-nos histórias da sua vida, que inclui memórias da guerra, 
à qual sobreviveu por milagre; em Okinawa foram poucos os 
que o conseguiram.

Mostra-nos, orgulhosamente, uma foto em que está a con-
duzir a sua mota no dia em que completou 100 anos. Quando 
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fala do passado, os seus olhos brilham com a energia e a vitali-
dade de um adolescente.

Em seguida, sai para o jardim e rega a sua horta. Posa pa-
cientemente para as câmaras do National Geographic. Algu-
mas nuvens adornam o céu azul, as montanhas da floresta de 
Yanbaru rodeiam-nos e uma ligeira brisa traz até nós o aroma 
salgado do mar.

O nosso anfitrião arranca umas shikuwasas1 e oferece-no-
-las como prenda de despedida.

A última pergunta que lhe fiz foi:
– Qual é o seu segredo para uma vida longa?
Ōshiro respondeu:
– Ganbatte.

Esta resposta poderia ser traduzida como: «Esforcei-me e 
fiz sempre o melhor que pude». Depois de alguns segundos 
em silêncio, acrescentou:

– Mainichi ganbattemasu.

Que se poderia traduzir como: «Esforço-me todos os dias». 
E terminou com uma reverência ao Francesc e a mim e com 
uma última palavra de despedida:

– Ganbatte!
Ganbatte significa «ânimo e esforçai-vos em tudo a partir 

de agora».
Sem o saber, com esta despedida, Ōshiro plantou em nós a 

semente de uma nova ideia.
Ganbatte não é apenas uma palavra, é uma forma de ver a 

vida.
Ganbatte é uma mentalidade, uma atitude que se pode 

aprender a utilizar no dia a dia.
Ganbatte é uma ferramenta para o animar e dar ânimo aos 

seus entes queridos.

1 Citrino autóctone de Ōgimi que, de acordo com muitos estudos científicos, possui 
uma elevada concentração de nobiletina, um poderoso antioxidante.
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Ganbatte irá ajudá-lo a seguir sempre em frente com um 
sorriso no rosto, aconteça o que acontecer.

Ganbatte é uma bússola que nos impede de cair na letargia 
e no desânimo quando experienciamos desgraças inesperadas.

Da primeira vez que estivemos em Ōgimi aprendemos muitas 
lições com os centenários, entre elas que o ikigai é essencial para 
se ter uma vida realizada. Esta segunda visita presenteou-nos 
com uma nova lição deste homem de 108 anos cheio de vida.

As palavras de Ōshiro espoletaram o nosso desejo de fazer-
mos o primeiro livro sobre ganbatte.

Héctor García

Outubro de 2020, Tóquio
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1

GANBATTE

Ganbaru (頑張る) é um verbo japonês que se pode tradu-
zir como «fazer o melhor possível», «não desistir», «manter-se 
firme», «insistir em algo» ou «perseverar».

Ganbaru (頑張る) compõe-se de três carateres:

頑: teimoso, recalcitrante, obstinado;
張: esticar, tensionar, firmar, expandir;
る: carater em hiragana para terminar os verbos no infinitivo.

Em muitas culturas, quando algum conhecido tem de en-
frentar um desafio, um exame ou uma nova aventura na vida, 
é costume desejar-se-lhe muita sorte. No Japão usa-se o verbo 
ganbaru conjugado na segunda pessoa: ganbatte (頑張って). 
Ganbatte é a forma verbal de ganbaru mais utilizada e pode 
traduzir-se como: «Faz o melhor que puderes e não desistas!».

Formas verbais de ganbaru mais utilizadas:

Ganbaru ou ganbarimasu (頑張る、頑張ります): primeira 

pessoa do singular – «Vou fazê-lo o melhor possível!»;

Ganbatte (頑張って): usa-se quando nos dirigimos a outra 

pessoa para lhe dar ânimo;
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Ganbatte kudasai (頑張ってください): o mesmo que gan-

batte, mas de um modo mais educado;

Ganbare (頑張れ): como ganbatte, mas mais imperativo, 

quase como dando uma ordem a outra pessoa;

Ganbarou ou ganbarimashou (頑張ろう 頑張りましょう): 

«Façamo-lo o melhor possível», para dar ânimo a todos os 

membros de uma equipa;

Isshokenmei ganbatte (一生懸命頑張って): «Fá-lo o me-

lhor possível, dando tudo o que tens dentro de ti, pondo toda 

a tua vida nisso».

Quando dizemos a alguém «que tenhas muita sorte», pa-
rece que o resultado está dependente do acaso e para além do 
nosso controlo. Mas, em japonês, quando dizemos a uma pes-
soa «ganbatte», o que lhe estamos a transmitir é que grande 
parte do que terá de enfrentar depende dela.

Na definição de ganbatte, a parte de «o melhor possível» 
também é importante, pois inclui igualmente tudo o que não 
corre bem, dado que há circunstâncias que estão para lá do 
nosso controlo.

É a essência Wabi Sabi da realidade. O esforço é mais im-
portante do que a sorte.

A mensagem filosófica de ganbatte é: «Faz tudo o que pu-
deres e o melhor que souberes, e, se as coisas não correrem 
como esperavas, não tem problema, não tens de te sentir mal, 
porque sabes que fizeste tudo o que estava ao teu alcance».

No Japão, dizemos ganbatte todos os dias. Um dos usos 
mais comuns é quando, de manhã, nos despedimos da nossa 
família antes de irmos para o trabalho ou para a escola.

Também usamos ganbatte nos eventos desportivos, em 
qualquer tipo de atividade social, quando estamos com um 
amigo e sentimos que temos de lhe dar ânimo, quando uma 
catástrofe natural assola as nossas ilhas…
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Se fez o melhor possível, não importa se o resultado não for 
o que esperava, porque no seu íntimo sabe que não desperdi-
çou a oportunidade.

Aja na vida fazendo o melhor que puder,

usando as suas capacidades o melhor possível,

insista,

persevere,

vá em frente,

e não desista.

E se não conseguir aquilo a que se propôs,

não desanime,

não se sinta mal.

Não há problema,

fez tudo o que podia.

Ganbatte!
頑張って!
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Mentalidade indolente e 

procrastinadora
Mentalidade ganbatte

Não me apetece.
Começo, apesar de não me 
apetecer.

Não vale a pena.
Se não tentar, não poderei 
saber se vale a pena ou não.

Desisto.
Mudo de estratégia com aquilo 
que aprendi e volto a tentar.

Talvez tenha sorte.
Farei o melhor que puder para 
que a sorte jogue a meu favor.

Só o êxito importa: se não 
tenho a certeza de que vou 
conseguir, nem sequer tento.

O mais importante é aprender 
durante a viagem.

O que vão pensar os outros?
O que pensará o meu eu do 
futuro se me vir através de 
uma máquina do tempo?

O mais importante é o 
resultado.

O mais importante é 
transformar-me numa pessoa 
mais sábia através do ganbatte.
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2

A GRANDE ONDA 

DE KANAGAWA: 
A arte de seguir em frente

A Grande Onda de Kanagawa é uma das obras de arte mais 
emblemáticas da História. É uma criação do artista Katsushika 
Hokusai, um especialista em ukiyo-e (gravuras japonesas).

A gravura de Hokusai prendeu a imaginação dos japone-
ses e do mundo inteiro. Os barcos a remos enfrentam a fúria 
do mar observados pelo monte Fuji, ao longe no horizonte. 
O branco da neve do Fuji contrasta com os brancos e cinzas da 
espuma das ondas, que parecem lançar-se sobre os tripulantes 
com garras afiadas.
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Que se terá passado minutos depois de a onda rebentar? 
Naufragaram? Conseguiram habilidosamente mudar a direção 
e ultrapassar a onda? A única hipótese de sobreviverem é conti-
nuarem a remar, na esperança de conseguirem navegar sobre a 
grande onda até a deixarem para trás.

A  Grande Onda de Kanagawa representa o espírito do 
ganbatte no Japão: os tripulantes não se rendem, remam com 
todas as forças para saírem da onda, para viverem.

As ondas do mar são uma excelente metáfora da vida.
Por vezes vivemos momentos em que tudo corre sobre rodas 

e parece fluir sem grandes problemas. Sentimo-nos como o 
velho e experiente marinheiro para quem o mar não tem se-
gredos. Qualquer projeto que nos apareça chega no momento 
certo e estamos preparados para ele. Porém, noutros momen-
tos, perante algo novo que nos ultrapassa emocionalmente, fi-
camos perturbados. Nessa ocasião somos como os tripulantes 
de A Grande Onda de Kanagawa.

Seja qual for a situação que tiver de enfrentar, pode ter uma 
certeza: até mesmo as ondas mais gigantescas caem para a 
frente.

Podemos sofrer acidentes ou passar por momentos em que 
tudo são más notícias, no entanto, aconteça o que acontecer, 
podemos sempre escolher cair para a frente.

Navegue a sua vida com o espírito do ganbatte.
O  aprendiz de marinheiro que não consegue fazer-se ao 

alto-mar porque calculou mal as marés, ao regressar à costa, 
ganhou algo: uma lição.

Faça o melhor que puder. Junte-se às ondas e aprenda com 
elas, tendo em mente que algumas o vão vencer e arrastá-lo até 
à costa.

Há sempre uma terceira opção, a pior de todas: o marinheiro 
que não sai da praia, como a pessoa que espera dentro de casa o 
aparecimento de oportunidades fáceis. Esta atitude condena-o 
a ser um mero espetador da vida; assim nunca aprenderá nada.
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O  filósofo britânico Alan Watts encontrou um elemento 
comum entre as ondas e o ser humano, a sua origem: «Tu não 
vieste a este mundo. Tu saíste dele, como uma onda que surge 
do oceano. Tu não és um estranho aqui».

Além disso, serviu-se do movimento rítmico do mar para 
nos demonstrar que não vale a pena preocuparmo-nos dema-
siado com a repercussão dos nossos atos numa grande escala: 
«És uma função do que o universo inteiro faz, tal como uma 
onda é uma função de tudo o que o oceano faz».

Porque as ondas podem ser uma analogia da vida:

No mar não conseguimos parar as ondas,

e na vida não podemos parar os acontecimentos que a passagem

do tempo traz consigo.

Se ficarmos parados no mar, as ondas engolir-nos-ão.

Se ficarmos parados na vida, a apatia devorar-nos-á.

Se não podes travar a onda,

Transforma-te na onda.

Ganbatte!

G
A
N
B
-2
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Naufragar Navegar as ondas

Só no último instante é que 
vejo as ondas.

Sei antecipar as ondas 
gigantes.

Faço-me ao mar sem avaliar o 
tempo.

Preparo-me a sério para a 
travessia.

Atiro-me à toa para o 
mar-alto.

Pratico com as ondas 
pequenas antes de apanhar as 
grandes.

Confio na sorte.
Confio na experiência que 
me ajuda a prever e a intuir 
melhor.

Fragilidade. Naufrago na 
primeira tempestade.

Resiliência. Adapto-me às 
condições do mar.
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3

TRÊS ANOS SENTADO 
NUMA ROCHA 

(石の上にも三年 ― いしのうえにもさんねん, 
«Ishi no ue ni mo san nen»)

Ao observar o meu gato Tama a descansar sobre uma pedra 
do meu jardim, lembro-me do dito popular «Ishi no ue ni mo 

san nen». É um provérbio que todos os japoneses aprendem em 
criança e que se pode traduzir literalmente como «três anos em 
cima de uma rocha».

O provérbio não o exprime de forma explícita, mas a ideia 
é que, se ficar sentado numa rocha durante três anos, acabará 
por se fundir com ela. Ainda que alguma circunstância na sua 
vida ao princípio possa parecer estranha, se perseverar, aca-
bará por controlá-la.

Por exemplo: se tem um novo emprego, talvez nas primei-
ras  semanas lhe seja difícil estar com desconhecidos a de-
sempenhar uma função que ainda não domina. Mas, com o 
tempo, acabará de certeza por fazer novos amigos e aprender 
lições valiosas que não adquiriria se tivesse desistido logo no 
início.

Conta a lenda que o monge budista Bodhidharma esteve 
sentado sobre uma rocha durante três anos sem se mexer. Aca-
bou por se fundir na pedra ou não? A resposta não interessa, 
o que importa é a vontade que manifestou para o conseguir.
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Monge Bodhidharma sentado sobre uma rocha  

durante três anos.

A figura de Bodhidharma sentado sempre na mesma posi-
ção inspirou a famosa imagem do boneco Daruma, os amule-
tos em forma de ovo que se vendem à entrada dos santuários e 
templos. Os seus olhos estão em branco para que, ao comprá-
-lo, possa pintar um deles com um marcador e pedir um de-
sejo ou firmar um propósito.

O Daruma deverá ficar num local visível da sua casa para 
que, todos os dias, quando o vir, ele lhe sirva de lembrete: que 
desejava quando desenhou o primeiro olho? Só depois de o de-
sejo se cumprir ou de atingir o seu objetivo é que poderá pintar 
o segundo.
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Bonecos Daruma à venda em vários tamanhos.

Na verdade, nem sequer precisa de se sentar numa rocha ou 

de ter um Daruma onde desenhar um olho. Quando decidir 

levar a cabo algo que no início lhe parece impossível, visualize 

a meta que quer alcançar e escreva o seu propósito num papel.

«Ishi no ue ni mo san nen» lembra-nos que a vida não é ape-

nas começar, também exige a determinação de concluir o que 

se começou. Em cima de uma rocha, três anos.
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NA PEDRA QUE ROLA 
NÃO CRESCE MUSGO 

(転石苔むさず,  
«Tenseki koke musaguI»)

A cultura japonesa está cheia de contrapontos que para al-
gumas pessoas podem parecer contradições. Eu gosto de pen-
sar que é uma forma pragmática de lidar com as diferentes 
situações por que passamos.

Na vida não existem linhas retas. Assim, ficar sentado na 
mesma rocha durante três anos, como diz o provérbio popular 
mencionado no capítulo anterior, nem sempre é a melhor estra-
tégia. Há que aprender a saber quando não vale a pena conti-
nuar a insistir.

O idioma japonês é ambíguo por natureza, e os japoneses 
apreciam as ambiguidades pelo facto de estas permitirem ser-
-se flexível de acordo com a situação.

O  provérbio ocidental «Na pedra que rola não cresce 
musgo» é também flexível, e talvez seja por isso que me pa-
rece tão sugestivo. Trata-se da adaptação por parte de Públio 
Siro (85-45 a.C.) do provérbio latim «Lapis qui volvitur algam 

non generat». O sentido original que o escritor latino preten-
dia comunicar é que os nómadas, as pessoas que estão sem-
pre em movimento, sem ganharem raízes em nenhum lugar, 



Ganbatte – O segredo japonês da resiliência e da superação24

fazem-no para preservarem a sua liberdade e a sua indepen-
dência. Para Públio Siro, essa atitude era virtuosa.

Séculos mais tarde, Erasmo de Roterdão reinterpretou o 
provérbio e escreveu, também em latim, «Musco lapis volutus 

haud obvolvitur»,» que se pode traduzir como «O musgo não 
pode crescer numa pedra que se move». Para Erasmo de Ro-
terdão, ser como uma pedra imóvel é sinónimo de inércia; é 
preferível ser ágil e estar sempre a rolar, adaptando-se a novas 
situações.

Este dito inspirou Bob Dylan a compor a sua famosíssima 
canção Like a Rolling Stone, uma das melhores canções da His-
tória. Mas deixemos a pedra de lado e foquemo-nos no musgo: 
é bom ou mau?

Para os japoneses, o musgo é muito importante e especial. 
De facto, a palavra «musgo» (koke, 苔) aparece no hino nacio-
nal japonês, que todos os japoneses aprendem em criança:

Kimigayo wa

Chiyo ni yachiyo ni

Sazare-ishi no

Iwao to narite

Koke no musu made

Que o teu reino

continue por mil, oito mil anos,

durante gerações,

até que as pequenas pedras

cresçam até se tornarem grandes rochas,

até que o musgo as embeleze.

Ainda que o musgo para nós seja belo, na hora da ver-
dade, quando usamos a versão japonesa de «Na pedra que rola 
não cresce musgo» (転石苔むさず, «Tenseki koke musagu»), 
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fazêmo-lo tanto segundo a interpretação de Erasmo de Roter-
dão como segundo a de Públio Siro.

Tudo depende do ponto de vista:
Se ficar parado e começar a crescer «musgo mau» em cima 

de si, é tempo de começar a rolar.
Se estiver sempre a rolar, sem deixar que cresça o «musgo 

belo», é tempo de fazer uma pausa e de se manter firme.
A grande questão é: como saber se é melhor ficarmos para-

dos ou continuarmos a rolar à procura do objetivo seguinte?
Só você pode responder a isto. O importante é não se sentir 

preso.
Neste livro partilharei consigo algumas das minhas ferra-

mentas favoritas, mas não se esqueça de que possui os seus 
próprios recursos para mudar em qualquer momento, se-
gundo a sua situação pessoal.

Seja flexível.
Mudar de estratégia e acrescentar mudanças à sua vida é 

bom: num dado momento pode ser uma pedra que rola veloz 
e de forma incansável e, num outro, para e deixa que cresça 
musgo fresco à sua volta.


