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RESUMO
RIBEIRO, E. W. Budismo e Daseinsanalyse: reflexões sobre a possibilidade de resistência à
técnica. Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Psicologia – Fundação Hermínio Ometto FHO: Uniararas, Araras, SP. PP.82, 2018.
A partir de algumas experiências vividas durante o curso de Psicologia e da leitura de um artigo
de Tapas Kumar Aich, no qual Aich cita Allan Watts, que afirma ser a psicoterapia a única coisa
que se aproximaria, no ocidente, do budismo - compreensão esta que foi reiterada por Carl Jung
sobre o Zen Budismo - houve a necessidade de esclarecer as possíveis relações entre Budismo e
psicoterapia no mundo ocidental. Iniciei esse caminho de aproximação na graduação, antes
mesmo de elegê-lo como tema de pesquisa, quando fui apresentado à filosofia de Heidegger, a
fenomenologia, aprendidos durante a graduação. Houve a compreensão de que existem muitos
termos que se aproximam aos da filosofia budista. Isso acabou definindo a Daseinsanalyse como
a psicoterapia escolhida para a discussão do tema, pois esta é uma terapia baseada no conceito do
Dasein (Ser-aí) de Heidegger. Indo além, Pompéia entre outros autores, trazem a ideia de que a
psicoterapia para a Daseinsanalyse é uma maneira de resistência à técnica apontando também que
a tarefa da terapia daseinsanalítica é cuidar do paciente com o propósito de ampliar sua liberdade.
Portanto, a questão de pesquisa que me guiou foi: quais as possibilidades do Budismo e da
Daseinsanalyse contribuírem para uma resistência à técnica? Pois vivemos em uma era da
técnica, mais preocupada com o prático, eficiente e rápido, mais imersa no pensamento que
calcula e mais longe do pensamento que medita, que contempla e que se abre ao mistério da vida
e às possibilidades de ser. Para tanto, primeiramente esclareceu-se as nuances da Daseinanalyse e
da compreensão do Budismo dada pelo Lama Samten. Então, elegeu-se a discussão sobre Região
e serenidade (em Heidegger); os ensinamentos sobre vacuidade, natureza e sabedoria primordial
como ponto de convergência dessas duas tradições; e como possibilidades de libertação da era da
técnica.
Palavras-chave: Psicologia Existencial; Budismo; Psicoterapia; Fenomenologia; Liberdade

ABSTRACT
RIBEIRO, E. W. Buddhism and Daseinsanalyse: reflections on the possibility of
resistance to the technique. PP.82. Final Work of the Psychology Course – Fundação
Hermínio Ometto – FHO: Uniararas, Araras, SP. 2018.
From a few experiences during the Psychology graduation and reading an article by Tapas
Kumar Aich, in which Aich quotes Allan Watts, who claims to be psychotherapy the only
thing that would approach Buddhism in the West - understanding that was reiterated by
Carl Jung on Zen Buddhism - there was a need to clarify the possible relationships between
Buddhism and psychoterapy. I began this path of approach at the undergraduate level, even
before I chose it as a research topic, when I was introduced to the philosophy of Heidegger,
phenomenology, learned during the graduation. It has been realized that there are many
terms that approximate those of Buddhist philosophy. This ended up defining
Daseinsanalysis as the psychotherapy chosen for the discussion, because this is a
psychotherapy based on the concept of Heidegger's Dasein (Being-there). Pompeia among
other authors, bring the idea that psychotherapy for Daseinsanalysis is a way of resistance
to the technique also pointing out that the task of Daseinsanalytic psychotherapy is to take
care of the patient with the purpose of extending his freedom. So the question of research
that guided me was: what are the possibilities of Buddhism and Daseinsanalysis to
contribute to a resistance to technique? For we live in an age of technique, more concerned
with the practical and efficient, more immersed in the calculative thinking and further away
from the meditative thinking, that contemplates and opens to the mystery of life and the
possibilities of being. For this, the nuances of Daseinanalysis and the understanding of
Buddhism given by Lama Samten were first clarified. Then the discussion on Region and
serenity (in Heidegger) was elected; the teachings on emptiness, primordial wisdom and
nature as the point of convergence of these two traditions; and as possibilities of liberation
from the age of technique.
Keywords: Existencial Psychology; Budhism; Psychotherapy; Phenomenology; Freedom
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1 - Apresentação
Foi a partir de algumas experiências vividas durante o curso de Psicologia, de meu
crescente interesse pela temática budista desde o início da graduação e partindo da leitura de um
artigo de Tapas Kumar Aich (2013), que me veio a necessidade de esclarecer algumas possíveis
relações e reflexões entre budismo e psicoterapia1 daseinsanalítica em nosso mundo ocidental.
Em específico as possíveis contribuições de ambas para a superação de nossa atual era da técnica,
na qual estamos imersos.
Em seu artigo, Aich (2013) cita Allan Watts, que diz: “Se olharmos profundamente em
formas de vida como o budismo, não encontramos filosofia ou religião como estas são entendidas
no Ocidente. Encontramos algo mais parecido com a psicoterapia”. Aich ainda cita Carl Jung,
que comenta sobre a questão da iluminação no Zen Budismo, quando diz que "O único
movimento dentro da nossa cultura que em parte tem, e em parte deveria ter, alguma
compreensão dessas aspirações para tal esclarecimento é a psicoterapia".
Desde então, escolhi em específico a Daseinsanalyse2 para desenvolver a temática da
psicoterapia, pois foi com a filosofia de Heidegger e a fenomenologia, aprendidos brevemente
durante a graduação de Psicologia, que tive uma compreensão de que existem muitos termos que
se aproximam a termos da filosofia budista. Por exemplo, o conceito heideggeriano de Região
com o da Natureza Primordial ou Búdica ou Vacuidade budista e, também, do ser-aí-no-mundocom com o conceito de coemergência de Padma Samten. Isso acabou definindo a escolha pela
Daseinsanalyse como a psicoterapia escolhida para a discussão do tema, pois esta é uma
psicoterapia baseada no conceito do Dasein (Ser-aí) de Heidegger. Indo além, Pompéia entre
outros autores, trazem a ideia de que a psicoterapia para a Daseinsanalyse é uma maneira de
resistência à técnica, apontando também que a tarefa da terapia daseinsanalítica é cuidar do
paciente com o propósito de ampliar sua liberdade. Portanto, a questão a ser trabalhada neste
trabalho será: quais (se é que existem) as possibilidades do budismo e da terapia daseinsanalítica
contribuírem para uma resistência à técnica?
1

Utilizo do termo psicoterapia por convenção acadêmica, mas a Daseinsanalyse é considerada terapia e não
psicoterapia, por desconsiderar construtos psíquicos.
2
Entre as muitas denominações da Daseinanalyse estão psicanálise existencial (BOSS, 1988), também o termo pode
ser traduzido como psicoterapia existencial, análise existencial, psicologia existencial. Em todas essas possibilidades
o termo alemão Dasein é traduzido por existência (ou existencial). Porém, a radicalidade desse termo alemão e o
sentido de seu uso na filosofia de Heidegger não encontra equivalente tradução em português. Por isso, decidi manter
o étimo alemão.
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Para chegar na definição do objetivo do trabalho, percorri um longo caminho durante
meu curso de graduação, onde comecei a tecer ligações entre o que aprendia sobre a chamada
“psicologia budista” e sua filosofia, com algumas matérias do meu curso de graduação tais como
Filosofia, Sociologia, Psicologia Geral, História da Psicologia, Psicologia Experimental
(Behaviorismo), Análise Aplicada ao Comportamento, Psicopatologia Geral e principalmente as
aulas de Psicologia Fenomenológica. Apesar das ligações esboçadas, não cabe neste trabalho
aprofundar essa questão, apesar de ser possível que psicólogos formados ou estudantes,
arrisquem tecer possíveis ligações nas entrelinhas do capítulo sobre o budismo, a partir das
teorias de seus respectivos referenciais teóricos e visões de homem e mundo.
Para esclarecer um pouco o tema budismo utilizado neste trabalho, cabe apontar em que
fonte principal de informações, de maneira de ver o mundo e, qual budismo, me baseio. Ao
iniciar meu curso de Psicologia na FHO, paralelamente aos estudos da grade curricular, me
interessei pela temática budista assistindo palestras ao vivo, através de vídeos, indo a encontros e
lendo livros e textos relacionados ao assunto, na maior parte deles de autoria de Alfredo Aveline,
hoje conhecido como Lama Padma Samten. Aveline, brasileiro natural do Rio Grande do Sul, foi
entre os anos de 1969 a 1994 professor de física da UFRGS e como estudioso e adepto do
budismo, fundou em 1986 o Centro de Estudos Budistas Bodisatva (CEBB) no munícipio de
Viamão (RS). Aveline foi aceito em 1993 como discípulo de Chagdud Tulku Rinpoche, mestre
da linhagem Nyingma do budismo tibetano e, posteriormente, no ano de 1996, foi ordenado lama,
título que significa líder, sacerdote e professor. Ministrando inúmeros cursos, retiros de
meditação e palestras para vários segmentos da sociedade, independente de crenças religiosas,
Padma Samten hoje é um dos maiores divulgadores da cultura budista no Brasil, sendo assim,
utilizarei de seus ensinamentos e de sua visão sobre o budismo tibetano para compor parte deste
trabalho.
O termo buda, proveniente do sânscrito quer dizer “desperto”, ou “iluminado” e para
Samten, essencialmente, Buda não é uma pessoa, mas sim uma condição de liberdade da mente; é
“a natureza completamente liberta dos hábitos, dos condicionamentos grosseiros e sutis”
(SAMTEN, 2001, p.32) e, como vimos anteriormente e veremos mais adiante neste trabalho, a
Daseinsanalyse possui como tarefa também, cuidar do paciente com o propósito de ampliar sua
liberdade, assim como é também tarefa do budismo e dos bodisatvas (praticantes do budismo que
se movem a partir da compaixão para o benefício de todos os seres sencientes). Sendo assim,
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dividindo em quatro grandes capítulos para introduzir os temas principais (um sobre a técnica,
outro sobre Daseinsanalyse, outro sobre budismo e outro aprofundando na filosofia de
Heidegger), tentaremos entender como o budismo e a Daseinsanalyse podem contribuir para uma
ampliação da liberdade dos entes no mundo samsárico (termo budista), pelo reconhecimento de
sua condição de Dasein (termo heideggeriano) e pelo salto para uma nova maneira de se pensar e
viver, como forma de superação do pensar engessado da técnica. O objetivo deste trabalho não é
chegar a uma derradeira verdade sobre o assunto, mas introduzir um convite para uma possível
reflexão e ampliação de visão de mundo, explorando os possíveis sentidos ao dialogar diferentes
matrizes de pensamento.

2 – Metodologia
Por se tratar de um trabalho que aborda a questão heideggeriana da técnica e foge um
tanto dos padrões das ciências tradicionais, buscando então não chegar à uma verdade mas
introduzir possíveis pontos de reflexão sobre o tema, este trabalho está fundamentado,
primeiramente, na perspectiva do paradigma emergente, que Boaventura Santos (1987) define
como contraponto ao paradigma dominante das ciências. Para Santos, o conhecimento científico
está pautado em sua grande maioria no paradigma dominante, que está apoiado na racionalidade
científica, um modelo totalitário que visa ser o único produtor de verdades. Mas, esse pensamento
de entender como funciona o mundo para poder dominá-lo e transformá-lo, que provém do modo
de pensar das ciências naturais, começa a entrar em crise quando alguns campos da ciência como
a mecânica quântica começam a perceber que “Não conhecemos o real senão o que nele
introduzimos [...] senão a nossa intervenção nele” (SANTOS, 1987, p.44). Colocando em questão
a forma única e totalitária da ciência de obter conhecimento a partir de um rigor científico, esta
ciência que se pauta no teste de hipóteses, quantificação e manipulação de variáveis, verificação,
comprovação, com experimentos sempre replicáveis e generalizáveis para serem considerados
verdadeiros.
O paradigma emergente surge com o entendimento de que as verdades são sempre
históricas, parciais e não totais, entende as verdades como construções humanas que coexistem e
coemergem com o sujeito homem. Santos (1987) afirma que no paradigma emergente o
conhecimento é sempre um conhecimento de um recorte da realidade, então, deve-se questionar
as leis científicas e a causalidade implicada, pois as verdades são circunscritas, históricas e
parciais.
Mas, de acordo com Critelli (1996), a discussão sobre método de conhecimento traz
consigo duas questões filosóficas primeiras: o ser e a verdade. Desta interrogação básica surge o
interesse em “se saber e delimitar, entre outros, o melhor caminho, o ângulo mais adequado, a
forma mais plausível de se captar e expressar, verdadeiramente, o que são e como são as coisas”
(CRITELLI, 1996, p.11)
Pretendo então, fundamentar este trabalho no método fenomenológico existencial de
conhecimento, que segundo Critelli (1996), coloca limites no método de conhecimento
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fundamentado pela metafísica, que Heidegger aponta como sendo as principais manifestações
modernas: a ciência e a tecnologia.
Pelo ponto de vista da metafísica, acredita-se que existe uma única via de acesso ao
mundo dos entes, que existe uma verdade una, estável e absoluta, negando a relatividade. O
pensamento ocidental está praticamente todo fundamentado nesse modo de olhar, a ponto de até
hoje ser necessário discutir os critérios pela qual uma perspectiva pode ser considerada
verdadeira (conhecimento científico) ou uma simples opinião (senso comum) (CRITELLI, 1996).
O método fenomenológico existencial abraça a insegurança do ser. Isso não quer dizer
que as outras perspectivas estão erradas, mas este método pretende colocar um limite ao dizer que
um ponto de vista é apenas um ponto de vista e, “a perspectiva do conhecer e a verdade que este
alcança não podem, senão, ser relativas” (CRITELLI, 1996, p.13). Critelli (1996) ainda aponta
que “para a metafísica, o conhecimento é resultado de uma superação da insegurança do existir.
Para a fenomenologia, é exatamente a aceitação dessa insegurança que permite o conhecimento”
(CRITELLI, 1996, p.15). Ou seja, quando proponho a discussão sobre a técnica a partir do
budismo e da terapia Daseinsanalyse, não busco chegar a novas verdades pela metafísica, mas
apenas dialogar com autores a partir da angústia do viver em um mundo de entes transitórios, não
estáveis, mutáveis, sem a pretensão de chegar em qualquer conceito definitivo, mas possibilitar
novos pensamentos e novos horizontes para o campo de saber das psicologias.
É interessante notar também, que a própria metodologia fenomenológica conversa
diretamente com o budismo e seus conceitos de vacuidade e impermanência ao dizer que

Apesar de, em nosso cotidiano, empenharmo-nos em formar estruturas a que
possamos pertencer, criando redes de relações que funcionam como redes de
aprisionamentos, é este aprisionamento que, em sua absolutidade, é ilusório [...]
a segurança não está em parte alguma. E isto não é uma deficiência do existir
como homens, mas sua condição, quase como sua natureza. (CRITELLI, 1996,
p.19).

Assim, este trabalho, visa a se articular no âmbito da existência e da relatividade das
coisas, procurando fugir da metodologia tradicional metafísica que é dominante hoje em nosso
mundo ocidental para criar um possível diálogo e despertar a curiosidade sobre o assunto, sem a
pretensão de esgotar suas possibilidades, afinal este trabalho não deixa de ser apenas mais um
ponto de vista.

3 – Método
Para a realização do trabalho, será utilizado do método de pesquisa bibliográfica e um
pouco de pesquisa documental. De acordo com Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é realizada
com base em materiais já elaborados, principalmente livros e artigos científicos. Este será o
método principal do trabalho no que se refere aos temas de psicoterapia daseinsanalítica, mas
também aos da técnica e do budismo, buscando livros e artigos que podem contribuir para o
entendimento do tema. Por se tratar do budismo, uma “religião” histórica com diversas
informações escritas e repassadas por autores e praticantes, também torna-se essencial recorrer
aos livros, pois como Gil (2002, p.45) aponta “Em muitas situações, não há outra maneira de
conhecer os fatos passados se não com base em dados bibliográficos”.
Além da pesquisa bibliográfica, utilizarei do método documental para buscar
informações relevantes ao tema, que são muitas vezes mais elaboradas do que alguns livros, no
formato de vídeos de encontros, palestras e retiros budistas. Por exemplo, os que mais usarei, são
facilitados pelo Lama Padma Samten, que é referência no estudo de budismo atualmente no
Brasil e, seus vídeos e textos na internet são de grande valia para os estudantes e praticantes do
budismo no Brasil.
A pesquisa documental, segundo Gil (2002) vale-se de fontes diversificadas e dispersas
e o intuito é utilizar de documentos “de primeira mão” (GIL, 2002) que não receberam nenhum
tratamento analítico. São documentos que geralmente não se encontram em bibliotecas e como
Gil (2002, p.47) aponta, “convém lembrar que algumas pesquisas elaboradas com base em
documentos são importantes não porque respondem definitivamente a um problema, mas porque
proporcionam melhor visão desse problema” e, o intuito nesse trabalho é justamente esse, trazer
reflexões para entender melhor, no sentido de ampliar a visão sobre como se dá a relação entre
técnica, budismo e psicoterapia daseinsanalítica.

4 – A questão da técnica
Começaremos nossa reflexão então, na tentativa de clarear um pouco a questão da
técnica. Afinal, o que seria isso? Seria técnica a simples definição de algum conhecimento prático
ou instrumental? Seria um ofício ou as tecnologias que estamos acostumados? Veremos que não
é bem assim. A partir de Heidegger, começa-se a pensar na questão da essência da técnica no
mundo Ocidental, o que está longe de ser apenas relacionada a um conjunto de instrumentos, mas
expressa um modo de ser e fazer humano em cultura. Como Critelli aponta:

A técnica, em companhia da ciência, da alocação da arte no campo da estética,
da transformação do fazer humano em cultura e da desdivinação da existência, é
um fenômeno em que se expressa um modo-de-ser da nossa ocidentalidade, sua
tendência fundamental. (CRITELLI, 2002, P.84)

E segundo o próprio Heidegger (1972 apud CRITELLI, 2002 p. 84):

Se pensarmos a técnica a partir da palavra grega téchne de seu contexto, técnica
significa: ter conhecimento na produção, técnhe designa uma modalidade de
saber. Produzir quer dizer: conduzir a sua manifestação, tornar acessível e
disponível algo que, antes disso, ainda não estava aí como presente. Este
produzir vale dizer o elemento próprio da técnica, realiza-se de maneira singular,
em meio ao Ocidente europeu, através do desenvolvimento das modernas
ciências matemáticas da natureza. Seu traço básico é o elemento técnico, que
pela primeira vez apareceu em sua forma nova e própria, através da física. Pela
técnica moderna é descerrada a energia oculta da natureza, o que se descerra é
transformado, o que se transforma é reforçado, o que se reforça é armazenado, o
que se armazena é distribuído. As maneiras pelas quais a energia da natureza é
assegurada são controladas. O controle, por sua vez, também deve ser
assegurado.

Na Grécia, complementando com o que Pompéia e Sapienza trazem, techne era
relacionado ao fato de que “[...] alguma coisa que ainda não era passava a ser. Isso era produzir
(poiesis) e produzir implicava a presença de uma techne” (POMPEIA e SAPIENZA, 2011,
p.126), apesar de existir a compreensão na época de que existiam coisas não produzíveis também,
mas hoje, como apontado pelos autores, o que não é encaixado como produção já não é nem mais
digno de ser pensado.
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A questão da técnica então, tem muito a ver com a ilusão de controle que o homem tem
a partir de um modo de enxergar a realidade, a partir de pontos de vistas limitantes, que tem suas
bases nas ciências matemáticas da natureza.
Sendo assim, tudo fica subordinado a um ponto de vista ou modo de agir engessado da
técnica. Olhamos para os elementos naturais, por exemplo, e estes automaticamente tornam-se
reservas para produção, as florestas se tornam reservas de madeira e os rios potenciais
hidrelétricas para produzir energia.
Como Critelli nos exemplifica:

É dentro desse movimento que podemos entender, por exemplo, a produção da
energia hidroelétrica. Primeiro há o desocultamento da energia na força da queda
d’água, depois isolamos e apanhamos essa energia transformando-a, trabalho
realizado pelas usinas. Em seguida, reforçamos seu potencial e a armazenamos,
para então, através da construção de redes, distribuí-la para os seus diversos
usos. Todo esse processo exige um asseguramento, isto é, a certificação de que
poderá ser sustentado e repetido sempre que necessário. O que garante o
asseguramento do processo é o pensamento que calcula as possibilidades de sua
realização, e que é do domínio do que Heidegger chama ciências matemáticas da
natureza, através da física moderna. Tal processo produtivo não se circunscreve
à interferência nos processos da natureza, mas se alastra a todo agir humano e
de tal sorte que essa interferência requisita e propõe todos os nossos saberes,
produções e comportamentos. O modo de agir (ou ser, no caso) do homem
ocidental tornou-se técnico. Trata-se de uma orientação de conduta que
aplicamos a cada gesto e em relação a tudo. É esse o único modo que
entendemos ser possível no trato de nossa existência e do que quer que nela se
apresente. Como olhamos para o mundo e para o existir desde essa ótica
técnica, tudo o que faz parte do mundo fica subordinado a ela. (CRITELLI,
2002, p.85, grifos meus).

Ou seja, nossa época, segundo Pompéia e Sapienza, tornou-se uma época na qual “não
há mais lugar para mistérios, para nenhuma dimensão encoberta, para nada que recue diante do
poder da razão e da vontade” (POMPEIA e SAPIENZA, 2011, p.124), todo o real é visto como
algo a ser explorado, com alguma finalidade.
Diante dessa orientação que culmina também no progresso científico, a vontade de que
tudo possa ser controlado aumenta, como apontam Pompeia e Sapienza (2011) e, estes ainda
adicionam que pelo fato da técnica ser muito competente para alcançar resultados, ela representa
um grande instrumento de controle e como sabemos, ter controle é ter poder.
Segundo Pompeia e Sapienza (2011) o que fascina no poder é que este nos permite fazer
o que quisermos. Mas como bem sabemos, pelas diversas experiências que temos nesta vida, o

9

poder pode ser um tanto ignorante e excludente quando usado para subjugar forças e outras
possibilidades para fora do horizonte, garantindo assim o seu espaço como verdade.
Voltando à questão da técnica, historicamente, de acordo com Critelli (2002), vigora no
Ocidente uma interpretação do ser desde Platão e do Aristotelismo, que se intensifica com
Descartes e o pensamento científico atual, que começa a definir os entes, limitando então o ser,
pois esse pensamento acaba criando a necessidade de métodos rigorosos para se chegar às
verdades e definir os entes a partir da indução, dedução e comprovação, a partir da lógica, ou
seja, uma definição produzida cientificamente.
Seguindo pelo pensamento cartesiano então:

[...] o juízo ou a definição do ente (o ser) ganha uma restrição. O que importa ao
pensar é a mensuração e o cálculo do ente, única maneira de se garantir e
assegurar sua manifestação. O pensamento, através do Cógito ou Razão,
certifica-se do ente. O método inicialmente apresentado por Aristóteles para se
obter o conceito dos entes e que se voltava para a obtenção de sua essência ou
substância é alterado desde a modernidade em favor da observação,
classificação, generalização, previsão e controle dos entes — obras do cálculo da
Razão. O que puder ser apreendido por esse processo metodológico é então
reconhecido como real. (CRITELLI, 2002, p.86).

Sendo assim, aquilo que é real torna-se limitado, mostrando-se sempre de uma mesma
maneira, sempre baseada no pensamento calculante, que dita aquilo que pode ser considerado
verdade e a maneira como pode ser considerado. Desconsiderando todas as outras possibilidades
de interpretar o real. Ou como Critelli aponta:

Em outras palavras, o real é a idéia do real. A representação calculadora,
portanto, não olha para o real a partir dele mesmo, mas das possibilidades
representativas da razão. Olha para a lente com que se deve olhar para o real e,
então, requisita o real a partir dela. Ao ajustá-lo à medida da lente, a
representação calculadora realiza uma certa provocação (pró-vocação) do real.
Ela o convoca a mostrar-se sempre da mesma maneira. Lança o real diante de si
como objeto dessa provocação representativa. Assim, opera em relação ao real
um controle sobre sua possibilidade de manifestação. (CRITELLI, 2002, P.86).

Critelli diz então que essa maneira de existir abrange tudo o que pode ser, do existir dos
homens no cotidiano até a economia e as ciências, de maneira globalizada, tornando-se um modo
de ser que nos define enquanto civilização. O agir técnico que criamos, é assim, lançado de volta
a nós como única possibilidade de ser.
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Mas, e todas as outras possibilidades de ser, que são ocultadas pelo agir técnico? E o
mistério que surge de uma posição de abertura, de aceitação do não saber, a partir de um lugar de
não reatividade, mas de um estado lúcido de nossas construções? O que é possível a partir daí? É
este mistério onde as coisas não estão fixas que é um lugar fascinante! Esse mistério nos
impulsiona à curiosidade de ir além.
Critelli (2002) aponta que a técnica não é nada mais que a tentativa de tornar fixo o ente,
enrijecer e automatizar, ao mesmo tempo que busca se impor como a maneira de ser mais
importante numa eterna correção daquilo que está inadequado, que seriam todas as outras
possibilidades de ser. Garantindo então o primado de seu domínio como maneira de existir. Um
existir que é baseado no controle das possibilidades de manifestações e que visa a existência de
um mundo baseado na produção. O que faz com que todos que vivemos nele não saibamos nem
lidar e nem nos comportar de outra maneira senão baseados na perspectiva da produção, da
técnica.
Heidegger (1959) então, ao discutir sobre a técnica, divide os nossos pensamentos em
duas categorias: o pensamento que calcula (das rechnende Denken) e a reflexão (Nachdenken),
ou pensamento que medita (ein besinnliches Denken), reforçando que ambos são pensamentos
legítimos e necessários, ambos à sua maneira. Uma verdade não é superior à outra, mas se
complementam e, idealmente, é interessante que sejam equilibradas.
O homem atual está em fuga do pensamento, como aponta Heidegger, mas essa ausência
de pensamentos não é puramente vazia, fugimos para o pensamento calculante, Heidegger (1959,
p.12) diz que esta “fuga-aos-pensamentos é a razão da ausência-de-pensamentos”, que deriva do
homem não querer ver esta fuga, levando-o a conclusões que negam que ele está fugindo do
pensamento, afirmando justamente o contrário. Este homem dirá que

em época alguma se realizaram planos tão avançados [...] tantas pesquisas [...]
investigações de forma tão apaixonada como atualmente. [e Heidegger coloca
para reflexão:] Com toda certeza [...] Um tal pensamento será sempre
indispensável. Mas convém precisar que será sempre um pensamento de um tipo
especial. [Este seria] o pensamento planificador e investigador. Este pensamento
continua a ser um cálculo. [...] O pensamento que calcula faz cálculos [...] corre
de oportunidade em oportunidade. O pensamento que calcula nunca pára, nunca
chega a meditar. (HEIDEGGER, 1959, p.13, complementos meus).
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O pensamento que calcula, portanto, como Heidegger aponta, não é um pensamento que
medita e que reflete sobre o sentido que rege tudo o que existe. É isto que ele quer dizer quando
diz que o homem atual foge do pensamento. Heidegger ainda diz que é necessário grande esforço
para pensar a partir do pensamento que medita, requer muito treino, no sentido de buscar algo,
“Contudo, tal como o lavrador, também tem de saber aguardar que a semente desponte e
amadureça” (HEIDEGGER, 1959, p.14). Ou como ele diz quando cita Johann Peter Hebel: “Nós
somos plantas que – quer nos agrade confessar ou não -, apoiadas nas raízes, têm de romper o
solo a fim de poder florescer no Éter e dar frutos” (HEIDEGGER, 1959, p.15), florescer e crescer
“em direção à extensão (Weite) do céu e do espírito” (HEIDEGGER, 1959, p.17), para não
cairmos naquilo que hoje é difícil de se extirpar: a questão do planeamento, do cálculo e da
automatização.
Quando nos prendemos ao modo de funcionar das modernas ciências, tomando como
pré-concepção que elas são o caminho verdadeiro para uma vida feliz e mais certeira, nos
afastamos da meditação sobre nossa atual era por esquecermo-nos de refletir. Passamos a
entender o mundo como objeto, como já mencionamos com o exemplo da hidrelétrica de Critelli.
Como Heidegger (1959, p.21) nos aponta: “uma coisa é termos ouvido ou lido algo, isto é, termos
tomado conhecimento disso, outra é conhecermos, isto é, reflectirmos (bedenken) sobre o que
ouvimos e lemos”.
Mas a técnica em si não é o problema, como já entendemos, segundo Heidegger (1959,
p.21), o que inquieta é
o facto de o Homem não estar preparado para esta transformação do mundo, é o
facto de nós ainda não conseguirmos, através do pensamento que medita, lidar
adequadamente com aquilo que, neste era, está realmente a emergir [...] O
Homem da era atômica estaria assim entregue, de forma indefesa e
desamparada, à prepotência (Übermacht) imparável da técnica. (HEIDEGGER,
1959, p.21-22).

De acordo com Heidegger, o que nos ameaça na atual era da técnica então, é o
enraizamento das obras humanas e, para superar este e criar um novo enraizamento, precisamos
trilhar um caminho de reflexão. A abertura frente a tudo que existe é fundamental para a
superação do modo técnico de existir:

O pensamento que medita exige de nós que não fiquemos unilateralmente presos
a uma representação, que não continuemos a correr em sentido único na direcção
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de uma representação. O pensamento que medita exige que nos ocupemos
daquilo que, à primeira vista, parece inconciliável. (HEIDEGGER, 1959, p.23).

Agora, trazendo o tema para o nível da psicoterapia, entendemos que - assim como todos
os modos de agir ocidentais – ela está permeada pelo pensar ocidental da técnica. É bastante
clichê e, portanto, algo enraizado em nossa cultura, dizer que buscamos a terapia para controlar
alguma situação que nos incomoda, em um desejo de exercer um maior poder pelo controle das
situações e um maior controle de si mesmo. A pessoa busca a psicoterapia para encontrar uma
solução para seu sofrimento. Mas, será que é possível dar uma resposta simples e direta a um
paciente que procura um terapeuta? Será que é saudável para a existência humana, que uma
psicoterapia funcione nos moldes da técnica, no intuito de produzir com rapidez o que o paciente
pede e retirar dele o mal que causa seu sofrimento? Ou será que estaríamos atropelando o
processo de apropriação da verdade de sua própria história? É preciso atravessar a questão da
técnica na psicoterapia também. Pompéia e Sapienza (2011) parecem nos apontar que a
psicoterapia pode ser um instrumento de resistência e superação à técnica.
A possibilidade de tentar controlar o problema, de dominá-lo, subjugá-lo para que a
pessoa seja liberta, segundo Pompéia e Sapienza (2011), não é a melhor possibilidade. Critelli
(2002) diz que o caminho que permanece desconhecido, que nunca foi percorrido de fato em
nosso mundo Ocidental, reside na renúncia decisiva do domínio e controle sobre o ente na
perspectiva técnica e a entrega ao ser em seu poder-ser. Então, discutiremos ao longo do trabalho
algumas possibilidades para lidar com o modo de ser da técnica atual mediante à conversa sobre
os assuntos da psicoterapia daseinsanalítica e do budismo, tentando trazer pontos de reflexão para
novas possibilidades de enxergar o mundo e lidar com a questão da técnica que nos limita um
tanto a visão. Para isso, faremos a seguir uma introdução à Daseinsanalyse e uma introdução ao
Budismo para pensar possibilidades de resistência a esse engessamento da técnica.

5 – Introdução à Daseinsanalyse
5.1 – Dasein e a História
Como iniciamos falando da técnica em Heidegger, o leitor pode até ter se perdido em
alguns conceitos do filósofo. Para atravessar isso, esse capítulo pretende esclarecer um tanto de
alguns conceitos heideggerianos e também introduzir a Daseinsanalyse para o leitor, para
começarmos a pensar numa possível proposta para a superação e resistência à técnica.
A Daseinsanalyse, que também é conhecida como Análise Existencial, Psicoterapia
Existencial ou Daseinsanálise, é uma forma de psicoterapia fundamentada no conceito de Dasein
do filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976). Para dar início à discussão sobre
Daseinsanalyse, precisamos entender a sua história e quais as bases que a fundamentam, para
isso vamos fazer uma breve retomada histórica e conceitual.
Sobre o surgimento da Daseinsanalyse, a Associação Brasileira de Daseinsanalyse
(ABD) já indica que:
As designações de "Análise do Dasein" e “Dasein Analyses” apareceram pela
primeira vez na obra de Heidegger - Ser e Tempo – em 1927. Esses dois termos
tinham como objetivo denominar a explicitação filosófica dos “existenciais”,
isto é, das características ontológicas constituintes do existir humano. Heidegger
descreveu como “existenciais” a abertura original ao mundo, a temporalidade do
homem, sua espacialidade original, sua afinação ou estado de humor, seu estarcom-o-outro, sua corporeidade, [...] e seu caráter de ser mortal. A análise desses
“existenciais” foi chamada de Daseinsanalytik. (ABD, 2018a online).

Um conceito chave para entender a ontologia heideggeriana em sua obra Ser e Tempo
é a concepção de homem como Dasein, que traduzindo literalmente do alemão, significa Ser-aí
(ou aí-ser). Como o professor Marco Aurélio Werle (2003) indica, este termo é usado para
nomear o homem como um ente privilegiado que é capaz de questionar o ser. Dasein seria o
homem que existe imediatamente (e sempre) em um mundo. Esse termo é usado para ultrapassar
a separação sujeito e objeto, dentro e fora, eu e corpo, já que o homem é sempre em relação a
alguma coisa, ele existe em inter-relação com o mundo.
Complementando, Paulo Evangelista (2015) nos esclarece:

Mundo é o termo usado por Heidegger para se referir a tudo aquilo que ser-aí
encontra cotidianamente, que o rodeia. É difícil falar de ‘mundo’ sem parecer
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estar cindindo-o do ser que ele e nele é. Ser-aí é ser-em-o-mundo. É ‘mundo’
que aparece ‘aí’. O termo ser-em-o-mundo é grafado com hífens para mostrar a
unidade de ser e mundo. (EVANGELISTA, 2015, p.74).

Como a Daseinsanalyse surge com Heidegger, cabe esclarecer que Werle (2004), em um
debate sobre a temática Heidegger e o Oriente, diz que Heidegger apontava como o problema de
nossa época e de toda a cultura ocidental, o problema do Ser. A questão do Ser seria a base da
filosofia de Heidegger. Ele parte do fato de que existe um esquecimento do ser, que seria o
conceito fundamental para o pensamento de Heidegger. Segundo Werle (2004), o pensamento
ocidental desde Platão até Nietzsche, esqueceu-se do ser (isto é, da verdade e dos estados de
todas as coisas, incluindo o próprio homem).
A estrutura de nosso pensamento ocidental tornou-se então, limitada. Ao esquecermos
da questão do Ser (um dos “efeitos” da era da técnica), nos esquecemos da abertura de
possibilidades que permite que os entes existam. Como veremos no decorrer deste trabalho, isso
tem uma consequência muito profunda no modo de pensar e de enxergar a realidade de nosso
mundo ocidental atual, pois, com uma certa entificação do mundo que construímos, com uma
confusão que criamos ao colocar o ente como igual ou equivalente ao ser, as coisas se tornaram
muito confusas, tudo parece ter um aspecto muito sólido, engessado, perdendo a fluidez
característica da vida, esta, que permanece sempre em movimento e transformação.
Werle (2004) diz que entre os filósofos da humanidade, depois de Parmênides e
Heráclito até Nietzsche, foi o pensamento dos entes que vigorou e não o do ser. Mas o que seria o
ente e o ser? Essa é uma questão que Heidegger meditou (no sentido de pensar sobre) por
décadas, para entender a diferença ontológica entre ser e ente.
De modo grosseiro, pois aprofundaremos mais adiante no decorrer deste trabalho, o ente
é tudo aquilo que pode ser, de alguma forma mesmo que precária, definido (de-finido) ou
delimitado (de-limitado) e, o ser, seria aquilo que permite que aquela coisa seja, que algo seja.
Como Werle (2004) pontua “ente é a base material de algo que é”. Mas não material no sentido
de ser fisicamente sólido e palpável, seria algo que pende mais para aquilo que se apresenta em
nossa experiência como já dado, de certa forma limitado por nossas intencionalidades, que
produzem como que um afunilamento da abertura do ser.
Essa abertura, a ABD (2018) define de maneira simplificada como entendida para a
Daseinsanalyse - que toma a existência como essencialmente aberta:
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Essa abertura consiste no poder compreender as diversas referências
significativas que vêm ao encontro do ser-aí (Dasein). A existência pode ser
comparada a uma clareira transparente e estendida para o mundo, onde tudo, do
mais próximo ao mais longínquo, tanto espacial como temporalmente, pode vir a
seu encontro. O existir humano é sempre um “ek-stare” no sentido próprio desse
termo, é um poder encontrar-se numa livre relação com aquilo que se oferece a
ele na abertura iluminadora de seu mundo. (ABD, 2018b online).

Agora, esclarecendo e exemplificando a questão dos entes serem a base material, mas
não simplesmente algo sólido e palpável fisicamente, como discutido logo atrás, segundo Chauí
(2000, p.304-305), os entes podem ser divididos em algumas estruturas ônticas, como por
exemplo: os entes materiais reais ou artificiais, que seriam aquilo que entendemos como as coisas
reais (pedras, frutas, metais, computador, cadeira, etc.), os entes podem ser também entes ideais,
como ideias concebidas por pensamentos científicos e lógicos (energia, diferença, número,
quadrado, frequência, psíquico, etc.), podem ser entes como valores (positivo, negativo, beleza,
feiúra, verdadeiro, falso, etc.) e até podem ser entes que pertencem a uma realidade que
chamamos de metafísica (como exemplo a divindade, o mundo como unidade, a verdade como
algo imutável etc).
Como vimos que os entes se categorizam em estruturas ônticas, cabe esclarecer um
pouco o que seria ôntico e sua diferença do ontológico para que fique um pouco mais clara a
questão dos entes e do ser, antes de prosseguirmos. O ôntico refere-se a uma dimensão concreta
ou material do ente, como falamos anteriormente, e Bunnin e Yu (2007) caracterizam o ôntico
como uma ontologia “regional”, ou delimitada. Pois ela se ocupa dos entes e não da questão do
ser, já que esta seria uma questão da ontologia. A ontologia, segundo Chauí, estuda “os entes ou
os seres antes de serem transformados em conceitos das ciências e depois que nossa experiência
cotidiana sofreu o espanto, a admiração e o estranhamento de que eles sejam como nos parecem
ser, ou não sejam o que nos parecem ser.” (CHAUÍ, 2000, p.307-308). Ou em outras palavras
“estuda as essências antes que sejam fatos da ciência explicativa” (CHAUÍ, 200, p.308). Ou
ainda: a ontologia pode ser considerada como o estudo do ser, da essência dos entes, antes de nos
familiarizarmos, de nos acostumarmos e de nos relacionarmos com eles como se nos fossem
coisas já dadas, como algo de nosso cotidiano, como aquilo que não causa espanto, que não causa
mais estranheza. Chauí ainda exemplifica:
Pergunto, por exemplo, “Que horas são?”. A ontologia indaga: O que é o tempo?
Qual a essência da temporalidade? [...] Ana me diz: “Ouvi uma música
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belíssima, não essa coisa feia que você está escutando”. A ontologia indaga: O
que é a beleza e a feiúra? Existem o belo em si e o feio em si, ou beleza e feiúra
são avaliações e valores que atribuímos às coisas? O que é um valor? [...] Como
se observa, a ontologia investiga a essência ou sentido do ente físico ou natural,
do ente psíquico, lógico, matemático, estético, ético, temporal, espacial, etc.
Investiga as diferenças e as relações entre eles, seu modo próprio de existir, sua
origem, sua finalidade. O que é o mundo? O que é o eu ou a consciência? O que
é o corpo? O que é o outro? O que é o espaço-tempo? O que é a linguagem? O
que é o trabalho? A religião? A arte? A sociedade? A história? A morte? O
infinito? Eis as questões da ontologia. (CHAUÍ, 2000, p.308).

Agora, voltando à história, de acordo com a ABD (2018a), como vimos: “O intuito
principal de Heidegger foi esclarecer o sentido do Ser enquanto tal” e tenta realizar esse
esclarecimento em sua primeira grande obra de 1927 Ser e Tempo, mas “As explicitações do
existir humano que aparecem em Ser e Tempo devem ser consideradas como uma primeira etapa
no caminho de seu pensamento. Não foi sua intenção fazer uma antropologia” (ABD, 2018a
online). Antropologia, no sentido de criar bases ônticas para o fundamento de um entendimento
de homem, para que servisse de base, por exemplo, para as ações da psiquiatria.
Werle (2003) aponta que a questão do Dasein em Heidegger
é investigada tanto segundo a máxima da fenomenologia, do ‘ir às coisas elas
mesmas’ [zu den Sachen selbst], quanto com a máxima da ‘interpretação no
horizonte da compreensão’, proposta pela hermenêutica. (WERLE, 2003, p.99).

E nesta investigação, um pressuposto fundamental da Daseinsanalyse é que “a
existência que se manifesta ao Dasein é sempre primeiramente concernente ao Dasein mesmo”
(WERLE, 2003) ou seja,

Heidegger nega a ideia de que em filosofia é preciso estabelecer um princípio
primeiro como a base inabalável e segura de um sistema filosófico [...] A
analítica existencial tem de partir, portanto, do ser que é sempre [Jemeinigkeit]
do Dasein, que apenas pertence a ele, e não se acomodar previamente numa
teoria que explique de fora o que é a existência humana (por exemplo, a partir de
uma antropologia ou de uma investigação empírica do que seja o homem nos
diferentes povos). (WERLE, 2003, p.99-100).

Portanto, cabe ressaltar que a Daseinsanalyse procura não se fundamentar em verdades
metafísicas, nem se acomodar em teorias que expliquem de fora da experiência do próprio
homem como Dasein (Ser-aí), o seu sentido de ser, ou o sentido das coisas.
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Mas, deixando de aprofundar na filosofia de Heidegger neste momento falaremos mais
sobre o surgimento da Daseinsanalyse, pois apesar de sua filosofia ter influenciado diretamente
áreas da medicina, psicologia e psiquiatria, seu intuito não era criar um método para atuar nessas
áreas, já que Heidegger era um filósofo e não um psicólogo ou psiquiatra. É aí que surgem os
precursores da Daseinsanalyse, fundamentados na filosofia de Heidegger: Ludwig Binswanger e
Medard Boss.
Binswanger foi um psiquiatra suíço (1881-1966) que “percebeu a importância da
concepção heideggeriana da essência do existir humano para a Psiquiatria. ” (ABD, 2018a) e foi
Jakob Wirsch, outro psiquiatra suíço, que aconselhou a utilização do termo Daseinsanalyse, que
“era originalmente de ordem puramente filosófica e ontológica, num sentido completamente
diferente, ôntico. ” (ABD, 2018a), ou seja, Binswanger em 1941 apostou em uma Daseinsanalyse
Psiquiátrica, considerando que esta se daria por um caminho fenomenológico para compreender
e descrever as síndromes e sintomas concretos perceptíveis pela psicopatologia, tomando
distância do método científico que prevalecia até então nas áreas da psicanálise e psiquiatria,
investigando e esclarecendo diretamente os significados e relações que os fenômenos
apresentavam a partir deles mesmos. (ABD, 2018).
Segundo Binswanger “o pensamento das ciências naturais era insuficiente para estudar o
comportamento humano, pois deixava de lado o caráter específico da existência, provocando
danos no domínio da psiquiatria” (ABD, 2018a). Apoiando-se assim “na ‘desconstrução’
proposta por Heidegger da ideia cartesiana que divide o mundo em res–cogitans e res-extensa”
(ABD, 2018a). Ou seja, sendo o res-cogitans algo como o sujeito pensante e a res-extensa algo
como a matéria, que existe independente do sujeito, a ideia cartesiana acaba dividindo sujeito
pensante e matéria, ou sujeito e objeto, o que entra em conflito com o conceito de Dasein (Ser-aí)
ou de In-der-Welt-Sein (Em-o-mundo-ser, ou ser-no-mundo) de Heidegger, que entende que
somos inseparáveis do mundo, existimos sempre em relação ao mundo (CRITELLI, 1996).
Ou, como a ABD (2018b) indica:

O homem não é primordialmente um sujeito isolado que só depois entra em
contato com os outros. Ele tem primordialmente o caráter fundamental de sercom-o-outro. Co-existindo, os homens mantêm aberto este mundo “descoberto”,
está sempre em relação com as coisas, ainda quando isso se dá sob a forma da
indiferença. Ele está sempre situado numa relação de proximidade ou de
afastamento com o que se apresenta a ele no mundo. (ABD, 2018b).
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Segundo a ABD (2018b), Binswager fez a descrição daseinsanalítica de diversos casos
de esquizofrenia e mais adiante, por algumas divergências com Heidegger, começou a chamar
sua orientação de pesquisa por fenomenologia antropológica. Voltando a aproximar-se do
pensamento de Husserl, mestre de Heidegger.
É aí que entra Medard Boss (1903-1990), que também insatisfeito com a psiquiatria da
época e curioso com os trabalhos de Binswanger, busca suporte no pensamento de Heidegger por
conta de “preocupações de ordem terapêutica” (ABD, 2018a) na tentativa de criar um novo
método psicoterápico a partir da concepção de homem de Ser e Tempo.
5.2 – Medard Boss e a Psicoterapia Daseinsanalítica
Boss (1997) começa nos contando em seu artigo “Introdução à Daseinsanalyse” que não
foi de livre vontade que se dedicou ao estudo da Daseinsanalyse, mas os pacientes nos primeiros
anos de prática psicanalítica acreditavam cada vez menos nas suas interpretações, principalmente
as dos sonhos. Ele foi perdendo a fundamentação da concepção de modo geral, da medicina e da
psiquiatria.
Boss estudou com Hess, Sigmund Freud e Carl Jung, trabalhando 10 anos com este
último e adiciona: “Seguiram-se posteriormente dois estágios de meio ano cada, um de âmbito
profissional e outro de vida particular num mosteiro, ambos na Índia, que me prepararam de
modo primoroso para a recepção do pensamento filosófico de Martin Heidegger.” (BOSS, 1997).
Creio ser bastante relevante para este trabalho o fato de Boss ter se aproximado do mundo e
pensamento oriental – como ele mesmo diz, que o preparou para um aprofundamento na filosofia
de Heidegger – é interessante, pois isso nos mostra que o pensamento heideggeriano parece se
aproximar bastante da filosofia oriental e do budismo, que são temas centrais deste trabalho.
Boss (1997) se tornou muito próximo de Heidegger, ele conta que parece que foi um
milagre que a partir de seu primeiro contato tenha nascido uma amizade para toda sua vida, então
foram nos encontros com o filósofo que ele construiu os embasamentos de sua teoria para a
prática psicoterápica.
Ele diz que teve muita dificuldade no início para entender a obra “Ser e Tempo” de
Heidegger, enquanto buscava questões sobre o tempo, que se tornou uma questão pessoal
problemática. Boss chegou a desistir por um tempo, mas sempre era puxado de volta para
continuar a leitura, em um sentimento que não o deixava em paz, durando até o fim da segunda
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guerra. Até que em determinado momento, Boss ficou muito curioso com a pessoa de Heidegger,
diz ele ser “a pessoa mais exaustivamente caluniada que já tinha encontrado, preso numa rede de
mentiras de muitos de seus colegas” (BOSS, 2009, p.12) por talvez não conseguirem contestar
seriamente o pensamento de Heidegger e partirem então para ataques pessoais. Além disso, Boss
recebia conselhos de pessoas próximas de que Heidegger era um típico nazista, mas não se
deixou abalar, partiu de um movimento de entender o outro em seu mundo e permitiu que
Heidegger se apresentasse por si próprio em sua experiência, já que esta caracterização negativa
não parecia combinar com a leitura de sua obra. Ao entender que ele não se defendia
publicamente de suas calúnias, tornou-se curioso pela falta de defesa própria de Heidegger,
assumindo sua defesa e decidindo enviar uma carta pessoal em 1947 pedindo ajuda intelectual, à
qual Heidegger respondeu amavelmente e, que segundo Boss, resultou em uma coleção de 256
cartas e 50 cartões postais (BOSS, 2009).
Heidegger confessou a Boss, tempos mais tarde, que ele tinha grandes expectativas em
encontrar um médico que compreendesse seu pensamento, pois tinha a intenção de que seus
insights filosóficos pudessem beneficiar um número maior de pessoas que necessitavam de ajuda
e não ficasse limitado às salas de estudos. Foi então que Boss, a partir de 1959, convidou cerca de
50 a 70 colegas, estudantes de psiquiatria para seminários em sua casa em Zollikon. Estes foram
chamados “Seminários de Zollikon”, onde duas noites por semana, Heidegger dedicava três horas
por noite aos visitantes, o que durou até 1970 quando Heidegger já demonstrava sinais de
cansaço pela idade. A partir daí, Boss começou a pedir ajuda intelectual ao mestre apenas por
cartas (BOSS, 2009).
Boss reflete a partir de suas trocas com Heidegger, que existe a esperança de que os
ensinamentos do filósofo possam servir de contribuição para a humanização de nosso mundo:

Por isso pode-se nutrir a esperança de que os insights fundamentais de Martin
Heidegger, mesmo diluídos, contribuirão para a humanização do nosso mundo,
no sentido mais positivo da palavra. Justamente não no sentido da subjetivação
ainda maior da mente humana chegando ao criar absoluto, mas para submeter-se
ao amar destinado ao ser humano de tudo aquilo que se revela a partir da
abertura do seu mundo e lhe fala como ente. (BOSS, 2009, p. 18).

Esses

encontros

permitiram

então,

pensar

os

fundamentos

da

psicoterapia

daseinsanalítica. A Associação Brasileira de Daseinsanalyse (ABD, 2018b) considera que a
Daseinsanalyse não deve ser considerada apenas mais uma entre outras escolas de Psicologia,
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pois sua abordagem não leva a conclusões científicas, mas é mais uma visão ou caminho da
medicina e da psicologia para o existir. Uma vez que a Daseinanalyse é amparada na
fenomenologia de Heidegger, essa afirmação de ela não se constituir como uma abordagem entre
outras pode ser compreendida da seguinte forma:

O uso do termo ontologia não visa a designar uma determinada disciplina
filosófica dentre outras. Não se pretende, de forma alguma, cumprir a tarefa de
uma dada disciplina, previamente dada. Ao contrário, é a partir da necessidade
real de determinadas questões e do modo de tratar imposto pelas "coisas em si
mesmas" que, em todo caso, uma disciplina pode ser elaborada. (...) Com a
questão diretriz sobre o sentido do ser, (...) o modo de tratar esta questão é
fenomenológico. Isso, porém, não significa que o tratado prescreva "um ponto
de vista" ou uma "corrente", pois, enquanto se compreender a si mesma, a
fenomenologia não é e não pode ser nem uma coisa nem outra. A expressão
"fenomenologia" diz, antes de tudo, um conceito de método. Não caracteriza a
quididade real dos objetos da investigação filosófica, mas o seu modo, como eles
o são. Quanto maior a autenticidade de um conceito de método e quanto mais
abrangente determinar o movimento dos princípios de uma ciência, tanto maior a
originariedade em que ele se radica numa discussão com as coisas elas mesmas e
tanto mais se afastará do que chamamos de artifício técnico, tão numerosos em
disciplinas teóricas. (HEIDEGGER, 1927:2006 p. 56-57).

Como aponta a autora Cardinalli (2000) sobre a Daseinsanalyse, por exemplo, uma
psicoterapia baseada no método fenomenológico pode ser usada como base para uma intervenção
fenomenológica desde que se oriente por não apresentar “proposições teóricas explicativas de
caráter causal sobre o desenvolvimento sadio ou patológico no existir humano” (p. 12) ou,
tampouco, descrever “técnicas psicoterápicas enquanto práticas gerais do agir psicoterápico” (p.
12).
Esta abordagem também busca fazer um caminho para voltar às coisas mesmas e como
elas se mostram a nós, como aponta a fenomenologia. O que não é muito simples, pois
adquirimos o hábito do pensar técnico (como Heidegger diria em suas últimas reflexões sobre a
necessidade da mudança da estrutura do pensamento) onde nosso pensamento está engessado
pelas exigências do explicar científico, o qual estamos acostumados e que nos dificulta a enxergar
sem pré-conceitos a essência das coisas.
Boss (1997) nos conta que o mais essencial que aprendeu com seu mestre, Martin
Heidegger, foi reconhecer o chamado método fenomenológico: “a necessidade de encarar com
simplicidade todas as coisas a nós manifestas, como sendo os dados e fenômenos que são, e
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contemplá-los de espírito recolhido” (BOSS, 1997, p.7) fugindo do dogma científico do tempo de
Freud, “que pretendia ser realidade somente o que se pudesse medir, calcular e prever.” (BOSS,
1997, p.8)
Boss (1997) vai fundamentar então, a partir de Heidegger, que somos como clareiras,
abertos ao espaço do mundo e, no ser-relação, no nosso existir relacionados, nos percebemos
“clareados”, reconhecidos e descobertos na luz de nossa potencialidade perceptiva, existindo
sempre relacionados com alguma coisa. E, a nossa condição de ser-relação comunicando-se do
aberto de nosso mundo “aponta para a espacialidade primordial apropriada a nosso ser como tal
[...] [e] à espacialidade primordial acrescem as dimensões de nossa temporalidade existencial:
passado, presente e futuro.” (BOSS, 1997, p.9).
Mas uma das características da temporalidade primordial está na disponibilidade do
tempo e Boss reflete que à medida que nos utilizamos de nosso tempo “nossa existência o
concretiza em crescimento e maturação e também o consome, e assim a si própria, até que um
dia, suposto que o tenhamos consumido devidamente, possamos morrer morte serena e libertos de
culpa” (BOSS, 1997, p.9).
Ou seja, Boss (1988) aponta como a angústia (que é expressão da possibilidade de não
mais poder ser, de perder a familiaridade com o mundo) e a culpa (de que estamos sempre em
falta por termos que realizar escolhas), na existência (que é temporal, sempre correndo o risco de
deixar de existir), são fatores fundamentais para pensar o sofrimento do Dasein, para nosso
sentimento de aprisionamento e de limitação de nossa abertura. Esse aprisionamento acaba
limitando também nosso sentimento de uma possível e paradoxal plenitude pela apreensão da
implenitude fundamental, pela consciência e aceitação da impossibilidade de uma plenitude
derradeira perante a existência e própria a ela (ao Dasein).
Nossa angústia frente à existência surge basicamente de um medo da morte que se
apresenta ao Dasein como possibilidade, medo real ou físico, ou de desamparo e fechamento no
Dasein quando se percebe a si mesmo. Pompéia (2004) diz que é assustador quando somos
lançados desamparados à indeterminação dos fatos do futuro e não somente do futuro, pois as
significações do passado também são indeterminadas frente ao Dasein, já que nossas experiências
vividas podem ressignificá-las.
A ideia da Daseinsanalyse como forma de (psico)terapia portanto, não é chegar à
cessação e cura do sofrimento, não é com o objetivo de atingir o nirvana e a plenitude, no
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sentido de atingir a paz pela apreensão de uma grande e derradeira verdade sobre a vida, mas a
possibilidade do sofrer em liberdade, experimentando a culpa como apelo sem angústia, “pleno
de serenidade”, como diria Boss (1997, p.13). É importante esclarecer que, quando se diz
angústia dessa maneira, são palavras da tradução de Boss, pois não significa que é realmente sem
angústia, mas sim, a partir dela, seria a angústia como significando medo. Essa confusão se dá
pela tradução do alemão de angst que se traduz por medo. Portanto, quando Boss diz “sem
angústia” ele está querendo dizer de angst, angústia em sua forma ôntica, que seria o medo, não a
angústia ontológica de não poder mais ser. Portanto, experimentar a culpa sem angústia (ôntica,
ou medo) seria o equivalente a entregar-se confiante às coisas, mas sabendo que elas vão acabar.
Para que isso seja possível, é preciso não entrar em uma perspectiva de resolução de problemas, a
ideia é demorar-se junto dos fenômenos e dos sentimentos de angústia e culpa, para que o
fenômeno possa se apresentar por si mesmo como apelo existencial, para que possa ser clareado,
entendido e sentido como ele se apresenta diretamente para nós.
Além disso, como Cardinalli (2000) nos aponta, em uma relação terapêutica, precisa-se
partir da compreensão da existência da própria pessoa, daquilo que faz sentido para sua
existência. Compreendendo assim, que a aproximação feita de nós para nós mesmos, e de nós
com o mundo, possibilite que ampliemos a consciência de nossa própria concepção de modo de
existir no mundo, bem como tomemos conta de nossa familiaridade e não-familiaridade perante
as coisas, ampliando nossa compreensão sobre a abertura do ser e das coisas possíveis de serem.
Paulo Evangelista (2015, p.109) pontua que todo adoecer na Daseinsanalyse “é um
modo de ser e estar restrito na liberdade para responder livremente ao que se manifesta na
clareira de mundo.”, sendo assim, Boss (1988) afirma que a psicoterapia não deve curar, mas
libertar e, segundo Evangelista (2015), para Boss, o processo terapêutico “é um processo
analítico dirigido para a apropriação da existência” e o terapeuta deve aceitar o paciente como ele
é, para que suas possibilidades tenham chance de emergir. Boss (1963, p.71) diz: “Ele [paciente]
precisa tornar-se livre, independente das ideias pessoais, desejos ou julgamentos do analista” e,
livre no sentido de não restrição de suas possibilidades de ser, de sua fluidez do ser, como
Cardinalli (2000) aponta sobre:

A fenomenologia-existencial, ao enfocar o atendimento clínico, prioriza o olhar,
o compreender que apanha, que colhe a manifestação (vindo a ser) do outro
(paciente). Neste movimento de vir a ser, o homem não é, mas está sempre se

23

tornando. Por outro lado, a patologia é compreendida como uma restrição, um
congelamento, um fechamento das possibilidades de ser. (CARDINALLI, 2000,
p. 17, grifo meu).

Assim, na direção contrária da patologia como congelamento, temos a compreensão de
que atuar por uma perspectiva fenomenológica existencial e daseinsanalítica, indica que devemos
entender também a importância das perguntas abertas (sejam elas abertas por nós ou pelas
pessoas que acompanhamos como psicoterapeutas), visto que, quando fazemos uma, é preciso
proteger nossas tendências de chegar a uma conclusão absoluta a fim de sustentar a abertura do
ser-no-mundo: a incerteza frente às possibilidades de ser. A partir de perguntas abertas, de
convites, procura-se buscar, junto da pessoa que sofre, tanto as demandas quanto os sentidos a
partir dela mesma.
Tanto como psicoterapeutas e como sujeitos, Boss já diria que
Somos solicitados a servir de zona livre e aberta ao que quer que exista – visto
que somente nela algo chega a ser, a clarear e a crescer. Como poderia haver
algo, i.é., clarear e ser, não fosse uma abertura-livre, uma zona aberta e ponto de
referência para seu ser, e um lugar que possibilitasse o seu clarear? Contudo, que
não se considere o homem criador autocrático do ser. Ao contrário, pelo ser, ele
é reinvindicado e posto a seu serviço. (BOSS, 1997, p.10).

Sofrer em liberdade, então, é uma possibilidade para lidar3 com o sofrimento
aparentemente sem resolução e inevitável (como apontam também as filosofias orientais), pois a
angústia existencial que o homem do Dasein sofre, vem da expressão de sua abertura de
possibilidades, com uma infinita série de escolhas a serem feitas, sempre com tarefas a serem
cumpridas. Mesmo diante de tantas definições metafísicas, todos somos fadados à liberdade de
escolhas, mesmo que ínfima e isso também pode ser fonte de sofrimento. Como Boss (1997,
p.10) diz:

Afim de que o homem possa sentir algo como culpa, é mister que ao
chamamento referido se alie a liberdade de poder negar-se-lhe. Com efeito, é
precisamente nesta possibilidade de escolha que consiste a liberdade primordial
do homem, a saber, submeter-se ao imperativo fundamental do ser, assumi-lo de
bom grado ou recusar-se-lhe. Não fosse o homem livre para decidir, nem a

3

Lidar, aqui, assume o caráter de acomodar e dar sentido. Que pode ser traduzido na frase de Isak Dinesen,
compilada por Hannah Arendt: “Todas as mágoas são suportáveis quando fazemos delas uma história ou contamos
uma história a seu respeito” (ARENDT, 2008, p.115).
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mínima culpa, lhe poderia ser imputada se faltasse em seu cumprimento ( BOSS,
1997, p.10).

Aprofundando um pouco a culpa, como vimos, Boss aponta angústia e culpa como
sendo fundamentais no homem, apesar de entendermos que a responsabilidade, ou seja, o dar
respostas a um fenômeno pode ser mais saudável para ampliar a abertura de possibilidades de um
sujeito, sem deixá-lo paralisado. Já que, ao abraçarmos a ideia de que as coisas não são sólidas e
a vida é uma experiência onde não existe certo e errado, apenas pontos de vistas, a sensação de
culpa pode vir a ser ressignificada para uma responsabilidade frente ao fenômeno que se
apresenta. Mas como veremos adiante no capítulo sobre Budismo, entendemos que não é possível
um samsara iluminado, ou uma existência iluminada constante. Já que o Dasein, a nossa
existência na vida, é composta de dualidades. Portanto a culpa, nessa perspectiva, nunca deixará
de existir, de surgir. Apesar da possibilidade de ressignificá-la e transformá-la em termos de
responsabilidade, ela não deixa de aparecer. Mas talvez, ao surgir, podemos realizar um
movimento cada vez mais rápido de não permitir que a culpa nos paralise, ressignificando para
uma atitude de dar respostas a. A culpa, portanto, sempre precisa ser atravessada quando surge.
Tendo então entendido o conceito da possibilidade de sofrer em liberdade e da liberdade
fundamental do homem, cabe ao psicoterapeuta daseinsanalítico convocar a estranheza para que o
sujeito tome as rédeas de sua própria existência (o que não significa controlá-la, mas aceitá-la
como acontecimento histórico do qual sempre ativamente participamos). Como Evangelista
(2015) nos indica:

O início do processo psicoterapêutico exige o desfazer a aprisionante trama de
sentido na qual o paciente está enredado, tomando a si mesmo como passivo,
vítima impotente de uma situação, almejando ser transformado pelo poderoso
psicoterapeuta, que detém o saber sobre o ser humano. Esse caminho é
necessário para que eu e paciente nos encontremos como existência. [...] Existir
é alternar momentos em que é ator e diretor da vida e momentos em que é
expectador. Porém, essa liberdade essencial pode se perder, dando lugar a modos
restritos de existir. (EVANGELISTA, 2015, P.110-111).

Ou seja, para a Daseinsanalyse é possível atingir a liberdade perante a existência. Existe
uma liberdade essencial, mas esta pode ser perdida quando o sujeito se fecha – não somente por
escolha dele, mas por diversos fatores da coexistência como ser-em-relação – e se perde em um
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afunilamento existencial, que limita as possibilidades de escolha, não conseguindo responder em
liberdade a tudo que se manifesta em sua existência, em sua condição de clareira no mundo.
Sobre o adoecimento e cura na perspectiva existencial, Boss comenta:
Somente uma terapia consolidada em conhecimentos apropriados à estrutura
básica humana [ser-aí-em-o-mundo-com] será capaz de romper esse círculo
vicioso. É então possível que os doentes se liberem para uma culpa existencial
genuína e verdadeira, experimentando-a de fato como apelo isento de angústia
[aqui no significando ôntico de medo, da palavra angst], pleno de serenidade e
significado, para uma existência de abertura, de clareira do mundo. É óbvio que
não compete ao psicoterapeuta determinar o modo singular do processo dessa
experiência benéfica, durante a cura terapêutica. Há doentes cuja cura desponta
do íntimo próprio, sob forma de experiência profunda. Em outros, ela assume
como idêntica evidência a modalidade de pensamento e de intuição filosófica
libertadora. Outros, ainda, reconhecem de imediato, em visão contemplativa [ou
pensamento meditativo e postura de serenidade], sua integração na fonte de todo
ser. A maior parte talvez alcance aquela velha meta freudiana de reabilitação no
trabalho e no prazer, cobiçando de maneira exclusiva e egocêntrica o poder e o
gozo da vida, sem buscar, porém, a concretização de outras capacidades suas.
Entretanto, também eles hão de trabalhar e desfrutar a vida tanto mais, quanto
mais ou menos estiverem cientes da solicitação para servirem a sua condição
existencial de clareira do mundo, na qual todas as coisas vêm se mostrar e
crescer. (BOSS, 1997, p.13,14, anotações e grifos meus).

E Boss ainda complementa que não basta estar ciente, o existir não deve ser somente
consistido de abertura do mundo, mas é necessário também que a “existência humana [...]
[conste] de possibilidades que lhe permitam agir em consonância com o percebido e desenvolvêlo de um certo modo” (BOSS, 1997, p.14)
Ou seja, quando dizemos que não basta estar ciente, assumimos que a ação é de suma
importância. O ser-com-o-outro e a responsabilidade, ou seja, o dar respostas àquilo que nos é
apresentado é essencial. E para que exista a ação é necessário também reconhecer o mundo, o
outro e, o quanto eles nos influenciam e permeiam nossas ações no mundo, pois como estamos
vendo, somos sempre um ser-aí-em-o-mundo-com. Apesar de sermos nossas histórias únicas e
individuais e sermos convocados à responsabilidade a todo momento, existimos em relação.
Portanto cabe questionar a questão da libertação, da liberdade frente aos
condicionamentos que estamos imersos e que Boss aparentemente aponta como processo
individual. Será que é possível a liberação em meio ao sofrimento de forma individual?
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5.3 – Reflexão: é possível libertação na individualidade?
Muitas vezes, ao ler Boss, pode-se entender que ele parece apontar a libertação como
individual, mas será que com a condição de sermos sempre em relação, ou ser-no-mundo-comos-outros, é possível libertar-se individualmente?
Como Heidegger (1927:2006) já diria, pelo seu termo ser-com, nós existimos
compartilhando mundos com os diversos entes que existem e, indo na contra mão da maioria das
filosofias que se apoiam na ideia de um eu separado dos outros e do mundo e na noção de
indivíduos isolados, Heidegger acredita que no fundo, não existe o eu propriamente. Apesar da
questão do acesso ao eu e o acesso ao outro ser um assunto filosófico complicado.
Ser-com pode ser entendido então como Evangelista (2015, p.84) diz que “mundo é
mundo comum, sustentado coletivamente como um aí compartilhado. ”, ou seja, entendemos que
nossa realidade se dá pelo compartilhamento do mundo, onde o “mundo já é desvelado pelos
mesmos significados e conjuntações que aparecem para todos nós, como um mundo comum. ”
(EVANGELISTA, 2015, p.85). Então é possível entender que há uma relação constitutiva com os
outros, que aquilo que existe nunca é só nosso, tanto quanto dá para entender também, que a
forma de nosso existir como Dasein é sempre com os outros no sentido de que não há
individualidade por si só, justamente por existirmos em relação.
Então ao mesmo tempo que as coisas são nossas, são minhas e são suas, elas são
impróprias, impessoais, ou seja, fazem parte de um lugar de não-meu, como diz Evangelista
(2015, p.86): “todos os modos de ser possíveis são compartilhados.”
Sendo assim, quando pensamos na libertação individual, quando pensamos a
possibilidade de sofrer em liberdade que Boss (1988) aponta, precisamos questionar se é possível
simplesmente escolher sair do sofrimento ou se é necessário articular a nossa relação com o
outro, em sua constituição como Dasein e com a comunidade que acolhe a sua resposta frente ao
mundo. Pensando por este caminho, podemos refletir que quando nos colocamos em ação no
mundo com o outro, ou com a comunidade à qual existimos em relação, nos jogamos na incerteza
da grande abertura de possibilidades, em uma total ausência de controle de que, a nossa ação, que
surge dessa zona de liberdade, será acolhida e validada pelo outro. Quando não é validada, temos
dificuldade em nos libertar.
Tudo parece que fica mais fácil quando o outro nos entende, nos enxerga e nos acolhe
em nosso sofrimento, mas também, pode ser colocada a questão: será que a libertação não pode
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se dar também de forma individual, mesmo que nossa condição seja em relação? No sentido de,
ao apropriar-se de sua história de vida, que sim, foi construída sempre em relação desde que veio
ao mundo, a pessoa ainda possui uma certa liberdade de escolha (mesmo que muitas vezes
limitada) frente aos acontecimentos e aos sofrimentos inevitáveis e incontroláveis da vida.
A convivência parece ser necessidade, o ser-com, o com-viver é condição inexorável de
ser-no-mundo. O acolhimento de nossas ações pelo outro que partilha de nosso ser-com, de nosso
ser-aí-em-o-mundo-com, parece ser sim essencial para uma libertação em meio ao sofrimento, já
que é simplesmente impensável uma existência não relacionada, pois a existência humana, o
Dasein, por definição, existe em ligação, em relação e não possui existência por si só, não existe
um ego separado, pois no mínimo, já nascemos entrelaçados pelas intenções de nossos pais.
Nascemos já com os olhos deles repousando sobre nós, pela existência deles que já se relacionam
conosco com intencionalidade já muito antes de nossas primeiras respirações no mundo, isso
porque nunca fomos indivíduos indivisíveis e isolados, mas desde cedo, desde nossos primeiros
suspiros, existindo nos relacionando, somos eles e neles estamos mesmo em solidão.
Cabe assim, um parêntese aqui, entendendo que somos em relação e que temos a
necessidade do acolhimento em comunidade, nós somos também seres que muitas vezes não
temos a liberdade de escolher diante de alguns fatos que se apresentam em nossas vidas, mas
temos uma certa região de liberdade para escolher como responderemos à existência e àquilo que
se apresenta a nós, até mesmo aos acontecimentos incontroláveis como o não acolhimento
daquele que esperamos que nos acolha (HEIDEGGER, 1927:2006). Essa diferença sutil entre
dois conceitos de liberdade é essencial para uma discussão sobre o tema.
Então, o que acredito ser terapêutico na Daseinanalyse é a questão de, frente àquilo que
eu não controlo, como é que eu decido e me responsabilizo por como eu vou passar, como vou
atravessar aquilo que precisa ser atravessado? Ou seja, qual a minha resposta, qual a minha
responsabilidade frente àquilo? Tanto é possível se iludir gritando: preciso controlar tudo!
Quanto se render ao não controle e a partir disso procurar um caminho que faça sentido. Mas
como achamos esse caminho? Talvez, mesmo paradoxalmente, como é a vida: com a liberdade
individual, mas coletiva, só que individual, acredito que achamos esse caminho sim, em
comunidade. Os encontros com o outro são essenciais, necessários e terapêuticos. Pois o que é a
terapia existencial se não interlocução e ressignificação? É no encontro com o outro que posso ter
uma interlocução e ressignificação de minha existência, que não existe senão em relação.
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Além de entender essa condição, entendemos também pela definição de ser-com, que
todos sofremos por coisas compartilhadas e que como comunidade, estamos de certa forma no
mesmo barco. Assim, uma pessoa pode ser interlocutora do sofrimento do outro, ao mesmo
tempo que aquilo que faz o outro sofrer, pode servir de inspiração para a existência dessa pessoa.
E é nessa troca que vamos procurando a saída frente àquilo que não controlamos. Essa
interlocução é o que nos faz humanos e, é bastante difícil permanecer frente a frente com o nãocontrole, nossa noção de eu, de um ego, teima em querer controlar as coisas.
Temos assim, em meio à necessidade de interlocução, responsabilidade e liberdade para
com as coisas. Não liberdade de que consigamos controlar algo, mas liberdade para nos
responsabilizar (dar respostas) que contribuem para um caminho de libertação em meio ao
sofrimento inevitável. E o caminho sempre se dá em comunidade.
Ou, como Critelli (2002) aponta sobre pensamento de Heidegger e Hannah Arendt:

Cuidar do ser é, então, cuidarmos da nossa própria destinação histórica: como os
indivíduos exclusivos que cada um de nós é, mas ao mesmo tempo em conjunto,
pois a humanidade não nos é dada apenas no singular, mas também no plural;
não existimos, co-existimos. Como bem o explicita Hannah Arendt, não é o
Homem, mas são os homens que habitam a Terra. (CRITELLI, 2002, p.88).

5.4 – Psicoterapia e liberdade
Agora, aprofundando a questão do agir psicoterápico para a Daseinsanalyse, é de
fundamental importância a recuperação do existir para o abrir-se como clareira dos sujeitos que
buscam ajuda em momentos de intenso sofrimento, angústia e culpa, trabalhando suas existências
a partir deles mesmos para que possam vir a “adotar uma conduta mais livre em face das coisas
do mundo” (BOSS, 1997, p.16). Que como discutimos até agora, essa busca pelo sofrer em
liberdade, só é possível com o sofrer em liberdade-com, apesar da complementação das questões
discutidas que apontam para o fato de não termos controle, temos ainda certa liberdade para nos
responsabilizar frente ao sofrimento e à existência, mesmo que em comunidade e dependendo de
certa validação do outro.
Então, pensando na questão da psicoterapia, é importante pensar maneiras de nos
aproximar de nossa história e condicionamentos, para que possamos responder, dar respostas em
posição de maior liberdade, com consciência à vida. Pompéia e Sapienza (2011) nos diz que em
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nosso atual mundo ocidental, buscamos encontrar uma solução para alguma coisa que nos causa
sofrimento, sempre com um pedido para que esta solução consiga lidar com esse sofrimento e
extingui-lo. Geralmente buscando poder sobre o sofrimento, com controle e domínio.
A postura do terapeuta na Daseinsanalyse, segundo Pompéia e Sapienza, deve ser de
oferecer parceria na procura pela verdade da história da pessoa que o procura, caminhando junto
dele para que ele domine, no sentido de domus, que significa casa, morada, ou seja para que ele
se familiarize e crie intimidade com seu sofrimento e aquilo que o incomoda, se aproximando do
problema e dando ouvidos a ele. Sendo assim, nos aproximamos de nosso corpo e damos ouvidos
ao que pede para ser ouvido, ou seja: “dominar o comportamento é ouvir o que o comportamento
diz” (POMPEIA e SAPIENZA, 2011 p.135).
Ao invés de detectar o que é aquilo que acontece com a pessoa que procura o terapeuta,
é importante deter-se no como ela sente o que acontece, como se dá, para que a pessoa se
aproxime de sua vida de maneira significativa e possa “ampliar sua compreensão de como tem
sido seu modo de cuidar de sua existência [...] e também para que veja que nem tudo depende
dela. Podendo se aproximar de si mesmo como uma história que está acontecendo, que está em
aberto” (POMPEIA e SAPIENZA, 2011, p.136). Entendendo como vimos anteriormente, que é
ilusão achar que controlamos tudo.
Segundo Pompeia sobre o encontro terapêutico:
O encontro terapêutico é, ele mesmo, tempo, um tempo privilegiado, a ocasião
em que o paciente pode se aproximar de seu existir [de sua vida, de si mesmo]. É
quando, não importa se passado, presente ou futuro, tudo pode se apresentar a
ele. É quando ele pode se ver como uma história que está acontecendo. O tempo
assim considerado abre para o paciente uma perspectiva de um depois. [...] A
terapia não traz conformismo. [...] Poder habitar a sua história, familiarizar-se
com o que ela comporta de sonhos e de realidade é poder [...] dar ouvidos ao que
pede para ser ouvido. [Esse dar ouvidos] é o que permite aceitar a realidade e ir
além dela, transcendê-la, ganhar uma distância, poder ampliar um horizonte.
(POMPEIA, 2011, p.137-139, complementos meus).

Ou seja, ao dar ouvidos ao que pede para ser ouvido e ao contar uma história ao seu
respeito (que necessariamente se dá em relação com o outro que ouve e entra em interlocução),
sobre como se dá seu sofrimento, o paciente organiza sua realidade ao mesmo tempo que se
permite atravessar seu próprio sofrimento, entrar dentro dele e reconhecer sua história em
construção, entender as forças e dinâmicas que estão em jogo, permitindo que a pessoa amplie
suas possibilidades de ação frente àquilo que antes desorganizado, agora é colocado em
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perspectiva, permitindo uma ampliação de seus horizontes ao mesmo tempo que vai dando
sentido para sua história.
A ampliação de horizontes é essencial para que a pessoa sinta que tem liberdade para
agir de outras formas que antes estavam encobertas, ocultas, e para que possa a partir de sua
angústia, atravessá-la, caminhar em meio a ela, com resiliência e sentido. Dando respostas ao que
se apresenta, junto com o outro, com a comunidade, que a acolhe ou não e, que a partir daí lhe
permita elaborar seu sentido de ser, sendo-aí-em-o-mundo-com.

6 – Introdução ao Budismo
“Quando sentamos em meditação, praticamos inseparáveis de todos os seres”
Mestre Dogen

Para continuar nossa reflexão sobre as possibilidades de diálogo entre budismo e
Daseinsanalyse como possibilidades para se pensar uma resistência à técnica, faremos uma
tentativa de apresentar o budismo, mas sem nos apegar tanto a ele como religião, já que Aich
(2013) em seu artigo, nos apontou como algo que se aproxima a uma psicoterapia.
O budismo pode ser apresentado de diversas formas, não existe uma mais correta que a
outra, são diferentes pontos de vistas que podem ser olhados a partir dos mais diversos ângulos,
entrelaçados por seus respectivos contextos da época. Mas, como o assunto é extenso, para
começar uma breve introdução ao budismo, partiremos então de uma concepção do Lama Padma
Samten (2001), lama brasileiro contemporâneo que apresenta diversos caminhos para entender o
budismo atualmente. Segundo ele, as linhagens budistas “são como diferentes dedos apontando a
lua. Os dedos apresentam diferenças, mas o objetivo não é o dedo, ou algum dedo em especial,
mas a lua” (SAMTEN, 1995, p.21).
Como a ideia não é esmiuçar cada detalhe do budismo, mas apresentá-lo como forma de
um possível diálogo para despertar curiosidade sobre o assunto - que não possui um fim definido
ou uma verdade fixa, pois depende mais da experiência relacionada - nós não iremos nos ater aos
detalhes históricos, que podem ser melhor estudados de outras maneiras e que talvez neste
momento, não seja tão interessante para este trabalho.
Tanto que Samten (2001) esclarece a baixa relevância para a apreensão de sua essência:

Algumas vezes as pessoas questionam os ensinamentos espirituais da seguinte
forma: “Quem foi o fundador do Budismo? Quando e onde surgiu o Budismo? O
Budismo acredita em reencarnação? Que tipo de preceitos morais são praticados
pelo budista? Qual a diferença entre tais e tais escolas budistas? ” Essa análise
do Budismo em forma de questionário talvez não ajude muito. [...] Os
ensinamentos cristãos surgem quando Deus se apresenta a Moisés e revela a
verdade. Essa verdade é vista como eterna, imutável e exprimível em palavras.
O cristianismo depende da Bíblia – ela expressa a verdade para o cristão. No
budismo não existe uma bíblia. Os ensinamentos visam remover o sofrimento
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originado por duka4; quando isso acontece, quando o sofrimento gerado por
duka realmente cessa, atinge-se uma situação além de espaço e de tempo, de
escrituras e profetas. Atinge-se a liberação da existência cíclica. E o que fazemos
quando estamos liberados? A primeira coisa é abandonar o remédio que nos
curou – os ensinamentos. O Budismo se extingue com seu efeito. Quando a
liberação ocorre, o Budismo some completamente. (SAMTEN, 2001, p.31).

Samten (2010, p.20) diz que “como prática filosófica e religiosa, o budismo elucida as
angústias humanas apontando o engano de tomarmos elementos impermanentes como causa de
nossa felicidade” pois segundo ele, nos esquecemos de nossa natureza primordial5. Samten
(2001) também cita quatro vias, dentre tantas outras possíveis, para tentar explicar os
ensinamentos budistas, pelos seguintes enfoques: como remédio para duka, pelo significado da
palavra buda, pela fala do buda histórico6 Sakiamuni ou Sidarta ao apresentar seu caminho para a
liberação da existência cíclica, pelo enfoque da bondade, da natureza ilimitada e também pela
meditação. Samten (2001) deixa claro que “todos os métodos sobrepõem-se uns aos outros, e
cada um apresenta características e dificuldades específicas”
Lembrando também que os ensinamentos budistas nunca devem ser tomados como
verdades absolutas, mas experimentados pelos seres, para então verem se faz sentido em suas
vidas, caso não, devem abandoná-los (SAMTEN, 2001).
O Buda Sakiamuni disse: “Não acreditem no que eu digo, testem por si
próprios”. Os ensinamentos não devem ser vistos como uma verdade a ser
aceita. Devemos escutá-los e testá-los à nossa maneira. (SAMTEN, 2001, p.34).

6.1 - Apresentando o budismo como remédio para duka
Aquela citação anterior, que revela o quão infrutífera pode ser uma análise em forma de
questionário do budismo, é introduzida por Samten quando este explica uma de suas maneiras de

“Duka (em páli, dukkha) – termo geralmente traduzido como “sofrimento”, mas que mais amplamente é a própria
complicação inerente à experiência cíclica da Roda da Vida. Não é apenas algo desagradável, mas também o
sofrimento muitas vezes não percebido, mas implícito na felicidade baseada em condições” (SAMTEN, 2001, p.136)
Pode-se entender no ocidente como alegria e sofrimento inseparáveis.
5
Ou o vazio luminoso, natureza búdica, ilimitada, aquilo que permite que todas as coisas sejam, espaço criativo livre
de condicionamentos.
6
O príncipe Sidarta, do reino dos Sakias na Índia, que após um período de vida ascética, “libertou-se dos padrões
automáticos que produzem as experiências convencionais de realidade [...] compreendendo que todos os seres têm a
natureza ilimitada, Sidarta colocou-se de pé para levar sua experiência de liberação em benefício a todos os seres.
Tornou-se então o Gautama (o Abençoado), o Buda Sakiamuni (o sábio silencioso da família dos Sakias).”
(SAMTEN, 2001, p.26-27) Ele viveu 80 anos e proferiu cerca de 84 mil ensinamentos.
4
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se apresentar o budismo: apresentado como um remédio7 para duka. Como um “remédio para
tratar a perda do reconhecimento de nossa natureza ilimitada. Seu efeito é curar-nos da
experiência da existência limitada, com etapas de nascimento, crescimento, envelhecimento,
doença e morte” (SAMTEN, 2001, p.27). O Buda histórico percebeu que todos os seres sofriam
de uma mesma doença fundamental, que no oriente chama-se duka e que no ocidente não existe
um termo correspondente, pois duka seria algo como alegria e sofrimento inseparáveis. Samten
(2001, p.27) ainda diz que “Na visão budista existe uma única palavra para esses dois conceitos –
eles não podem ser separados. Em nossas línguas acontece o contrário: os conceitos estão
separados e não podem ser unificados em um único termo.”
Segundo Samten (2001):
Duka pode ser explicado de forma simples a partir do fato de que, quando temos
alegrias, elas constituem-se sementes de sofrimento. Essa é uma experiência
cíclica – é como uma roda girando entre as polaridades de estar bem e estar mal.
Gostaríamos de encontrar o freio quando estamos na região de felicidade e
gostaríamos de acelerar quando estamos infelizes. Às vezes achamos que
encontramos um regulador de velocidade, mas logo surgem problemas nessa
tentativa de controle. (SAMTEN, 2001, p.28).

Sendo assim, o autor nos exemplifica com uma situação de uma mulher grávida que
deseja muito ter um filho. “Quando o bebê nasce, ela pensa: ‘Que maravilha!’ Depois ela percebe
que tudo o que acontece ao filho a perturba intensamente. O sofrimento surge na exata medida
daquela alegria” (SAMTEN, 2001, p.28). Ou basta analisarmos em nossas vidas, as expectativas
que criamos em relação aos nossos desejos e o quanto sofremos quando não conseguimos
alcançá-los. Ou o quanto cada situação de alegria é permeada pela questão da impermanência (do
páli, anicca), com o fato de que a qualquer momento, a condição de alegria pode-se tornar uma
condição de sofrimento, pela perda do objeto que condiciona o surgimento dessa alegria em nós.
Poderíamos pensar até mesmo em exemplos simples e bobos, poderíamos dizer: que delícia que
ganhei esse chocolate delicioso, importado, é tão difícil de achar, caríssimo e super saboroso, é
uma grande alegria! Mas logo depois a pessoa vai sofrer por que ele acabou, ou porque não o
encontra mais ou porque não tem mais condições de comprá-lo. Ou até mesmo tendo condições
7

A palavra remédio aqui (tanto quanto doença e cura) não está em um sentido tradicional da medicina ocidental,
como coisas de função e solução possivelmente mágicas (no sentido de não precisar de um esforço correto, uma
responsabilidade frente ao existir) e como técnicas que extinguiriam para sempre o sofrimento, tanto que como
veremos mais adiante, o budismo entende que estamos permeados pelo sofrimento neste mundo samsárico da roda da
vida e, que em nossa existência, pensando por um aspecto grosseiro, não é possível um samsara iluminado e sem
sofrimento, mas é possível a liberação em meio ao sofrimento. Portanto, usa-se os termos cura, doença e remédio,
para aproximar o nosso entendimento pela relação com o modo ocidental de enxergar.

34

de comprá-lo, não consegue controlar seus ventos internos e se empanturra de açúcar, que depois
a faz passar mal, ficar enjoada e assim por diante.
Essa metáfora dos ventos internos, Samten (2001, p.29) explica assim: “cada objeto,
cada pedrinha da paisagem, tem uma correspondência interna em nós na forma de energias que
percorrem nosso corpo. Nosso apego não é às coisas, mas aos ventos internos que elas
provocam.” Ou seja, a dependência e o apego são a base de duka. Como exemplo, Samten fala de
quando abrimos uma caixa de doces (ou qualquer outro alimento saboroso), e reflete que
podemos observar e contemplar nossos apegos que surgem condicionados. Ao fecharmos a caixa
e focarmos nossa atenção em outras coisas, aquilo desaparece.
Samten diz que a condição de duka é fundamental e não conseguimos frear a doença de
duka no samsara. Mas, para aqueles que não estão familiarizados, o que seria o samsara?
Samsara é o termo em sânscrito que significa movimento ou fluxo contínuo, é também
entendido como a roda da vida permeada por duka, onde tudo está sempre mudando, é o mundo
das aparências sempre pautado pela impermanência. É basicamente o mundo onde vivemos e
onde somos e existimos relacionados. Samten (2001) define samsara como:

Roda da vida. Experiência cíclica construída pelos três venenos. Essa roda é
caracterizada pelas três marcas: duka, impermanência e falta de um eixo (ou
sentido) para essas experiências de existência. Os seres separativos dominados
pelos três venenos (ignorância, apego e raiva) vagam indefinidamente por essas
experiências de acordo com as seis emoções perturbadoras, e estas classificam as
experiências da roda em seis reinos correspondentes. (SAMTEN, 2001, p.139).

Não entraremos aqui em detalhes sobre os três venenos, as emoções perturbadoras e os
seis reinos (abordado apenas brevemente em um subcapítulo adiante), mas um livro muito
interessante que aborda com mais profundidade a temática é o livro “A Roda da Vida” de Lama
Padma Samten (2010, 160p.).
Duka surge também por avidya, que em sânscrito significa “perda de visão” e é também
o primeiro elo dos doze da originação dependente8 no budismo. A descrição feita por Samten
(2010) a coloca como base comum de toda a nossa experiência humana, pois essencialmente
corresponde ao engano da mente ao dar substancialidade aos fenômenos. Para uma compreensão
8

A originação dependente seria a compreensão de que não existe separação entre sujeito e objeto e todos os
fenômenos resultam de uma existência mutuamente dependente. E os 12 elos são 12 bases pelas quais nos
estruturamos de determinadas maneiras e, a partir delas que olhamos as coisas do mundo. E quando nos estruturamos
nessas bases, ficamos presos em duka. Mas como entendemos que essas bases são construídas, são possíveis de
dissolução para o resgate de nossa liberdade primordial.
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mais palpável, utilizando-se de um exemplo simples de um cubo, Samten nos mostra como a
operação mental de avidya é capaz de criar a experiência de enxergarmos um objeto
tridimensional (um cubo) emergindo magicamente aos nossos olhos a partir de uma simples
figura plana de um hexágono desenhado em um papel, dividido por 6 linhas que convergem para
o centro, ou simplesmente enxergá-los como linhas a partir de uma mudança de percepção:

Figura 1 – Desenho de um hexágono (Fonte: SAMTEN, L. P. A Roda da Vida. Edição 1. São Paulo:
Peirópolis, 2010. 160 p.)

Acho interessante utilizar esse exemplo para entendermos por uma questão simples de
um desenho bidimensional o que entendemos por avidya, como uma estreiteza da visão que nos
oculta de outras possibilidades, sendo interessante expandir esse conceito para todas as áreas de
nossa jornada no samsara com nossas bolhas de realidade e pontos de vistas limitados.
Esclarecendo:

A manifestação de avidya produz um fechamento. Quando uma coisa aparece,
produz uma ocultação, pois deixamos de ver outras, e essa ocultação também
passa despercebida - avidya gera a ocultação da ocultação. É a estreiteza da
visão - uma estreiteza que parece amplidão, pois todo um panorama se
descortina, surgem imagens, visões que outras opções de experiência ficam
ocultas pela experiência das imagens surgidas. Avidya nos permite operar no
mundo, mas sempre através da delusão. Quando um objeto surge, surge a
delusão e o impulso da ação correspondente. (SAMTEN, 2010, p.42).

Temos então a sensação de que há separação entre objeto e observador, Samten (2010,
p.112) aponta que “esse é o cerne do nosso problema ligado à ilusão do samsara. Temos a
sensação de que o objeto é separado de nós, e de que nós somos neutros ao olhar um objeto que
evolui e faz tudo por si mesmo. Essa é a definição básica da ignorância.” Portanto ficamos presos
e não enxergamos.
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6.2 - Apresentando o budismo a partir da palavra buda e do carma
Se quisermos ver o que é Budismo de fato a partir desse processo, não devemos
pensar em épocas, pois a experiência de duka não está limitada pelo tempo. O
buda histórico, Buda Sakiamuni, não foi o primeiro Buda. Conforme seu relato,
ele serviu a incontáveis Budas no passado e deles ouviu instruções. (SAMTEN,
2010, p.30).

Samten diz que é possível apresentar o budismo pela palavra buda, que é “a natureza
completamente liberta dos hábitos, dos condicionamentos grosseiros e sutis” (SAMTEN, 2001,
p.32) e nos indaga: como descobrimos sermos presas de tais comportamentos? Podemos observar
quando tomamos alguma decisão para não mais fazer algo parece existir uma região não afetada,
de onde surgem os impulsos e as coisas às quais dissemos não, por exemplo: o cigarro, o
videogame, o álcool, a raiva, o orgulho, o desejo/apego, etc. Mesmo quando dizemos para nós
mesmos não a tudo àquilo que queremos parar, de alguma forma as coisas seguem nos atraindo.
Samten brinca com um exemplo:

Algumas vezes brinco que Charles Bronson é meu mestre. Faço o teste,
lembrando: “Lamas não podem matar”; daí ponho a fita no vídeo, coloca uma
estatuazinha do Buda sobre a televisão e fico rezando durante o filme, mas dez
minutos depois surge o impulso: “Mata, mata logo, vai!” Por isso Charles
Bronson é um mestre, ele aponta a violência oculta, mas presente. Aponta a
fragilidade latente. (SAMTEN, 2001, p.33).

Então acaba sendo importante entender sobre carma, que é este processo de
aprisionamento, que dita nossas ações quando não conseguimos nos livrar e sair das emoções
perturbadoras. O processo de liberação tem a finalidade de deixar de repeti-las sempre que algo
externo move nossas paisagens internas. Carma vem do sânscrito Karma que significa
literalmente “ação” (ELLWOOD & ALLES, 2007). Sendo assim, carma, como sendo o
aprisionamento, é o oposto da liberação (SAMTEN, 2001).
Carma sendo ação significa que toda ação que realizamos no mundo geram causas e
condições para que essa ação continue sendo realizada (ou cessada, caso seja uma ação de mérito
como veremos mais adiante) e, portanto, para que continuemos presos na existência cíclica pelo
automatismo de nossas ações. Segundo Samten (1995, p.49) “o inocente esvoaçar da mente [...] é
o próprio carma se manifestando”.
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A montagem da prisão, como aponta Samten (1995), pode ser presenciada quando
tentamos sentar em meditação enquanto todo tipo de pensamento começa a nos puxar a atenção: a
casa, o dinheiro, o mal-estar com determinada pessoa, as férias, os filhos, o sentido de urgência
de resolver as coisas.

Esses processos mentais têm uma contrapartida no corpo. A cada pensamento ou
emoção, o corpo se contorce, se tensiona, fluxos internos ocorrem [...] essas
tensões e ansiedades do cotidiano criam as marcas mentais profundas que
direcionam todo o processo, marcas que produzem a ação, marcas que são o
próprio carma individual. (SAMTEN, 1995, p.43-44).

Entendendo o aprisionamento, nós entendemos então que o processo automático de
atribuição de sentido muitas vezes passa despercebido por nós, mas em diversos momentos de
brilho e lucidez, temos a sensação de que a realidade se mostra de forma mais vasta (SAMTEN,
1995). Entendemos como as coisas são construídas a partir de um olhar crítico que questiona as
bases que a sustentam.
Assim, entendemos também que:

(...) sendo construído, sendo algo composto, necessitando sustentação, o carma é
também impermanente, as obstruções são impermanentes. [...] é o que abre a
possibilidade de libertação. O carma não é uma entidade fixa, precisa de
sustentação constante, é manipulável, é transformável, pode ser extinto.
(SAMTEN, 1995, p.45).

Então, para verificar como nossa mente é invadida por imaginações anteriores, pelo
nosso carma, vemos, por um exemplo simples dado por Samten, que ainda que entendamos o
desastre final proveniente de não conseguir estudar para uma prova, mesmo submetido a pressões
externas parece que não conseguimos obedecer ao “querer querer" estudar, porque não queremos
realmente, “a mente, a preciosa jóia dos desejos, é fiel e obedece ao condicionamento genuíno e
não ao que a pessoa ‘quer querer’”. (SAMTEN, 1995, p.47). Segundo o autor, todos nós nos
defrontamos de vez em quando com a situação de dualidade entre o que queremos fazer e o que
queremos querer fazer. Sempre justificamos pela existência de um eu que tudo justifica, como
‘não sirvo para estudar’, por exemplo.
Samten (2001) aponta que se não existisse carma, que é a base da prisão, que surge ao
não entendermos e tomarmos consciência dos condicionamentos que o sustentam e que nos
impulsionam a agir de determinada maneira, não existiria a palavra buda, já que buda não é uma
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pessoa, mas uma condição de libertação desses impulsos. São codependentes e coemergentes. Ele
exemplifica novamente:
Um mestre já falecido dizia: “Se você culpa seu marido por seus problemas,
você tem uma condenação perpétua – os próximos vão ter a mesma cara, os
mesmos problemas do primeiro”. Com namoradas(os) é assim também.
Podemos resumir esse processo em uma palavra – carma. É um processo muito
sutil, não é uma lei que nos condena. Se fosse assim, não existiria a palavra
“buda”. (SAMTEN, 2001, p.34).

Então, entendemos que a compreensão de que o processo do carma é uma prisão, acaba
por se constituir no início da superação: “a observação da operação desse mecanismo é, em si
mesma, uma poderosa forma de libertação” (SAMTEN, 1995, p.48). Como seres existentes em
relação ao mundo, precisamos reconhecer as causas de nossos condicionamentos. Assim, Samten
nos dá um exemplo prático simples de prisão cármica e de como agir na prática para o início da
libertação, com o exemplo de uma pessoa que não consegue parar de fumar:

A pessoa se mantém atenta, surge a vontade de fumar, não é necessário reprimir.
Basta observar, lembrando “isso é um tipo de prisão cármica que todos os seres
também passam em seus mundos particulares, é como um sonho, não tem
realidade concreta mas impulsiona minha energia e minha vontade, vou
examinar bem para mais adiante também ajudar os outros a se libertar”. Pronto
basta isso. O cigarro é aceso e fumado, observando-se cuidadosamente como o
processo de apego, como a imaginação segue conduzindo todos os gestos. A
vontade racional de libertar-se transmuta-se na mente que, serena e clara,
espreita tudo o que acontece. Essa é a forma mais rápida de se resolver
definitivamente um problema desse tipo. Não se está buscando diretamente o
resultado final, busca-se as causas que conduzem ao resultado final. Havendo as
causas, o resultado final segue-se da mesma forma como a planta surge da
semente. Por isso, o que queremos é “que todos os seres tenham felicidade e as
causas da felicidade”. Sem as causas, a felicidade seria curta no tempo.
(SAMTEN, 1995, p.48).

O processo então, segundo Samten, é que quando se fuma, uma mente sutil particular é
gerada, além de obviamente considerar as dependências químicas/físicas, mas principalmente
uma mente sutil condicionada que gera prazer, tranquilidade e segurança. Mas quando
introduzimos a observação e colocamos nossas bases em suspensão pela auto-observação, um
novo carma está se acumulando e este é chamado de “mérito” (SAMTEN, 1995, p.49) no
budismo. Pois mais adiante conduzirá à liberdade frente ao fumar. E não necessariamente à
cessação do fumar, mas à liberdade, “já que o mecanismo de sustentação daquele carma foi
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substituído pelo hábito de manter a mente atenta aos sutis processos que determinam a vontade e
a imaginação” (SAMTEN, 1995, p.49). O que pode nos dar a liberdade de não fumarmos e de
fumarmos quando quisermos, sem sermos arrastados de forma não consciente pelas bases que
sustentam o ato de fumar.
Ou seja, o mérito é quando transformamos nossas ações condicionadas dentro da roda da
vida, quando transformamos a ação que gera sofrimento cíclico, que vem de nossos
condicionamentos e que nos levam a repetir comportamentos sem plena consciência do porquê
não conseguimos direcionar nossa energia.
A libertação do carma, se dá então não em vidas passadas ou futuras, como alguns
praticantes e algumas vertentes do budismo acreditam, mas em nossa única existência presente.
Já que carma é ação, é pela observação de nossas ações condicionadas, pela auto-observação de
nossos processos cármicos, focando nos processos que sustentam nossa prisão, que começamos a
caminhar para uma transformação e libertação do carma. E um possível libertar-se em meio ao
sofrimento.
“O budismo não impele as pessoas em direção a alguma crença, mas em direção à
libertação pela superação de suas obstruções, de seu carma. Nada do que foi dito é para ser
aceito; experimente, observe.” (SAMTEN, 1995, p.51). É necessário observar os fenômenos
como eles se apresentam e experienciá-los.

6.3 - Apresentando o budismo pelos ensinamentos do buda histórico
Essa é uma apresentação por meio das Quatro Nobres Verdades do budismo e do Nobre
Caminho Óctuplo, que seriam ensinamentos e explicações sobre o remédio para duka.
Resumidamente, Quatro Nobres Verdades, é “o caminho gradual que o Buda ensinou para irmos
da experiência de aprisionamento à obtenção do reconhecimento incessante da liberdade”
(SAMTEN, 2001, p.137).
A primeira nobre verdade se refere à inexorabilidade da experiência do sofrimento na
existência cíclica - “onde toda e qualquer identidade revela-se presa ao movimento cíclico
infindável de ascensão e queda” (SAMTEN, 2010, p.26), ou seja, a compreensão de que a vida é
permeada por duka (alegria e sofrimento inseparáveis); a segunda nobre verdade corresponde à
compreensão de que a experiência cíclica é criada artificialmente (no sentido de que não é
inerente a nós), e que consequentemente o sofrimento também é algo criado e construído; a
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terceira nobre verdade afirma, diante da conclusão veiculada pela verdade anterior, a
possibilidade de dissolução, de desconstrução da experiência da existência cíclica e
consequentemente de duka; a quarta nobre verdade surge como o ensinamento dos meios para se
obter essa dissolução: o Caminho de Oito Passos ou Caminho do Meio (SAMTEN, 2001, p.34).
Este caminho, assim descrito de forma bastante sucinta e resumida neste trabalho seria: 1º passo,
motivação; 2º passo, não praticar ações danosas com a mente; 3º passo, não praticar ações
danosas com a fala; 4º passo, não praticar ações danosas com o corpo; 5º passo ampliar a
motivação e passar a desenvolver ações transcendentes e compassivas com os outros seres; 6º
passo, cultivar o silêncio9, 7º passo desenvolver lucidez diante da vacuidade e luminosidade
sempre presentes; 8º passo, atingir samadhi, ou “a prática do reconhecimento incessante dessa
pureza inerente não separativa, a liberdade não causal que sempre esteve presente, mas que até
então não havia sido reconhecida” (SAMTEN, 2001, p.138), também conhecido como a liberação
final ao contemplar todos esses aspectos que estão além de vida e morte, espaço e tempo, além da
dualidade (SAMTEN, 2010).
Mas é necessário esclarecer aqui também que esses passos não tem uma ordem definida
a ser seguida. Podem surgir simultaneamente ou simplesmente alguns podem não acontecer.
Apesar de que, o último passo automaticamente contempla muito dos outros e é possível sim
pular alguns ou ir direto ao último passo, como estamos vendo através das diversas abordagens e
aproximações do universo budista. As coisas não são duras e sólidas, os passos são criados para
conseguir transformar as coisas em palavras e, novamente, como Buda disse: “ ‘Não acreditem
no que eu digo, testem por si próprios’. Os ensinamentos não devem ser vistos como uma
verdade a ser aceita. Devemos escutá-los e testá-los à nossa maneira.” (SAMTEN, 2001, p.34).
Samten ainda aponta que o primeiro passo do nobre caminho óctuplo é difícil de atingir
pois estamos muito preocupados em ganhar jogos, e dá um exemplo a partir do futebol
“Significaria dizer a um gremista que, se abandonasse o time, não sofreria mais. Mas a pessoa
diria: ‘Se eu abandonar o Grêmio, não sou mais eu. E aí? Vou desaparecer!’ A primeira etapa é
muito difícil, é como saltar para um abismo.” (SAMTEN, 2001, p.34).

9

Ou a meditação, que segundo Samten (2001, p.36) permite que a pessoa tenha uma energia estável, no sentido de
um destemor. Não que esta energia se estenda para sempre, mas enquanto em meditação, prestamos atenção aos
pensamentos que atravessam a nossa mente, tomando consciência de que são pensamentos, sem nos deixar sermos
arrastados por eles. Samten (1995, p.53) aponta que “Uma idéia muito comum é que meditação seria o não-pensar.
Mestre Dogen, discípulo do grande mestre zen chinês Tendo Nyojo, e introdutor da tradição Soto Zen no Japão, evita
essa noção, afirma que senta-se em zazen sem nenhum objetivo, e pratica-se o pensar além de pensar e não-pensar”.
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Não que exista algo de errado com o Samsara e a Roda da Vida em si, mas entendemos
que ficamos presos, no sentido de estarmos limitados pela ignorância de avidya ao tomarmos
nossas experiências quase sempre com um tipo de dureza, dando característica sólida às coisas do
mundo e das relações, que em sua essência são todas fluídas e dependem do fenômeno da
coemergência. “Apenas quando liberarmos nossa conexão com a roda da vida é que estaremos
livres de fato. Presos à roda, podemos querer reconhecimento, dinheiro, uma dúzia de cds –
buscamos essas coisas.” (SAMTEN, 2001, p.35). Tudo isso é impermanente - e podem se tornar
as causas e condições de nosso aprisionamento se não reconhecermos as bolhas de realidade nas
quais operamos.
E, apesar do oitavo passo ser a liberação completa de todos os sentidos convencionais,
quando “alcança-se a percepção estável do aspecto ilimitado e da inseparatividade de todas as
coisas, sem as limitações da visão convencional” (SAMTEN, 2001, p.36), pode-se vir a confundir
com o sétimo passo, que seria atingir “a perfeição da atenção [...] [ver] com nitidez o aspecto
convencional e o aspecto ilimitado como inseparáveis no mesmo fenômeno”, mas isso é
esclarecido quando no sétimo passo entendemos que ainda existe um aspecto dualista, onde
existe um aspecto convencional que se contrapõe a um aspecto absoluto e, segundo Samten
(2001, p.36) “estes dois últimos passos são a iluminação. No oitavo apenas não há mais a
percepção dual”. Entende-se a inseparatividade de tudo respeitando a legitimidade do aspecto
convencional e do absoluto, em um processo de serenidade.
Mas ainda existe um passo além do oitavo, que surge por compreender que a liberdade
não se atinge individualmente, já que não existe necessariamente um eu sólido e entendemos que
estamos todos em relação, interligados. Esse último passo, além do oitavo, seria quando o Buda,
ao atingir a iluminação sob a árvore bodhi, a figueira sagrada, levantou-se para ir ao encontro dos
seres e ajudá-los a atingirem a compreensão de sua natureza ilimitada, ou primordial,
manifestando compaixão e exercendo ação luminosa para que tomassem consciência de sua
condição, pela percepção do aspecto ilimitado de abertura e da inseparatividade de todas as
coisas. (SAMTEN, 2001)
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6.4 – Aprofundando um pouco a questão da existência cíclica e da roda da vida (ou
samsara)
A existência cíclica é a existência condicionada à roda da vida, ao samsara. Uma
existência que é permeada pela impermanência e por movimentos ininterruptos de altos e baixos,
girando em torno dos 6 reinos que podemos estar no mundo. É a existência condicionada, onde
seres com a natureza primordial estão operando sob condições. Como Samten (2010, p.26)
aponta “toda e qualquer identidade revela-se presa ao movimento cíclico infindável de ascensão e
queda, a Roda da Vida, também chamada de experiência cíclica”. Ainda segundo Samten (2010,
p.26), “os budistas explicam que a consciência deludida opera a partir de seis padrões emocionais
básicos, que na Roda da Vida são simbolizados por seis reinos”.
Esses padrões servem para trazer mais próximo da experiência cotidiana a questão das
emoções e sua impermanência, para que tomemos consciência de nossos padrões cármicos de
causas e condições que sustentam o sofrimento da primeira nobre verdade.
Os 6 reinos são: reino dos infernos, que é vivido por nós com a experiência de que as
coisas são sempre difíceis e permeadas pelas emoções de raiva e medo, ataque e defesa; reino
dos seres famintos, no qual existe uma carência incessante, onde tudo parece que falta; reino dos
animais, onde a condição é suprir as necessidades básicas, comer, reproduzir e dormir; reino dos
deuses, que é o reino que os seres humanos desejam, característico pelo desfrutar de todas as
alegrias do mundo material, corresponde por exemplo aos que não tem problema nenhum com o
dinheiro; reino dos semi deuses, é o reino de quem tem poder mas está sempre em guerra,
imersos também em riquezas e facilidades, mas passam o tempo todo combatendo para garantir
sua condição; e o reino dos humanos, que é onde as felicidades e sofrimentos não duram muito
tempo. É o reino que busca a felicidade fundamentado no desejo e no apego, como Samten
(2010) nos exemplifica:

adquirimos os mais diversos bens de consumo sem nos darmos conta de que
abrimos mão de nossa tranquilidade correndo atrás deles. Fazemos prestações,
penosamente trabalhamos para pagar, depois passamos boa parte do tempo
cuidando para que aquilo que adquirimos não se perca ou estrague. Quando nos
damos conta, estamos não só cuidando de um bocado de coisas nem tão
necessárias assim, como aspirando por outras tantas coisas mais. (SAMTEN,
2010, p.28).
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Para fechar o assunto e ficar como reflexão, Samten resume os seis reinos com um
exemplo didático da ação de tomar água:

Se tomarmos a água como exemplo, teríamos o seguinte: no reino dos deuses ela
é um néctar capaz de sustentar a vida; no reino dos semi-deuses é um
instrumento a ser conquistado pelo poder, pela astúcia ou mesmo pela força dos
exércitos; para os humanos é apenas água, sem nada de especial. Para os animais
a água é um meio de sobreviver apenas. Para os fantasmas famintos, a água
como já vimos é desejada ardentemente, porém muito escassa [...] Nos infernos
é usada como arma para torturar e matar; quando bebida queima como lava.
(SAMTEN, 2010, p.30).
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Figura 2 - Ilustração da Roda da Vida (Fonte: SAMTEN, L. P. A Roda da Vida. Edição 1. São Paulo:
Peirópolis, 2010. 160 p.)
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6.5 – A importância da Sanga, o refúgio nas três joias e a questão da liberdade em
comunidade
O budismo pode ser resumido por três palavras: buda, darma e sanga. Buda já foi
explicado anteriormente, Darma seriam os ensinamentos para auxiliar no benefício dos seres em
sofrimento, que resumimos a pouco e, Sanga, seria a comunidade, resumindo de modo grosseiro.
É muito importante entender que essas três coisas são inseparáveis. Consequentemente, para o
Budismo, não existe libertação sem o outro. Não é uma questão egóica, do eu, trata-se do não-eu.
Samten (2001) define a importância da Sanga:

A Sanga surgiu há vinte e cinco séculos, junto com o Buda [histórico]. Se isso
não tivesse ocorrido, não estaríamos estudando esses ensinamentos hoje. A
Sanga é como uma fogueira – a chama não pertence a um ou dois dos paus que
queimam. É algo que surge a partir do conjunto: se separamos um dos paus da
fogueira, o fogo termina naquele pedaço. Temos dificuldade em seguir o
caminho da liberação sozinhos, mas quando estamos juntos é mais fácil.
Chamamos isso de Sanga. Ela é capaz de queimar nossos problemas. No Zen a
Sanga é comparada a um recipiente e um pilão. Um centro de Darma, um grupo
de praticantes, é o recipiente, e a vida cotidiana, o sucessivo bater do pilão. Cada
pessoa do grupo é um grão de arroz com casca. Dentro do recipiente (o grupo de
praticantes), o pilão (a vida) vai batendo, e as cascas do arroz (nossas
dificuldades) se soltam. Esse é o efeito da Sanga. (SAMTEN, 2001, p.37).

Por isso diz-se que quando estamos em um processo doloroso, permeado por duka e
avidya, tomamos refúgio nas três joias, Buda, Darma e Sanga, pois são inseparáveis. A
experiência da liberdade, só pode se dar efetivamente então junto da “comunidade dos seres que
se movem na mesma direção.” (SAMTEN, 2001, p.139). A liberdade, portanto, fica muito difícil
de se dar individualmente. É na relação com o outro e com o mundo que nos libertamos, afinal,
não se é livre quando o outro não o é, e tudo existe inseparavelmente.
6.6 – Apresentando o budismo pela meditação
É possível também iniciar os ensinamentos do budismo através da meditação (ou diana,
shamata, samadhi), prestamos atenção aos pensamentos que atravessam a nossa mente, tomando
consciência de que são pensamentos, sem nos deixar sermos arrastados por eles. A partir da
meditação, podemos apenas sentar e praticar somente o primeiro dos oito passos do caminho
óctuplo, que seria a motivação e decisão de abandonar, ou se libertar da existência cíclica, assim
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os passos seguintes vão seguindo (SAMTEN, 2001). É o caminho que o Buda histórico ensinou,
mas Samten adverte:

se a pessoa só fica sentada, pode ficar apenas em confusão, é preciso algum tipo
de instrução. O obstáculo da meditação nunca é resolvido apenas na meditação.
A pessoa precisa ouvir os ensinamentos e meditar; mas só ouvir também não
adianta, ela precisa aplicar o que ouviu na vida cotidiana; aí a meditação
funciona [...] [portanto] a verdade não está nos textos, mas dependendo da
realização da pessoa, o texto pode impulsionar essa realização, e então pode ser
útil de alguma forma. (SAMTEN, 2001, p.38).

E ainda, complementando, para evitar alguns equívocos e não nos aprisionarmos mais
ainda:
A prática de sentar diretamente, sem uma preparação prévia, sem etapas
preliminares, tem seus riscos. Nesta prática, a mente, mesmo no caso de
iniciantes, adquire uma certa concentração, ou seja, uma certa capacidade de
focar imagens e temas. Sendo esses temas focados de forma condicionada, podese ampliar a prisão cármica, pois é justamente o focar condicionado que cria e
sustenta a mente cármica. A mente cármica, em seus meandros, pode vir a
enganar o praticante e tornar sua prisão maior e mais efetiva. (SAMTEN, 1995,
p.54, grifos meus).

A meditação como prática zen, ou técnica, pode ser feita em analogia com o aguardar
em um ponto de ônibus. Fazendo um paralelo dos ônibus que passam aos pensamentos que
surgem em nossa mente, o objetivo é reconhecer que o pensamento está passando sem o esforço
de suprimi-lo, simplesmente dizendo: olha, estou pensando isso! Não necessariamente você
precisa seguir o pensamento, não precisa entrar no ônibus, pode deixar ele passar. Aos poucos a
prática se torna menos controladora, observamos nossos pensamentos sem deixar que eles nos
arrastem. Apenas sentamos e observamos.

6.7 - Aprofundando a questão do esforço e da paciência na prática budista
Podemos perceber também que o esforço realizado para a meditação e para se livrar da
existência cíclica e atingir a liberação da prisão cármica é uma questão delicada. Samten (1995,
p.52) diz que o monge Tokuda San muitas vezes repete “Sem esforço não há progresso, mas com
esforço também não há progresso”. E Samten questiona “Parece necessário grande energia,
grande esforço para subjugar as tendências arraigadas. É mesmo pelo esforço que se avança?”
(SAMTEN, 1995, p.52).
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É muito importante e delicado reconhecer quando estamos praticando violência contra
nós mesmos a partir do esforço mal direcionado. Lutarmos contra nós mesmos, tentando
controlar nossos impulsos, não parece ser um caminho interessante, como por exemplo quando
tentamos não pensar em nada no meio de uma meditação, lutando contra os pensamentos que
surgem. Esta é uma questão sensível pois ao gerarmos uma atitude hostil contra nós mesmos,
criamos uma bolha de realidade
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de hostilidade, dureza e intolerância, se é em um espírito de

luta que estamos, estamos praticando luta. Como Samten (1995) aponta, essas marcas cármicas,
geradas por nossas ações, geram uma tendência em nós mesmos de agirmos duros, rígidos e
intolerantes com todos os seres que iremos compartilhar os ensinamentos do caminho para a
libertação do sofrimento gerado por duka, também. É preciso de algum tipo de serenidade para
com a prática e o esforço.
O esforço correto, de acordo com Samten (1995), é indispensável, ele diz ser o esforço
paciente, aquele que permite que, ao esvoaçarmos, voltemos sem irritação, sem julgamento, sem
teorias e, assim, retiramos nossa existência do jogo ilusório, em uma prática com paciência.
Senão ficaremos descrentes, exaustos e confusos e abandonaremos a prática da meditação.
Samten (1995) a partir do ponto de vista da vacuidade, diz que quando se fala em
impaciência, não significa que exista mesmo a paciência:

Examinado-se a paciência, vemos que é a não-impaciência. Nosso estado natural
é infinitamente paciente e impessoal, a impaciência surge pela mente dividida,
com propósitos, com objetivos definidos no espaço e no tempo. A mais paciente
pessoa, sob as condições de concluir uma tarefa em um tempo determinado e
curto, sem a possibilidade de falhar – tendo aceito esse quadro mental -, tenderá
a usar de energia, de rispidez para afastar todo o tipo de desvio que se interpuser.
Isto é a impaciência. Paciência é não-impaciência, o estado de não-perturbação.
A impaciência precisa de causas, sem elas, desaparece, a paciência não é criada,
é a base; desaparecendo a impaciência, ela retorna. É como o espaço, retirandose os objetos, ele surge sem precisar ser criado. Paciência não é tolerância
também. Tolerância significa capacidade de suportar, o peso, a dor, a desgraça,
etc., é algo facilmente pessoalizável, sendo aparentemente correto dizer-se: Eu
aguento, eu sou tolerante, eu sou paciente. A paciência genuína é apenas a nãoimpaciência. A paciência é a própria prática da iluminação; os aspectos de
sofrimento, impermanência e separatividade estão desenraizados, por isso a
impaciência não surge, não existem as causas que lhe dariam o surgimento.
(SAMTEN, 1995, p.56).
Somos hábeis em criar “bolhas de realidade”, como Samten costuma dizer, onde cada bolha acaba por se constituir
em um mundo à parte de existências coemergentes, dentro das quais existem verdades e identidades que são
circunscritas a cada situação. (Bolhas de Realidade. Disponível em: http://www.cebb.org.br/editar-bolhas-derealidade/. Accessado em: 20 out. 2018)
10
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Trungpa (1991:2015), dizia que Padmasambhava11 costumava fazer do cemitério a céu
aberto um lar, no sentido de tornar familiar o sofrimento, aproximar-se dele, trazer para perto da
existência a libertação, mas as pessoas perguntavam para ele se isso não seria puro masoquismo.
Ele diz então que isso não é algo agressivo, pois Padmasambhava não está para ganhar de
ninguém, mas apenas se relacionando com as coisas como elas são

No masoquismo, precisamos de um algoz, precisamos de alguém frente a quem
possamos expressar nossa dor: “Se eu cometer suicídio, meus pais saberão o
quanto eu os odeio”. Não há nada desse tipo aqui. É um mundo inexistente, mas
ele ainda está ali, existindo nele. (TRUNGPA, 1991:2015 p.55,56).

Então, ao ser indagado sobre o que ele traz como a atitude de permanecer com a irritação
e saboreá-la de fato, entrando dentro da dor e se aproximando dela, Trungpa fala algo que pode
ajudar a esclarecer melhor a questão que Samten traz sobre o esforço correto e o esforço paciente:

[...] esse é um ponto bem delicado. Há o problema de que uma espécie de atitude
sádica poderia surgir, algo que encontramos também em muitas das atitudes
militantes nas práticas Zen. Temos também uma atitude baseada na inspiração,
na qual nos fixamos aos ensinamentos e ignoramos a dor. Essas atitudes levam a
uma confusão cega. Descobrimos nossos corpos sendo maltratados, sem receber
os cuidados necessários. Neste caso, relacionar-se com a dor não corresponde
necessariamente à atitude sádica desse tipo de práticas militantes nem é baseado
na ideia de ignorar a coisa toda e ficar fora de si em algum tipo de viagem
mental. É trabalhar entre esses dois extremos. Para começar, a dor é considerada
algo bem real, algo que realmente acontece. Não é considerada um assunto
filosófico ou dogmático. É simplesmente a dor ou o desconforto psicológico.
Não desviamos da dor porque, se assim fizermos, perderemos os recursos com
os quais trabalhar. Mas também não entramos na dor ou infligimos dor em nós
mesmos. Caso isso ocorresse, estaríamos envolvidos em algum processo suicida.
Portanto, é alguma coisa entre essas duas atitudes. (TRUNGPA, 1991:2015,
p.57-58).

Então a atitude correta - e correta não no sentido de que existe o certo e o errado, mas no
sentido de aproximar-se da libertação e da possibilidade de sofrer em liberdade, que Boss
também aponta na Daseinsanalyse - seria esse equilíbrio entre os extremos, reconhecendo nossa
natureza livre e primordial frente à vida. Em uma posição serena frente aquilo que não
controlamos, mantendo uma sabedoria de lucidez em nossas atitudes e responsabilidades.

11

Ou Guru Rinpoche, também conhecido como o Buda do Tibete, que levou o budismo ao Tibete.
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6.8 – Apresentando o budismo pela bondade
Apresentar o budismo pela bondade, é dizer que esta é uma capacidade de enxergar o
outro em seu próprio mundo, em sua própria bolha de realidade, indo além de seu próprio ego, de
suas próprias identidades, de seu euzinho12 como diria a Monja Coen, e conseguir olhar os seres a
partir de suas próprias perspectivas. Para Samten (2001) é ir além da perspectiva de agrado e
desagrado que os seres nos causam. Teria a ver com nossa capacidade de suspender nossas
tendências usuais. Colocá-las em suspensão.
“Buda diz: ‘A impossibilidade de ajudar surge das obscuridades mentais’. E as
obscuridades devem ser entendidas como emoções que brotam do autocentrismo.” (SAMTEN,
2001, p.39). Ou seja, o próprio Dalai Lama13 diz que sofremos por basicamente duas coisas:
atitude autocentrada e visão enganada, ou avidya.
O autocentramento e autointeresse egoísta que gera benefício apenas a si próprio,
causando diversos desdobramentos nas esferas sociais e ambientais e a perda de visão de avidya,
ou ignorância, que acredita que as coisas existem separadas de nós, podem nos fazer perder de
vista a abertura de ser que somos e a possibilidade de agir com compaixão, indo além de nossos
condicionamentos para entender o outro em seu mundo. A compaixão seria então uma via para
enfrentar a ignorância e o autocentramento, conduzindo-nos experiencialmente pelo caminho da
libertação e iluminação budista.
6.9 – Apresentando e praticando a partir da compreensão direta da natureza
ilimitada
É possível também, como vimos nos 8 passos do caminho do meio, a partir do primeiro
passo do nobre caminho óctuplo e pelas práticas de meditação, junto da motivação de superar a
12

Para Monja Coen Rôshi, o euzinho vem da percepção dual da realidade (da perspectiva limitada que o budismo
aponta como preso ao gostar/não gostar, apego/aversão) e estaria mais próximo do significado de ente da filosofia de
Heidegger, diferentemente de quando tomamos consciência do Ser que permite que tudo seja, deixando o euzinho
em seu lugar limitado de existência e passando a atuar a partir de um eu maior, ou da perspectiva do Ser em suas
infinitas possibilidades. (A busca da nossa essência - Monja Coen - Zen Budismo. 2017. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Nhx4pHJkhrA . Accessado em: 20 out. 2018). Também disponível em essência
no livro RÔSHI, Monja Coen. O monge e o Touro: jûgyûzu: os dez desenhos de domar o touro, de Kakuan Shion
Zenji. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2015.
13

No vídeo “Dalai Lama: Dealing with negative emotions.” Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=pUfBiDSUjDM>. Acesso em: 14 set. 2018.
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existência cíclica, focar e entrar diretamente na oitava etapa do caminho ao reconhecer nossa
natureza ilimitada, nossa abertura primordial, produzindo então a superação de nossas prisões.
“Não vamos usar conceitos de amor e compaixão [...] Essa prática é realizada tanto na meditação
formal como na vida cotidiana [...] é a prática natural e fácil de todos os Budas. É a manifestação
não elaborada e sem esforço de nossa natureza ilimitada.” (SAMTEN, 2001, p.40).
É como se tivéssemos acesso ao estado búdico que está sempre disponível, à natureza ou
sabedoria primordial. Trungpa (1991:2015) chama esse salto de consciência de Louca Sabedoria,
como um estado mental inocente, que possui uma qualidade do alvorecer, que é fresco, brilhante
e completamente desperto, aproximando-se bastante do conceito heideggeriano de serenidade
(discutido no capítulo 7 mais adiante), quando ele fala sobre a dualidade e a superação da
dualidade, além do materialismo espiritual e da busca pelo prazer espiritual (que seria nossa
tentativa de tentar viver como gostaríamos de ser e não vivenciando como nós somos):

De certa forma, a verdade completa e a falsidade completa são a mesma coisa.
Elas fazem sentido simultaneamente. A verdade é falsa, a falsidade é verdadeira.
E esse tipo de energia que flui continuamente é chamada de tantra. Uma vez que
não diz respeito a problemas lógicos de verdade ou falsidade, o estado de mente
ligado a isso é chamado de louca sabedoria. O que estou tentando dizer é que
nossas mentes estão constante e completamente fixadas no relacionamento com
as coisas como sendo sempre “sim” ou “não” – “sim” no sentido de existência,
“não” no sentido de desaprovar essa existência. Ainda assim, nossa estrutura
mental básica se mantém continuamente entre essas duas atitudes. Tanto a
afirmação quanto a negação se baseiam exatamente no mesmo sentido de se ter
ponto de referência. (TRUNGPA, 1991:2015, p.89).

6.10 – Aprofundando a questão da vacuidade, vaziez ou natureza/sabedoria
primordial/búdica
É interessante aprofundar no conceito da vacuidade, que é tão confuso de entender
quando se entra em contato com o termo pela primeira vez. Samten (2010) explica que tomamos
como sólidas as experiências de formas, sensações, percepções, estruturas internas e identidades,
ou também conhecidos como os cinco skhandas. E exemplifica com o que Chenrezig (que foi um
bodisatva, o buda da compaixão no budismo tibetano) diz sobre o entendimento das construções a
partir do ponto de lucidez ou rigpa:

Forma não é sólida, forma é vacuidade. Todas as formas são expressões da
vacuidade original, surgem dela e retornam a ela, brotam da luminosidade
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presente na vacuidade. Do mesmo modo, todas as sensações são manifestações
da luminosidade e vacuidade. E também as estruturas internas e as percepções
são manifestações disso. E todas as consciências e identidades também são
manifestações dessa fonte inesgotável. Sendo manifestações da vacuidade, não
são grades de prisão, não são paredes, não têm rigidez, não exercem limites. São
expressões da liberdade original, mas não a limitam. São ornamentos da
natureza última. Sendo todas elas produtos da luminosidade, em verdade não há
prisão”. A prisão vem de não enxergarmos o movimento livre das formas no
espaço, a sua natureza sutil. Vem de aspirarmos a rigidez das formas, sensações,
etc. Vem de nos construirmos e lutarmos para sustentar nossas identidades, e as
visões de realidade sólidas e externas inseparáveis delas. (SAMTEN, 2010,
p.108).

Já que os cinco skhandas são vacuidade, ou seja, não possuem essência fixa, pois
existem no mundo conosco, o sofrimento é passível de ser superado, já que “o sofrimento surge
quando operamos com a rigidez adquirida pelo hábito” (SAMTEN, 2010, p.109). Pois não existe
nada em nosso processo de nascimento, vida, decrepitude e morte que não seja constituído pelas
formas, sensações, percepções, estruturas internas e identidades que vivemos como seres no
mundo da roda da vida. E então, se os cinco skhandas são vacuidade, eles não têm solidez.
Para aprofundar a questão da vacuidade, no budismo, existe também o conceito da
Perfeição da Sabedoria ou Prajnaparamita e, os ensinamentos do Prajnaparamita são como um
remédio para a doença dos olhos que é avidya: “quando chegamos à margem da sabedoria,
vemos tudo com perfeição, com lucidez. Vemos que nunca houve rio a ser atravessado, nunca
houve duas margens. Mas enquanto estamos do lado de cá, com a visão limitada, vemos o rio do
sofrimento e as duas margens.” (SAMTEN, 2010, p.110).
Samten deixa claro também que a prática da perfeição da sabedoria como uma
experiência no cotidiano, indo além da teoria, é essencial para a transformação de nossa
realidade, desfazendo a solidez das formas em nossa prática meditativa diária:

Se olharmos como palavras que discorrem sobre um tema, não será tão profundo
quanto olharmos como uma introdução a uma experiência. Temos que olhar
nossas experiências diárias a partir dessa perspectiva. Quanto tempo
conseguimos sustentar o olhar que compreende que forma é vazio? Por menor
que seja tal instante, quando começamos a praticar essa visão, somos
introduzidos ao elemento que diferencia um conhecimento teórico daquilo que,
no budismo, chamamos de prática da perfeição da sabedoria. No instante em que
o ensinamento penetra em nossa experiência de mundo, começamos a
transformar nossa compreensão da realidade, a desfazer a solidez das formas.
Essa é a alquimia que transforma uma descrição em uma prática. (SAMTEN,
2010, p.110-111).
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A leitura do livro A lua no espelho - uma visão incomum da Prajna Paramita de S. Ema.
Gyalwa Dokhampa (2013), complementa ainda mais o tema em questão quando o autor afirma
que “os fenômenos são vazios de existência independente, mas que são vividamente aparentes”
(DOKHAMPA, 2013, p.27). Utilizando-se do exemplo de um espelho como analogia, ele diz
que, ainda que uma imagem no espelho possa aparecer vividamente, nela não há qualquer
substancialidade e existência intrínseca. Prajna Paramita é assim descrita em versos: “Forma é
vazio, essa vaziez é forma; vaziez não é outra coisa senão forma, forma também não é outra coisa
senão vaziez” (DOKHAMPA, 2013, p.31). É valendo-se dos versos de Prajna Paramita que
Dokhampa (2013) afirma serem todos os fenômenos não possuidores de características
definidoras, não sendo deficientes e nem completos, não nascem e nem cessam, pois nada no
universo existe de modo independente, a exemplo do reflexo no espelho, algo que é observado
claramente, mas ao mesmo tempo não tem realidade inerente. Desta maneira, torna-se possível
entender que todo sofrimento, na perspectiva do budismo, apesar de ser real, é também ilusório
no sentido de que é algo construído por nós em inter-relação com o mundo, com o ser-em-omundo-com, a surgir a partir de uma dor proveniente de uma projeção equivocada de solidez,
uma vez que a realidade não é absolutamente sólida e sim, vazia de existência inerente.
Conclui Dokhampa (2013):

presumimos que nossa felicidade é algo que existe de modo independente.
Pensamos que ela é real, e devido a essa percepção, a decepção parece real.
Ficamos presos no que projetamos. Se você entender a Prajna Paramita,
entenderá a verdadeira natureza de tudo, tais como a dos relacionamentos, das
emoções, de uma casa, de uma flor, etc. (DOKHAMPA, 2013 p.47).

Para esclarecer e adicionar à fala de Dokhampa quando ele fala da questão do real: no
budismo tibetano fala-se da questão do real, sem invalidar a realidade palpável de nossas
experiências, como Samten (2017) aponta em uma palestra14 realizada em São Paulo, quando
uma mulher afirma apontando para a flor e para o microfone da sala, dizendo que estes objetos
são ilusórios, que isto aqui não é flor e isto não é microfone, dizia ela. Samten diz que não é bem
assim e, a mulher, tendo dificuldade em entender essa questão teoricamente, impulsiona Samten a
esclarecer sobre a questão realidade/ilusão:
14

SAMTEN, L. P. Budismo e reencantamento do mundo #4 (manhã, 14/5/17, SP), 2017. Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=-qYwMwmq1JM>. Acesso em: 08 set. 2018. Trecho referente ao ponto de
2h06 em diante.

53

Isso é flor, isso é microfone. O importante é entender: isto é. Mas é dentro deste
contexto. Mas se eu olhar dentro de uma dimensão livre, ampla, eu vejo que isto
[apontando o dedo para a câmera] continua sendo câmera, mas é dentro dessa
bolha de realidade. E isso tudo faz sentido, está perfeito, não tem nenhum
engano, não tem nenhuma razão para ter engano aqui, aquilo é assim. Só que
aquilo não é o aspecto último, aquilo é um aspecto convencional. (SAMTEN,
2017).

E Samten continua exemplificando e complementando:
Na época em que as coisas eram todas biológicas, o lixo, ou, a existência de uma
aglomeração humana produzia um solo super rico, isso significa o que? Todas as
coisas que a gente lida, que a gente pode chamar dos vários nomes, quando
desaparecem na sua função, [por exemplo, quando] os outros seres que têm
outras inteligências começam a processar aquilo, tudo vai virando adubo. É
assim, porque aquilo não era aquilo, mas aquilo funcionou daquele modo, só que
depois deixa de ser. É assim, é super bonito de ver esse processo, como um
presente que tu ganha, um pacote grande que tem uma fita, que tem papel, todo
bonito. Se não tiver fita papel e tudo bonito, o presente não é bem assim, né? [o
Lama faz uma careta de frustração e levanta os olhos], mas aí tu tira a fita e a
fita já virou uma outra coisa. Aí tu tira o papel, o papel [então o Lama faz um
barulho de corte/rasgo engraçado com a boca]. Naturalmente sempre tem uma
mãe [e começa a imitar comicamente uma mãe falando apressada enquanto a
platéia ri]: Não joguem fora! Isso aqui serve praquilo, isso aqui pra outra coisa,
deixa que eu guardo porque quando vocês precisarem vocês pedem para mim!
Não é assim? Então eu guardo tá? [...] [o Lama sorrindo, continua imitando uma
mãe falando rápido] vocês desperdiçam tudo! O mundo é tudo caro, tudo tem
valor! Essa caixa não jogue fora, isso é pra botar as calcinhas, as meias, toucas,
vou guardar no armário, forrar com papel [nesse momento ele para de imitar o
personagem de uma mãe]. Então é assim, as coisas não são aquilo, as coisas se
tornam aquilo, então tem essa magia, o mundo é mágico, as coisas se tornam.
(SAMTEN, 2017, complementos meus).

Um outro exemplo possível para se explicar a vacuidade ou shunyata, que em sânscrito
significa vaziez, é o de uma cadeira. Utilizando-se de uma ideia aparentemente paradoxal, sob o
ponto de vista da vacuidade budista, passamos a postular que uma cadeira é, e simultaneamente,
não é uma cadeira. Essa estranha forma de colocação tem o objetivo de demonstrar que enquanto
uma cadeira é cadeira por possuir todos os aspectos deste objeto, ou seja, uma base para se sentar,
quatro pernas e um encosto, ao mesmo tempo, encerra a ideia de não-cadeira, uma vez que ao nos
referirmos ao termo “cadeira”, este nada mais é do que um conceito diretamente ligado ao olhar
de quem aprendeu que aquilo surgiu e existe como um objeto para se sentar. Sob outra
perspectiva, o objeto cadeira poderia tratar-se apenas de um conjunto de pedaços de madeira e
que, eventualmente, sob o olhar de alguém que pudesse estar se sentindo com muito frio,
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“cadeira” seria nada mais, nada menos do que apenas combustível para alimentar uma fogueira.
Nesse raciocínio, portanto, infere-se que “cadeira” (e, por conseguinte, qualquer outro objeto ou
situação) seria essencialmente algo vazio de existência inerente, pois coemerge com o olhar do
sujeito. Não há cadeira em si mesma. Ou seja, não existe separação entre sujeito e objeto.
Mas vale ressaltar que apesar desses exemplos, todos os objetos no samsara são
vacuidade, todas as experiências, não apenas os objetos sólidos. Basta pensarmos em nossas
projeções em relação ao mundo e às pessoas, em nossas identidades em constante movimento e
impermanência, que vestimos de acordo com determinados propósitos e contextos. Tudo isso é
impermanente e não define nossa essência primordial. Imagine o seguinte, eu posso ser um pai,
uma mãe, uma engenheira, um médico, uma pessoa bondosa ou violenta e, por acaso uma dessas
identidades resume e limita quem eu sou? Ou nos reinventamos a todo momento de acordo com a
coemergência15 pelos diversos olhares no mundo nas diversas bolhas de realidade?
Samten (2017), através de seus ensinamentos, frequentemente se utiliza de exemplos
similares aos descritos acima, e aponta para o fato de que, apesar de falarmos do mundo como ele
nos é apresentado não é justo falarmos de um mundo, mas da multiplicidade de mundos, pois
“mundos” são essencialmente construções, podem ser individuais e coletivas ao mesmo tempo,
de acordo com as diferentes culturas, diferentes pessoas e suas diferentes crenças e sentimentos e,
ainda mais, nem mesmo se limitam ao mundo humano, mas sim em mundos dos vários seres
sencientes.
Uma de suas excelentes ilustrações ao tema da coemergência vem de uma de suas
palestras durante um retiro na cidade de São Paulo, SP, na data de 13/05/2017, cujo tema foi
“Budismo e reencantamento do mundo”: ele conta nesse evento, segundo a antiga tradição
theravada do budismo, a estória de Mahamat, um grande erudito budista que viajou até a ilha de
Lanka - atual Sri Lanka - para fazer perguntas ao Buda Sakiamuni, questionando então ao buda,
entre outras 108 questões, a seguinte indagação “Como surge a cidade dos seres?” A explicação
oferecida por Samten à resposta dada pelo buda ao erudito tornou-se um ponto interessante que
bem exemplifica o surgimento dos mundos coemergentes. Nas palavras do Lama, as cidades são
o encantamento que nós produzimos ou o encantamento que nos faz surgir dentro de um mundo.
Ele nos fala por metáforas, como cidade luminosa dos seres e encantamento produzido; diz que

Coemergência ou “nascimento simultâneo”, ou sabedoria coemergente (em tibetano, ihenchik kyepe yeshe).
Samsara e nirvana nascem ao mesmo tempo, dando à luz a sabedoria. (TRUNGPA, 2015, P.90).
15
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os nossos mundos são luminosos, não são mundos físicos e, citando a sala do hotel onde o evento
do retiro estava sendo realizado naquele dia, conclui com um tom bem-humorado:
é [...] luminoso no sentido de que aqui hoje encantamos nossa sala como uma
sala de meditação, de estudo budista. É isso que vejo, o hotel vira isso, porque
sempre que eu venho aqui é só o que eu vejo. Mas isso é uma forma particular
de olhar. Às vezes eu fico imaginando que quando termina o evento as pessoas
vão arrumar a sala como ela “realmente é’’. (SAMTEN, 2017).

Samten (2010, p.114) ainda traz a característica da luminosidade e ação luminosa da
mente: “os seres produzem luminosidades específicas nas suas diversas conexões com a
realidade. Não vemos o objeto, mas o que ele passa a ser diante de nossos olhos. Essa é a
característica da luminosidade” e Samten exemplifica quando vemos uma pessoa e uma foto da
pessoa, ao olharmos as duas, temos a mesma experiência, as duas indicam a mesma coisa, mas
quando a relação que temos com a pessoa se altera, aquilo que enxergamos na foto também se
altera, pois, os atributos e qualidades que surgem, não são somente pertencentes à pessoa, mas
são coemergentes com nosso estar no mundo que observa.
A natureza luminosa pode ser chamada também de natureza búdica ou primordial e ela
não é afetada por suas próprias construções, segundo Samten (2010, p.123) “Há um controlador
tentando manipular suas construções – e que acaba se tornando refém delas -, mas
simultaneamente há a percepção de que essa natureza não está submetida à limitação”.
Quando andamos pelo mundo a partir de nossos sentidos, parece que o mundo é
completo e coerente, mas “a mente livre torna-se limitada quando passa a operar através dos
sentidos” (SAMTEN, 2010, p.126), pois sua natureza se torna obstruída pelo uso que fazemos
dela, assim, a própria visão nossa passa a ser uma forma de aprisionamento ao permitir que
sejamos responsivos de acordo com ela e que ajamos por causalidade. Sendo assim, Samten
aprofunda a ideia de vacuidade, de vaziez, ou natureza luminosa, que se aproxima do conceito
heideggeriano de Região (o qual será melhor aprofundado no próximo capítulo) quando aponta
que a vacuidade é anterior a tudo:

A vacuidade não tem uma estrutura básica. Não há seres humanos, não há
órgãos. Não há objetos correspondentes a olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e
mente condicionada. [...] não há sofrimento, nem causa do sofrimento, nem
cessação do sofrimento, nem liberação, nem não liberação, nem sabedoria, nem
não sabedoria. Não há ignorância, nem extinção da ignorância, nem todos os
demais elos da originação dependente. A vacuidade é anterior a tudo. [...] Na
perspectiva budista, tudo surge da vacuidade e luminosidade, e a liberdade
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original está incessantemente preservada, não há leis causais fundamentais.
(SAMTEN, 2010, p.126-127).

Ou seja, a vacuidade é a espaciocidade que permite que as coisas sejam. Samten até
complementa que nessa perspectiva, a posição budista compreende as trocas de paradigmas
existentes em nossa ciência, ao trocar antigas teorias e leis por novas, sem se prender à aparente
solidez. E chega até a provocar:

Os cientistas, por outro lado, buscam uma formulação básica original de onde
todas as manifestações surjam. Albert Einstein chegou a afirmar que a existência
dessa forma original é uma fé que não pode faltar ao cientista. Em vista disso,
Sua Santidade o Dalai Lama diz que os cientistas são crentes, e os budistas
céticos. (SAMTEN, 2010, p.127)

Samten parece dizer isso no sentido de que os cientistas tentam achar uma verdade
dentro do mundo dos entes, o que acaba sendo uma loucura, já que este é sempre mutável e
ilusório. As verdades nesse contexto, funcionam somente por um determinado período de tempo
e em determinada época, contexto social e histórico. Mas tanto Samten quanto Heidegger,
entendem que existe um lugar-não-lugar de onde brota o horizonte que permite que as coisas
sejam: o tema central do próximo capítulo.

7 - Um paralelo com o conceito heideggeriano de Região e Serenidade
Assim como o budismo e seu conceito de espaciocidade, ou vacuidade, natureza
primordial, luminosidade, Heidegger refletiu sobre o aberto que permite que as coisas sejam
possíveis de ser. Ele pensou sobre os conceitos de horizonte, região e Região. Ele utiliza a
diferenciação com R maiúsculo, para diferenciar duas palavras alemãs: Gegend, que significa
região e Gegnet, que é uma forma mais antiga de falar região (HEIDEGGER, 1959). Portanto,
Heidegger utiliza-se propositalmente do termo mais antigo – e que em nossa tradução para o
português acaba tornando-se o termo com o R maiúsculo - na tentativa de referir-se a algo
anterior (originário), que antecede tudo.
Horizonte seria a abertura de possibilidades em meio ao mundo dos entes, por isso é de
certa forma, um tanto limitado, como se fosse um horizonte de coisas que já estão de certa forma
pré-estabelecidas, “O horizonte é, porém, o lado da Região virado para o nosso poder de representação (Vor-stellen). A região rodeia-nos e mostra-se-nos como horizonte” (HEIDEGGER,
1959, p.49), ou como Heidegger aponta em seu texto sobre Serenidade, no qual escreve um
diálogo entre um investigador, um erudito e um professor:

A horizontalidade é, assim, apenas o lado virado para nós de um aberto que nos
rodeia, que está preenchido com panoramas do aspecto daquilo que aparece
como objecto à nossa representação [...] Vejo-o como uma região (Gegend) por
cuja magia tudo aquilo que lhe pertence retorna ao sítio onde repousa
(HEIDEGGER, 1959, p.39)

Ao refletir sobre esse conceito de região na qual tudo retorna a si, Heidegger aprofunda
a questão da horizontalidade e chega à conclusão que para falar sobre uma região, esta que seria a
região de todas as regiões, seria mais apropriado usar sua forma mais antiga Gegnet ou Região
com R maiúsculo. Região então, em sua forma mais antiga “significa a extensão livre (die freie
Weite) [...] [e] reúne, tal como se nada acontecesse, cada coisa com cada coisa e todas entre si no
demorar-se (das Verweilen) no repouso em si próprio” ( HEIDEGGER, 1959, p.41). Heidegger
(1959, p.58) ainda complementa, dizendo que “Região é, provavelmente, o ser (Wesende) oculto
da verdade’’
Heidegger usa palavras e frases que soam muitas vezes paradoxais e estranhas para o
leitor mal-habituado, mas que são essenciais para entender a essência do que ele quer nos dizer. E
é justamente desse lugar que nossa mente tem dificuldade de apreender o que Heidegger tenta
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conceituar com a complexidade da Região. Por exemplo, quando ele filosofa entre o diálogo dos
três pensadores sobre a questão do Repousar diante da Região neste trecho:

I - Mas onde Repousam as coisas e em que consiste o Repousar? P - Elas
Repousam no retorno à duração da extensão da sua pertença a si próprias. E Pode então existir um Repouso no retorno que é movimento? P - Com certeza,
caso o Repouso seja o foco e o reino (Walten) de todo o movimento. I - Tenho
de confessar que não consigo representar correctamente tudo o que acabou de
dizer sobre região, a extensão e a duração, sobre o retorno e o repousar. E - Não
se pode mesmo representar, na medida em que, através da representação, o que
está diante de nós/nos enfrenta (entgegensteben) num horizonte já se tornou um
objecto (Gegendstand). I – Então também não podemos propriamente descrever
aquilo de que falamos? P – Não. Qualquer descrição teria de o apresentar
(vorführen) como objecto. (HEIDEGGER, 1959, p.42).

Ou seja, a Região, a extensão livre, a aventura no aberto, não pode ser limitada,
objetificada, por isso é tão difícil de compreender. É paradoxal. A “Região seria o que aproxima e
o que afasta” (HEIDEGGER, 1959, p.65). É a mesma coisa que Heidegger define como
Serenidade sendo um permanecer que é um retornar, sendo também um aguardar e um caminho
que também é movimento.
Para complementar esta reflexão, dessa dificuldade dos termos heideggerianos e das
explicações paradoxais, Boss até pontua que

[...]ouve-se frequentemente, ainda hoje, a pergunta que participantes dos
seminários da época ousavam dirigir diretamente a M. Heidegger, ou seja: por
que ele não procurava dizer as coisas em um alemão comum, compreensível.
Toda vez a resposta do pensador era: sempre só podemos dizer como pensamos
e pensar como falamos. Se, pois, o fundamento essencial de uma coisa – e seja
ela o próprio ser homem – resultar na experiência de um novo pensar e ver em
outra significação, então isto exige também um novo dizer, de acordo com ela.
Se insistirmos em falar, por exemplo, de um sujeito ou de um “eu”, então
também a compreensão do fundamento essencial do homem, fundamento que
consiste num suportar um âmbito-de-abertura-do-mundo perceptivo, permanece
totalmente velado. (BOSS, 2009, p.15-16).

Ou como Heidegger (1959, p.47) aponta sobre Região: “uma região enigmática onde
não há nada que possa responder (verantworten)”. E, sendo assim, ele aponta a Serenidade sendo
a relação adequada com a Região por se relacionar simplesmente com ela, repousando na Região
ao mesmo tempo que recebe o movimento dela. Portanto é importante falar da serenidade aqui,
pois é a serenidade que é um modo de agir ôntico dos homens em relação à região e que pode ter
algo a ver com a superação do mundo técnico em que vivemos (e também com toda forma e
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compreensão imediata de mundo). Apesar de Heidegger reconhecer que não podemos definir
nem como ôntico nem como ontológico a relação entre Região e serenidade, “apenas como a
regionalização” (HEIDEGGER, 1959, p.53).
Serenidade, explicando de forma grosseira, seria um “estar-liberto (Gelassentein) [...] no
entanto, [essa definição] não atinge e muito menos esgota, a sua essência” (HEIDEGGER, 1959,
p.49) e teria diretamente a ver com a atitude que Heidegger denomina como “a atitude em virtude
da qual nos mantemos abertos ao sentido oculto no mundo técnico a abertura ao mistério (die
Offenheit für das Geheimnis)” (HEIDEGGER, 1959, p.25).
Heidegger (1959) diz também que é necessário prevenir a interpretação errônea da
serenidade como algo que é uma negação da vontade de viver, como um fazer nada, pois na
verdade, nela existe também energia ativa (Tatkraft) e resolução, que seria algo como o “abrir-se
do ser-aí ao aberto” (HEIDEGGER, 1959, p.58).
A serenidade não pertence então ao domínio da vontade e está além da distinção entre
passividade e atividade. E ainda provoca em uma frase que pode ser contemplada por um bom
tempo: “A verdade só pode, portanto, ser independente do Homem, porque a essência do homem
é utilizada como a serenidade em relação à Região” (HEIDEGGER, 1959, p.62).

8 – Discussão
Como o objetivo deste trabalho é introduzir e suscitar reflexões sobre possibilidades de
enfrentamento, resistência e transcendência ao nosso modo técnico de ser e fazer no mundo
ocidental, a discussão visa articular e aprofundar o que foi exposto até agora, mesmo entendendo
que todas as informações construídas até este ponto, de certa forma, já cumprem o propósito de
provocar uma ruminação sobre o tema ao leitor e a possibilidade de começar a pensar
possibilidades para uma resistência à técnica, ou melhor, um ir além da técnica. Vale ressaltar
que querendo ou não, todo o conteúdo trabalhado até aqui já coemerge com a intencionalidade do
pesquisador ao escolher aquilo que será discutido e pensado no decorrer do trabalho.
Mas porque este trabalho tem como objetivo pensar maneiras de transcender a técnica?
Como Heidegger disse, o problema não é a técnica em si, mas o pensamento ocidental que está
preso a uma única possibilidade de ser e fazer. Dentro desta prisão – assim como toda prisão, até
nas mais sutis como vimos pelo conceito de carma budista – estamos fadados ao sofrimento. O
modo limitante e objetificado da técnica sem dúvidas pode vir a ser uma fonte de sofrimento,
justamente pela limitação imposta e perda da visão mais ampla, pela perda de visão para uma
abertura de possibilidades que poderia permitir-nos que tivéssemos uma atitude, não exatamente
resiliente, pois falar de resiliência pode reafirmar o sofrimento, assim como discutimos na página
45, quando Samten fala da paciência e da não-paciência, da questão masoquista do ato de tolerar
a dor. Seria algo que se aproxima da resiliência, só que aproximando-se mais de uma atitude
outra frente ao mistério da vida. Uma mudança de horizonte, no qual o sofrimento pode mudar de
sentido e pode, inclusive, a partir de uma atitude que implica abandonar uma possível cruzada
contra o sofrimento, deixar de sê-lo.
Superar a limitação do pensamento calculante na era da técnica - que está mais
preocupada com o controle, o prático, eficiente e rápido, mais imersa no pensamento que calcula
e mais longe do pensamento que medita, que contempla e que se abre ao mistério da vida e às
possibilidades de ser - é essencial, pois ao nos limitarmos ao pensamento calculante da técnica
moderna, nos fechamos para a abertura de possibilidades, para uma ação prospectiva em relação
ao horizonte, que surge da Região. Assim, ao ficarmos cegos (o que o budismo chama de avidya)
não conseguimos refletir sobre nós mesmos e sobre nosso modo de existir, não conseguimos
ponderar com calma e lucidez as causas e condições que arrastam nossos sentimentos e emoções
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e nos fazem sofrer sem entender direito o porquê. O que acaba se tornando um problema para nós
como sociedade, pois isso pode se estender para decisões que afetam nossa comunidade, nossa
política e nosso mundo como um todo, como até Critelli aponta ao criticar o fechamento imposto
pela técnica:

se para esse movimento de velamento-desvelamento do ser (aléthèa) o Ocidente
tivesse olhos, se se voltasse para ele com efetivo interesse, não teríamos
experimentado, por exemplo, na esfera da política, nenhum regime totalitário,
cuja possibilidade não passou, mas nos ameaça desde a sua primeira ocorrência.
(CRITELLI, 2002, p.88).

Ou seja, na era da técnica, reina a pobreza de pensamentos genuínos, de reflexões a partir
de um ponto de abertura luminosa que tudo acolhe, que permite considerar possibilidades-além e
que permite que tudo possa vir ao seu encontro. Essa pobreza parece ser efeito da falta do
pensamento meditativo e da cegueira e ignorância de avidya. Sendo assim, essa maneira de
pensar cheia de condições prévias em função de um objetivo a ser atingido, segundo o próprio
Heidegger, pode vir a causar um apego sem nos darmos conta, nos tornando escravos dos objetos
técnicos. E ao dizer que não nos damos conta, não é interessante pensar em um sentido de má-fé,
pois até que ponto nossas escolhas são totalmente conscientes pela razão, quando a própria razão
é instrumentada na técnica? Então, até certo ponto, podemos não nos dar conta, mas isso também
não significa que não podemos vir a dar conta. Como Arendt (1999) demonstra também, a prisão
no modo técnico de existir pode gerar graves consequências para nosso con-viver, já que segundo
a autora, em sua reflexão sobre a banalidade do mal: o mal pode ser obra de gente comum que
segue a ideologia dominante sem refletir, sem desafiar ou questionar qualquer coisa.
Heidegger (1959) quando faz seu discurso para a celebração do 175º aniversário de
nascimento do compositor Conradin Kreutzer em 1955, no qual contempla a questão da técnica,
estava vivendo em um período no qual a questão da era atômica era muito forte ainda, com as
construções das bombas atômicas na segunda guerra, das usinas nucleares e da cortina de ferro.
Portanto ele nos provoca em seu discurso, dizendo que não é apenas naquele ponto que os
desdobramentos da técnica param, pois esse “poder oculto na técnica contemporânea determina a
relação do Homem com aquilo que existe. Domina a terra inteira” (p.19). Heidegger, naquele
tempo, ao se preocupar com as construções nucleares que ocorrem pelo mundo na época, disse
também que “a evolução da técnica decorrerá cada vez mais rapidamente e não será possível
detê-la em parte alguma” (p.20), como podemos ver a partir de muitas de nossas ações irrefletidas
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em nossos próprios relacionamentos humanos permeados por intolerância, ódio e egoísmo, e até
em nossa política, que muitas vezes, de tempos em tempos beira aos discursos fascistas – tal
como vivemos hoje. Discursos estes que ignoram outras possibilidades de agir, coisificando
nossa condição de interdependência como seres-no-mundo-com e encerrando-a no pensamento
massificado e na impessoalidade (Das Man), entendendo assim de forma limitada que, pelo
contrário, somos separados. Provavelmente apenas unidos da maneira que for conveniente no
momento para nosso euzinho16, geralmente com um desdém pelos direitos humanos, com o abuso
do medo ao diferente e com oposição a análises críticas que colocam em suspensão a maneira
usual de entender o mundo. Ou como outro exemplo de nossa impotência em deter o modo
técnico de se estar, a partir da forma mais física na natureza, observamos até nossas florestas e
nossos recursos naturais sendo usados e esgotados com o único sentido de ser um objeto a ser
explorado para abastecer a produção moderna. O homem assim passa a ter uma maior ilusão de
controle e poder sobre o mundo e, é a ausência da pergunta pelo sentido que permite que nos
percamos em nossas prisões de dualidade na busca pelo controle e poder.
Heidegger portanto, reflete que o que é inquietante não é o fato do mundo tornar-se mais
técnico a cada ano que passa, mas “muito mais inquietante é o facto de o Homem não estar
preparado para esta transformação do mundo, é o facto de nós ainda não conseguirmos, através
do pensamento que medita, lidar adequadamente com aquilo que, nesta era, está realmente a
emergir” (HEIDEGGER, 1959, p.21).
Imersos neste modo de ser, costumamos achar equivocadamente que a técnica pode vir a
ser a melhor promessa para se produzir novas maneiras de alcançar a derradeira felicidade do
homem moderno. Mas nós ainda temos muita dificuldade em entender e compreender, a partir de
uma aprendizagem significativa - a partir de um lugar de afeto e experiência e não apenas teórico
e racional do pensamento calculante - que todo ser busca a felicidade e evita o sofrimento. Nós
deixamos a compaixão e a empatia de lado, deixando de meditar e refletir que somos sempre em
relação. O sofrimento e a angústia, segundo o budismo e a Daseinsanalyse de Boss,
16

Retomando na íntegra a nota de rodapé nº 12: Para Monja Coen, euzinho vem da percepção dual da realidade (da
perspectiva limitada que o budismo aponta como preso ao gostar/não gostar, apego/aversão) e estaria mais próximo
do significado de ente da filosofia de Heidegger, diferentemente de quando tomamos consciência do Ser que permite
que tudo seja, deixando o euzinho em seu lugar limitado de existência e passando a atuar a partir de um eu maior, ou
da perspectiva do Ser em suas infinitas possibilidades. (A busca da nossa essência - Monja Coen - Zen Budismo.
2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Nhx4pHJkhrA . Accessado em: 20 out. 2018) Também
disponível em essência no livro RÔSHI, Monja Coen. O monge e o Touro: jûgyûzu: os dez desenhos de domar o
touro, de Kakuan Shion Zenji. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2015.

63

respectivamente, são condições fundamentais do ser-aí (Dasein), portanto é uma delusão a ideia
de que buscarmos a felicidade a partir da técnica e dos avanços científicos, nos trará a felicidade
duradoura, eterna.
Apesar do tema sofrimento ser bastante complexo, é só olharmos para as nossas
experiências e a partir dessa reflexão, entenderemos que todo ser, de maneira geral, ao menos em
um nível sutil, busca a felicidade e evita o sofrimento em suas próprias bolhas de realidade, todos
parecem se debater e lutar a vida toda para se equilibrarem numa corda bamba, tentando manterse mais tempo ao lado da felicidade e menos ao lado do sofrimento. Mas, segundo o budismo, até
mesmo eventos de extrema felicidades são fontes de sofrimento, pois quando conquistamos algo
que desejamos muito e, mesmo tornando-nos muito felizes com aquilo, estamos criando as causas
e condições para que quando aquilo se for, deixar de existir, nos gere sofrimento. Mas quando
entendemos que a vida é transitória e tudo é impermanente, começamos a caminhar na
possibilidade de viver nossa existência com uma perspectiva de não negar ou resolver o
sofrimento, mas de sofrer em liberdade.
Essa condição de sofrer em liberdade tem muito a ver com a atitude de serenidade que
Heidegger (1959) nos aponta e com o reconhecimento da “perfeição” da sabedoria budista, que
tem a ver com o reconhecer as causas e condições que nos arrastam pelo processo do carma e, a
partir desse reconhecimento, alicerçado em uma atitude de serenidade, uma postura prospectiva,
ativa (e não apenas conformista) de viver o presente pela perfeição da condição humana dual,
vulnerável e forte, boa e ruim ao mesmo tempo, amarga, azeda e doce ao mesmo tempo.
Quando falamos de perfeição, o termo é colocado entre aspas no parágrafo anterior,
justamente para esclarecer que não é no sentido de que as coisas são sempre boas, ou mesmo
sempre ruins, não existe essa dualidade; é o perfeito como significado da atitude serena, a qual
nada julga, apenas entende que as coisas são, que as relações são interdependentes, que as coisas
vão além do mundo limitado da técnica e da objetificação. Saindo assim da confusão e da visão
limitada, como a praticante do budismo Mahayana e Vajrayana, Mattis-Nangyel (2018) reflete
sobre a dificuldade de enxergar pelas lentes da perfeição:
Como podemos ver qualquer coisa como “perfeita” se nossas mentes estão
confusas – se nos movimentamos por dentro do limitado mundo da
objetificação? O mundo objetificado é um mundo baseado em fantasias, querer e
não querer – um mundo no qual o ego faz tudo o que está a seu alcance para
sobreviver. (MATTIS-NANGYEL, 2018, p.156).
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Assim, entendemos que para uma transcendência da técnica, a postura de serenidade é
essencial, a partir de uma posição de humildade e desilusão com o mundo das coisas, dos entes.
Como Padmasambhava dizia sobre a mente samsárica ou confusa: “permita que a confusão surja
e então deixe que a confusão corrija a si mesma” (TRUNGPA, 1991:2015, p.63). Apesar de
lutarmos com esse mundo diariamente, nos equilibrando em nossas identidades e buscando a
felicidade, não é possível dominá-lo - da palavra domus que significa casa, ou ter familiaridade,
proximidade, segundo Pompéia e Sapienza (2011) - a não ser que seja pela atitude serena frente
às coisas, que se coloca como clareira do mundo, como aberto, que acolhe tudo sem julgamento
de bom ou mal. Pois com muita frequência nós julgamos uma atitude humana como frágil, como
falha, mas a condição de ser humano, em essência requer a coragem de encarar a vida como ela é:
dual, impermamente, cheia e vazia ao mesmo tempo, perfeita em seu significado mais amplo.
Enxergamos as coisas além do mundo das coisas, que descortina um novo mundo possível ou
como Mattis-Nangyel (2018, p.166) diz: enxergamos “além de nossa objetificação habitual e
vemos a natureza infinita e ilimitada das coisas”. Como Samten (2010, p.128) também aponta
“Na perfeição da sabedoria [ou vaziez] não há nenhuma construção, nenhum referencial
transitório” e é importante reconhecer também que nem sempre temos controle sobre nossa
existência, ter a humildade de admitir que não temos estabilidade da visão da iluminação, pois ela
vem em lampejos.
Além disso, é importante também pensar a questão da libertação individual, do mesmo
modo que pela Daseinsanalyse entendemos que não é possível a libertação puramente individual,
já que nos constituímos como ser-em-o-mundo-com e, sendo assim a relação com o outro é
fundamental, Mattis-Nangyel complementa também essa questão apontando que a liberação
como entendida pelo budismo é interdependente, nos apontando de forma simples que não existe
libertação individual ao fazer uma metáfora do professor do darma como um gancho e do aluno
como argola para atingir a condição de serenidade além dos extremos. A atitude do aluno precisa
ser de argola e esta precisa ser acolhida pelo gancho. Quando ambos se acolhem, fica mais fácil
entender a perfeição de tudo, a libertação surge desse relacionamento especial, mas também não
isenta a responsabilidade, o ato de dar respostas daquele que busca a libertação: “mas até que
realizemos o verdadeiro sentido de “perfeito”, até que nos tornemos argola, o professor estará
apenas esperando, e esperando, e esperando...” (MATTIS-NANGYEL, 2018, p.166). A libertação
assim, surge desse relacionamento especial e de uma atitude de serenidade (que está longe de ser
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uma atitude passiva, como vimos anteriormente) daquele que busca atravessar a visão
condicionada e dual que nos aprisiona em modos limitados de existência.
Samten resume bem a ideia da perfeição, da iluminação e da atitude de serenidade em
meio ao mundo transitório dos entes, aproximando a perfeição e a iluminação da ideia do sofrer
em liberdade de Boss em meio a angústia fundamental:

Examinando a mente sutil que, sem luta, sem repressão, sem impaciência,
persevera na atenção, que retoma a meditação, que ajusta-se na posição
novamente e de novo, e de novo... O que vemos? Vê-se a construção do mérito
de ser capaz de identificar de pronto, no seu surgimento, a operação das
discriminações mentais baseadas em obstruções, baseadas no carma, e não dar
sequência ao fluxo mental daí derivado. Esse mérito permitirá a liberdade em
meio ao mundo convencional, ou seja, permitirá a ação não-obstruída em meio
ao samsara. Permitirá socorrer os seres em meio a seus sonhos [ou bolhas de
realidade], atuar nos sonhos de samsara sem dar realidade concreta a eles.
Perseverando nessa prática, mais adiante, nem mesmo a interrupção do sonho se
mostrará necessária, o próprio sonho se torna iluminação completa, todos os
sonhos se tornam iluminação. A iluminação deixa de ser pensada como o oposto
da não-iluminação e passa a incluir a própria ilusão. Samsara é nirvana, nirvana
é samsara, a compreensão não-excludente, Tatata, tudo é iluminação.
(SAMTEN, 1995, P.57, complemento meu).

É engraçado e trágico pensar também que, no mundo da técnica, como esse modo de
existir no mundo Ocidental, as lutas políticas que se dão ao redor do mundo muitas vezes
afirmam que, para resolver muitos dos problemas que vivenciamos em sociedade, é necessário
que sejam realizados cada vez mais investimentos na educação do país, por exemplo, para que ela
alcance todas as classes sociais, como a construção de mais escolas e a garantia de que todos
tenham acesso. Em nenhum momento iremos negar que realmente é fundamental que isso
aconteça, mas muitas vezes o que acaba sendo deixado em um segundo plano é a reflexão sobre
que tipo de ensino se dará dentro dessas escolas. E essa, infelizmente é uma questão cultural
muito enraizada pelo modo técnico de existir, é difícil de mudar. Como o modo de ser da técnica
nos permeia em todas as esferas, é preciso reconhecer também que nossa educação, assim como
toda a ciência que embasa nossa educação está permeada por ela, e as ciências que nos são
ensinadas são baseadas majoritariamentes no paradigma dominante de Boaventura Sousa Santos
(1987), ou seja, desde pequenos, somos ensinados e coemergimos em um mundo permeado por
esse âmbito da produção e da competição, que limita o ser humano em suas possibilidades e nos
direciona a visão para o mundo da técnica.
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A partir disso, podemos perguntar que educação é essa que teoricamente nos salvaria da
barbárie, dos sofrimentos, medos, angústias e ansiedades frente ao existir? Por exemplo, será que
quem é um doutor formado em uma universidade de prestígio, mas que trata mal as pessoas ao
seu redor, é mais bem educado do que uma pessoa que não teve condições de prestar um
vestibular por sua condição econômica e social precária, mas que consegue agir de um lugar de
compaixão, que acolhe quem estiver ao seu redor da melhor maneira que puder, apenas limitado
às suas circunstâncias econômicas?
Talvez, indo na contramão do senso comum, esse segundo tipo de pessoa, pode ter tido
uma educação que vai além do ensino técnico, pois parece que para chegar nessa ação, foi
necessário vir de um lugar de maior reflexão sobre o sentido da vida de si mesma e dos outros do
que da educação que formou tecnicamente a partir de uma prevalência do pensamento calculante,
a primeira pessoa.
Portanto, em relação à educação, entende-se que precisamos sim de uma educação para
todos, mas também precisamos pensar em maneiras de transcender o modo técnico que permeia a
educação. É por isso que discutimos nesse trabalho, algumas possibilidades de transcender a
técnica por meio de uma possível contribuição de maneiras de se pensar e agir a partir do
budismo e da terapia daseinsanalítica para a resistência da técnica. Pois a partir de novas
maneiras de se pensar e se fundamentar o pensamento - como parece que tanto a Daseinsanalyse
e o budismo estão na tentativa de seguir esse caminho - é possível agir a partir de possibilidades
nunca antes pensadas, principalmente porque partimos dessa atitude de serenidade para com as
coisas, que tudo acolhe.
Heidegger (1959) aponta então que para superarmos nosso mundo ocidental da técnica, é
necessário mudar as bases que fundamentam nosso pensamento, que hoje é prevalentemente
calculante. Seria como se começássemos cada vez mais agir e pensar de forma crítica, colocando
em suspensão as bases aparentemente sólidas de nossos pensamentos para criar algo novo, sem
objetificações prévias. Uma possibilidade para chacoalhar as bases de nosso pensamento
Ocidental, seria usar do conhecimento da Daseinsanalyse e dos ensinamentos budistas como
ferramentas para reflexão e, para tomarmos maior consciência e lucidez sobre os processos que
nos movem em nossa existência, como nossas emoções, afetos e buscas de sentido na vida, no
caminho de entender que: uma atitude de serenidade a partir de uma maior prevalência do
pensamento meditativo, pode nos libertar para uma possibilidade de mantermo-nos abertos ao
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mistério da vida e, mesmo com a angústia e sofrimento inevitáveis, que consigamos ter uma certa
liberdade frente àquilo que não controlamos, não deixando que as coisas nos controlem e nos
arrastem também, mas que possamos ter consciência da Região, da espaciosidade de onde tudo
brota. Assim, nós também podemos alcançar a perfeição da sabedoria de buda, do estado desperto
que reconhece a perfeição de todas as coisas, ou da libertação, deixando os fenômenos se
apresentarem e dançarem, permitindo-nos a liberdade de escolher dançar ou não junto deles.

9 – Considerações Finais
Nos dias de hoje, como temos percebido, a ação quase sempre vem antes da reflexão
meditativa que pergunta sobre o sentido. A Daseinsanalyse e o budismo então, podem nos
oferecer instrumentos para quebrar esse padrão em nossa sociedade Ocidental, que como vimos,
pode gerar um bom tanto de sofrimento pela limitação de nosso olhar sobre a existência e a vida.
A meditação e o reconhecimento das causas e condições a partir de um ponto de lucidez
e sabedoria, no intuito de nos libertarmos de nossas prisões cármicas, como visto no budismo e o
refletir sobre a própria história, a própria condição de angústia existencial, num movimento de
sentir e aproximar-se de nossas sombras para conseguir ter mais familiaridade consigo mesmo,
como vimos pela proposta da Daseinsanalyse, já são por si só, formas possíveis de resistência ao
mundo da técnica.
Superar a era puramente técnica, é reconhecer a espaciosidade de todas as coisas, a
perfeição da natureza búdica que nos auxilia a alterar nossas bases de pensamento, como
Heidegger propõe. Permanecer e agir em serenidade então, é resistir à ilusão de controle do
mundo técnico. É permanecer dentro da angústia e do sofrimento que nos permeia e atravessá-lo,
dominá-lo, matendo-nos firmes, cientes das ilusões de controle. Conhecermos a nós mesmos
permite que reconheçamos a delusão de nossa luta por poder e controle.
Mattis-Nangyel (2018) diz que “O máximo que nós podemos esperar do mundo das
aparências é lidar com ele com ansiedade, esperança e medo” (p.177), ou seja, em meio ao
mundo objetificado da técnica, tentando controlar tudo para nossa suposta felicidade, nosso
suposto bem pela produção na era da técnica, nós tendemos a controlar as coisas a partir de uma
angústia fundamental, como Boss já nos explicou, só que sem passar pelo questionamento do
sentido dessa angústia. E assim, passamos a agir a partir da esperança e do medo, acabamos com
os recursos naturais que estão dispostos a nós na Terra e criamos bolhas de realidade geradoras
de violências e sofrimentos para todos ao nosso redor.
É somente na superação dessa dualidade, com a atitude da serenidade frente às coisas,
em uma energia ativa de se permitir estar aberto frente os fenômenos que se apresentam sem préjulgamentos e, na mudança de nossas bases do pensamento a partir de um crescimento e
equilíbrio do pensamento meditativo em nós, que poderemos entender a perfeição de todas as
coisas, a perfeição da sabedoria, entender que as coisas são perfeitas além da limitada visão da
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dualidade. Por consequência dessa suspensão, dessa alteração do modo de pensar, é possível
projetar que começaremos a agir menos por medo, ansiedade, esperança e angústia e mais a partir
de um lugar de liberdade frente a todas essas emoções, uma liberdade que exige que confiemos
em nosso instinto de amor, humildade e felicidade, mas não a felicidade do mundo das coisas e
sim a felicidade de entender o mistério e a perfeição de ser humano em atitude serena, além do
apego/aversão.
Por isso entender a abertura e a espaciosidade que temos é fundamental para a condição
de libertação, entender que somos-aí-em-o-mundo-com. As abordagens do budismo e da terapia
daseinsanalítica nos lembram do sentido em se abrir para a angústia existencial fundamental, pois
nos apontam para essa condição de abertura, de espaciosidade que existe além das formas préestabelecidas em nosso ser-no-mundo-com. Nos libertamos quando assumimos a angústia
fundamental e paramos de negá-la, pois negá-la é prender-se às coisas como meras coisas em seu
sentido fixo.
Tudo o que foi exposto e discutido até agora não tem a pretensão de esgotar o tema e as
possibilidades de se pensar um mundo além da técnica. Espero aqui provocar, propor um
questionamento, na direção de desconstruir a realidade aparente para que possamos perceber uma
realidade além. A proposta foi aclarar e tentar romper com nossas identidades construídas, que
enxergam sempre de uma mesma maneira e que condicionam as nossas ações no mundo, para
possibilitar reflexões e novos horizontes dentro do campo de saber das psicologias. E finalmente,
espero também que este trabalho tenha sido capaz de expor a importância de se romper com o
controle de nossas possibilidades de manifestação que são reduzidos pelo pensamento calculador
da técnica e, assim, partir em busca de possibilidades para um mundo mais compassivo e lúcido
frente aos fenômenos que dançam(os).
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11 – Anexos
11.1: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa

