
Vida valiosa

Gritos estridentes. Balbúrdias. Ecos excruciantes. Cadáveres empilhados em montanhas
imundas! Vimos tantas mortes ao nosso redor que se torna impossível não meditarmos na
efemeridade de nossas existências. Somos levados a questionar sobre a nossa vida, sobre os valores
relativos àquilo que é essencial. Como observa Laozi, autor do clássico taoísta Dao De Jing: “A fama
ou a vida: o que é o mais íntimo? A vida ou as posses: o que é mais valioso?”1 Sentimos uma dor
imensa ao assistir tantos corpos doentes, corpos fragilizados diante dos ataques fulminantes. Isso só
nos tornou mais sensíveis em relação ao fenômeno da vida. O que é verdadeiramente essencial?
Qual é o valor fundamental da minha existência?

Inquietos, indignados, e até bastante enfurecidos, protestamos contra a catástrofe do súbito
desaparecimento dos corpos! Mas será que, diante desse cenário tão desastroso, saberemos lidar com
o lado obscuro e sombrio da morte? Há instantes em que tudo parecia estar �utuando numa névoa
funesta e insidiosa. Meu corpo era atravessado por pulsações de ondas nefastas numa espécie de
devaneio cadenciado e indolente. Ossos e ouvidos estancados. Meu corpo parecia um navio à beira
de um naufrágio. Era como se todos os sons da cidade tivessem se exaurido num surdo rumor
melancólico! Irremediável sabor da morte, melodia estridente que entorpece a mente!
Intermitências destiladas no tremor da pele! Supressões de movimentos, de gestos e de palavras
quando todos temos de nos resguardar na nossa cela solitária. Entre o nada e o espasmo das mortes
alheias, onde encontrarei a pérola preciosa da vida?

Nesse estado intervalar de desfalecimentos, soterrado no meu quarto, submergi numa
angústia inde�nida, numa correnteza estranha, como se nem pudesse mais apalpar meu próprio
rosto. Assim, arrastava-me quase num estupor indizível, desfalecido numa espécie de oblívio quase
místico! No entanto, eu ainda estava ali presente, sentado com as mãos trêmulas e languidamente
receosas do contato com os outros corpos que poderiam me contaminar! Dominado pelo medo,
afundei-me, de repente, na eternidade de uma angústia primeva, ancestral e originária.

Palpitava em mim o espírito do Vazio Originário Ancestral.
Como diz Laozi no capítulo 5 do Dao De Jing: “O espaço entre Céu e Terra não se parece

com um fole? Esvazia-se e não se encolhe. Move-se e ainda transborda.”2

Buscando capturar essa palpitação sutil, pus-me a escutar com mais concentração aquilo
que ressoava dentro dos meus órgãos. Pele intumescida, olhos crispados, senti que estava sendo
atraído para um frenesi vertiginoso, para o �uxo regurgitante dos primeiros clarões! Surdamente
nascia em mim um pensamento-relâmpago: “sou como esse vazio do fole”. Contudo, esse vazio não
é um nada insípido onde todas as coisas se dissolveriam. Esse vazio é a plenitude de todos os seres.
Podemos senti-lo dentro da mais profunda interioridade. A�nal, o que é o espírito face à morte, o
que é a vida face ao terror? Mesmo que todas as coisas venham a se deteriorar, desvanecendo-se na

2 Laozi, cap.5.

1 Laozi, Dao De Jing, tradução de Chiu Yi Chih. São Paulo: Editora Mantra, 2017, cap.44.



morte, é provável que subsista algo imperecível? Esse ser eterno jamais sujeito às mudanças não seria
o vazio, a plenitude de um vigor transcendente?

Nesse momento em que se difundia em mim essa outra face do vazio, a morte aterradora,
enganchando-me pelo pescoço, gritava numa algaravia cínica: “Você é como uma veste imunda, �or
pálida, pedaço de carne mortal…” Então, assaltava-me a dúvida: “A fama é mais valiosa do que a
vida? Os bens externos são mais importantes do que a existência?” Uma voz desconhecida e íntima
me dizia que a vida era uma potência ilimitada da qual não estava consciente até então. A vida era
um vulcão de lavas profusas e ardorosas, um vórtice de faíscas e ondulações.

A vida é o valor mais precioso e insubstituível, pois se a perdermos, todas as outras coisas
perderão seu valor. Assim, comecei a contemplar com Laozi o mistério e a delicadeza dessa pérola
tão sutil. Sabia que o desgaste de todo nosso ser era provocado pela cobiça dos bens externos e da
fama ilusória. Esquecemos do que é valioso e do cultivo da potência da vida! Esquecemos de viver
de maneira moderada, evitando os bens supér�uos que nos levam ao grande desperdício! Os tempos
atuais nos levam a pensar se podemos retornar a uma vida mais equilibrada. Ao invés de se conduzir
na moderação, a maioria das pessoas deseja se apoderar dos bens externos ou a�ar as suas próprias
habilidades com o objetivo de estar sempre à frente das outras. Em razão desse espírito de
competitividade, tornam-se arrogantes, presunçosas e gananciosas. Todo esse apego excessivo
prejudica o Sopro Vital e estanca o �uxo natural.

É por esse motivo que é necessário abandonarmos esse autoapego narcísico do Eu,
reduzindo o apego excessivo gerado por esse acúmulo desmedido que poderá consumir nosso ser.
Quando estivermos livres desse vício terrível, conquistaremos a nossa autossuficiência na
simplicidade. É por isso que o mestre taoísta Liezi no seu Vazio Perfeito dizia que “contemplar a si
mesmo é buscar a autossu�ciência em nossa própria natureza. Assim, buscando autossu�ciência
interior, realizamos uma viagem de caráter mais nobre. Buscando as coisas externas, estamos longe
dessa realização”3. A vida não consiste na satisfação desnecessária dos desejos materiais e sim no
cultivo da nossa essência vital. Assim, quando deixarmos de ansiar pela posse desenfreada de objetos
supér�uos, quando realmente cuidarmos de nossa vida no sentido mais amplo da palavra “vida”,
estaremos menos carentes, instáveis e enfraquecidos. A plenitude do ser e da vida nasce da
simplicidade de um modo de vida mais valioso e autêntico. É preciso que, após a nossa passagem na
“noite escura da alma”, cada instante de morte e desfalecimento possa ser transmutado e
trans�gurado numa outra constelação sagrada, numa forma de vida exuberante.

3 Liezi, Vazio Perfeito, tradução de Chiu Yi Chih. Editora Mantra, 2020, p.121.



Visão da Totalidade

Como podemos cultivar o caminho em harmonia com a essência do Dao? Estamos tão
impregnados do orgulho e de ambições desmedidas que mal percebemos a sutileza de outros seres
in�nitamente menores do que nós. Em nossa sociedade que hipervaloriza o mundo das aparências
geralmente subestimamos as coisas pequenas, considerando que são insigni�cantes e irrisórias,
porém, na concepção taoista, cada ser é valioso e signi�cativo na sua singularidade. Vejamos como o
mestre Zhuangzi nos mostra a imanência do princípio do Dao nas coisas mais triviais.

- Onde se encontra o assim chamado Dao? - perguntou Dong Guozi
- O Dao está presente em todas as partes. - respondeu Zhuangzi
- Fale mais sobre um lugar.
- Está nas formigas.
- Por que num tão lugar tão inferior?
- Está na vegetação pantanosa.
- Por que tão inferior assim?
- Está nos estilhaços dos vasos.
- Por que tão ruim assim?
- Está no excremento.4

Como o Dao não cria distinções entre o pequeno e o grande, podemos considerá-lo como a
própria essência da totalidade que abarca todas as coisas. Essa grandeza transcendente considera que
todas as coisas são igualmente valiosas. Do ponto de vista da totalidade do Dao, não há nenhuma
coisa que seja inferior ou superior. Nesse sentido, Zhuangzi sublinha o caráter englobante,
ilimitado e generoso do Dao, cuja essência é tão vasta e grandiosa que até as fezes não estão excluídas
da sua onipresença! Assim, quem age e vive de acordo com a visão da totalidade se harmonizará
com cada ser desse imenso universo. É por isso que o sábio taoísta, contemplando a multiplicidade
heterogênea de todas as matizes e nuances, abraça os múltiplos aspectos desse Mar Ilimitado.
Apesar das inúmeras contingências da vida, ele consegue se manter num espírito de Harmonia (和
-hé) e Constância (常-cháng). Como diz Zhuangzi, ele é o Homem Nobre que age pela Não-Ação,
compreendendo que todas as coisas estão entrelaçadas na essência do Dao.

Um Mestre disse: “O Dao permeia tudo e sustenta todos os seres. É tão imenso e profuso como
um vasto oceano! Assim, o Homem Nobre deve cortar as ideias preconcebidas de sua mente. Agir por
meio da Não-Ação é ‘naturalidade’. Falar por meio da Não-Ação é Virtude. Um ser amoroso que
beneficia todas as pessoas é benevolente. Não diferenciar, porém, ver as semelhanças é grandioso.

4 Veja Fu Pei Rong (傅佩荣). Zhuangzijiedu 莊子解讀 (Zhuangzi com tradução, comentários e notas). Xinbei:
Shijiegongmingcongshu, 2017, p.339.



Conduzir-se de uma tal forma em que não haja distinção é ser generoso. Possuir várias coisas é
riqueza. Alcançar e conservar as qualidades da naturalidade é considerado como a Ordem. A
realização virtuosa é firmar-se no solo. Seguir o Dao é a perfeição. Não causar desgosto ao outro é a
completude. Se o Homem Nobre compreende essas treze coisas, por conseguinte, abraça a totalidade,
mostrando a grandeza de sua mente. Junto com ele, transcorre a plenitude de todas as coisas. Sendo
assim, ele esconde o ouro na montanha e as pérolas na profundeza. Não estima bens valiosos nem se
aproxima da abundância de riquezas. Não se alegra com a vida longa nem se entristece com a morte
prematura. Não considera a fama como glória nem se envergonha da pobreza. Não persegue o mundo
com vistas ao benefício de si mesmo, e tampouco se considera como o rei do mundo ocupando um lugar
de proeminência. Assim, sua iluminação é ver que todas as coisas retornam à Unidade, sendo que a
vida e a morte não são diferentes entre si.5

É fundamental perceber que essa intuição da totalidade pode ser cultivada e alcançada nas
práticas taoistas como Tai-Chi, Qi-Gong e meditação. Quando nos harmonizamos com o Todo,
sentimos que somos partes integradas na mesma essência cósmica. Ah! Quantas vezes na minha
meditação não me senti submerso nas ondas silenciosas de uma vastidão inesgotável! Vejo que assim
podemos nos libertar do sentimento de separatividade gerado pelo apego excessivo à nós mesmos, e
sobretudo, podemos abandonar as preocupações supér�uas e os temores desnecessários,
afastando-se das a�ições que nos levam a uma visão parcial (偏见-piānjiàn).

Se o Dao é tão imenso e profuso como um vasto oceano, o segredo consiste na observação
atenta, na contemplação de todo fenômeno como se cada singularidade fosse a centelha do Todo!
Ah, se pudéssemos sentir que cada ser ín�mo pertence à Unidade, sentir que cada formiga, cada ser
animado ou inanimado, cada planta vista nas águas lamacentas se integra à essência da totalidade
(整体-zhěngtǐ)! É por essa razão que Laozi diz que é preciso retornarmos ao Vazio do Vale, cuja
imagem metafórica simboliza o Dao no seu estado de transcendência. Quando voltarmos ao estado
do Vazio do Vale, contemplaremos a essência da totalidade em suas múltiplas manifestações. Isso
não signi�ca que atingiremos algo externo a nós, como se fosse um mundo situado numa dimensão
alheia. Ao contrário, signi�ca que retornaremos à Natureza Autêntica da Virtude Originária (天
真本德-tiānzhēnběndé) de nossa própria essência. Em certos momentos de crise, é fundamental
que estejamos abertos à possibilidade de tal experiência. Por exemplo, durante a pandemia, senti um
certo estado de desânimo mesclado com a sensação de impotência diante das circunstâncias
adversas. Contudo, ao intensi�car minha prática de meditação e de re�exão interna, experienciei
um outro estado completo de ser que transcende as limitações do meu ego. Gaston Bachelard, o
�lósofo da fenomenologia poética, diz que há imagens de imensidão íntima que expandem o espaço
interior de nossa alma. Como observa no seu livro A Poética do Espaço:

5 Fu Pei Rong, p.174.



Dar seu espaço poético a um objeto é dar-lhe mais espaço do que aquele que ele tem
objetivamente, ou melhor dizendo, é seguir a expansão do seu espaço íntimo. Para guardar a
homogeneidade, lembremos ainda que Joe Bousquet exprime assim o espaço íntimo da árvore: ‘O
espaço não está em parte alguma. O espaço está em si mesmo como o mel no favo.’ No reino das
imagens, o mel no favo não obedece à dialética do conteúdo e do continente. O mel metafórico não se
deixa encerrar. Aqui, no espaço íntimo da árvore, o mel é algo mais do que uma medula. É o ‘mel da
árvore’ que vai perfumar a flor. Ele é o sol interior da árvore. Quem sonha com mel, sabe bem que o
mel é um poder que sucessivamente concentra e irradia. Se o espaço interior da árvore é um mel, ele dá
à árvore ‘a expansão das coisas infinitas’.”6

Meu espaço interior desabrochava como um vale repleto de seres animados e inanimados
que pareciam �utuar em inúmeras formas: peixes, musgos, cogumelos, pássaros, besouros, abelhas,
orquídeas, larvas e tantas outras criaturas quase imperceptíveis que faiscavam numa efervescência
incomensurável! Era como um vale que, na sua imensidão, na sua fulguração difusa reverberava até
as entranhas do mundo!

Com as pausas prolongadas de reclusão em que �camos mais isolados, é natural que a nossa
mente habituada às deliberações e planejamentos �que alvoroçada pelo fato de que esteja menos
impelida à exteriorização. Engrenada no mundo da e�ciência, do autoaperfeiçoamento, do
progresso, da aceleração e do pragmatismo, nossa mente frenética sempre buscava alcançar algum
resultado. Parecia uma mosca zumbindo nas malhas da impaciência, tão perturbada, atormentada e
ansiosa que nada parecia satisfazê-la!

E, logo, agora que quase tudo parou!
No entanto, foi naquela meditação do espaço íntimo que senti o estado do Vazio do Vale…
Embora tenha sido abalado por aquela impotência inicial, fervilhava por dentro de mim

uma outra vida sutil e preciosa.
Embora fosse induzido a querer intervir no �uxo da vida, uma outra música fecunda se

entretecia nas frestas do tempo.

6 Bachelard, Gaston. Poética do Espaço, Martins Fontes, 1993, p.206.


