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Resumo

A Arte marcial é o termo corriqueiramente utilizado para determinar um conjunto de
técnicas corporais sistematizadas com finalidade de subjugar, imobilizar, inviabilizar
o oponente. Todavia este fenômeno engloba questões emocionais, espirituais e
simbólicas que remetem ao âmago do ser humano. Entre as principais simbologias
presente na filosofia por trás das artes marciais estão os conceitos de ação e
não-ação, polaridades opostas e complementares que se manifestam na prática
marcial. Para análise simbólica destas potências foi utilizado como base os
conceitos de instintos e arquétipos, estruturados segundo a visão da psicologia
analítica à luz de Carl Gustav Jung.
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Abstract

Martial art is the term commonly used to determine a set of systematized body
techniques with the purpose of subduing, immobilizing, making the opponent
unfeasible. However, this phenomenon encompasses emotional, spiritual and
symbolic issues that refer to the core of the human being. Among the main
symbologies present in the philosophy behind martial arts are the concepts of action
and non-action, opposite and complementary polarities that manifest themselves in
martial practice. For the symbolic analysis of these powers, the concepts of instincts
and archetypes were used as a basis, structured according to the vision of analytical
psychology in the light of Carl Gustav Jung.

1.INTRODUÇÃO

Arte marcial é o termo corriqueiramente utilizado para determinar um conjunto de
técnicas corporais sistematizadas com finalidade de subjugar, imobilizar, inviabilizar
o oponente, que tem forte relação com a noção de guerra e lutas. Segundo FETT
(2009) as artes marciais teriam se originado muitos séculos atrás pela necessidade
de autodefesa, consequência de conflitos entre tribos. Destarte o complexo Arte
Marcial não pode ser analisado somente pela ótica do combate, sua aplicação é
polissêmica, pois se expressa através de elaborações socioculturais, que carregam
em si valores, éticos, simbólicos, espirituais e religiosos.

Aparentemente essa multiplicidade de sentidos atribuídos, se deve ao caráter
empírico e pessoal do praticante que se modificou ao longo dos anos, de acordo



com contexto histórico e social de cada grupo (CORREIA; FRANCHINI, 2015). Esse
ensaio está longe de tentar elaborar uma classificação ou definição de tais
conceitos, pelo contrário, a riqueza do assunto está contida em sua subjetividade e
abstração. Entretanto ao me referir às artes marciais e combate (AMEC), faço como
um fator simbólico psicofísico, que se expressa através do ato do movimento de
ação, um instinto inato frente a forças internas e externas, destrutivas e criativas que
buscam a homeostase do sistema, para sua autopreservação e expressão. Esse
fenômeno engloba um impulso à vida, a busca pelo novo e a ocupação do
desconhecido.

Em princípio não iremos tratar da referência ao combate, como objeto de destruição
do oponente, que compreende a questão simbólica da guerra, com o objetivo de
aniquilação, mas um princípio inato humano, instintivo, em prol da ação e expansão
como uma primeira manifestação das AMEC. Em seu elogio filosófico YONEZAWA
(2010), disserta sobre a origem dos fins estratégicos das artes de guerra, do qual as
disputas territoriais e os interesses econômicos entre nações, não pertenciam às
artes marciais a princípio, sua essência a priori, começa com povos pré-históricos,
nômades, onde o confronto seria, pura forma de expressão do seu modo de existir.
Para exemplificar e conceituar a questão se buscou um paralelo com a noção de
instintos, de acordo com as ideias elaboradas por C.G Jung.

1.2 Instintos

Segundo JUNG (2013) são os instintos as principais forças motrizes dos processos
psíquicos, responsáveis por grande parte do comportamento humano. Os instintos
se relacionam não só a psique, mas ao processo biológico, sendo um conjunto
psicóide, somático. Em seu artigo originalmente publicado com título de
Psychological Factors Determining Human Behaviour, é dissertado sobre as
possíveis origens e definições do que seriam os instintos. Em primeiro momento
Jung destaca a possibilidade de a psique ter origem análoga a vida, inerente ao
processo biológico, onde poderíamos considerar que até organismos unicelulares,
seriam dotados de funções psicológicas arcaicas, assim sendo o psiquismo haveria
de ser inato e um instinto rudimentar. Outra possibilidade proposta é considerar que
o psiquismo, tem relação direta com um sistema nervoso central organizado, nesse
caso, os instintos não seriam originalmente de natureza apenas psíquica. Portanto a
de se compreender um fator determinante extra psíquico que atua nos instintos, do
qual Jung atribui a característica compulsiva.

Como, porém, a conexão com um cérebro é mais provável do que a
natureza psíquica da vida em geral, eu considero a impulsividade
característica do instinto como fator extra psíquico, o qual, no
entanto, é psicologicamente importante, porque produz estruturas
que podemos considerar como determinantes do comportamento
humano. (JUNG in Psychological Factors Determining Human
Behaviour 2013, p 28).

Adiante considera que o fator determinante imediato não seria o instinto extra
psíquico em si, mas a interação do mesmo com a situação do momento.

É o fator de interação, resultante da ocorrência da compulsividade
do instinto e a presença de dada situação, o verdadeiro
determinante e não apenas o instinto em si. (JUNG in Psychological
Factors Determining Human Behaviour  2013, p 33).



Essa interação entre a compulsividade instintiva e a situação, modifica o instinto a
priori, ao nome que Jung atribui de instinto psiquificado, onde há uma assimilação
do estímulo pela estrutura psíquica, que por sua complexidade resulta em uma série
de aplicações, possibilidades e interpretações. “ Assim, o que chamo simplesmente
de instinto seria um dado já psiquificado de origem extra psíquica”. (JUNG 2013).

O Instinto extra psíquico atua como estímulo, enquanto o instinto como fenômeno
psíquico é a modificação. Um exemplo em relação a essa modificação deixa claro
as variações que podem ser atribuídas ao instinto:

Inequívoco como possa ser o estado físico de excitação chamado
fome, as consequências psíquicas dele resultantes podem ser
múltiplas e variadas. Não somente as reações á fome ordinária
podem ser as mais variadas possíveis, como a própria fome pode
ser “desnaturada” e mesmo parecer como algo metafórico.
Podemos não somente usar a palavra “fome” nos seus mais
diversos sentidos, mas a própria fome pode assumir os mais
diversos aspectos, em combinação com outros fatores. A
determinante originariamente simples e unívoca, pode se
manifestar como cobiça pura e simples ou sob as mais variadas
formas, tais como a de um desejo e uma insaciabilidade
incontroláveis, como por exemplo, a cupidez do lucro ou a ambição
sem freios. (JUNG in Psychological Factors Determining Human
Behaviour, 2013, p 28).

2. METODOLOGIA

O trabalho foi elaborado através do método de pesquisa exploratório, pelo
levantamento bibliográfico e documental das Obras Completas de C.G. Jung, livros
de autores Junguianos e periódicos científicos da base de dados, Google
Acadêmico, Scielo, Sophia Biblioteca, Discovery Service Unip e acervo pessoal do
autor. Além disso, foram usados recortes discursivos de autores como: Shisai
Chozan, Gilles Deleuze e Yukio Mishima.

As seguintes palavras-chaves foram utilizadas na pesquisa: “ artes marciais”,
“combate’’, ‘‘lutas’’, ‘’guerra’’, ‘’arte’’, “instintos’’ “psique”, a partir disso foram
selecionados os artigos pertinentes ao tema.

3. DISCUSSÃO

3.1. Instinto da Ação

Jung cita o impulso à ação como parte do grupo dos instintos, este se manifesta, e
talvez tenha origem, quando os demais instintos são atendidos de maneira
satisfatória. Sobre isto, Jung inclui o impulso a viajar, ao lúdico e a mudança.
(JUNG, 2013).

Todavia essa potência também se destaca no extremo oposto a satisfação. O
descontentamento, a monotonia e a insatisfação são fortes fatores que
desencadeiam esse impulso. Ele é estimulado toda a vez que mudanças são



necessárias, sejam elas desencadeadas por circunstâncias favoráveis ou não. É
perceptível um fator de complementaridade entre essas tensões que atribui ao
instinto da ação um papel articulador, compensatório, de homeostase, que transita
entre a satisfação e insatisfação. Atuando como força motriz que evoca movimento,
mudanças, busca e direcionamento. 

Esta tendência compensatória do psiquismo, foi intuída e elaborada por Jung como
princípio que procura expressar a dinâmica da psique. A energia psíquica é uma
totalidade dentro de um sistema parcialmente fechado, onde qualquer inclinação de
energia intensa em determinado ponto é compensada para manter o equilíbrio da
estrutura em outro. Assim o fluxo permanece constante. (GRINBERG, 2017).

No campo da psicologia analítica esse equilíbrio entre potências recebe o nome de
função compensatória. Um exemplo utilizado, é a resposta do inconsciente a
qualquer tendência a unilateralidade da consciência, sendo essa, manifesta através
de sonhos, ideias, atos falhos, projeções, onde conteúdos profundos emergem pela
dinâmica compensatória relativa a descarga do consciente. 

O instinto da ação transita entre as forças complementares, inconscientes e
conscientes, anímicas e racionais, lúdicas e entediantes, positivas e negativas. A
ação como potência psíquica é um ato de movimento de forças dinâmicas que
atuam na psique, e por meio deste tudo é realizado e manifestado.

A palavra ação, tem origem do Latim actĭo, que significa “ ato de colocar em
movimento, de fazer, de realizar. ”.(HOUAISS, 2001). O ímpeto humano para o
movimento se manifesta simbolicamente em inúmeras ações, sejam mentais,
verbais, ou corporais. Um método para a investigação da expressão simbólica
desse instinto é a análise de mitos, com foco nos de criação, onde, em geral, a
origem de todo universo parte de uma ação primordial que dá vida ao todo. Através
de uma breve hermenêutica comparativa podemos traçar alguns paralelos entre os
mitos de criação do Oriente e Ocidente, para melhor compreender a manifestação
coletiva desse simbolismo. 

No criacionismo cristão, a Gênesis retomada por João em seu evangelho inicia com
a seguinte estrofe:

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o
Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi
feito por meio e sem ele nada foi feito. E o que foi feito nele
era vida, e a vida era luz dos homens”. (BÍBLIA, JOÃO
1,1-4).

A palavra verbo do latim verbum significa: “palavra, parte do discurso que expressa
ação”. Essa significação verbal no contexto acima indica um ato de ação já inato a
Deus, que através do mesmo gera tudo que foi realizado. Encontramos significação
verbal semelhante no mito Sumério Enuma Elish, onde Marduk, o criador do mundo
humano, após grandes feitos, recebe de Anshar cinquenta nomes, que indicam
atributos e façanhas a ele conferidos. (PONTES, 2010).

A palavra como ação, é um item ordenador da consciência que categoriza e
determina funções e objetividade aos aspectos subjetivos de nossa psique. Através
da expressão verbal são atribuídas ações e significados.



De volta a Gênesis 2,7, temos a seguinte passagem que confere ao homem sua
alma: 

“Então Deus modelou o homem com sua argila do solo e soprou em suas narinas
um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente”. (BÍBLIA, GÊNESIS 2,7).

O sopro como ato, simboliza não somente a ação nesse contexto, mas a troca entre
o meio interno e externo. As sensações manifestadas pelo corpo vivido possuem
ritmo, plasticidade, vitalidade, mobilidade e respiração.(DRAVET, F.M, 2015).Essa
última, não apenas recolhe energia vital, mas também antecede a criação da
palavra, a troca de ar entre os meios precede o significado verbal. A troca em si, é
ato de comunicação visceral, pelo movimento de inspiração e expiração, o corpo se
significa, assume  forma, expressão e sentido.

O sopro como ato de vida, é simbolicamente expresso também na cultura oriental.
Na cosmologia Taoísta, antes da criação do céu e da terra, havia apenas o vazio
WuJi, que com a ação do sopro primordial gera o TaiJi, que gera os dois princípios
primeiros Yin e Yang.(DESPEUX, 1981).

Despeux em seu livro, descreve os diversos diagramas e representações do
conceito de Taiji. No diagrama retirado do texto Taoísta do século VIII: Shangfang
Dadong Zhenyuan Miaojing Tu segue o seguinte texto após o esquema: 

O homem se apoia no sopro da unidade original e verdadeira do céu e da terra para
crescer e realizar-se, se o mantivermos longamente e o
observamos no homem, as substâncias do céu e da terra se
manifestarão. ((DESPEUX, 1981, p.40).

O homem carrega em si a ação do Divino, que lhe gera potência para se realizar
como indivíduo. Portanto para o Taoísmo as mesmas leis que regem o cosmos,
também regem todos os indivíduos e princípios da natureza.

Outra das definições do dicionário para a palavra ação se estende como disposição
para realizar as coisas, energia, movimento. Os mitos nos oferecem a compreensão
da potência primordial, do instinto, do impulso a ação e o espírito transmitido ao
homem como sopro de vida, que o coloca diante seus objetivos. As diversas
manifestações acerca deste fenômeno, que poderia ser compreendido como uma
potência inata.

O impulso a ação se realiza pelo movimento expressivo, o lúdico, a jornada, as
mudanças e alternâncias da vida. Esse ato potencial é declarado de forma coletiva e
individual. Para o artista marcial é uma força a ser compreendida que o coloca em
sintonia com os princípios que regem a vida, sendo o ato do combate uma
manifestação deste espírito.

3. 2. O Ego Herói

O desenvolver e estruturação do ego como centro articulador da consciência é
campo de investigação e fonte de teorias levantadas por diversos autores na
literatura. Na corrente junguiana podemos citar Eric Neumann como um dos
principais nomes que procuram elucidar a questão. Este nos traz a visão simbólica
da formação do complexo do ego e as principais fases de desenvolvimento que
caracterizam sua diferenciação. Ao começar pela fase urobórica, passando pela



castração da figura materna e paterna e por fim a integração com o Self.
(NEUMANNN, 1990).

Em todos os estágios há um forte conflito em torno dos limites do eu e o coletivo. A
consciência é em si um desabrochar simbólico da “guerra” interna, que culmina no
pleno despertar do ego como parte integrante da psique. Neste processo o mesmo
assimila os conteúdos do inconsciente à “luz” da consciência. A integração e
ressignificação das estruturas da psique, são segundo Jung, um fenômeno natural
de manifestação da dinâmica psíquica natural ao ser humano.(DORST,2015).

Há muitos símbolos que expressam a percepção do conflito interno dessas
potências, dentre estes se destaca o arquétipo do Herói, associado ao desenvolver
do próprio ego, o mesmo é de suma importância para compreender o
desenvolvimento humano e o impulso a ação. Este arquétipo sintetiza o caminhar
humano perante todas as etapas da vida. Em grande parte dessa jornada o
herói representado como guerreiro é um fator determinante como aquele que
carrega em si, o poder da ação que traz a mudança como a promessa do novo.
(CAMPBELL, 1989).

O impulso instintivo a ação é característica principal desse arquétipo guerreiro, o
combate como meio de conquista de objetivos, frente a intenções opostas, pode ser
refletido tanto interna como externamente. Sendo o desafio do herói romper os
paradigmas e crenças que o antecedem,através de suas ações.(MULLER, 2017).

Esse arquétipo também pode ser analisado como uma representação do conflito
interno entre o homem anímico e social, das questões inconscientes e conscientes e
o constante movimento dessas partes. Este conflito é expresso por diversas óticas
na prática marcial como no trecho a seguir retirado do texto Heiho Kadensho de
Yagyu Munenori:

Não ter conflitos nas relações de amizade do início ao fim é também uma
questão de ver pelos princípios de um relacionamento, e isso também é uma
arte marcial a mente. A mente que analisa profundamente os princípios de
relacionar-se com as pessoas de maneira particular é uma arte marcial
também.(MUNENORI, 2013, p.70).

De certo modo a prática marcial consiste em um método de harmonização. Nas
diversas filosofias que se desenvolveram através dessa prática há uma forte
preocupação com a ressonância entre as questões internas e externas do homem.
Com interno, os textos atribuem a questão espiritual, mental e emocional, enquanto
as manifestações externas se referem às ações, a palavra, o corpo e o tratamento
com as pessoas.(MARTINKOVA, et al, 2018).

Assim como a psicologia analítica de acordo com os princípios de compensação
admite uma dinâmica de interação entre o inconsciente e consciente, e sua
correlação exterior por meio de projeções e símbolos, a prática marcial compreende
o ato de combate ou conflito como uma questão interna e os acontecimentos
externos seguem como puro reflexo. Há na filosofia marcial valorização dos
sentimentos e intuições, que levam a compreensão maior da sutileza da
marcialidade.

A espada está de fato orientada para o combate - para a vitória e
para a derrota; porém, quando se atinge o seu núcleo, não se pode



deixar de reconhecer que este é o maravilhoso desdobramento da
naturalidade do coração. (KAMMER, 1995, p.26).

O ensaio Tengu-Geijutsu-Ron (Discurso Sobre a Arte dos Demônios da Montanha)
redigido no século XVII por Shissai Chozan, transcorre através desta questão. No
texto o autor procura transmitir a importância de tais aspectos no manejo da espada,
para tal, é necessário que a mente esteja em sintonia com o coração ou a prática do
coração, termo que é utilizado no texto para demonstrar a modo natural a
espontaneidade do sentimento, intuição e emoções do homem (KAMMER, 1995).

Esta conexão entre ambas as partes permite que o fluxo de movimentos seja
espontâneo, em outras palavras a mente estaria em sintonia profunda com os
anseios e sentimentos da alma, não havendo deste modo excitação ao agir,
pensamento e ação se tornam um.

Quando o homem compreende em seu coração, sem abrigar nenhuma
dúvida a esse respeito, então a técnica e o princípio se unem, o fluido é
concentrado, o espírito é tranquilizado e as reações se seguem umas às
outras, desimpedidas. (KAMMER, 1995, p.39)

Neste aspecto é ressaltado em diversos escritos a importância da vigília sobre o ego
e as construções conscientes da mente, para o livre fluir das manifestações naturais
do espírito. Segundo os sábios guerreiros, que deixaram seu legado para
posterioridade, a unidade entre mente consciente e o coração, ao qual atribuem as
potências anímicas do ser humano, não pode ser alcançada somente por intermédio
do racionalismo. Deste grande conflito interno com o ego que é atribuído o jargão de
Lao-Tse conhecido e disseminado no meio marcial, que diz: “Aquele que vence os
outros é forte, aquele que vence a si mesmo é poderoso.”(TSE, 2011).

O Eu, na questão marcial, é uma potência que deve ser polida, no sentido
semelhante a ideia de reforçar o Ego frágil da visão Junguiana, onde quanto mais
“fragilizado” for o ego mais suscetível a complexos e forças inconscientes o mesmo
será.(GRINBERG, 2017). A arte marcial é meio pelo qual seus praticantes buscam
disciplinar e fortalecer seu ego, seu caráter, sua personalidade, respondendo a
naturalidade de seus corações, espírito. Nas palavras de Chissai Shozan, “O que o
coração pratica é o Eu, e também é o Eu o que a arte prática. Porém, não é que
existam aqui dois corações. Sempre se deve ter isso em mente.”(KAMMER, 1995,
p.30).

3.3. A não-ação como princípio 

Como explorado ao longo do trabalho, o impulso a ação como manifestação simbólica
coletiva foi expresso por diversas culturas como um princípio de potência, associado ao
ato apriorístico espontâneo e divino, gênese do movimento que dá origem às formas,
os seres e as imagens. Na psique individual o movimento primordial, parece estar
associado ao emergir da consciência como centro articulador de nossa realidade e
personalidade, possui relação direta com o arquétipo do herói e o desenvolver do Ego.
Todavia um conceito complementar, que poderíamos considerar fundamental para a
compreensão  da complexidade do impulso a ação é a concepção do Vazio.

Diversas são as simbologias em torno do vazio, que assume uma posição preexistente
à consciência. O paradigma de um estado pré-existente à existência, é tema de
discussão em diversos campos da ciência, sendo a filosofia a primeira a indagar



questionamentos em torno desse mistério. Todavia poucas filosofias exploram e
trazem esse conceito ao campo prático da vida como o Taoísmo. Essa corrente de
pensamento que surgiu na China, é tida como um conjunto de conhecimentos
milenares, cujo as raízes se estendem desde o princípio dessa civilização. Seus
preceitos, ensinamentos e bases se desenvolveram ao longo dos séculos pela
observação da natureza. De acordo com BLOFELD (1979), o Taoísmo é uma
prática milenar que combina elementos do folclore, cosmologia, ioga (ginástica),
meditação, poesia, filosofia e misticismo do povo Chinês. 

Essa escola é primorosa em captar com sutileza as nuances do vazio, como algo que
eles denominam de Tao, o Inominado. Para os Taoístas esse termo se refere a um
estado de existência que existe em si mesmo, não possui tempo, espaço, começo, fim,
forma, intenção, ele é em si mesmo o todo. 

Aquilo que se olha e não se vê, chama-se invisível
Aquilo que se escuta e não se ouve, chama-se inaudível
Aquilo que se abraça e não possui, chama-se impalpável
Estes três não podem ser revelados 
Por isso se fundem e se tornam um. (TSE, 2011, p.40).

Não há no ocidente um conceito aproximado a ótica Taoísta do vazio, segundo (JUNG,
WIHELM,1984) em seu livro O Segredo da Flor de Ouro, esse fato se deve a
característica do espírito ocidental, que está familiarizado com o pensamento lógico e
cartesiano, em contraparte a dificuldade em elaborar conceitos abstratos e simbólicos.
Ainda segundo os mesmo apenas uma reflexão intelectual não poderia atingir de modo
expressivo, a essência da maior experiência anímica e sútil do Oriente. 

A base dessa corrente de pensamento é o Tao. Essa palavra de difícil tradução, na
escrita chinesa, é representada por dois caracteres “Cabeça” e ‘’Caminhar”. Wihelm o
traduz como Sentido, outros autores como Caminho. Na compreensão de Jung desse
conceito, a ideia apropriada seria compreender o Tao como um método ou caminho
consciente.

“Cabeça” pode ser entendido como algo relativo à
consciência, e “caminhar”, como “ir deixando o caminho para
trás”. O que corresponde a ideia de ir conscientemente, ou
seguir o caminho consciente. ” (JUNG, WIHELM,1984,p.26).

Deste modo o Tao é compreendido não como um objeto fenomenológico, um algo,
mas um fazer, uma ação no sentido de comportamento. Ele expressa o ser no
mundo, para com a natureza e as pessoas. Esse forte sentido existencialista é
característico do pensamento dos povos do oriente, que tem forte preocupação com
a moralidade e naturalidade de suas ações. (MARTINKOVA L, et al, 2019).

Entre os escritos milenares que sintetizam os conceitos do Taoísmo, encontramos o
Wu wei (o princípio da não-ação)  ponto central deste capítulo.

Wu Wei, literalmente traduzido como não-ação, se refere a um estado de sintonia com
o fluxo natural da vida. Importante ressaltar que o Taoísmo é uma filosofia que busca a
harmonia com a natureza e seus princípios, valorizando a vida e o fluxo dos
acontecimentos. A não-ação, não é um indicativo de passividade ou conformismo, mas
sim a não-intenção, o livrar a mente de pensamentos excessivos e preocupações
supérfluas, uma ausência de ilusão da supervalorização e controle absoluto do ego. É



uma posição de compreensão e conexão com as potências naturais e instintivas
presentes no interior da alma e o corpo anímico do homem. O comportamento humano
que rege esse princípio é  a não oposição às forças que conduzem a vida.

O modo de proceder pela não-ação requer uma atenção plena e estado de presença.
Por esse motivo se diz que a mesma é um agir sem agir. Contemplar com atenção o
momento presente, para que assim, o ato se torne o mais natural possível. A não-ação
e o instinto da ação não se diferem, são ambas partes do mesmo aspecto. Pontuamos
aqui a não-ação como um caminhar humano junto às forças naturais que nele atuam,
compreendendo o mesmo como uma atitude, uma ação, em relação aos impulsos da
vida.

Esse conceito é um pilar de extrema relevância para a cultura oriental. Tal importância
fica clara nos escritos do Tao Te Ching como os a seguir: 

“A existência e a inexistência geram-se uma pela outra
O difícil e o fácil complementam-se um ao outro
O longo e o curto estabelecem-se um pelo outro
Alto eo baixo inclinam-se um pelo outro
O som e o tom são juntos um com o outro
O ante e depois seguem-se um ao outro,portanto
O homem sagrado realiza a obra pela não-ação
E prática o ensinamento através da não-palavra.” (TSE,
,2011, p.21).

Sob o céu o mais suave cavalga sobre o mais duro sob o céu
A não-existência pode penetrar o sem espaço
Por isso conheço o benefício da não-ação.(TSE,2011, p.86).

A não-ação em sua ampla significância pode ser compreendida como uma atitude, não
somente em termos racionais e conscientes, mas uma ação que leva em consideração
fatores inconscientes e intuitivos, captados pelos diversos sentidos, ao qual podemos
comparar as funções psicológicas da personalidade levantados por Jung: a sensação,
sentimento e intuição.

A significância do vazio nesse contexto se associa a um estado onde é propício a
atitude em relação ao livre fluxo de acontecimentos e forças motrizes, destacadas no
conceito de Wu Wei. Embora o Taoísmo capte as diversas significâncias do vazio é no
Budismo que emerge a conduta mental que o indivíduo deve adquirir para alcançar tal
posição.

Neste sentido, dentre os inúmeros conceitos próximos à não-ação Taoísta utilizado na
prática marcial, está o Mushin. A palavra é a junção de dois Kanjis, “Mu” significa nada
ou vazio, e ’’Shin”, mente, espírito ou coração. O Mushin se refere à mente-vazia,ou
literalmente a não-mente. Onde o fluxo natural da ação, é alcançado através da
eliminação da interferência da mente consciente, na unidade entre mente, corpo e
espírito.(LIGHT,2014).

Esta disposição mental de desprendimento da mente consciente, já vem sendo
estudada e utilizada como parte da metodologia de treinamento para atletas, no
processo de aprendizagem esportiva, como meio para aprimoramento de
performance.(BACH, 2020). Destarte esse padrão já era aspirado pela cultura oriental
muito antes do interesse científico por tal.



Filosofias como Taoísmo e Budismo se atentam à prática de seus preceitos e sua
aplicabilidade individual e social, empregando os mesmos a vida diária. Em cada
respiração, movimento e pensamento, há uma forte atenção ao estado de
esvaziamento da mente. Deste modo a aplicabilidade do Mushin e Wu Wei se estendeu
naturalmente à prática marcial.

Parte dessa influência filosófica aplicada a estratégias guerreiras se encontram em
cânones de famosos escritos da classe de guerreiros Samurais, onde novamente
encontramos referências ao vazio e o princípio da não-ação e sua relevância nas
práticas guerreiras.

Myamoto Mushashi (século XVI) em sua principal obra Gorin no Sho (O livro dos cinco
anéis) encontramos um capítulo dedicado ao Vazio, no qual indaga:

O espírito do vácuo é a ausência das coisas, o desconhecido.
Naturalmente o vácuo é nada.

Conhecendo o que existe, toma-se
conhecimento do nada.(MUSASHI,

2017,p.147).

O mesmo declara que tal princípio é de difícil explicação, portanto cada indivíduo deve

refletir sobre o assunto e tirar suas próprias conclusões. Adiante ele reflete sobre como

um aspirante a Samurai deve se portar para compreender esse espírito:

Para praticar amplamente a arte militar, com justiça,
limpidez e grandeza, considerando o

vácuo como os mandamentos e os
mandamentos como o

vácuo.(MUSASHI, 2017,p.148).

Encontramos nos textos do monge Takuan Soho, um dos primeiros livros que tratam da
relação das Artes Marciais com o Budismo, ele destaca a importância daquilo que
chama de Sabedoria Imóvel:

Imóvel é olhar para algo e não fixar a mente. Isso porque,
quando a mente se fixa em algo, o peito se enche de juízos e é
agitado por vários movimentos. Quando esses movimentos se
esgotam, a mente fixada se move, mas na verdade não se move
de maneira alguma.(TAKUAN,1998, p.02).

A imobilidade nesse sentido, trata sobre a não fixação da mente consciente, ou como
poderíamos acrescentar em termos Junguianos, ao complexo do ego, cujo a fixação em
determinado objeto é compreendido como um indicativo limítrofe do mentalmente
saudável. Segundo Jung, essa unilateralidade e o comportamento compulsivo
característicos de um complexo é um dos cernes da questão que alimenta diversos
distúrbios mentais. Os Budistas compreendem a problemática da questão quando
acentuam sobre o significado de uma mente confusa, que fixa e age em determinada
direção:

A Mente Existente é idêntica à Mente Confusa e significa
literalmente a "mente que existe". É a mente que pensa numa
direção determinada, qualquer que seja o objeto de seu



pensamento. Quando existe na mente um objeto de
pensamento, surgem a discriminação e os pensamentos. É isso
que se conhece como Mente Existente. A Não‐Mente é idêntica
à Mente Reta. Ela jamais se congela nem se fixa num
determinado lugar. Chama‐se Não‐Mente o estado em que a
mente não abriga nem discriminação nem pensamento, mas
caminha pelo corpo inteiro e preenche o ser como um todo. A
Não‐Mente não se situa em lugar nenhum.(TAKUAN,1998,
p.08).

4. CONCLUSÃO

Neste ensaio foi destacado as diferentes simbologias em torno do instinto da ação,
vimos que o mesmo pode ser expresso de modo multifacetado, compreendido como
um ato de movimento, energia, utilizada no fazer, realizar; se manifestar, interna e
externamente, um ato de combate, conflito, desenvolvimento pessoal e por fim
expresso como um modo de proceder, uma atitude, para consigo mesmo e a vida. O
artista marcial utiliza de todas essas expressões em sua prática diária buscando um
caminho para além de si mesmo, uma eterna busca da sintonia com a natureza e as
leis da vida, utilizando desse impulso, como uma força que busca o equilíbrio entre
opostos complementares que habitam a alma de todos os seres. Essa dinâmica
homeostática entre as forças instintivas e arquetípicas, conscientes e inteligíveis são o
ponto central no domínio das artes marciais, que elucidam um caminho, para além do
ato superficial do combate. Portanto devemos nos ater ao fato de que a psicologia do
Oriente como um todo, compreende o fenômeno do estado de ação, do “vazio”, como
componente importante no caminho que transcende a consciência humana.

Em uma comparação para estudos futuros em moldes Junguianos, podemos relacionar
o artista marcial com os antigos alquimistas que procuravam em sua “Obra”, pelo, o
místico e transcendente, através da manipulação e transformação de materiais, onde o
verdadeiro alquimista compreende sua química como meio de transformar a si mesmo.

O artista marcial do mesmo modo, utiliza de seu corpo, como recipiente para o fluir
natural do movimento, da não-ação e do vazio, em busca de integração e conexão com
aquilo que o transcende. Do mesmo modo que a Alquimia, as Artes Marciais podem ser
vistas como uma estesia, um sentimento para com a Natureza.
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