
Semana 2: Uma Avaliação do Sofrimento 

 
               O Buda viu claramente que o sofrimento é um fato fundamental da vida humana e procurou 

entender como ele funciona: “O sofrimento, como uma Nobre Verdade, é o seguinte: nascimento é 

sofrimento, envelhecimento é sofrimento, doença é sofrimento, morte é sofrimento, tristeza e 

lamentação, dor, pesar e desespero são sofrimento ”.3 Inerente a esse ensino básico, podemos discernir 

dois grandes subgrupos de sofrimento: físico ou biológico, sofrimento e sofrimento psicológico. 

Nascimento, envelhecimento, doença e morte envolvem sofrimento biológico baseado no corpo. Eles 

surgem inevitavelmente por terem nascido em um corpo que entra em contato com um mundo cheio 

de objetos abrasivos, doces, barulhentos, mal cheirosos e coloridos. Assim que saímos do canal do 

parto, somos agredidos pelo ar frio que toca nossa pele e entra em nossos pulmões, luzes brilhantes e 

nossos primeiros ruídos não abafados. Durante os próximos muitos anos, este corpo deve ser 

alimentado, mantido dentro de uma certa faixa de temperatura, protegido de micróbios e ferimentos, 

ajudado a curar quando não puder ser protegido. Ter forma física, sentimentos e percepções significa 

ser tocado continuamente pelas coisas agradáveis e desagradáveis deste mundo físico. 

                     Também experimentamos sofrimento derivado de nossas reações às situações que 

vivenciamos, não as próprias situações, como tristeza, lamentação, dor, pesar e angústia. Por exemplo, 

se eu quebrar minha mão, sinto mais do que apenas a dor física de tecido danificado e nervos clamando 

por atenção - também estou chateado por não poder trabalhar este mês. Talvez eu também esteja com 

raiva de mim mesma por ser descuidada. Essas emoções são dolorosas. Eles são baseados na mente, ou 

estados psicológicos da  angústia que  aumentam enormemente nosso sofrimento. A preocupação, o 

medo, a confusão e a ansiedade surgem das idéias, esperanças e memórias que fabricamos ao longo de 

nossa vida.  
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                        Temos uma mente construtiva e uma consciência que apreende o que a mente apresenta a 

ela; isso significa ser tocado continuamente pelos produtos agradáveis e desagradáveis de nossa história 

emocional acumulada. 

Certa manhã de verão, tive uma visão clara de como a mente em proliferação causa sofrimento. 

Acordei cedo. Em vez de descer para meditar, optei por explorar a experiência como ela era ali mesmo, 

na minha cama. Quando olhei para as vigas do teto banhadas pela luz da manhã, contemplei os 

ensinamentos do Buda sobre sensação e percepção. Percebi como a luz estava tocando o olho, e o olho 

funcionava, e a consciência dessa função - e o que chamamos de ver - surgiu. No momento do contato, 

imediatamente parecia haver um "eu", uma experiência: "Estou vendo". Vez após vez, liberei essa noção 

e me entreguei à consciência simples, apenas vendo. Quando isso foi estabilizado, fiz o mesmo com 

sons e sensações corporais, acalmando-me com a fabricação habitual do eu. 

                      Em meio a isso, minha esposa, Martha, virou na cama e seu pé tocou meu. Imediatamente, 

senti uma onda de emoção. Eu estava confortável; Eu estava feliz. Mas apoiado pelo fluxo de prática, 

pude deixar ir  o apego da mente a estas ideias de felicidade e percebi que de fato estava experienciando 

contato. Havia um objeto tangível (o pé de Martha), um órgão sensorial em funcionamento (minha 

pele) e a consciência do toque. 

                       Junto com esse contato simples, um “eu” surgiu em relação a “ela”. De nossa longa e 

carinhosa história juntos, a felicidade surgiu. Naquele momento Martha afastou o pé. E imediatamente 

me senti triste. A tristeza foi um pouco dolorosa. Eu havia me apegado à emoção agradável que 

associava à simples experiência da sensação do toque. A reação foi automática, condicionada. A mente 

se agarrou àquela primeira onda de tristeza por cerca de dois segundos; então eu o reconheci como é 

um estado mental desencadeado pelas circunstâncias. Eu relaxei novamente, estabelecendo-me na 

experiência de sensação momento a momento. Mas gostei daquela sensação aconchegante. Observei 

esse gosto crescer até pensar: “Meditação é bom, mas, quero mais toques”. Então, estendi minha perna 

para tocar a de minha esposa. Mas Martha estava quase dormindo e, procurando conforto, se afastou. 

Imediatamente me senti rejeitado. Esse sentimento surgiu automaticamente, como sofrimento 

reflexivo. 

Introdução ao Insight dialogue: Relacionamentos Profundos e a Vida como Caminho, Centro Upāya, 3 Out-7 Nov 2020 



                     Como esse sofrimento surgiu? Sua causa imediata foi a emoção condicionada de tristeza 

devido à rejeição percebida. Mas o que estava por trás disso? A experiência foi baseada no contato 

sensorial (toque de minha esposa), o órgão dos sentidos (minha pele) e consciência das sensações 

corporais, que combinadas com construções preexistentes (amor por minha esposa e nossa história) 

para fornecer as condições para um processo mental / emocional experiência de felicidade (meu amado 

me toca). A felicidade no toque inicial criou desejo por mais toque, o que criou tensão nesta forma de 

desejo insatisfeito (meu anseio). Essa fome gerou tensão, que levou à ação (estender a mão para tocá-la 

novamente), às sensações resultantes (o breve contato) e à emoção (felicidade passageira).. Isso foi 

seguido por mais tensão conforme as formações elaboradas surgiam (interpretando seu afastamento 

como rejeição, desencadeando medos condicionados) e mais emoção (tristeza). 

À medida que o mundo toca os sentidos, um eu surge e surgem anseios: fome de prazer, de segurança e 

a fome pela própria vida. Este “eu” agarra essas coisas e as agarram com força quando as pega. 

Nos apegamos a nossos esforços para conseguir o que queremos e também ao medo de perder o 

que temos. A tensão inerente a esse apego é a raiz do sofrimento. 

Há muita ignorância sobre o sofrimento associado aos relacionamentos humanos, sua causa e a 

natureza da liberdade. Este sofrimento não tem nome e foi esquecido. É simplesmente o resultado 

de nascer como um ser social sensível em um ambiente interpessoal e social complexo e mutável. 

Para ver como as coisas realmente são, devemos cultivar a atenção plena, que é a capacidade de 

observar nossas reações a cada momento. Devemos também nos acalmar o suficiente para 

permanecermos presentes com o que a atenção plena observa e poder olhar  as reações emocionais 

que nos impulsionam em torno desses muitos ciclos de estresse. O que notamos ao vermos mais 

claramente o funcionamento do sofrimento interpessoal? Podemos discernir as causas desse 

sofrimento? Se pudermos ver as coisas com clareza, podemos começar a reorientar nossa vida em 

direção à felicidade e à liberdade. Compreender as causas do sofrimento é o primeiro passo em 

direção à liberdade.   

 

 

                    Pausar e Relaxar, juntos, nos ajude a meditar juntos e ver tudo isso com clareza. 

Ver é libertador. 
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