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"Os practicantes costumavam ser ensinados a ‘pousarem tudo’ e a ‘não pensarem no bem nem 
no mal’ – mas não o conseguiam fazer. Não conseguiam pousar tudo, e se não estavam a pensar 
no bem, estavam a pensar no mal. Nestas circunstâncias os Patriacas não tiveram outra 
hipótese a não ser usarem veneno para combater veneno, e foi assim que começaram a ensinar 
o método de investigar os gong-an e hua-tou."  
  
        - Grãomestre Hsu Yun (Núvem Vazia)  

Dado o frequente uso desta técnica nos mosteiros Zen, muita gente equaciona o treino em Zen 
com o estudo de gong-an (koan). Koans são apenas uma de muitas técnicas que os mestres têm 
usado ao longo de séculos para ajudarem os estudantes a ultrapassar o rígido enquadramento 
mental que obscura o domínio mais elevado do Eu. O uso de gon-an na China decresceu assim 
que os metres se começaram a aperceber que os estudantes eram mais inclinados a 
intelectualizá-los do que a usá-los como veículos para penetrarem a própria mente. Estavam a 
ser contraprodutivos – aumentando em vez de diminuirem as barreiras. Assim, o hua-tou foi o 
passo seguinte na evolução desta práctica e, devido à sua simplicidade e foco, ainda é usado na 
China com bastante frequência. Tanto o estudo de hua-tou como o de gong-an são métodos 
excelentes de práctica mas não são relevantes para todas as pessoas.  

O gong-an 
Hoje em dia os gong-an são usados predominatemente nas seitas Japonêsas Soto e Rinzai – 
embora não todos os gong-an – como forma de iniciar os estudantes na práctica do Zen. São 
também convenientemente usados como base pare sermões. Gong-an significa "caso público." 
Um exemplo do “Livro de Serenidade, Cem Anos de Diálogos Zen”, é entitulado “O Honrado 
Pelo Mundo Ascende ao Assento”. O Diálogo contém uma Introdução, um Caso (o cerne do 
gong-an), um Comentário, um Verso, outro Comentário e alguns Dizeres Adicionais. Neste 
exemplo, o Caso é:  

Um dia o Honrado Pelo Mundo ascendeu ao assento. Manjusri bateu o martelo e disse: 
“Observai claramente o Darma do Rei do Darma; eis o Darma do Rei do Darma."  
  
Aí, o Honrado Pelo Mundo desceu do assento.  

Com alguma consideração e um pouco de contexto historico, este curto diálogo levanta 
númerosas questões, ideias, e significados de carácter mais profundo do que poderá parecer à 
primeira vista. A beleza destes pequenos artifícios literários é parte da razão pela qual as suas 



colecções têm sido tão bem preservadas ao longo dos séculos, e também porque eles ainda hoje 
são estudados. Mas devido à sua antiguidade, o contexto da maioria dos gong-ans necessita de 
substancial explicação, o que não seria o caso fossem eles interpretados na época em que foram 
criados. Muitos dos conceitos teológicos que eram do conhecimento comum quando os gong-an 
foram criados já desapareceram; consequentemente, o estudo de koans antigos requer tanto 
conhecimento sobre os seus contexto histórico e teológico que o seu propósito se perde em face 
à profundidade do estudo - os gong’an são assim mais aptos a estudo académico que a um 
propósito religioso. Felizmente, há alguns mestres de Zen que têm reconhecido isto e estão a 
criar koans contemporâneos que são mais úteis a estudantes de culturas modernas ocidentais.  

O hua-tou 
Os hua-tou consistem numa abordagem mais simples e com o mesmo propósito dos gong-an: 
penetrar o véu do ego através de uma incidente concentração, de forma a revelar a essência do 
Eu. Em vez de diálogos, comentários e versos, e mais comentários, e mais versos, é nos dada 
uma simples ideia a ponderar: "Qual era a tua face original antes de nasceres?" ou "Quem está a 
recitar as mantras?" ou "Quem está a arrastar este cadáver?" ou mesmo mais simplesmente 
"Quem está a comer?" No hua-tou, não há lugar para diálogo. Para discussão, para comentário, 
para versos, há apenas uma questão a contemplar. Todos os hua-tou são essencialmente o 
mesmo; todos têm a mesma resposta, uma resposta que não pode ser verbalizada, apenas 
realizada. Hsu Yun costumava dizer aos seus alunos: "Quando começares a contemplar um hua 
tou, agarra-o com força e não o deixes fugir. É como um rato a tentar roer um buraco que o 
liberte de um caixão. Concentra-se num ponto só. Não tenta roer por todo o lado e não pára até 
ter aberto o buraco. O objectivo é utilizar um pensamento para erradicar inúmeros outros 
pensamentos." Mas ele acautelou-nos para que não utilizemos este método frívola ou 
insdiscriminadamente: "Este método é um último recurso, tal como quando uma flecha 
envenenada atinge uma pessoa, é necessário tomar medidas drásticas para salvar o paciente."  

Algumas pessoas têm-me perguntado se é necessário ter um mestre para se praticar com gong-an 
ou hua-tou. A resposta é “sim e não”. Alguns koans estão tão imbuídos de aspectos culturais que 
um estudante necessita de copiosa informação só para puder começar a estudá-los. Em tais 
casos, é muito útil ter-se um mestre. Mas como a intenção fundamental dos gong-an e dos hua-
tou é desenvolver um foco intenso da mente através de contemplação, é essencial que 
trabalhemos individualmente com gong-an e hua-tou para que eles sirvam o seu propósito. 
Também me têm perguntado como é que cada um sabe se teve sucesso em desvendar os a hua-
tou ou gong-an? Quando os contemplamos com integridade, devoção e intensidade, saberemos 
quando eles nos respondem positivamente. Ser-nos-à sempre evidente se eles ainda nos são 
opacos ou se se desvendaram para nos iluminar. Uma vez que se atinja este ponto, a necessidade 
de verificação parece tão inútil como um nadador Olímpico de medalha de ouro perguntar aos 
outros competidores se a sua braçada era boa!  

 

Há imensos termos que definem a linguagem do Budismo - e do Zen Budismo em particular - 
para que me possa debruçar aqui sobre elas, mas vale a pena investigar um pouco mais a 
maneira como os termos Budistas teem sido utilizados, tanto ao longo da história como 
correntemente, se queremos comprênder melhor a “linguagem do Zen”. À beira de um lago 



vemos um pau a flutuar sem nos apercebermos de que ele é apenas parte de um toro bem maior 
que está mesmo abaixo da superfície. Frequentemente a terminologia religiosa é assim mesmo: 
primeiro apercebemo-nos do pau, o sentido superficial, e depois, à medida que practicamos a 
disciplina spiritual e a nossa comprênsão se expande vamos descobrindo novos significados para 
esses termos.  

Muita terminologia Budista tem sido mal aplicada, na maioria dos casos inadvertidamente, por 
pessoas que não se conseguiram aperceber de mais do que o pau à superfície das àguas. Falta-
lhes a experência que tráz consigo uma comprênsão mais profunda. A palavras só têm relevância 
no context das nossas experiências. Por exemplo, todos sabemos o que é um gato. Temos visto 
fotos, talvez tenhamos tido um, ou visto um numa loja de animais ou em casa de um amigo. Não 
prestamos atenção à palavra gato porque temos experiência directa do que é um gato – uma 
experiência que partilhamos com aqueles com quem falamos. Mas então e a pessoa que ouve 
pela primeira vez a palavra gato? Essa pessoa procura a palavra no dicionário e lê: "pequeno 
carnívoro domesticado, Felis domestica ou F. catus." No dia seguinte, ao conversar com amigos 
sobre o delicioso bife que tinha comido ao jantar na noite anterior, ele tenta arranjar uma 
maneira de o descrever, decide utilizar a palavra que aprendeu recentemente e diz: “Oi meu, o 
jantar era digno de um gato”.  

Quão estranho que palavras como Darma e Karma e Buda e Avalokitesvara e bodisatva e 
Nirvana e Paramita parecem aos principiantes? E parecem-nos ainda mais estranhas quando 
vemos as suas definições num dicionário! Mas os dicionários apenas nos contam uma pequena 
parte da história destes termos. Só a experiência é que nos dá o contexto completo para lhes 
comprêndermos o significado. Experiências exspirituais ou sociais não têm significado até que 
as ponhamos num modelo que nos permita pensar sobre elas e organizá-las. Mas as experiências 
espirituais não se baseiam em linguagem, não são dependentes da sociedade, contexto ou até 
mesmo de associação com qualquer religião em particular. À falta de melhor opção, adoptamos 
terminologia religiosa para exprimir ideias e experiências de carácter espiritual dado que esta 
consiste da linguagem mais rica de significado que pudemos utilizar para tal fim.  

No próximo ensaio falarei de como a nossa comprênsão de Zen está largamente determinada 
pelo contexto em que estamos expostos ao Zen.    

 

  
 
 
 


