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"Antes de ter descoberto o meu Eu, media tudo em relação a tudo o resto. Agora sei que tenho 
que medir tudo em relação a si mesmo."         
 - Anónimo  

O contexto em que vemos algo tem uma grande influência em como o apreedemos. Constitui 
uma grande influência na nossa percepção do Zen.  

Quando aprendemos algo pela primeira vez, é sempre com os nossos sentidos e sabemos bem 
como eles nos podem enganar, levando-nos a pensar que as coisas são de uma maneira quando 
na realidade não o são. Ao entrarmos num templo Budista e vermos uma estátua gigante do Buda, 
ao cheirarmos o incense aromático, e ao ouvirmos o canto dos monjes somos envolvidos numa 
estravagância sensorial de espanto, admiração ou confusão dependendo da nossa predisposição 
ou atitude em relação à experiência. O Zen existe sempre em cada contexto, tal como tudo, mas a 
natureza do Zen permite-o adaptar-se a uma variedade infinita de contexxtos externos, dado que 
o Zen não tem, em si, qualquer contexto. O context puro do Zen é o nosso Ser Interno – a nossa 
força da vida – a essência vazia de qualquer experiência sensorial subjectiva. É um contexto 
metafísico, e como tal, é também um contexto indescritível.  

E ainda assim, são as nossas experiências mentais e sensoriais, e específicamente, os nossos 
encontros com mestres Budistas, estatuária, literatura, etc. que nos dão uma impressão do que é o 
Zen. É importante lembramo-nos que estes são apenas impressões do que é o Zen, e não o que o 
Zen é em si.  

Uma cultura em que o Budismo Zen tenha estabelecido raízes profundas não tem problemas em 
definir o contexto do Zen, na realidade, pessoas nessas culturas têm a tendência de considerar 
esse contexto como sinónimo de Zen. Vemos isto exemplificado na variedade de costumes e 
regimes a que se faz aderir e obedecer cada aspirante: fazer vénias, cantar, estilos de meditação 
sentada e a caminhar, regulamentações dietéticas e outros protocolos socias – isto antes de se ter 
o previlégio de começar a treinar em Zen. O pricipal desafio para tais culturas é que, mesmo 
involuntáriamente, caem numa situaçãoe em que os praticantes confundem o dedo com a lua – 
confundem as impressões externas com comprênsão espiritual, confundindo decoro religioso 
com transcendente comprênsão.  



E ainda assim, tanto quanto sei, niguém ainda conseguiu apresentar o Zen a um principiante sem 
o rodear de um contexto qualquer. Pudemos dizer que o contexto geral tem sempre sido o 
Budismo – mas que o context específico tem variado tremendamente de país para país, de cultura 
para cultura, e de mestre para mestre. Uma cultura a que o Budismo seja novo – como é o caso 
da nossa cultura Ocidental – vê-se desafiada a criar um contexto apropriado para que o Zen aí 
possa existir.  

No Ocidente, o Budismo Chan está frequentemente aninhado em templos Budistas fundados e 
geridos por pessoas de origem não Ocidental. Língua e cultura formam uma barreira natural para 
os Ocidentais. Alguns Budistas Asiáticos têm uma percepção dos Ocidentais como sendo 
incapazes de comprênder o Budismo no geral, e o Zen em particular, possívelmente porque se 
sentem incapazes de estabelecer uma relação com os Ocidentais a um nível social e linguístico. 
Em resposta a esta atitude há muitos Ocidentais que têm a impressão que os mestres Budistas 
Asiáticos são os únicos com algum nível de comprênsão. Ambos os grupos têm a tendência de 
identificar o context do Zen com a cultura Asiática.  

Para ultrapassarmos esta percepcão artificial do Zen temos que criar um novo contexto no qual o 
pudemos aprender e praticar; temos que reconhecer que o Zen não está implícitamente ligado às 
culturas Asiáticas. O Zen não pretence a um único grupo de pessoas, nem a uma única cultura ou 
país. É definido apenas pelo contexto em que nós – individual e únicamente – o experimentamos.  

E onde isto nos deixa? Deixa-nos com um ingrediente essencial ao Zen – nós mesmos. Deixa-nos 
com a nossa própria busca do divino através de esforço consciente, devoção, humildade, e auto-
sacrifício.  

Quererá isto dizer que, como Ocidentais, estamos livres de abandonar as estruturas cosméticas 
do Budismo Asático tradicional: cantos, “malas”, Sutras, estatuária, incenso, regras, etc.? Não, 
bem antes pelo contrário: demos incorporá-los a todos, reconhecendo que estas coisas são 
implementos valiosos na nossa busca espiritual. Podem não ser implementos ideais, mas tanto 
quanto sejam usados, servem um propósito valioso. O Zen é uma disciplina extraordináriamente 
difícil de seguir e é raro encontrar uma pessoa que não beneficie da fragrância de incenso, da 
presença serena de uma estátua do Buda, das reverberações ricas do canto – tudo isto nos ajuda a 
desenvolver um estado de admiração espiritual – um estado de númen que estamos sempre 
entusiasmados de encontrar. Uma “mala” ou rosário é algo que pudemos trazer connosco como 
forma de nos lembrarmos permanentemente de estarmos “presents no momento” e em nós 
mesmos. Estes aspectos contextuais são importantes na medida que nos dirigem a uma vida 
interior.  

E, posto muito simplesmente, é isso que queremos ser. Isto é o contexto puro do Zen.   

 
 


