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Sabedoria Investigativa

A terceira sabedoria é representada pela cor vermelha, associada ao elemento
fogo, e diz respeito a um tema muito importante na educação: a nossa capacidade
investigativa.  Aqui,  por  “capacidade  investigativa”,  estamos  nos  referindo  à  nossa
capacidade de nos interessar viva e verdadeiramente pelas coisas à nossa volta, ao
ponto  de  entrar  em  uma  relação  com  elas  que  possibilite  a  descoberta  e  o
aprofundamento da nossa compreensão e experiência.

Essa sabedoria  é ligada  ao Buda  Amitaba,  que significa  Luz Infinita.  Ela  é
denominada  como  Sabedoria  Investigativa,  ou  também  como  Sabedoria
Discriminativa, designando essa habilidade de enxergar e discernir cada fenômeno em
sua particularidade e especificidade. Nesse sentido, pode-se dizer que essa sabedoria
complementa a anterior: na Sabedoria da Igualdade, vemos a base comum de todos
os fenômenos e aparências. Na Sabedoria Discriminativa ou Investigativa, vemos o
brilho  de  suas  singularidades.  Segundo  Fremantle,  esse  é o  reconhecimento  da
multiplicidade  dentro  da  unidade.  Assim,  vemos  que,  apesar  da  base  comum,  os
fenômenos se apresentam em uma vastidão de formas singulares, como uma mágica
exibição ao mesmo tempo fascinante e intrigante. 

Em  português,  essa  sabedoria  é  chamada  Sabedoria  Investigativa  ou
Discriminativa. O fato de serem dois nomes surge já nas traduções do sânscrito para a
língua  inglesa,  na  qual  a  sabedoria  já  é  designada  como  Investigação  ou
Discriminação1. Sendo uma estudiosa do tema e especialista nas línguas antigas dos
textos budistas, Francesca Fremantle comenta que o nome da sabedoria vermelha,
em sânscrito – Pratyavekṣaṇa-jñāna – possui características que poderiam mesmo ser
traduzidas  tanto  como  “discriminação”,  quanto  como  “investigação”.  Na  verdade,
Fremantle  descreve  três  possíveis  sentidos  para  a  palavra  Pratyaveksana,  todos
relacionados à ideia básica de olhar atentamente para alguma coisa. 

O primeiro significado é o de observação ou atenção, reflexão e contemplação.
“A imagem de Amitaba parece sugerir essa ideia: ele senta em meditação, com as
mãos  apoiadas  juntas  em  seu  colo  e  os  olhos  semicerrados,  enquanto  olha
profundamente para seu objeto de contemplação e a alcança uma percepção profunda
com sua visão interior”. 

No segundo sentido, observar se funde com a ideia de cuidar, se expande para
a atitude de “velar  por”,  “tomar  conta de”.  Existe  um conteúdo tanto  de solicitude
quanto de apreciação, significando consideração, respeito e estima. Ainda segundo a
autora, esse significado do Sanscrito não foi mantido na tradução tibetana, mas “se
coaduna  perfeitamente  com  a  qualidade  compassiva  e  cuidadosa”  associada  à
sabedoria vermelha, que é representada pela flor de lótus, em si mesma o símbolo

1  Na língua inglesa, chama-se wisdom of discernment ou investigative awareness.
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da compaixão no budismo tibetano. 

Em terceiro lugar, “existe um elemento perguntador de busca e curiosidade que
predomina na forma como pratiaveksana é usada nas línguas da Índia moderna. Lá,
ela significa investigação, exame, indagação e pesquisa”.

Em resumo, esse termo diz respeito a não apenas à habilidade de distringuir
entre  diferentes  objetos  de  percepção,  mas  ainda  à  capacidade  de  olhar
profundamente para cada um. Na Escola Caminho do Meio, temos utilizado o nome
Sabedoria Investigativa,  pois discriminação é uma palavra que,  em nosso contexto
social, pode estar associada a alguma conotação negativa de preconceito. Além do
mais, investigação é uma qualidade fundante de todo conhecimento e basilar para o
desenvolvimento do pensamento científico. Ainda assim, buscamos não deixar de lado
a noção do discernimento, que trataremos mais adiante.

Investigação e curiosidade na construção do conhecimento

É interessante perceber na história  de vida de pessoas que desenvolveram
pesquisas  científicas a construção do conhecimento que surge a partir de um brilho
especial  que elas enxergam em temas que,  talvez para as pessoas ao seu redor,
podem parecer triviais. 

Se tomarmos como exemplo os embriões das pesquisas no campo da física,
vemos  essa  transformação  de  aspectos  “banais”  do  cotidiano  em  questões  de
investigação:  por  que as coisas  se movem como se movem? Qual  a natureza do
movimento?  Porque  percebemos  as  estrelas  se  moverem  da  forma  como
percebemos? Como funciona a luz? O que são as cores? Enfim, questões que fazem
parte  de  nossa  vida  cotidiana  e  que  algumas  pessoas  dedicaram  suas  vidas  a
investigar,  e  chegaram  a  experiências  e  descobertas  que  depois  foram  testadas,
revistas, questionadas ou ampliadas por outras pessoas que sentiram interesse por
esses mesmos temas.

De fato, se encaramos o conhecimento como a reprodução de compreensões e
descobertas  realizadas  anteriormente  por  outras  pessoas,  é  como  se  ele  se
congelasse, como se o aspecto vivo da investigação ficasse empalhado. Por isso é
importante aqui compreendermos a investigação como a semente das descobertas.

Se  tomarmos  o  próprio  budismo  como  um  sistema  de  conhecimento,  uma
forma de investigar e compreender o funcionamento da mente, veremos que todos os
ensinamentos,  em toda  a  sua  abrangência  e  profundidade,  nasceram inicialmente
dessa  habilidade  de  investigação  que  o  príncipe  Sidarta  Gautama  manifestou,
formulando perguntas como: por que existe o sofrimento no mundo? Como ele surge?
Existe alguma maneira de superá-lo? Como encontrar essa maneira?

Estas questões são realmente inquietantes, mas normalmente as ignoramos no
dia-dia, sem nos perguntar a fundo sobre o seu significado.  Por que as coisas mudam
mesmo quando não queremos que elas mudem? Se tudo muda sempre, por que não
nos acostumamos com esse fato? Por que mesmo assim precisamos sofrer diante das
mudanças? Instigado por essas perguntas, o Buda investigou em primeira pessoa,
observando sua própria mente, tomando como método o silêncio e a contemplação.  
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Sabedoria do Silêncio

O Lama Samten costuma explicar  que todo o ensinamento budista surge a
partir do silêncio. O silêncio profundo, aberto e livre de elaborações foi o que o Buda
encontrou em seu caminho de investigação, e foi a fonte das respostas que ele pôde
oferecer às pessoas que lhe pediram instrução após sua iluminação. Porém, todas
essas respostas convergiam de volta ao silêncio de onde se originaram. 

O Lama costuma explicar isso muitas vezes, pois essa é uma compreensão
muito  diferente  da  que  temos  sobre  conhecimento  em  nossa  cultura.  Geralmente
entendemos o conhecimento como algo que acumulamos, como se nossa mente fosse
um espaço que devemos tornar cada vez mais cheio de informações e coisas que
lemos e estudamos e aprendemos ao longo da vida. 

Muito da nossa concepção de educação está associado a isso. No percurso de
escolarização,  seguimos  diferentes  graus,  e  vamos  subindo  à  medida  em  que
estudamos mais e mais, até estarmos graduados e pós-graduados em alguma coisa.
Essa é uma concepção muito diferente da visão de sabedoria presente na tradição
budista. O budismo Zen resume esse ponto em uma frase curta muitas vezes citadas
pelo Lama Samten, como forma de descrever a verdadeira sabedoria: “apenas não
saiba”.

Na sabedoria investigativa, somos convidados a lembrar desse aspecto, dessa
centelha aberta da pergunta, da vontade de saber, que é anterior à descoberta em si.
Essa abertura silenciosa é a sabedoria. O próprio Buda diz que melhor que tomar os
ensinamentos dele e apenas repeti-los, é experimentar por si mesmo e descobrir por si
mesmo o caminho de lucidez. 

O  Lama  Samten  explica  que  esse  tipo  de  conhecimento  é  vivo,  uma
capacidade  cognitiva  ativa e contínua,  na qual  cada compreensão não aparece já
pronta, como retirada de algum compêndio mental,  mas surge no encontro entre o
silêncio lúcido e atento da mente, e a multiplicidade das situações com as quais nos
defrontamos. É algo parecido com a sabedoria de desmanchar nós: para desatar um
nó, precisamos olhar por tempo suficiente como o nó foi feito, como cada parte da
linha se entrelaçou, para poder ver como desfazer. É como se o próprio nó contivesse
dentro dele mesmo o ensinamento de como ele foi  feito e,  consequentemente,  de
como ele pode ser desfeito. 

Como  os  nós  são  diferentes,  não  necessariamente  o  passo-a-passo  de
desmanchar um nó pode ser generalizado em uma teoria de desmanchar nós. O que é
possível repetir é a atitude de base: a capacidade de parar e observar o nó pelo tempo
necessário, a capacidade de atenção, paciência e foco; tudo isso são aspectos vivos,
que não são uma teoria, mas que vão fazer surgir o conhecimento necessário para
que  o  nó seja  desfeito,  cada  nó à  sua maneira.  Se  encontrarmos um nó  novo e
quisermos repetir os passos do nó anterior, isso pode nos atrapalhar.

 Às vezes, estarmos fixados naquilo que achamos que sabemos pode ser um
obstáculo para aprendermos o que precisa ser aprendido na nova situação. E muitas
vezes vivemos a nossa vida apenas reeditando velhas visões,  porque perdemos a
capacidade de estar presentes e abertos a cada nova situação. Por isso também, no
budismo  Zen,  Shunryu  Suzuki  ensina  sobre  a  importância  de manter  a  mente  de
principiante. 
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É claro que o conhecimento comum, que pode ser adquirido e acumulado, tem
seu espaço e sua importância na nossa vida cotidiana. Mas ele não é a única forma de
conhecimento, nem necessariamente a mais profunda. A nossa mente pode operar de
muitas  maneiras,  e  aprendermos a  descobrir  seus princípios  ativos  e  não apenas
ficarmos distraídos com seus efeitos pode ser um caminho muito interessante para
aprofundarmos nossa intimidade com nosso mundo interno. 

Investigação e Discernimento

No início deste texto, recuperamos a discussão que Fremantle faz sobre as
diferentes formas de traduzir o nome da sabedoria vermelha para o inglês,  que se
reflete  também  nas  traduções  para  português.  Até  aqui,  enfatizamos  o  aspecto
investigativo  dessa  sabedoria,  que  é,  a  nosso  ver,  muito  adequado  ao  contexto
educacional e pedagógico. Dentro dessa abordagem, enfatizamos a importância e o
papel  do silêncio  na construção de uma postura investigativa  e na capacidade  de
desenvolver um conhecimento vivo e aberto, e não nos restringirmos à reedição de
saberes previamente apreendidos.

Por outro lado, a outra ênfase possível, no aspecto discriminativo, não deveria
ser esquecida.  Em seus ensinamentos,  Lama Padma Samten costuma se referir  a
essa  sabedoria  como Sabedoria  Discriminativa,  e  o  uso  desse  termo diz  respeito
essencialmente  ao  desenvolvimento  de  uma  capacidade  de  discernimento  que  é
essencial para avançarmos em nosso caminho de aprendizagem.

No budismo às vezes aspectos aparentemente contraditórios são encarados
como complementares: aqui se faz presente um desses aparentes dilemas, na relação
entre a segunda e a terceira sabedoria. A segunda sabedoria trata da igualdade, e a
terceira da diversidade. 

Na  visão  da  segunda  sabedoria,  cultivamos  um  olhar  que  reconhece  uma
mesma  base   em  todos  os  fenômenos.  Na  terceira  sabedoria,  cultivamos  o
discernimento, a capacidade de entender com clareza e acuidade a diversidade de
formas, ou seja, como os nós se atam e como é possível desatá-los. Isso estabelece
um eixo, um referencial,  uma base para compreender o que é favorável e o que é
desfavorável, embora essas noções no budismo sempre surjam numa esfera relativa.
Num  nível  mais  profundo  da  mente,  localiza-se  um  um  silêncio  aberto,  livre  de
referenciais.  Porém,  esse  silêncio  têm  ali  dentro  uma  capacidade  cognitiva  que
observa,  justamente  por  ser  livre  de  referenciais,  e  diante  da  situação,  consegue
discernir,  no  nível  relativo,  como cada  experiência  correspondente  de  confusão  é
gerada. 

No âmbito educativo, é essencial que possamos contar com essa capacidade
de discernimento, a capacidade de perceber o que é favorável e o que não é, e ajudar
as crianças a perceberem isso. Isso será também a base para o florescimento da
sabedoria quem virá em seguida: a Sabedoria da Causalidade. Se fazemos isso de
forma aberta, sem preconceitos ou dogmatismos, ou seja, sem simplesmente atualizar
regras externas que nos foram impostas, mas a partir de uma visão clara e lúcida,
ganhamos uma capacidade de magnetismo. Todos os seres aspiram a felicidade e
aspiram  se  livrar  do  sofrimento.  E  a  sabedoria  discriminativa  é  uma  base  que
possibilita  realmente  descobrirmos  como  estamos  construindo  nossas  próprias
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experiências  aflitivas  e  como  podemos  estruturar  caminhos  que  nos  possibilitem
construir outras experiências.

Por isso também essa sabedoria está relacionada à família Padma, a família
do Lótus. Aprofundar na sabedoria investigativa ou discriminativa produz uma lucidez
que traz consigo, como uma outra face de si, a compaixão de ver como a confusão
dos  seres  é  criada  em nível  relativo,  embora sejamos  capazes  de  perceber  suas
qualidades inatas disponíveis (a partir da sabedoria amarela), e isso traz o fogo da
compaixão.  Diz-se  que  que  é  por  isso  que  os  mestres  tibetanos  usam  vestes
vermelhas. Amitaba, o buda da sabedoria vermelha, emana os ensinamentos para que
os  seres  possam  se  libertar  de  seus  sofrimentos,  mesmo que  esses  sofrimentos
existam de fato apenas em um nível relativo.

Assim,  vimos  aqui  o  aspecto  investigativo  e  apaixonado  da  sabedoria
vermelha, e vimos também o seu aspecto discriminativo, ambos conectados com a
experiência de silêncio como base, mas indo dela em direção a iluminar e elucidar a
diversidade das experiências e tomá-las como caminho de liberação.

A capacidade de discernimento é essencial para o processo educativo, pois é
importante que sejamos capazes de gerar a clareza necessária para fazer escolhas
lúcidas, compreender o que é negativo e o que é favorável para nós mesmos e para
os outros. 

Entretanto,  por  não  serem  encarados  como  absolutos,  os  referenciais  de
positivo e negativo não precisam surgir de maneira dogmática. Nesse sentido, a noção
de discernimento se torna muito próxima da investigação.  É como o discernimento
necessário para desatar um nó: ele surge não de um dogma, mas da disposição de
contemplar como o nó se fez, e a partir daí descobrir como ele pode ser desfeito. No
caminho budista, esse silêncio capaz de perceber as construções das confusões todas
e a motivação de superá-las é a base, o fio invisível que conecta todas as formas de
sabedoria. Por isso, na Escola Caminho do Meio, se diz que a sabedoria vermelha
representa o fio que orienta nossas ações. 

Assim,  a  capacidade  de  investigação  e  discernimento  se  tornam  aspectos
muito importantes em nosso processo de aprendizagem e na estruturação do nosso
processo educativo. Como educadores, precisamos constantemente fazer escolhas,
indicar caminhos, possibilitar descobertas, deveríamos promover os aspectos positivos
de  uma forma que  respeite  e  amplie  a  autonomia de  pensamento  e  reflexão  das
próprias  crianças.  Em tudo isso,  o desenvolvimento  da Sabedoria  Investigativa  ou
Discriminativa tem um papel muito importante.

Resumo

A Sabedoria Investigativa, portanto nos remete a um interesse profundo pela
realidade, uma atitude curiosa, investigativa, que busca olhar mais a fundo as coisas
aparentemente  simples  que  estão  à  nossa  volta.  Ela  é,  assim,  a  base  para
desenvolver uma visão mais profunda sobre a própria vida e dos outros ao redor. É
uma atitude de observação que não simplesmente lida com tudo como se fosse banal,
mas vê em cada experiência uma oportunidade de conhecer mais profundamente a si
mesmo  e  ao  mundo,  e  encontrar  um  conhecimento  significativo  que  conduza  à
sabedoria.
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Essa atitude também é muito notável e presente nas crianças pequenas, que
muitas vezes estão fascinadas e encantadas com coisas que os adultos já nem mais
percebem. Podemos considerar esse interesse como a base de um aprendizado vivo e
significativo, que conduz o desenvolvimento das crianças em níveis muito profundos. 

Assim, através da Sabedoria Investigativa, vamos desenvolver a habilidade de
distinguir  os  aspectos  positivos  e  negativos,  investigar  o  que  surge  à  frente,
aprofundar,  testar,  pesquisar,  buscar  respostas,  observar.  Isso  nos  oferece  a
habilidade de estruturar o caminho, promovendo uma crescente compreensão sobre
nós mesmos e mundo ao nosso redor, possibilitando formas mais lúcidas e favoráveis
de viver.

Atitudes-chave: interessar-se, investigar, aprofundar, entender, discernir, estruturar.
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