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As Cinco Sabedorias na Educação 
Material de Estudo e Contemplação 
Por Carolina Senna 
 

Sabedoria da Transcendência 
 

Transcendência é uma palavra de origem latina que significa ir além,           
ultrapassar, superar. Ela está associada a muitas reflexões sobre a condição humana,            
seja no campo da filosofia, da psicologia ou da religião. Mas como essa noção se               
relaciona com o contexto da educação? 

Em 2015 o Papa Francisco fez uma declaração sobre esse tema em um             
Congresso para a Educação Católica, realizado no Vaticano. As instituições católicas de            
ensino estão presentes em muitos países, fortes e consolidadas. Nesse contexto o            
papa afirmou: 

Educar de forma cristã é fazer avançar os jovens, as crianças, nos valores humanos, em               
toda a realidade, e uma destas realidades é a transcendência. Hoje existe a tendência              
para um neopositivismo, ou seja, educar nas coisas imanentes, para o valor das coisas              
imanentes (...). E isso não é introduzir os jovens, as crianças, na realidade total: falta a                
transcendência. Para mim, a maior crise da educação, na perspectiva cristã, é este             
fechamento à transcendência. Estamos fechados à transcendência.  

Aqui, o Papa descreve a transcendência - aquilo que vai além - relacionando-a             
com a formação em valores humanos, o que poderíamos interpretar com um convite a              
recuperar a espiritualidade no contexto da educação. Em sua afirmação, a           
transcendência aparece no contraste com seu pólo oposto: a imanência, ou seja,            
aquilo que tem início e fim em si mesmo, que ele relaciona com uma espécie de                
“fechamento”, ou seja, uma limitação da nossa visão, da nossa compreensão, quando            
diz que estamos fechados à transcendência, ao que está além. 

Por outro lado, percebemos o tema da transcendência surgir no cenário da            
educação brasileira, convergindo com as noções de superação e emancipação, através           
de Paulo Freire, renomado educador, segundo o qual o ser humano é um ser              
inacabado, e que, por buscar o infinito, tem consciência de sua incompletude,            
buscando sempre ir além, em direção à completude, que entretanto nunca alcança.  

Nessa visão, justamente esse constante vir a ser do humano - incompleto e em              
constante transformação - é o fundamento da educação; ou seja, é o desejo de              
transcender, de ir além, que leva o ser humano ao processo de educação. Para ele, que                
é autor de Educação como Prática da Liberdade e Pedagogia da Esperança, a educação              
precisa tratar de uma esperança que impulsione o ser humano a superar a realidade              
em que vive. Sem a pretensão de esgotar o significado da noção de transcendência na               
educação, podemos refletir: qual a importância dessa noção para a prática           
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pedagógica? Relacionando transcendência com sonho e esperança, Paulo Freire indica          
uma hipótese interessante para essa pergunta.  

Mas como a Sabedoria da Transcendência, presente no pensamento budista, se           
insere nesse debate? De uma forma simples, podemos compreender essa sabedoria           
como a capacidade de não nos vermos fechados ou encerrados na nossa forma atual              
de manifestação. Algo semelhante à visão freireana de não estarmos prontos,           
acabados, mas sim constantemente mudando.  

Ao contemplar a impermanência, uma das noções fundamentais da filosofia          
budista, vemos que a realidade está em constante transformação, e que nós mesmos,             
como seres humanos, também estamos sempre mudando. Se somos seres em           
constante transformação, o que estaria atrás dessas mudanças? Na visão budista, seria            
a nossa capacidade de mudar.  

Temos a capacidade livre e criativa de nos construir e reconstruir de diversas             
maneiras, de acordo com a época da nossa vida, do contexto no qual nos inserimos ou                
mesmo dos sonhos e anseios que manifestamos em nossos corações. Tudo isso são             
elementos que nos fazem assumir formas e características, que podem mudar de            
acordo com fatores variados, mas mantendo por base dessas mudanças a nossa            
capacidade livre e criativa.  

Na visão que estamos estudando aqui, vamos associar essa dimensão com a            
metáfora do “céu” - o espaço livre e amplo da mente a partir do qual as nossas                 
diversas identidades podem surgir. Reconhecer a nós mesmos nesse nível nos ajuda a             
perceber os espaços de construção e reconstrução, e os espaços de sonho. Vemos que              
não estamos presos às realidades nas quais vivemos, nem àquilo que sentimos que             
somos, e por isso podemos sonhar.  

Podemos encontrar saídas criativas. Podemos inventar, enxergar e criar novas          
coisas que não víamos antes. Já temos essa capacidade natural, mas muitas vezes             
ficamos tão identificados e rígidos com as experiências, que esquecemos de usá-la.            
Como então poderíamos nos relembrar e ampliar nossa familiarização com essa nossa            
dimensão mais profunda? É a isso que a prática da Sabedoria da Transcendência nos              
convida. 

Por essa noção de ir além, não estar restrito e fixado a formas contingentes de               
manifestação, a palavra Transcendência se encaixa bem com a descrição dessa           
sabedoria, no contexto dos ensinamentos do Lama Padma Samten aplicados à           
educação. Tradicionalmente, porém, essa sabedoria é chamada Sabedoria de Darmata,          
que significa o espaço básico, onde todos os fenômenos surgem e cessam. Lama             
Padma Samten caracteriza a Sabedoria de Darmata como sendo “a compreensão do            
espaço básico”, e define: 

A Sabedoria de Darmata é a sabedoria de ver o que nós verdadeiramente somos. É o                
olhar que atravessa a aparência e vê a natureza livre que cria as nossas manifestações.               
A liberdade não é uma construção, não é uma identidade, ela é nossa condição              
natural. Essa liberdade permite que a gente se construa de muitos modos. A sabedoria              
de Darmata é isso. 
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Essa sabedoria está tradicionalmente relacionada ao buda Vairochana, à cor          
branca e ao elemento espaço. Francesca Fremantle descreve o elemento espaço como            
o mais sutil, ou seja, menos material dos elementos. Ele é ao mesmo tempo o primeiro                
e último dos elementos, pois todos os outros derivam dele, mas ao mesmo tempo ele               
está além dos outros. Dentro do espaço, todos os outros elementos - terra, água, fogo               
e ar - existem e funcionam, juntos. A autora descreve o espaço como “a inteligência               
pura, brilhante, abertura completa”, e explica ainda que a palavra sânscrita para            
espaço é a mesma que para céu: akasha, o que significa brilhante e claro.  

A relação entre o espaço e o céu torna possível o uso dessa metáfora no               
contexto da educação, especialmente na Escola Caminho do Meio, onde a Festa do             
Céu marca o encerramento das atividades do ano, com a intenção de nos relembrar              
dessa dimensão mais profunda da nossa condição humana. Na Festa do Céu, nos             
relacionamos com o clima natalino, de final de ciclo, compreendendo o natal também             
como um período no qual somos convidados, mesmo que às vezes inconscientemente,            
a acessar o transcendente e o sagrado em nós. O natal parece ser um período que                
emana uma atmosfera mágica que facilita as conciliações, o perdão, a superação de             
conflitos, e, assim como a virada de ano, convida a sonhos e aspirações, novos projetos               
e reconstruções para o ciclo que está prestes a se iniciar.  

Todas essas características nos remetem à Sabedoria da Transcendência, ou à           
Sabedoria de Darmata, e são metaforicamente lembradas na Festa do Céu, quando            
cantamos a canção que diz: “o céu, tão suave, tão claro e belo, acolhe a tudo que                 
existirá, que existe e que já existiu, e os lindos sonhos que podemos sonhar”. Outras               
canções pesquisadas pelos educadores que remetam à essa dimensão sagrada interna           
mais profunda também compõem ano a ano o repertório desse período de final de              
ano, o último bimestre, quando a Sabedoria da Transcendência é contemplada e            
praticada na escola. Ainda sobre essa nossa natureza mais profunda que é livre e              
criativa, Lama Padma Samten descreve: 

Por exemplo, podemos começar pensando que, no passado, nós nos descrevíamos de            
um jeito ou de outro. Nós já moramos em diferentes lugares, já fizemos diferentes              
coisas. Agora dizemos: “eu não sou aquilo! Aliás, de fato, eu nunca fui aquilo, aquilo foi                
alguma coisa que se manifestou”.  

Então, nós olhamos deste modo. Compreendemos que todos os jeitos particulares que            
manifestarmos são construções; porém, existe uma natureza livre de onde as           
construções brotam. Nós nunca seremos nenhuma das construções, mesmo que          
juremos de pés e mãos juntas: “eu sou isso, eu faço isso, pode confiar! Todos esses                
aspectos são transitórios, construídos. A nossa natureza é uma natureza livre (...)”. 

Voltando a Paulo Freire, vemos que esse autor também descreve como           
característica mais profunda do ser humano a sua capacidade de ser co-criador do             
mundo que habita, um mundo da cultura, um mundo humano, construído pelas            
coletividades humanas. Para o educador, o processo de humanização, entendido como           
uma das missões da educação, consiste justamente em evidenciar essa dimensão           
criativa e livre, na qual o mundo humano se constrói através das relações, da              
capacidade dialógica e da conscientização de cada um sobre o seu próprio lugar como              
participante da construção da sua realidade.  
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Em Paulo Freire, a participação do sujeito na criação de sua realidade se dá no               
processo histórico; na visão budista, além da percepção do processo histórico, também            
vemos essa dimensão criativa no próprio olhar: a maneira como olhamos a realidade já              
é parte da sua construção. Construímos o mundo não só na história, mas através dos               
nossos olhos, da maneira como significamos os fenômenos ao nosso redor e a partir              
disso nos relacionamos com eles. Ao olharmos para as crianças através da Sabedoria             
da Transcendência, podemos exercitar a prática de “reconhecer a criança em nível de             
céu”, ou seja, independentemente da sua manifestação atual, podemos reconhecer          
essa dimensão mais profunda, naturalmente livre e cheia de potenciais. 

A compreensão das diversas camadas de expressão do nosso mundo interno           
através da contemplação dos cinco corpos - (corpo, energia, mente, paisagem e céu) -              
nos ajuda a perceber esse aspecto do céu, ou seja, o aspecto livre, se expressando nas                
diversas construções relativas. Em resumo: a partir da nossa liberdade natural,           
representada pela metáfora do céu, surgem as realidades construídas - paisagens (ou            
bolhas de realidade) - dentro das quais surgem nossos pensamentos, emoções e            
energia, que preenchem e se expressam através do nosso corpo (para contemplar esse             
tema, ver o trecho “educação por inteiro”, do referencial pedagógico). 

Na visão do Instituto Caminho do Meio, que busca promover uma educação            
para a felicidade e para a liberdade, a compreensão da Sabedoria da Transcendência é              
portanto um tema bem especial, por abordar essa dimensão mais profunda da nossa             
natureza, essencialmente livre e criativa. Até porque, segundo nosso professor, o Lama            
Padma Samten: O olho mais benigno, mais amoroso que podemos ter em relação a              
qualquer pessoa é não acreditar na cara que a pessoa está manifestando. É dizer:              
“você é livre, você tem uma natureza livre, você pode fazer outras coisas”.  

 
Referências Bibliográficas 
 
A cura através da forma, da energia e da luz – os cinco elementos no xamanismo, no tantra e 
no Dzogchen do Tibete. Tenzin Wangyal Rinpoche. São Paulo: Pensamento, 2005. 
Título original: Healing with form, energy and light. 
 
Vazio Luminoso – para entender o clássico Livro Tibetano dos Mortos. Francesca Fremantle. 
Rio de Janeiro: Record: Nova Era, 2005. 
Título original: Luminous Emptiness. 
Mandala do Lótus. Lama Padma Samten. São Paulo: Peirópolis, 2006. 
 
Educação como Prática de Liberdade. Paulo Freire. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967. 
 
Budismo Como Prática Educacional Libertadora. Diálogos entre Lama Padma Samten e 
Alexandre Freitas. Universidade Federal de Pernambuco, 2011. Palestras transcritas por 
Gabriela Sencades e revisadas e editadas por Carolina Senna. 

 
Indicações de leitura complementar: 
http://www.cebb.org.br/as-cinco-sabedorias/ 
http://www.cebb.org.br/as-cinco-sabedorias-nas-relacoes-de-casal-e-de-familia/ 
https://pt.zenit.org/articles/na-educacao-estamos-fechados-a-transcendencia-disse-o-
papa-francisco/ 

 

http://www.cebb.org.br/as-cinco-sabedorias/
http://www.cebb.org.br/as-cinco-sabedorias-nas-relacoes-de-casal-e-de-familia/
https://pt.zenit.org/articles/na-educacao-estamos-fechados-a-transcendencia-disse-o-papa-francisco/
https://pt.zenit.org/articles/na-educacao-estamos-fechados-a-transcendencia-disse-o-papa-francisco/

