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RESUMO 

 
O objetivo da pesquisa era compreender o que significa conhecer si mesmo em 

uma perspectiva fenomenológico existencial a partir de uma experiência em 

que há abertura para este conhecer-se. Escolhemos como experiência a 

prática do Aikido e as reflexões autorais oriundas desta prática. O uso da 

narrativa pessoal, perfazendo a construção da pesquisa, tornou-se testemunho 

da própria experiência e método de investigação da pesquisa, fundamentada 

na hermenêutica da facticidade de Martin Heidegger. A partir do relato pessoal 

do autor sobre sua experiência e compreensão na prática do Aikido, surgiram 

questionamentos sobre o conhecer si mesmo, que explicitamos como 

disposição do cuidar de si. Submetemos tais questionamentos a uma análise 

fenomenológica realizada em três ensaios distintos: “O entendimento de si 

mesmo como acesso ao sentido”, em que exploramos o que significa si mesmo 

e esclarecemos o conhecimento de si como um caminhar pela própria 

existência em sua realização fática; “Conhecer si mesmo e ser-com”, a partir 

das reflexões sobre os co-existentes, apreendemos os outros como parte 

indissociável do conhecer si mesmo, e refletimos sobre o habitar no ethos dos 

homens; “Conhecer si mesmo e corporeidade”, neste ensaio, ao diferenciarmos 

a concepção de corpo na historia da filosofia da concepção de corporeidade na 

Ontologia Fundamental, pudemos pensar sobre o tema do corpo 

(corporeidade) como fundamental na compreensão do existir humano. O 

aprofundamento conceitual realizado nestes ensaios nos permitiu compreender 

que estes foram os aspectos possíveis de serem acessados via a narrativa 

inicial. Estes aspectos analisados nos abriram para a reflexão sobre tema do 

conhecer si mesmo que permeia o existir humano em sua cotidianidade e suas 

implicações no pensar a clínica fenomenológico existencial. 

 

Palavras-Chave: Psicologia Clínica, Fenomenologia Existencial, Conhecer si 
mesmo, Aikido, Martin Heidegger. 
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ABSTRACT 

 
The research objective was to understand the meaning of self knowledgement 

in a existential phenomenological perspective as from an experience where the 

opening to self knowledge is found. We´ve chosen as an experience the 

practice of Aikido and the authorial reflections about it. The use of personal 

narrative, making the research building, became the own experience witnessing 

and investigation method, founded on Martin Heidegger´s hermeneutics. 

Questions about the self knowledgement emerged from the personal report 

about the author experience from he´s Aikido´s practice. We explained those 

questions as self caring disposal, and submitted it to a phenomenological 

analysis, done in three essays: “The comprehension of its self as access to the 

way”, where we explore the meaning and explain the knowledge of its self as a 

walking through the existence on its execution; “The self knowledge and being-

with”, as from reflections about the others, we learn them as inseparable part of 

knowing its self, and we also reflect about the dwelling in the human ethos; “The 

self knowledge and bodyhood”, on this essay we discern the conception of body 

on the philosophical history from the conception of bodyhood for Heidegger´s 

Ontology. By doing so, we could think about the body (bodyhood) as 

fundamental for understanding the human existence. The conceptual probation 

we realize on these essays, allows us to understand those were the possible 

aspects to be accessed from the initial narrative. Such aspects we analyzed 

opened the reflection about the self knowledge´s theme that permeates the 

human existence on its everydayness, and its implications when thinking the 

Existential Phenomenological Clinics practices. 

 

Key-words: Clinic Psychology, Existential Phenomenology, Self Knowledge, 
Aikido, Martin Heidegger. 
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I – O INÍCIO 

 

1 - A prática do Aikido: uma leitura fenomenológica-existencial 

 

Esta pesquisa reproduz o caminho percorrido pelo próprio pesquisador. 

Ao iniciar as reflexões a respeito do treinamento obtido na Arte Marcial do 

Aikido, e posteriormente submeter tais reflexões a uma análise fenomenológico 

existencial, pudemos realizar uma hermenêutica da facticidade de acordo com 

a ontologia de Martin Heidegger. A prática do Aikido foi fundamental para 

disparar as questões de pesquisa.  

Há, no entanto, a necessidade de explicitar que não pretendemos, em 

momento algum e de maneira alguma, realizar uma análise fenomenológica 

das artes marciais ou do Aikido. Tal análise seria, de início, perigosa e acabaria 

por se revelar questionável. Uma análise que buscasse desvelar o sentido do 

Aikido deveria partir do próprio “praticar o Aikido”, tendo como horizonte 

hermenêutico o referencial teórico-prático no qual esta Arte Marcial é fundada. 

Uma análise desta ordem está longe de nossos objetivos, pois as Artes 

Marciais não precisam de qualquer validação científica.  

Também se faz necessário explicitar que não é a intenção do trabalho 

uma aproximação de qualquer ordem entre o pensar Fenomenológico e o 

pensar-praticar do Aikido. Esta aproximação acabaria por ferir a um e multilar o 

outro, tomando um como “verdade” e olhando o outro com interpretações 

externas.  

A prática do autor e suas descobertas pessoais não estão dissociadas 

da Arte Marcial praticada, mas a análise que realizamos neste trabalho está 

fundada em nossas percepções e reflexões e não visam explicar, analisar e 

teorizar sobre as Artes Marciais ou sobre o Aikido.  

Realizamos a análise sobre o conhecimento de si mesmo em uma 

perspectiva fenomenológico existencial em três ensaios a partir da prática do 

Aikido. Por esta razão, iniciamos a pesquisa a partir do esclarecimento desta 

Arte Marcial e da explicitação das questões por ela trazidas ao autor, para 

posteriormente fundamentar a escolha desta sequência metodológica. 
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2. O contexto do Aikido nas Artes Marciais Japonesas 

  

O Aikido (em japonês 合気道, aikidō) é uma Arte Marcial japonesa, 

criada na década de 1940 por Morihei Ueshiba, a quem os praticantes da arte 

respeitosamente chamam Ô-Sensei ("grande mestre" ou “o fundador”). Morihei 

Ueshiba criou o Aikido a partir da sua experiência com algumas artes marciais, 

sendo as principais o Daito-ryu Aiki Jujutsu, o kenjutsu (técnica da espada) e o 

jojutsu (técnica do bastão curto). Morihei Ueshiba tornou-se mestre nestas e 

em outras artes, unindo seus principais movimentos e técnicas com sua visão e 

concepção do verdadeiro Caminho das Artes Marciais (Budo). Assim surgiu a 

concepção prática e filosófica do Ai-Ki-Do (caminho da harmonia universal). 

Sucederam-lhe como Doshu (dono da arte) seu filho, Kisshômaru Ueshiba, e 

neto, Moriteru Ueshiba.  

As artes marciais mais do que habilitar uma pessoa para a luta 

propriamente dita, procuram gestar possibilidades para uma mudança postural 

das pessoas com relação a existência (Stevens, 1995), focalizando as relações 

com os outros (co-existir). Aspectos disciplinares, éticos e até espirituais são 

abordados e desenvolvidos no Budo. Estas dimensões da existência humana 

são pensadas não como um conjunto de cânones como se deu na tradição 

ocidental e sim como uma relação na qual se cultiva o autoconhecimento e o 

modo como respeitamos os outros e a natureza. Nas palavras de Sensei 

Morihei Ueshiba, “O Budo é fundamentado no entendimento dos princípios 

universais, a união entre o homem e deus, e a conexão entre o mundo divino, 

os seres humanos e a energia sutil” (UESHIBA, M, 2010, p.26). 

Ao treinar alguma Arte Marcial, o olhar para si e o descobrir a si mesmo, 

estão intimamente ligados com o olhar para o outro e descobrir aos outros. A 

compreensão de si mesmo em seus limites e possibilidades, só pode ocorrer 

quando estamos atentos aos movimentos do outro, e só podemos estar atentos 

aos movimentos do outro, quando estamos atentos aos nossos próprios 

movimentos, em nossos limites e possibilidades. É recomendado e incentivado 

que o praticante permaneça sempre atento a tudo que está acontecendo a sua 

volta, mantendo-se focado em sua respiração e em sua presença diante do 
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adversário. Também é recomendado prestar atenção ao adversário, em sua 

respiração, em seu olhar, em sua postura. Esta atenção permite compreender 

de onde virá o ataque, como será aplicada a força, quais movimentos o 

adversário irá realizar.  

Esta forma de treinar é em si a própria prática. Treinar não significa fingir 

ou simular um combate. Treinar é combater. Por isto, o treino é parte do Budo, 

e tão valioso para o desenvolvimento do praticante. No treino é onde o 

praticante fica próximo de si mesmo e conhece suas fraquezas e destrezas, 

onde aprende a ficar atento aos movimentos dos outros e aos arredores que o 

cercam. O Budo convoca o praticante para esta presença diante de si, dos 

outros e do mundo. 

Apresentaremos a compreensão do Budo de acordo como entendido por 

Sensei Morihei Ueshiba, compreensão que sustenta sua inspiração para a 

criação do Aikido e, portanto, a compreensão que nos interessa para 

apresentar o Aikido ao leitor. “As artes da guerra criadas pelos seres humanos 

com o propósito de travar guerras não são o verdadeiro Budo. O verdadeiro 

Budo não tem inimigos. O verdadeiro Budo é a manifestação do amor” 

(Ueshiba, M, 2010, p36, grifo do autor). Ele esclarece: “O amor nunca luta. O 

amor não tem inimigos. Qualquer coisa que faz inimigos ou cria conflitos não é 

a mente universal.” (UESHIBA, M, 2010, p36). 

Em outra passagem, explicando o Budo, Ô Sensei diz 

“Etimologicamente, bu significa “deter a lança”, e essa ideia é o que o 

verdadeiro guerreiro se empenha para fazer. Um verdadeiro guerreiro está 

sempre consciente de seu nobre dever de criar um mundo iluminado. Isso é 

harmonia” (UESHIBA, M, 2010, p.38, grifo do autor).  

Assim, Ô Sensei esclarece porque vê o Aikido como o verdadeiro Budo: 

“A prática do Aikido não serve para matar outras pessoas. Eu passei a 

entender que ai (harmonia) é na verdade ai (amor): Aikido, o ‘Caminho da 

Harmonia’ é na verdade Aikido, o ‘Caminho do Amor’.” (Ueshiba, M, 2010, p.42, 

grifo do autor) e em seguida “O Aikido nada tem a ver com força bruta, armas 

ou guerra. É a Arte da Paz” (UESHIBA, M, 2010, p.42). 
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2.1. Um olhar sobre o Aikido 

“O aikido que eu pratico é um caminho que mostra a direção, um 

caminho onde se pode forjar o corpo e a mente. Não é um caminho usado para 

bater e machucar os outros, nem para cortá-los e derrubá-los cin armas 

maléficas” (UESHIBA, M, 2010, p.33). 

Sensei Morihei Ueshiba, fundador do Aikido, que nasceu no Japão no 

dia 14 de dezembro de 1883 e faleceu em 26 de abril de 1969, testemunha o 

fundamental aspecto do Budo que é estar concentrado em si, no outro e no 

mundo. Sua história, que culmina na elaboração do Aikido, revela a busca pelo 

sentido do que há além de um simples treinamento físico, a busca pelo 

verdadeiro sentimento do Budo.   

Durante a infância, presenciando com frequência malfeitores 

espancarem seu pai por problemas políticos, decidiu fazer-se forte para poder 

se vingar. Tornou-se mestre em vários estilos de jiujitsu, espada e lança, mas, 

apesar de suas impressionantes capacidades físicas e marciais, sentia-se 

insatisfeito. Voltou-se para o estudo da espiritualidade, na esperança de 

encontrar um significado mais profundo para a vida e, pela combinação de seu 

treino com esses posicionamentos espirituais e políticos, criou o Aikido. 

O Aikido é uma Arte Marcial moderna, no entanto, ser moderno não 

significa que abandona a tradição, ao contrário, na concepção de Morihei 

Ueshiba, o Aikido resgata justamente a ortodoxia da tradição espiritual e 

marcial do antigo japão. De acordo com Kisshômaru Ueshiba (1984), isto não 

significa que o Aikido tenha dado continuidade cega às tradições das antigas 

artes de combate, apenas preservando a forma original no mundo moderno. 

Para K. Ueshiba, o Aikido resgata os valores antigos, revive a qualidade 

espiritual do Budo, perdida com a transformação das artes marciais em 

esportes de competição olímpica.  

K. Ueshiba cita Sensei M. Ueshiba concluindo que:  
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O verdadeiro espírito do Budô não se encontra numa atmosfera 
competitiva e combativa, em que a força bruta domina e o 
objetivo maior é chegar à vitória a qualquer preço, mas sim na 
busca da perfeição como ser humano, física e mentalmente, 
através do treinamento cumulativo com espíritos gentis nas 
artes marciais. (UESHIBA, K. 1984, p. 22).   

 

Sensei Morihei Ueshiba pensa no Aikido como portador da essência do 

Caminho das Artes Marciais (Budo), que estaria na busca pela harmonia do ki1 

individual com o ki universal através do treinamento contínuo da mente e do 

corpo. Devemos entender o “treinamento da mente e do corpo” como algo 

diferente da dualidade metafísica ocidental mente-corpo. Para Sensei M. 

Ueshiba, mente e corpo devem sempre ser considerados em unidade, assim, o 

treinamento do corpo é treinamento da mente, e treinamento da mente é o 

treinamento do corpo. 

A perspectiva do treinamento contínuo era encarada por Sensei Morihei 

Ueshiba como fundamental para a busca da harmonia do ki individual com o ki 

universal. Só através do treinamento físico é que se poderia elevar a mente e 

acessar o espírito. K. Ueshiba esclarece que elevar a mente e acessar o 

espírito por meio do treinamento físico só é possível pela maneira singular que 

o Aikido entende o corpo humano: “Este corpo é a unificação concreta do físico 

e do espiritual criados pelo universo. Ele respira a essência sutil do universo e 

torna-se um corpo único com ele, de modo que treinar é treinar no caminho da 

vida humana” (UESHIBA, K. 1984, p. 50) No fundamento do Aikido, o corpo é 

entendido como ligado à mente, e local de acesso ao espírito, ao ki universal. 

Por isso, é apenas via treinamento intensivo, ou seja, apenas via treinamento 

deste corpo aberto ao contato com o ki universal, que podemos realmente 

entrar em contato o universo. “O segredo do Aikido é expelir toda a malícia do 

                                                             
1 Ki,é descrito por K. Ueshiba em sua essência como ser “ao mesmo tempo pessoal e 
impessoal, concreta e universal; é energia básica, criadora, ou força vital, que transcende o 
tempo e o espaço” (Ueshiba, K. 1984, p.27). Sensei Kisshômaru Ueshiba alerta para os erros 
na tentativa de traduzir o Ki para outras línguas, e a aproximação conceitual feita nestas 
traduções. A origem remonta antigos pensadores chineses como Lao-Tse e Confúcio, mas não 
se pode ignorar a evolução histórica pela qual passou até ser introduzido no Japão. O ki é peça 
fundamental do Aikido, e seu entendimento japonês está ligado a uma forma específica de 
visão de mundo que inclui atitudes em relação a natureza, à vida e à morte, por exemplo. 
(UESHIBA K, 1984). 
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coração para entrar em sintonia com o movimento do cosmos e para unir-se 

com o universo” (UESHIBA, M, 2010, p.36). 

A maneira singular de Sensei Morihei Ueshiba (fundador do Aikido) 

pensar o homem, como um ser aberto ao contato da pulsação universal, dá 

origem a uma forma única de treinamento, que se propõe como fonte para a 

realização deste contato. K. Ueshiba (1984) esclarece que “no treinamento, a 

primeira tarefa é disciplinar continuamente o espírito, aguçar o nen e unificar 

corpo e mente” (p.50). Nen é a concentração, a unidirecionalidade, o 

pensamento-momento. Justamente por isso que O Fundador repetia essas 

conhecidas palavras no Aikido “Treinar, treinar e treinar”. O treinamento torna-

se fonte de aproximação consigo mesmo. 

Precisamos apresentar o que há de fundamental na Arte Marcial do 

Aikido para propiciar a compreensão do leitor sobre a prática que permitiu o 

encontro do autor consigo mesmo. Devemos, no entanto, acrescentar, que não 

é nosso intuito ensinar sobre Aikido, ou querer postular nesse trabalho sobre a 

verdade no Aikido, ou o caminho correto para pensar o homem, o mundo e a 

prática do Budo. Assim sendo, optamos por incluir algumas fotos das técnicas 

e algumas citações2 do Fundador, para que compreendamos o Aikido a partir 

de sua percepção pessoal.  

 

                                       Figura 1. Sensei Morihei Ueshiba                      

                                                             
2 Todas as citações são tiradas do livro Ensinamentos Secretos do Aikido, escrito pelo Sensei Morihei 

Ueshiba (UESHIBA, M. 2010). Após cada citação constará apenas a página de onde foi extraída para não 

quebrar a sequência e harmonia da apresentação. 
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“O Aikido deve ser a base de nossa vida, e devemos nos esforçar para 

estabelecer a bondade verdadeira, o amor verdadeiro e a sinceridade 

verdadeira em todos os lugares” p.19 

 

 

 

 

“O Aikido é a melhor maneira de manifestar a verdadeira mente universal da 

harmonia”p.38 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sensei Ueshiba 

 

 

 

 

 

“No Aikido, é preciso conhecer a si 

mesmo e estudar a verdadeira 

forma do Universo” p.23 

 

 

 

 

 

 

 

“O Aikido nunca pode ser separado dos ensinamentos do amor”p.48  
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Figura 3. Demonstração1 

 

                             Figura 4. Lançamento1 

 

 

Figura 5. Lançamento2 
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“No passado se acreditava 

erroneamente que as artes marciais 

serviam para tirar a vida humana. O 

Aikido, ao contrário, serve para 

salvar a vida humana.” P.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 6. Demonstração2 

 

 

  
Figura 7. Demonstração3 

 

 

 

 

 

 

 

“No Aikido, nunca focamos as mãos 

de nosso oponente. Não é 

necessário de modo algum ficar 

focado no oponente ou em sua 

postura. Olhe além da forma física. 

Use sua sensibilidade espiritual” 

p.31  
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“O Aikido é o caminho verdadeiro e essencial que unifica o espaço e o tempo, 

anima todos os seres humanos e nutre-os com amor” p.49 

 

 

                                                     Figura 8. Treinamento 

 

As citações aparecem muitas vezes em falas religiosas, mas este 

religioso deve ser sempre apreendido no sentido original, de re-ligare, a re-

ligação com o universo que Sensei Morihei Ueshiba nos ensina através da 

prática do Aikido. 

 

3. Aikido como âmbito de análise do si mesmo 

 

A essência do Aikido, a unidade ki-mente-corpo, deve ser realizada pela 

pessoa inteira (UESHIBA, K. 1984, p.49). 

 

Após termos apresentado os fundamentos da prática do Aikido, 

podemos perguntar o que define desta Arte Marcial japonesa e como ela pode 

se tornar nosso ponto de partida para a pesquisa sobre conhecer a si mesmo. 

A epígrafe deste subitem traz algo que nos ajuda a pensar esta questão, e para 

desdobrar seu significado e nos ajudar a elaborar as questões da pesquisa, 

precisamos empreender um esforço de entendê-la a partir dela mesma.  
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Em um primeiro momento observamos que a frase3 nos mostra uma 

compreensão sobre o Aikido, mas não uma compreensão qualquer. A frase 

mostra o que há de fundamental nesta Arte Marcial. “A essência do Aikido, a 

unidade ki-mente-corpo...”. Define-se não como essencial no Aikido, mas como 

a própria essência do Aikido, aquilo sem o qual o Aikido não é, a unidade ki-

mente-corpo.  

Outro aspecto a ser considerado sobre a frase é que esta definição da 

essência do Aikido, não se encerra em si mesma. Ou seja, não basta dizer que 

o Aikido é essencialmente a unidade ki-mente-corpo. Necessita-se dizer que 

esta unidade deve ser praticada de uma determinada maneira. Aparece aqui o 

elemento do praticante da Arte da Marcial. Ou seja, a indicação da essência do 

que é o Aikido não basta para defini-lo: é necessário considerar o modo como o 

praticante se relaciona com a Arte para poder defini-la.  

Compreendemos que, por princípio, o Aikido é aqui definido como uma 

Arte Marcial cuja importância e essência se presentificam no modo de se 

relacionar entre seus praticantes. Por isso que “A unidade ki-mente-corpo deve 

ser realizada pela pessoa inteira”, sem isso, não há Aikido. Mas esta indicação 

não é suficiente. Precisamos agora entender do que trata a unidade ki-mente-

corpo e o que K. Ueshiba (1984) entende por “pessoal inteira”. 

O próprio Kisshômaru Ueshiba (1984) nos dá uma pista para responder 

a estas duas questões: “A essência abrange tanto o espiritual como o físico, e 

devemos compreendê-la como o Budo que unifica ki-mente-corpo” (Ueshiba, K, 

1984, p.49). Aparecem aqui as dimensões desta inteireza. Inteiro é o conjunto 

que reúne as dimensões explicitadas por Sensei M. Ueshiba, como ki-mente-

corpo. 

Ao abranger tanto o espiritual quanto o físico, o Aikido propõe-se como 

um Budo unificador. A “pessoa inteira”, ou seja, este “estar inteiro” como 

disposição para realizar a essência do Aikido, é um estar inteiro que 

                                                             
3 Nos referiremos a partir deste ponto à epígrafe como “frase”, por tratarmos da análise de fato desta frase 

que é usada como epígrafe.  
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compreende o espiritual e o físico, a unidade ki-mente-corpo. A “pessoa inteira” 

é por si uma atitude de unidade, de presença nesta unidade ki-mente-corpo. 

A partir deste esclarecimento, temos a releitura da frase que usamos 

como disparador desta reflexão: “a unidade ki-mente-corpo deve ser realizada 

na disponibilidade da unidade ki-mente-corpo”. Temos agora que compreender 

do que trata, então, esta unidade.  

Sensei Morihei Ueshiba compreende o corpo humano como o local da 

unificação do físico e do espiritual. O treinamento seria o modo pelo qual seria 

possível disciplinar este corpo, permitindo a unificação com mente e universo 

(ki). A unidade ki-mente-corpo mostra-se como resultante do treinamento.  

Chegamos a um ponto circular em nossa análise sobre a frase inicial. A 

essência do Aikido, a unidade ki-mente-corpo, deve ser realizada pela pessoa 

inteira (na disponibilidade da unidade ki-mente-corpo), para a conquista da 

unidade ki-mente-corpo. Mas esta circularidade ao invés de mostrar-se 

contraditória ou mesmo redundante, aparece justamente nesta frase como a 

possibilidade de compreensão da unidade. Isto porque se tomamos a unidade 

como a essência do Aikido, a unidade se torna a própria disposição do 

praticante em realizar o Aikido, e a resultante desta prática. A unidade é o 

próprio modo de se fazer presente da relação do praticante com o Budo.  

Para exemplificar este modo-de-ser-praticante do Budo, introduzimos a 

perspectiva do treinamento de um simples movimento de treino. O rolamento. 

O rolamento nas Artes Marciais tem o objetivo de permitir ao participante 

que escape de uma queda brusca sem se machucar. Muitas vezes esta queda 

brusca é resultante de um empurrão ou de desviar de um golpe desferido pelo 

adversário. Enquanto em outras Artes Marciais a forma de rolar permite ao 

praticante estabilizar o movimento rapidamente, mantendo a guarda e voltando 

ao combate, no Aikido, o rolamento é circular e harmônico e não estabiliza o 

movimento. Ao contrário, após executar o rolamento de Aikido, o praticante 

permanece em movimento, conseguindo andar, sem a obrigação de parar e 

permanecer no conflito. Isto reflete o principal fundamento do Aikido: a 

harmonia não violenta, a não propagação da agressão.   
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O rolamento só ocorre quando o praticante é empurrado ou desvia de 

um golpe. Quando desvia de um golpe, o rolamento acontece por vontade 

própria do participante que se lança ao chão. Mas, como os movimentos do 

Aikido são sempre harmônicos, ao ser empurrado, o praticante não apenas 

aceita o empurrão, como também se impulsiona em direção ao chão. Em 

ambos os casos é o próprio praticante que se lança ao chão. O fundamento do 

rolamento do Aikido é que se aceita o empurrão que lhe deram, e não apenas 

aceita, mas facilita, lançando-se em direção ao chão, caindo propositalmente. 

Ou seja, para rolarmos harmonicamente, devemos querer cair. 

Cair é um movimento complicado. Querer cair é quase incoerente. 

Demorei quase um ano para conseguir fazer um rolamento de forma correta. 

Enquanto meu progresso na realização de outras técnicas se fazia visível, 

minha capacidade de cair e rolar permanecia a de um novato. Isso implicava 

em me machucar constantemente, pois não conseguindo rolar direito, eu 

acabava me machucando ao cair no chão. E como o rolamento no Aikido 

pressupõe que se aceite cair e se impulsione na direção da queda, enquanto 

eu não me permitisse cair e aceitasse me lançar ao chão, tentando preservar 

minha posição em pé, o resultado seria sempre desastroso. O problema, claro, 

não estava na técnica. K. Ueshiba esclarece que “no que se refere às técnicas 

do Aikido, os problemas são menores, mas a base filosófica e espiritual da arte 

expõe um desafio inteiramente diferente” (Ueshiba, K., 1984, p.29) De fato, não 

era a técnica que se mostrava um problema para minha prática, considerando 

que eu compreendia como me posicionar ao cair. Enquanto eu treinava, alguns 

questionamentos se faziam presentes na minha prática: por que tanta 

dificuldade para rolar, para cair? Teria eu realmente compreendido a técnica? 

Se compreendi, então, seria esta dificuldade de cair uma dificuldade além do 

movimento físico? 

Comecei a perceber a possibilidade de entender esta dificuldade a partir 

de outro referencial que não fosse uma simples dificuldade física. Poderia esta 

dificuldade ter suas bases em algum medo de realizar o movimento, ou no 

significado do movimento para mim?  Curiosamente, a partir desta investigação 

de minha dificuldade, melhorei minha técnica.  
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Percebi, com isso, que outros aspectos do meu treinamento e de como 

eu percebia os fundamentos do Aikido poderiam ser alvos de análise parecida. 

Um desses fundamentos, também presente no movimento do rolamento, é a 

harmonização. Sobre harmonizar, Sensei Morihei Ueshiba diz que “Devemos 

cultivar a harmonia todos os dias, o tempo todo” (UESHIBA, M, 2010, p.24) 

Harmonizar é aceitar agressão do outro e não se posicionar contra, não 

combater, não implicar força contrária. Harmonizar é se deixar levar para a 

direita quando o outro o força para a direita. Com isto, o praticante desta Arte 

aceita a agressão do adversário e utiliza-se dela, deixa que o adversário passe. 

Mas não revidar, não se posicionar com força contrária, parece absurdo em um 

primeiro momento. A reação inicial de alguém que é atacado é se colocar como 

barreira, é impedir o ataque. Mas o que acontece quando não apenas deixo o 

ataque acontecer, como também o acompanho? O que acontece comigo 

quando tomo esta atitude? Por que é tão difícil não revidar e não contra-

atacar? 

Vamos retomar a frase inicial. “A essência do Aikido, a unidade ki-

mente-corpo, deve ser realizada pela pessoa inteira”. Propusemos que esta 

unidade dizia respeito ao próprio modo de se fazer presente do praticante de 

Aikido. Mas, se for isto mesmo, então esta unidade nos diz de uma forma 

possível de nos fazermos presentes no mundo.  Sensei M. Ueshiba traduz esta 

percepção dizendo que “O Aikido segue a verdade do Universo e revela os 

princípios essenciais da existência” (Ueshiba, M, 2010, p.23). Isto diz respeito a 

um modo possível de realizarmos nossa existência. 

A partir da percepção do modo de estar presente na prática do Aikido, 

esta Arte Marcial se nos revela como um âmbito terapêutico, no sentido de 

cuidado. Um espaço onde o autor pode cuidar de sua própria existência em 

sua facticidade, ou seja, pode estar diante de si mesmo, conhecendo-se. 

Sensei Morihei Ueshiba descreve esta disposição: “Se trabalharmos juntos em 

uníssono, seremos capazes de proteger a todos e guardar esse nosso legado. 

Para fazer isso, cada um deve primeiro conhecer a si mesmo, e depois pode 

desenvolver o conhecimento de todas as coisas. Porque você existe, o 

universo existe; nesse sentido, você é o universo.” (UESHIBA, M, 2010, p.46). 
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Percebemos que o Aikido pode nos oferecer um modo diferenciado de 

estarmos diante de nossa existência, e que isto significa uma possibilidade de 

acesso a nós mesmos, ou seja, de conhecer si mesmo. Então, o que significa 

“si mesmo”? Que “si mesmo” é esse do qual podemos nos aproximar a partir 

da prática do Aikido? Como podemos pensar, a partir da Fenomenologia 

Existencial, o que significa conhecer si mesmo? Em nosso Primeiro Ensaio, 

tentaremos entender o si mesmo que se abre diante de nós, proporcionado 

pela prática do autor no Aikido. 

 

4. O Aikido, conhecer si mesmo na relação com os outros  

 

A partir da reflexão que fizemos sobre o Aikido como uma prática que pode 

oferecer um modo de estar presente diante de nós mesmos, um modo diferente 

de cuidar de nossa existência, devemos perguntar sobre quais bases isso pode 

ocorrer. 

Anteriormente nos perguntamos sobre a possibilidade de conhecer si 

mesmo na prática do Aikido. Devemos neste momento da análise perguntar de 

que modo o Aikido favorece esta possibilidade: O que no treino do Aikido é 

diferente e único que nos levaria a presença diante de nós mesmos?  

Acreditamos que o melhor modo de caminhar ao encontro desta questão 

seja pensar no primeiro contato do autor com a Arte Marcial, e os 

acontecimentos que se deram desde então, as modificações que ocorreram no 

próprio modo de estar presente do autor na prática do Aikido. 

A primeira coisa que recebi ao me inscrever no Dojo4 foi uma folha onde se 

lia “Etiqueta no Dojo”. A segunda coisa que recebi foi uma folha de cuidados 

médicos, com informações básicas como tipo sanguíneo e telefone de contato 

de alguém. Minha reação inicial a isso foi pensar na imprudência daquelas 

pessoas, pois davam mais importância a um conjunto de normas burocráticas à 

saúde do praticante.  

                                                             
4
 Dojo pode ser traduzido como “o lugar da iluminação”. Trata-se do lugar onde se realizam os 

treinos de Artes Marciais.  
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Em um primeiro momento achei estranhas todas aquelas normas de 

conduta contidas na “Etiqueta no Dojo”. Listavam sobre diversas obrigações 

quanto à forma de entrar e sair do tatame, como se portar frente ao Sensei, 

como cumprimentar os outros participantes, entre outras. Fiz minha primeira 

aula observando cada uma das regras aparentemente sem sentido, que me 

cobraram. Ao final da aula, todos se levantaram e começaram a se abraçar e 

agradecer. Naquele momento algo mudou.  

Ainda sem saber muito bem como, percebi que de alguma forma as regras 

faziam sentido naquele contexto. Por que as pessoas se abraçavam e 

agradeciam pelo treino?  

Quando começamos um treino, ficamos todos ajoelhados (postura de 

seiza), em direção ao kamidama (o “altar”), nos curvamos e depois batemos 

palmas, quatro palmas, batidas em uníssono. Isto é parte de uma cerimônia 

xintoísta que serve para “acordar o Kami5”. Acordar o Kami é algo que sempre 

se faz em grupo, trabalhando em equipe. Ao batermos as palmas todos juntos, 

estamos trabalhando como um só, estamos em harmonia uns com os outros. 

Da mesma forma que começamos em harmonia, terminamos em harmonia, 

com abraços e agradecimento. Talvez a experiência no Dojo fosse um pouco 

mais cheia de significado do que eu imaginava.  

Na segunda aula percebi que todos respeitavam aquelas regras da etiqueta. 

Era como se estivéssemos batendo palmas juntos, o tempo todo. Era como se 

estivéssemos agradecendo no final do treino. O respeito às regras mostrava o 

respeito ao Dojo, o respeito aos companheiros de treino. Mas para que esse 

repeito? 

De alguma forma sempre havia imaginado a prática de Artes Marciais como 

luta e violência. Como pensar em respeito neste ambiente? Eles davam mais 

importância à etiqueta, do que à minha saúde, por exemplo. Como pensar que 

esta ideia poderia ter a ver com respeito? 

Apesar destes questionamentos quanto à importância dada aos praticantes, 

continuei participando das aulas e obedecendo aos rituais de etiqueta que 

                                                             
5 Kami são entidades que habitam o mundo, no xintoísmo. Muitos autores traduzem como “deuses”, mas 

de fato, Kami não é deus, por não possuir o caráter de potência. Talvez a melhor tradução possa ser “ser 

divino, que inspira deslumbramento”. Existem mais de oitenta milhões de Kami no xintoísmo, pois os 

Kami são múltiplos e em tudo habitam. BULL, W. J. AIKIDO: Manual Técnico. São Paulo: Ícone, 1995 
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faziam parte de nosso ensinamento. Kisshômaru Ueshiba chama a atenção 

para uma máxima do Budo “começa com etiqueta e termina com etiqueta” 

(Ueshiba, K, 1984, p.69). Com isto começa sua explicação sobre os rituais de 

etiqueta ensinados no Aikido, que visam respeito mútuo, consideração pelos 

outros, asseio. Afirma que não há imposição doutrinária ou por meio de 

ameaça; antes, os alunos são levados a estes rituais na medida em que os 

compreendem e praticam a Arte. Percebi que o mesmo aconteceu comigo. Os 

rituais possuem a característica de delimitarem passagens da condição 

humana. Aparecem como desfecho, encerrando uma fase que ao mesmo 

tempo já se abre para uma nova. Talvez fosse possível que os rituais de 

etiqueta tenham servido para esta iniciação na minha prática do Aikido, abrindo 

uma nova condição de compreensão. 

Três meses depois de meu início, começou a treinar conosco um aluno 

novo. No mesmo dia, ele não observou a regra para entrar no tatame e chamou 

o rolamento (Mae-Kai-ten), de cambalhota. Fiquei muito indignado e me 

surpreendi com tal indignação. Se eu achava aquelas regras tão absurdas, por 

que estava incomodado com a atitude daquele rapaz? Por que a atitude 

daquele rapaz já se abria para mim como desleixo, como uma atitude 

descompromissada, ao invés de percebê-lo apenas como perdido em meio a 

regras novas? 

A percepção do descompromisso mostrou-se como fundamental para 

compreender a mudança que havia ocorrido em tão pouco tempo. 

Descompromisso é a falta de compromisso. Mas, compromisso com o que? 

Talvez fizesse sentido entregarem primeiro o papel de etiqueta, para depois 

entregarem o papel de informações médicas. A nossa primeira 

responsabilidade no Dojo era com o outro, nosso compromisso era com o 

respeito aos outros e àquele lugar sagrado, o Dojo. Mas será que este era o 

único compromisso que tínhamos? Respeitar os rituais era importante apenas 

para respeitar os outros praticantes?  

O respeito com o Dojo se mostra no respeito com os outros. E o respeito 

com os outros se mostra no respeito com o Dojo. Uma tradução do respeito ao 

oponente, base do Budo. Este repeito pode ser observado claramente em uma 

atitude constantemente repetida em nosso treino: no Aikido, antes de qualquer 
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movimento, nos ajoelhamos e nos curvamos, pedindo permissão ao oponente 

para realizarmos aquele movimento. Em japonês dizemos Onegai Shimassu, 

que significa “peço permissão para usar o seu corpo”. Esta frase manifesta 

uma premissa básica do treino e aprendizado do Aikido: a de que só posso 

aprender a Arte se eu puder contar com o apoio de meu oponente. Isto nos 

remete à condição básica de estar presente e atento ao outro, ao oponente, 

para conseguirmos estar atentos a nós mesmos. 

Com isto, podemos perceber que ao respeitar o Dojo e os colegas, estamos 

respeitando a nós mesmos. O compromisso com os rituais é um cuidar dos 

outros, mas também um cuidar de nós mesmos. Mas, o que é este cuidar? 

Heidegger (2004a) oferece uma compreensão sobre o cuidado (Sorge6), 

explicitando a existência como cura (cuidado), ao apresentar a seguinte fábula 

de Higino: 

 

Certa vez, atravessando um rio, ‘cura’ viu um pedaço de terra 

argilosa; cogitando, tomou um pedaço e começou a lhe dar 

forma. Enquanto refletia sobre o que criara, interveio Júpiter. A 

cura pediu-lhe que desse espírito à forma de argila, o que ele 

fez de bom grado. Como a cura quis então dar seu nome ao 

que tinha dado forma, Júpiter a proibiu e exigiu que fosse dado 

o [seu] nome. Enquanto ‘Cura’ e Júpiter disputavam sobre o 

nome, surgiu também a terra (tellus) querendo dar o seu nome, 

uma vez que havia fornecido um pedaço de seu corpo. Os 

disputantes tomaram Saturno como árbitro. Saturno pronunciou 

a seguinte decisão, aparentemente equitativa: ‘Tu, Júpiter, por 

teres dado o espírito, deves receber na morte o espírito e tu, 

terra, por teres dado o corpo, deves receber o corpo. Como, 

porém, foi ‘cura’ quem primeiro o formou, ele deve pertencer à 

‘cura’ enquanto viver. Como, no entanto, sobre o nome há 

                                                             
6 Heidegger explicita o termo Sorge a partir de sua etimologia latina, cura. Assim consegue acompanhar o 

movimento e as relações estabelecidos pelo Dasein com os derivados Besorge (ocupar-se) e Fürsorge 

(preocupar-se). A tradução de Márcia Sá Cavalcante Schuback, na 13ª edição de Ser e Tempo da editora 

Vozes, decidiu manter esta tradução etimológica baseada na utilização da fábula latina pelo próprio 

Heidegger, e explica em nota: “Quando se pretende remeter para o nível de estruturação do dasein em 

qualquer relação, usa-se sempre o termo latino cura, pois indica a constituição ontológica. Quando porém 

se quer acentuar as realizações concretas do exercício da pré-sença, utiliza-se a palavra cuidado e seus 

derivados” (p.313). Cura aparece, portanto, como o existencial do cuidado que permite ao Dasein cuidar e 

descuidar de si. 



27 

 

disputa, ele deve se chamar ‘homo’, pois foi feito de húmus 

(terra)’. (HEIDEGGER, 2004a, p263) 

 

 

O filósofo sinaliza que a fábula mostra a primazia da cura em um contexto 

onde homem é entendido como composto de corpo e espírito. “Este ente 

possui a ‘origem’ de seu ser na cura” (Heidegger, 2004a, p.264). Em outro 

trecho o autor afirma que a existência tem em sua formação, a cura. “Em que 

se deve ver o ser ‘originário’ dessa formação? É isso que Saturno, o ‘tempo’, 

decide. A determinação pré-ontológica da essência do homem expressa na 

fábula visualizou, desde o início, o modo de ser em que predomina seu 

percurso temporal no mundo”. (HEIDEGGER, 2004a, p.264, grifo do autor). 

A partir desta análise de Heidegger, compreendemos que somos cuidado. 

Somos cuidado e por isto cuidamos de nossa existência. Mas este cuidado não 

se dá isolado. Cuidar da nossa existência se faz também no cuidar já em 

relação aos outros. Pensando nisto, podemos questionar se seria possível que 

este compromisso com os rituais do Dojo dialogasse de algum modo com este 

cuidado da fábula que Heidegger nos conta. Ou seja, seria possível que este 

lugar sagrado da prática do Aikido trouxesse em si uma percepção de cuidado, 

de nosso cuidado conosco? O compromisso com os rituais poderia desdobrar-

se para além de um simples obedecer disciplinado, revelando um cuidar de 

nossa existência?  

Anteriormente levantamos a possibilidade de que o Aikido possibilitaria um 

modo de estar presente frente à própria existência, possibilitando um conhecer 

a si mesmo. De que modo? Teria a ver com os rituais praticados no Dojo? O 

que há de especial neste lugar, o Dojo, que torna seus rituais importantes e 

realizados por todos? Esta possibilidade de conhecer a si mesmo 

proporcionada pelo Aikido poderia nos dizer sobre o modo como nos 

encontramos em relação aos outros?  

Sensei Morihei Ueshiba nos oferece uma compreensão sobre este modo 

diferenciado de estar com os outros que ele aplica na prática do Aikido: “O 

mundo inteiro é como uma só família sob o mesmo teto, e não existe ninguém 

que seja forasteiro” (UESHIBA, M, 2010, p.29). 
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Esta fala de Ô Sensei nos aponta para a necessidade de se explorar em 

uma análise mais detalhada as relações que estabelecemos com os outros em 

nosso dia a dia. O que nos abre para um horizonte de percepção sobre a 

relação que continuamente estabelecemos com os outros ao pensarmos em 

nosso questionamento inicial, sobre o que é conhecer si mesmo. Neste sentido, 

abordaremos em nosso Segundo Ensaio a relação do si mesmo e o ser-com, 

em uma análise fenomenológica dos termos.  

 

5. O Aikido, corpo, harmonia ki-mente-corpo 

 

Em nossa reflexão anterior percebemos que a prática do Aikido ofereceu 

um modo de cuidar da existência, modo este possível via a singularidade dos 

ensinamentos desta Arte Marcial. Perguntamos agora pelo “como”. Como este 

modo de cuidar da existência aparece? Certamente um praticante não vai até o 

Dojo para ter palestras sobre como se portar frente à outra pessoa. Certamente 

não se fazem jogos que explorem a postura de cada praticante. Não. O “como” 

do Aikido é via treinamento físico, via contato. Mas como o treinamento físico, 

do corpo, pode favorecer o estar junto dos participantes neste mesmo objetivo, 

neste mesmo lugar, para propiciar um conhecimento de si mesmo? Se 

dissermos que o “como” do Aikido é via treinamento físico, esta idéia estaria 

em choque com o princípio fundamental da unidade ki-mente-corpo? 

Precisamos retomar a ideia de corpo para Sensei Morihei Ueshiba, e nos 

perguntar sobre as possibilidades de análise desta idéia. “Ao usar o corpo, 

devemos lançar mão da dimensão material, mas nunca perder o foco do plano 

espiritual” (UESHIBA, M, 2010, p.24). 

A perspectiva do treinamento contínuo do corpo era encarada por 

Sensei Morihei Ueshiba como fundamental para a busca da harmonia do ki 

individual com o ki universal. Só através do treinamento contínuo do corpo é 

que se poderia elevar a mente e o espírito. Percebemos neste conceito do 

treinamento a importância do corpo para a vida, onde o corpo é mais do que 

meramente uma manifestação físico-química, mas o local de manifestação do 

ki.  
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Em seus estudos, Sensei M. Ueshiba compreende que “este eu não é 

outro senão o universo” (Ueshiba, K, 1984 p.68). Desta compreensão cria 

movimentos que possam propiciar a unificação ki-mente-corpo. Surgem os 

exercícios iniciais de treinamento que até hoje são praticados, conforme 

explicitados por K. Ueshiba (1984): 

Funakogi: Movimento em que se permanece em pé com uma perna à 

frente e outra atrás, apertando as mãos como se estivessem segurando remos. 

Os quadris são o centro de movimento para frente e para trás. Durante todo o 

movimento, foca-se a energia (ki) no centro do corpo, como método para 

unificar mente e corpo. 

Cair rolando para frente ou para trás: este movimento facilita a 

experimentação do praticante sobre a harmonia esférica presente em todos os 

movimentos do Aikido. 

Shikko e suwari-waza: movimentos realizados no chão, ajoelhado 

(postura de seiza). Estes movimentos remetem à etiqueta de respeito ao 

oponente, mas também trazem o corpo para perto do solo, facilitando a 

conexão com a energia da terra e a energia universal. Essa postura também 

mantém o corpo ereto, o que para Ô Sensei significava uma postura de vida 

ereta.  

Estes movimentos de “aquecimento”, para iniciar o treino, foram 

concebidos a partir da compreensão do caminho do Aikido pelo Sensei Morihei 

Ueshiba, caminho trilhado nos movimentos e treinamentos do corpo. Mas esta 

concepção dos movimentos só foi possível por acreditar que nosso corpo está 

unido com a natureza, e que ao alcançar esta unidade podemos existir em 

harmonia. Vemos a expressão desta harmonia nos movimentos do Aikido, 

quando o praticante não ataca o adversário, ao contrário, absorve o ataque e 

utiliza-o no próprio movimento, sem revidar, sem agredir, realizando uma 

rotação esférica visando lançar o adversário, e retirá-lo de seu caminho. 

Esta harmonia era vista pelo Fundador como a “verdade do universo” 

com a qual a arte marcial deveria estar em sintonia. K. Ueshiba nos esclarece 

mais sobre a harmonia:  
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Se isso não acontecer, a arte marcial estará isolada e em 

confronto com a arte marcial criadora de amor, o take-musu 

(literalmente, marcial-criativo). O Aikido é take-musu por 

excelência. Aqui, marcial (take) significa o bramido heróico, a 

ressonância do corpo, o poder do aum que ressoa no universo. 

A ressonância do corpo deriva da unidade mente-corpo que se 

harmoniza com a ressonância do universo (UESHIBA, K. 

1984, p.95) 

 

 Para Sensei M. Ueshiba seria a vitalidade deste eco do corpo e sua 

ressonância no universo o alimento para o ki, e a chave para compreender o 

Aikido e seus movimentos. 

 Partindo desta caracterização do corpo no Aikido, podemos observar 

que o treinamento desta Arte Marcial assume um caráter de busca espiritual. 

Espiritual, aqui, neste sentido de conexão e harmonia com o universo, o ki 

universo. Esta busca espiritual como conexão do corpo com o ki universal, 

unidade ki-mente-corpo, assume então um caráter de transcendência.  

Este transcender deve ser entendido como um modo de conceber a 

realidade para além do objetivado. Podemos pensar a busca de Ô Sensei, ao 

conceber o Aikido, como uma religação, re-ligare, ou seja, a religação deste 

corpo com o universo. Mas transcender aparece também como transcender o 

próprio corpo. Ser para além deste corpo, conectando-se com o universo. Ser 

para além do corpo é um ser para fora do corpo.  

O que há de especial nesta concepção de corpo para Sensei Morihei 

Ueshiba? Esta concepção de corpo permite que, via treinamento, se 

transcenda o próprio corpo.  

Sabemos que Aikido e Fenomenologia são pensamentos distintos que 

não buscamos aproximar de maneira alguma, mas queremos apenas deixar 

digno de nota a semelhança que nos toma, ao lembrarmos-nos da origem da 
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palavra existência, que vem de “ex-sístere”, significando “ser para fora”; A 

semelhança que nos toma entre a ideia de Ser para fora de si, já ser-no-

mundo, e a ideia de transcender ao próprio corpo no treinamento desta Arte 

Marcial que permite ao praticante transcender a si mesmo.  

Esta semelhança não nos leva a cometer a inicialmente impensável 

aproximação entre as duas concepções teóricas, mas, ao contrário, nos 

permite olhar com maior cautela para a experiência do modo de treinar o corpo, 

e pensar na experiência do treinamento (e não no treinamento) a partir de uma 

concepção fenomenológica. 

Até a presente etapa concebemos a prática do Aikido como 

possibilitadora de um modo diferenciado de se aproximar de si mesmo e estar 

junto com os outros, e concebemos este estar junto-com os outros, 

manifestado no respeitar os outros, como modo viabilizador deste aproximar-se 

de si mesmo. Com a explicitação da maneira singular do Aikido de ver o corpo 

e os movimentos corporais, que permite a maneira única de treinar o corpo, 

teríamos alcançado o “como” que buscávamos?  

Foi uma conversa com meu Sensei sobre minhas dificuldades em certos 

movimentos específicos que me fizeram refletir a respeito desta forma 

diferenciada de pensar o corpo no Aikido. Ao invés de pensar cada aspecto da 

minha técnica como minha capacidade maior ou menor de absorver os 

conhecimentos e reproduzi-los, meu Sensei pediu-me para pensar como, ao 

realizar um determinado movimento, eu me sentia. Minha respiração, meus 

pensamentos, meu foco, minhas emoções. Onde eu estava? Como eu estava? 

Na sequência sugeriu que talvez eu não estivesse conseguindo “sair da 

materialidade do meu corpo”, não estava conseguindo transcender e me ligar 

com o mundo ao meu redor. Sensei Morihei Ueshiba assim traduz esta 

transcendência do corpo e ligação com o mundo: “Com relação aos 

movimentos do corpo, eles são como o movimento da onda do mar – quando 

ele está no seu apogeu. Quando um ataque chega, ele se torna yang e 

reverbera” (UESHIBA M, 2010, p.20). 
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Precisamos reforçar, mesmo que de modo repetitivo, que as concepções 

que fundamentam o Aikido, em nada se parecem com a Ontologia de 

Heidegger. No entanto, percebemos que seria importante pesquisar e refletir 

sobre como o corpo era concebido para a filosofia ocidental, e qual a 

concepção de corpo é apresentada pelo filósofo. Será que a possibilidade de 

pensar o corpo a partir de um referencial existencial poderia nos ajudar na 

reflexão sobre o treinamento? Será que pensar neste referencial existencial de 

corpo poderia abrir uma questão maior a respeito de como a realização deste 

treinamento pode refletir aspectos da existência humana?  

O Terceiro Ensaio trará espaço para um estudo sobre “o tema do corpo”, 

na história da filosofia e a partir de uma perspectiva fenomenológico 

existencial.  
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II - CAMINHO DA PESQUISA 

 

1. Observando o caminho 

Produzimos esta pesquisa em uma perspectiva fenomenológico 

existencial. Por esta razão, fazemos uso da narrativa como instrumento de 

acesso ao fenômeno. Lima, Yehia e Morato (2009) consideram a narrativa 

como uma dimensão criativa, que se perfaz no tempo da própria construção, 

tornando-se um testemunho da própria experiência. “Os relatos de um sujeito 

que narra sua história assumem lugar de depoimento, de um testemunho do 

seu vivido que será capaz, ao ser dito, de elaborar, reelaborar e, ao mesmo 

tempo, transmitir a experiência do narrador” (p.185). 

As experiências e reflexões do autor, incluídas no começo da pesquisa 

esclarecendo sua aproximação com o Aikido, refletem o caminho tortuoso do 

percurso pessoal do autor em seu existir. A pesquisa de cunho fenomenológico 

é por si uma pesquisa existencial, que por essa mesma razão pede que não se 

opte pela segurança do pesquisar metódico, ao contrário, pede que o autor 

possa se deixar junto ao fenômeno e a pesquisar a partir do fenômeno. Deste 

modo, pesquisador e pesquisado confundem-se, “afetam-se mutuamente. 

Cuidam de suas existências. Aprendem que no entre-homens é que se constrói 

sentido” (ALVES, MORATO e CALDAS, 2009, p.244).  

Foi este o caminho que buscamos percorrer. Apresentando em forma de 

texto o percurso pessoal do autor, em um primeiro momento, entregamos ao 

leitor as indefinições vividas e curiosidades despertadas no contato com a Arte 

Marcial, as reflexões que se nos mostraram abertas e nuas. Posteriormente, ao 

caracterizarmos uma metodologia fenomenológica, podemos revelar uma 

compreensão reflexiva desta história, desta narrativa. Assim o caminho de 

nossa pesquisa busca refletir o processo existencial do autor, e este caminho 

só pode ser efetuado via método fenomenológico. 
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1.1 Conhecendo o caminho 

Seria injusto escrevermos um trabalho sobre conhecer si mesmo que 

falasse teoricamente sobre o tema. Seria incoerente, de fato, escrevermos 

sobre o tema sem, contudo, possibilitar o conhecer si mesmo. Um trabalho que 

pretende abordar e descrever o conhecer si mesmo precisa, de início, 

conhecer-se; precisa, também, assumir e incorporar o processo do autor que 

se conhecendo, conhecia o trabalho, e conhecendo o trabalho, conhecia-se; 

precisa, por último, permitir ao próprio leitor que ao conhecer o percurso do 

trabalho possa ele mesmo abrir-se a se conhecer.  

A elaboração deste trabalho passou, ela mesma, por um processo de 

autoconhecimento. Foram os acontecimentos diários, os encontros do autor 

com sua história, com os lugares que habitava, com as relações que se 

estabeleciam, os fatores principais para delinearmos a presente pesquisa. Ao 

descrevermos o processo de conhecer-se, pudemos compreender o texto que 

produzíamos, desvelando os sentidos nele contidos.  

O início do trabalho, assim como um início possível de psicoterapia, veio 

recheado de pré-conceitos e afirmações racionais e explicativas sobre si 

mesmo. Pouco a pouco, cercados de teorias traduzidas em pensamentos 

filosóficos, nos afundávamos nestes preconceitos, nestas afirmações, que nos 

desviavam das questões básicas e norteadoras do trabalho. O primeiro 

momento da elaboração do trabalho aparece com a ambição de quem quer 

mudar o mundo, e os textos produzidos eram carregados de críticas às 

ciências naturais e a pretensão de um trabalho que apresentaria novos 

paradigmas. À medida que fomos conhecendo o trabalho e que o trabalho foi 

se conhecendo, pudemos entender do que se tratava esta pesquisa. Pudemos 

acalmar nossa ansiedade e compreender o que era possível realizar em um 

relatório de pesquisa, traduzido em mestrado. Ao assumirmos nossos limites e 

(im)potências, pudemos permitir que o trabalho fosse se constituindo como o 

trabalho que é. Emergiam, então, algumas perguntas que ajudaram no 

processo. Tal qual perguntas em uma análise, embora não tivessem por 

objetivo serem respondidas de imediato, serviram como guia para o processo 
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de esclarecimento do trabalho, ele mesmo. Tais perguntas traduziam-se da 

forma que seguem: 

O que significava o “si mesmo”? O que seria, afinal, o “conhecer si 

mesmo”? Como se dá o “si mesmo” e como se “conhece si mesmo” na 

perspectiva da Analítica Existencial?  

Tais perguntas, em um primeiro momento, mostravam-se áridas e de 

difícil acesso. Seriam recheadas de conteúdos teóricos e, apesar de 

produzirem respostas, não trariam o que havia de evidente no conhecer si 

mesmo, a saber, que conhecer não é independente, pois sempre há alguém 

conhecendo dando-se junto com o que é conhecido. Isto porque só podemos 

conhecer um ente pois este ente já se faz presente, aberto a nosso conhecer, 

permitindo-se ser conhecido. Quando este ente, este horizonte a ser conhecido 

é o si mesmo, então aquele a ser conhecido é também aquele que conhece. 

Conhecedor e conhecido “fundem-se” no si mesmo. Pesquisador torna-se 

pesquisado. O trabalho torna-se a busca e o buscado, realizando o que 

podemos denominar por um círculo hermenêutico. 

Por outro lado, as perguntas que formulamos fazem-se importantes na 

produção científica, na busca pelo conhecer si mesmo: Perguntar é a 

aproximação fenomenológica do fenômeno; Esclarecer o conhecer em uma 

perspectiva fenomenológica, é caracterizar não apenas a metodologia, mas a 

necessidade de um trabalho autoral sobre o conhecer si mesmo; Esclarecer o 

si mesmo na perspectiva da analítica existencial é fundamental para o próprio 

entendimento do que buscamos neste trabalho. 

Se ao mesmo tempo afirmamos a importância de esclarecer o que é o 

conhecimento para caracterizar a metodologia usada, e esclarecer o si mesmo 

para demonstrar a busca da pesquisa, deixamos estas proposições sem 

definição prévia. Arriscamos, ao deixar o leitor sem saber ao certo o que se 

entende por “conhecer si mesmo”, conceituação que pareceria necessária para 

realizar qualquer trabalho sobre o tema. No entanto, o que fica marcado é, 

justamente, que conhecer si mesmo é para além da conceituação e definição. 

Conhecer-se aparecerá conhecendo-se, ou seja, à medida que perguntamos, 
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conhecemos e à medida que conhecemos, perguntamos. Traçaremos o 

caminho percorrido na medida do próprio traçar-se. Nas palavras de 

Heidegger, ao falar sobre o caminho percorrido para esclarecer a questão da 

ontologia fundamental: “Trata-se de buscar e de percorrer um caminho (...) 

Somente após tê-lo percorrido é que se poderá dizer se ele é o único ou, 

simplesmente, o correto”. (HEIDEGGER, 2004b, p.251 grifo do autor). 

 

1.2 Sinalizações do Caminho 

Apresentaremos as sinalizações do caminho a partir da caracterização 

de uma metodologia fenomenológica. Devemos refletir sobre o que é método 

dentro da própria perspectiva fenomenológica, na qual método e metodologia 

tratam da abordagem de aproximação e desvelamento dos fenômenos.  

 

A expressão “fenomenologia” tem a significação primária de um 

conceito-de-método. Não caracteriza o quê de conteúdo-de-

coisa dos objetos da pesquisa filosófica, mas o seu como. 

Quanto mais abrangente é sua determinação dos princípios 

condutores de uma ciência, tanto mais originariamente ele se 

enraíza na confrontação com as coisas elas mesmas e tanto 

mais ele se afasta do que denominamos um manejo técnico, 

algo que ocorre, e muito, nas disciplinas teóricas também. 

(HEIDEGGER, 2012, p. 101, grifo do autor). 

 

O método fenomenológico de investigação não propõe um determinado 

uso instrumental, um proceder técnico, uma melhor maneira para se investigar. 

Fenomenologia é o próprio método de investigação e acesso aos fenômenos, 

ou seja, o método fenomenológico é a própria fenomenologia, enquanto 

ontologia fundamental. 

Fenomenologia se refere exclusivamente ao modo como demonstramos 

e tratamos o que é tratado pela própria fenomenologia. A fenomenologia “é a 
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via de acesso e o modo de verificação para se determinar o que deve constituir 

tema da ontologia. A ontologia só é possível como fenomenologia”. 

(HEIDEGGER, 2004a, p.66, grifo do autor). 

E o que deve ser tema da ontologia? O próprio ser. E por que a 

ontologia só é possível como fenomenologia? Porque só é possível o acesso 

ao ser dos entes por meio de um método de aproximação que não busque uma 

verdade única e exclusiva. A fenomenologia é a proposta de acesso ao 

fenômeno que contrapõe a noção de verdade única e exclusiva. É isso que se 

entende por uma caracterização dos objetos tais como são. E, os objetos tais 

como são só podem ser revelados enquanto mundo de significações do 

humano. Ou seja, um fenômeno só pode ser percebido por aquele que o 

percebe, e aquele que o percebe só o percebe, pois ali se dá o fenômeno a ser 

percebido.  

Em outras palavras, a busca metodológica da fenomenologia é por 

desvelar o ser dos entes, tais como percebidos pelo humano; desvelar o ser 

dos entes, assim, aparece como sendo sempre o desvelar o sentido da 

experiência humana que interroga. 

 

1.2.1 Sinalizações do Caminho: Analítica do Sentido 

Heidegger não propõe uma metodologia específica, sistematizada, no 

desenvolvimento de sua Analítica Existencial. Em Ser e Tempo método e 

objeto são pensados em unidade. Aparece aí a ideia de círculo hermenêutico, 

que é “a idéia de uma práxis que antecipa toda divisão entre teoria e práxis e 

faz do conhecimento um modo derivado da constituição ontológica do ser-aí” 

(Stein, 1988, p.28).  Este círculo hermenêutico é o que possibilita a 

inauguração do constructo ser-no-mundo, base para o caminho que 

desenvolveremos nesta pesquisa. No entanto, do ponto de vista metodológico, 



38 

 

pouco se pode construir baseado nas indicações da Analítica Existencial de 

Ser e Tempo7. 

 A partir das indicações da Analítica Existencial, Critelli (2006) 

desenvolveu sua Analítica do Sentido, onde realiza um desdobramento das 

propostas metodológicas levantadas por Heidegger, oferecendo um solo mais 

seguro para os passos da realização de uma pesquisa fenomenológica.    

 

A tarefa de se pensar a possibilidade de uma metodologia 
fenomenológica de conhecimento é, em última instância, uma 
reflexão sobre o modo humano de ser-no-mundo, inclusive tal 
como desdobrado na tradição da civilização ocidental 
(CRITELLI, 2006. P.17). 

 

Critelli (2006) afirma que o eixo fundamental a partir do qual a questão 

do conhecimento se desenvolve é o modo-de-ser-no-mundo do homem. 

Tomando este princípio, de acordo com a episteme fenomenológica uma 

investigação ontológica parte de um olhar para o fenômeno tal como uma 

dimensão que permeia a existência do homem, ou seja, como uma dimensão 

do modo-de-ser-no-mundo do homem. A Analítica do Sentido, proposta pela 

autora, tem como base a ontologia do ente homem, seu modo de ser e de 

conhecer o mundo. Sobre esta ontologia se desdobra a investigação e análise 

fenomenológica.  

Critelli (2006) se debruça sobre a descrição do que seria investigação, o 

que seria realizar uma pesquisa e conhecer aquilo que se busca pesquisar. 

Segundo a autora, o próprio interrogar o fenômeno constitui o ponto de partida 

de uma investigação fenomenológica, bem como constitui seu procedimento. 

 

Investigação é vista e tratada aqui desde um ângulo menos 
reduzido, como todo querer saber, querer compreender que se 
lança interrogante em direção àquilo que o apela, que o afeta, 
que provoca sua atenção e interesse (CRITELLI, 2006, p. 28). 

                                                             
7 Não cabe neste trabalho específico um desenvolvimento mais pormenorizado sobre este tema. Ver Stein, 

E. Seis estudos sobre Ser e Tempo, Ed. Vozes, Rio de Janeiro,1988. Cap. 1, 2 e 3.  
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Interrogar-se é perguntar ‘o que é’ e ‘como é’ algo. Estas duas questões 

são a base da investigação, podendo ser entendidas como perguntar pelo ‘ser’ 

de algo. Interrogar é a postura investigativa que não aplica sobre o fenômeno 

uma resposta já sabida sobre ele. Interrogar é perguntar ao fenômeno o que 

queremos saber dele mesmo. Em outro trecho, sobre o interrogar e o 

instrumental, a filósofa ressalta: 

 

Investigação é por nós entendida como um querer saber que 
interroga. O que se quer saber paralelamente ao modo da 
interrogação é aquilo que decisivamente interessa à Analítica 
do Sentido e não o regramento do proceder, que é o que se 

põe em questão quando o enfoque da investigação recai sobre 
o instrumental. (CRITELLI, 2006, p 29, grifo do autor). 

 

Os instrumentos e os métodos que buscam mensurar e decodificar são 

úteis para o estudo de fenômenos naturais e físicos. A referida autora assinala 

que dentro da perspectiva fenomenológica, no entanto, o “interrogar das ações 

humanas deve, por princípio, ser mais abrangente do que os instrumentos que 

selecionar” (Critelli, 2006, p28), ou seja, o interrogar deve ter independência 

dos instrumentos e ser orientado pelo ser-no-mundo do homem. 

No entanto, interrogar não é um procedimento fortuito, que ocorre à 

mercê do investigador ou da presença do fenômeno. “Há uma necessidade 

incessante, e durante todo o tempo que durar uma investigação, que se tenha 

clareza do modo da interrogação” (CRITELLI, 2006, p29). 

Tal modo da interrogação é dado por aquilo que buscamos 

compreender. Como visto, a base da investigação é essa interrogação que 

busca pelo ‘o que é’ e pelo ‘como é’ algo, ou seja, que busca pelo ser de algo. 

E, justamente esta interrogação pelo ser de algo, é a interrogação fundamental 

para definirmos o método pelo qual se chegará ao fenômeno. Aqui, recorremos 

a Heidegger novamente, para esclarecer sobre este processo: 
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É a partir da claridade do conceito e dos modos de 
compreensão explícita nela inerentes que se deverá decidir o 
que significa essa compreensão do ser obscura e ainda não 
esclarecida e quais espécies de obscurecimento ou 
impedimento são possíveis e necessários para um 
esclarecimento explícito do sentido do ser. (HEIDEGGER, 
2004a, P.31).   

 

Caracterizando o que se entende por ser e seu horizonte de explicitação 

no caminhar fenomenológico, temos que o ser se revela no próprio existir 

humano, na hermenêutica da facticidade. “A hermenêutica do Dasein torna-se 

também uma ‘hermenêutica’ no sentido de elaboração das condições de 

possibilidade de toda investigação ontológica”. (Heidegger, 2004a, p68). 

Hermenêutica, conforme explicado pelo filósofo, aparece em seu sentido 

originário, que designa o ofício de interpretar, e a própria possibilidade da 

investigação ontológica é hermenêutica. 

O filósofo assinala assim a necessidade de olhar as coisas mesmas sem 

prescrever uma metodologia, que, em Critelli (2006) aparece como a 

necessidade de se observar sempre o “modo humano de ser-no-mundo” 

durante uma investigação. Ou seja, é da própria investigação que surge a 

metodologia, bem como o sentido metodológico da descrição fenomenológica: 

a interpretação.  

Isto significa dizer que só por meio da reflexão sobre o modo de ser-no-

mundo é que podemos fazer indagações sobre o fenômeno em direção a uma 

explicitação de seu sentido.  

Nesta perspectiva, para esclarecer o “si mesmo” e o “conhecer si 

mesmo”, deve-se inserir o interrogar investigativo no horizonte de ser-no-

mundo. O desvelamento do sentido de ser da busca e compreensão de si 

mesmo deve estar atento para estas caracterizações da pesquisa 

fenomenológica.  

 

Um trabalho de pesquisa, dessa maneira compreendido, é 
necessariamente autoral. Ele é tecido a partir da experiência do 



41 

 

pesquisador, cujo cenário é a condição de ser-no-mundo-com-
outros. Todo o trabalho de pesquisa, desde o polimento da 
questão, definição de objetivos, passando pela pesquisa 
bibliográfica, elaboração da metodologia, trabalho de campo, 
análise, até a escrita final do que vai sendo desvelado, é uma 
experiência propriamente dita. Dito de outro modo, essa é uma 
maneira fenomenológica possível de compreender e realizar 
pesquisa. (CABRAL e MORATO 2003, p.158). 

 

Assim, a pesquisa fenomenológica, ao perguntar pelo ser em seu 

horizonte de explicitação, pergunta pelo modo de ser do próprio perguntador, 

enquanto este se encontra com o objeto perguntado. Esta seria a postura 

fenomenológica de pesquisa, aquela que dispõe do próprio ser-junto ao 

fenômeno, em seu modo-de-ser e historicidade, como instrumento de análise.  
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2. As paisagens do Caminho 

O caminho que percorremos no trabalho confunde-se com o objetivo a 

ser buscado: conhecer si mesmo a partir da experiência fática do autor. A partir 

do olhar atento e analítico para a experiência do autor em sua a prática de 

Aikido, pudemos refletir a respeito do conhecer si mesmo, deste conhecer-se 

enquanto um já ser-com os outros, e da experiência corpórea envolvida neste 

conhecimento.  

Seguimos a pesquisa caminhando de acordo com a tradição 

hermenêutica e fenomenológica, conforme articuladas e desenvolvidas por 

Martin Heidegger em Ser e Tempo (2004a, 2004b), que conferem ao trabalho 

um horizonte teórico indispensável. Ao conceber a existência humana como 

uma estrutura fundamental de ser-no-mundo, o filósofo resgata a ontologia e 

re-coloca o tema da ciência. Esse resgate possibilita um rigor no conhecimento 

do homem que não toma como base o princípio da causalidade e paradigmas 

explicativos das ciências naturais, que foram adotados pelas ciências 

humanas, como único rigor possível. 

A tarefa de se fazer um contraponto significativo ao 
pensamento “técnico-científico-natural” exige um grande 

desafio para o pensamento ontológico existencial, uma vez que 
deve ser um trabalho que não se postula com a força de uma 
nova teoria sobre o real e sim uma re-leitura do já visto, 
formulado em busca daquilo que não foi impensado em função 
das determinações recebidas por um modo de interpretar o ser 

de modo objetivado (COLPO, 2002, P.113, grifo do autor). 

 

Assim, Colpo (2002) alerta para a pretensão das teorias sobre o real e a 

busca pelo controle dos entes, encontrado na marcha “em direção a esta 

autonomia e independência da filosofia” (p.114) observada nas ciências como 

Psicologia, Sociologia, Antropologia, constituindo a dissolução da Filosofia, 

conforme previsto por Heidegger (1973). Há nestas teorias sobre o real, a 

busca pela realidade como verdade, ou seja, um olhar verdadeiro sobre o real.  

Para Heidegger (1967) a Alegoria da Caverna, de Platão, marca a 

mudança da concepção de verdade, antes entendida como aletheia 

(desvelado), passa agora a ser entendida como orthotes (exatidão). Esta ideia 
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de verdade submete o conhecimento a um conhecimento exato, único e 

alcançável por todos. Este é o sentido concebido a partir desta alegoria, onde 

há uma verdade única e conhecida ao lado de fora, e um homem capaz de 

guiar os outros para a luz, a verdade. Surgem duas palavras ligadas ao ensino 

e ao conhecimento acadêmico: aluno e educar, que retratam esta concepção 

de verdade única e real, presente nos paradigmas explicativos. 

A palavra aluno vem do latim a-lumnus. O a é a partícula que expressa a 

falta de algo à palavra na qual está inscrito. Lumnus significa luz, iluminação. 

Deste modo, o aluno é aquele a quem falta a luz, o desprovido da verdade. Ao 

mesmo tempo, temos a palavra educar, do latim ex-ducere. Ducere significa 

conduzir, levar para. Ex é adjunto de lugar e designa o onde do qual se afasta, 

o movimento para fora de. Educar (ex-ducere) significa conduzir alguém para 

fora, para fora do lugar onde se encontrava. Educar o aluno é conduzir este 

sem luz para fora da caverna, possibilitando-o entrar em contato com a 

verdade única e real do lado de fora. 

A partir desta concepção, Heidegger (2004a e 2004b) passa a realizar a 

desconstrução desta percepção do real e absoluto, da verdade objetiva 

alcançada por um sujeito capaz de teorizar a respeito do real para alcançar a 

luz. 

Com a formulação da estrutura de ser-no-mundo, o filósofo volta o 

problema do conhecimento para a “práxis”: retira do eixo da pesquisa qualquer 

metateoria que justifique a teoria, ou seja, a Ontologia Fundamental de 

Heidegger inaugura uma racionalidade prática, onde a teoria é prática em seu 

início, a teoria é sempre uma prática de ser-no-mundo. (STEIN, 1988).  

Neste sentido, nossa pesquisa hermenêutica volta o conhecimento que 

propomos justamente para a experiência prática, ou seja, para ser-no-mundo, 

colocando a busca do sentido de conhecer si mesmo em uma busca de sentido 

de já-estar-junto-a prática do Aikido. Justificamos assim uma pesquisa de 

cunho autoral, onde a experiência do autor é colocada como objeto de 

pesquisa, e auxilia nos caminhos trilhados e na busca pela compreensão do 

fenômeno pesquisado. Compreender é a possibilidade de estar diante do 

fenômeno, interpelar e deixar-se interpelar pelo fenômeno. Compreender é ao 
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mesmo tempo rejeitar as explicações técnico-científicas, o que permite um 

estar-presente na prática de ser-no-mundo.  

Ao partirmos da prática de ser-no-mundo, ressaltamos a importância do 

rigor na pesquisa de bases hermenêutico-fenomenológicas. Este rigor não fala 

de um método teórico específico a ser obedecido, mas de uma disposição 

fundamental de ser-junto ao fenômeno e permitir que o fenômeno se mostre a 

partir de si mesmo, sem conclusões e explicações prévias. Assim, somente 

realizando esta tarefa rigorosamente é que podemos questionar sobre 

conhecer si mesmo na medida em que conhecemos, sem postular uma teoria 

sobre o real. Foi este conhecer conhecendo que buscamos no decorrer do 

trabalho. 

 

2.1 A compreensão do caminho 

O desenvolvimento deste caminho em busca do sentido de conhecer si 

mesmo, nos levou a caminhar entre os questionamentos sobre as melhores 

formas de efetivar este conhecer e de nos aproximarmos deste si mesmo. 

Partindo da reflexão sobre a ideia de verdade, perguntamos pelo como este ex-

ducare é ou não participante no trabalho de conhecer si mesmo, realizado na 

clínica psicológica.  

Se considerarmos as contribuições oriundas do pensamento de Martin 

Heidegger, conhecer-se nos encaminha para a compreensão de nós mesmos 

como ser-no-mundo, cuja existência já está enredada na relação indissociável 

com os outros (co-existir). Esta existência se dá diretamente na relação com os 

outros e também junto das coisas, nas quais também encontramos os outros. 

Assim, o conhecer-se é possibilitado pela compreensão dos sentidos que 

sustentam nossas escolhas, posicionamentos e atitudes. 

A partir destas contribuições, podemos compreender o conhecer-se no 

trabalho da Psicologia Clínica, não como este ex-ducere, que conduz à luz de 

um lugar já configurado e assegurado, mas como este trabalho que permite ao 

outro libertar-se, ou seja, aproximar-se de seu ser-no-mundo, cabendo a ele 

decidir e escolher, e apropriar-se de si, conhecendo-se, a cada escolha 
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realizada, assumindo as consequências implicadas para cada escolha que já 

envolve os outros, o ser-com. 

Esta compreensão do trabalho clínico é essencial para entender os 

encontros com o fenômeno pesquisado ao longo do trabalho. Pois, ao refletir 

sobre as possibilidades que se abrem para o conhecimento de nós mesmos a 

partir de uma prática que envolve a corporeidade, abrimos caminho para 

pensar a atuação do psicólogo como aquele que proporciona os encontros dos 

outros com eles mesmos. Neste trabalho, o autor se encontrou e desencontrou 

consigo mesmo a partir da experiência prática do Aikido, e procuramos 

ressaltar os tropeços experimentados na direção destes encontros. 

Ao pensarmos na Psicologia Clínica como esta prática não prescritiva, 

que não educa (ex-ducere), mas que aplica um processo reflexivo de 

construção de conhecimento a partir de uma relação dialógica, abrimos 

caminho também para pensar em como o outro se percebe e percebe o 

ambiente a sua volta, perguntando pela qualidade de vida apreendida nesta 

busca por conhecer si mesmo. 

De acordo com Bassani (2001) a expressão qualidade de vida tem sua 

origem na medicina, referindo-se às condições propiciadoras de aumento de 

chances de sobrevivência em recém-nascidos. Esta expressão teve o sentido 

gradualmente ampliado, sendo usada hoje pela psicologia referindo-se a 

percepção da pessoa perante seu ambiente. 

Ao falarmos de qualidade de vida, falamos de uma pessoa “que tem uma 

história de vida, um conjunto de crenças e valores, que possui um sistema de 

conhecimentos sobre o ambiente e que pode se defrontar com o desconhecido 

diariamente” (Bassani, 2001, p.50). Conhecer si mesmo é, também, explicitar a 

história, o conjunto de crenças e valores, ou o próprio estar diante de si 

mesmo, de quem busca conhecer si mesmo; o que também significa de-cair no 

impessoal e fugir do desconhecido que é o si mesmo.  

Em nossa tentativa de explicitar a busca pelo si mesmo, nos 

encontramos com esta aparente contradição que é a fuga de si mesmo para o 

impessoal. Também encontramos com questões pessoais que surgiram 

durante a experiência do treinamento do Aikido. Estes meandros da 
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explicitação do si mesmo deixaram na narrativa inicial, propositalmente, 

perguntas sem respostas. Estes encontros mereceram uma análise mais 

cuidadosa para explicitarmos seu caráter existencial. 

A narrativa inicial que abriu a pesquisa, aproximando o autor de si 

mesmo e oferecendo um espaço de reflexão, nos serviu para repousarmos ao 

lado do fenômeno e deixá-lo perguntar por si. As perguntas não foram 

respondidas. Ao contrário, foram elas mesmas conhecidas e aproximadas a 

partir de uma compreensão fenomenológica feita sem objetivos, sem um ponto 

de chegada, e tomando como ponto de partida o perguntar. Na terceira parte 

desta pesquisa (parte III), realizamos três ensaios onde o percurso pessoal 

pode ser completado pela compreensão da fenomenologia.  

A parte III – Ensaios Possíveis reflete nossa tentativa de conhecer e de 

nos aproximarmos do que é conhecer si mesmo. Reflete a trajetória pessoal 

percorrida pelo autor, e nosso caminho para analisar esta trajetória pessoal. 

Não pretendemos que seja tomada como a única forma de se olhar as 

questões apresentadas, nem mesmo pretendemos oferecer estes ensaios 

como verdade única de análise. Os temas dos ensaios foram propositalmente 

divididos de acordo com os temas tratados nos subitens 1.3, 1.4, e 1.5 da 

primeira parte desta pesquisa, mas não necessariamente retomam os subitens 

em sua integridade, visto que o objetivo dos ensaios não é concluir sobre 

algum aspecto levantado na prática do Aikido, senão apenas desdobrar tais 

aspectos, que se desvelam a partir das questões surgidas e percebidas na 

práxis do autor. Os ensaios não são continuidade de nenhum capítulo, nem se 

pretendem a um entrelaçar mútuo, muito menos se envergonham por 

refazerem questões já feitas. São apenas um tamborilar de dedos pelos 

escritos e pensamentos fenomenológicos que dissertam a respeito dos temas 

que tratam. 
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III – ENSAIOS POSSÍVEIS 

 

Ensaio 1 – Reflexão sobre o conhecer si mesmo como acesso ao sentido 

 

O Dasein sempre dispõe de uma interpretação variada de si mesmo, na 
medida em que uma compreensão do ser não apenas lhe pertence 

como já se formou ou deformou em cada um de seus modos de ser. 
(HEIDEGGER, 2004a, p. 43).  

 

Neste ensaio, buscamos uma conversa da pesquisa com ela mesma, 

com seu caminho, possibilitando, desta maneira, a investigação do que 

significa si mesmo e o conhecer si mesmo em uma perspectiva fenomenológico 

existencial.   

A partir da reflexão que realizamos sobre o Aikido, surgiram algumas 

perguntas que agora retomamos: O que significa “si mesmo”? Que “si mesmo” 

é esse do qual tentamos nos aproximar a partir da prática do Aikido? Como 

podemos pensar, a partir da Fenomenologia Existencial, o que significa 

conhecer si mesmo?  

Começamos a delinear as respostas a estas perguntas a partir de uma 

simples atividade oferecida pela orientadora, carinhosamente chamada de 

“PUC-tour”.   

No meio de uma aula de metodologia de pesquisa8, a orientadora 

organizou seus alunos (a maior parte, novatos na universidade) para uma visita 

ao prédio antigo e ao teatro TUCA, também parte das dependências 

universitárias. A visita, para mim, que já havia estudado ali na graduação, teve, 

de início, a perspectiva de um passeio a lugares conhecidos. No entanto, 

refletindo sobre o acontecimento, pude perceber que, de início, já não se 

tratava de um passeio a lugares conhecidos; para além disso, pude perceber 

                                                             
8 A disciplina chama-se “Seminários de Dissertação”. Nesta aula, buscávamos entender em que contexto 

se localizava a produção científica de cada um. Para isso, realizamos esta aula prática, com visita a 

Universidade na qual estávamos realizando a pesquisa, buscando nos apropriar deste espaço e contexto. 
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que se tratava de dois passeios, duas visitas, que já desde o começo nasciam 

separadas e paralelas, porém caminhando sempre de mãos dadas.  

A primeira visita, guiada pela orientadora, apresentava uma PUC que eu 

nunca havia visto. Apresentava corredores novos, salas novas, cheiros novos. 

O novo, aqui, não diz respeito ao que acabou de ser criado, como cadeiras 

recém-compradas que se destacam por sua limpeza e beleza dentro de uma 

sala. O novo, aqui, não diz de um “acabou de ser conhecido”, no sentido de 

algo que era desconhecido, algo que nunca havia sido mostrado. Não era disso 

que se tratava. Eu já havia visitado todos os lugares que visitamos aquele dia. 

Não havia, neles, cadeiras novas, luminárias novas, portas novas. O novo, 

aqui, diz de um reapresentar, de um recorte totalmente diferente. Os lugares 

visitados na universidade tornavam-se novos por ganharem histórias 

diferentes, contornos diferentes.  

Não demorou a que eu percebesse que a orientadora mostrava-nos não 

um lugar qualquer, mas o seu lugar. O lugar onde ela estudou, com risadas e 

choros. Um corredor que antes aparecia pequeno e desimportante descobriu-

se cenário de fuga em um momento político brasileiro de opressão e repressão. 

O “Pátio da Cruz”, na narrativa da orientadora, perdeu a cruz e as mesas, 

mostrando-se palco de resistência, sob a luz do luar e de muitos isqueiros. O 

TUCA deixou de ser um teatro, para converter-se em lugar acolhedor de 

assembléias, em centro cultural, em motivação de união por sua recuperação, 

e em local de reunião e agrupamento de pensamentos e eventos marcantes 

como o Congresso de Psicologia Ambiental, tão caro à orientadora. Assim, 

percebi que ali visitava, através da orientadora, outra universidade, uma que 

nunca havia sido mostrada a mim, que se abria diante de meus olhos. Uma 

universidade histórica, politicamente ativa, relevante no peso de sua própria 

existência.    

Ao mesmo tempo, totalmente desconectada da primeira visita, mas 

também conectada de forma inexplicável, a segunda visita foi experimentada 

apenas por mim. A segunda visita tomou-me sem permissão, enquanto ouvia a 

orientadora narrar os fatos que marcaram a sua passagem na universidade, 

transformou-me de ouvinte para, eu mesmo, narrador de uma história, podendo 
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experimentar um amálgama de ouvinte-narrador.  A minha PUC me abraçava 

com carinho. Sem perceber, era eu mesmo quem revisitava a minha 

universidade, a minha PUC. Lembrava-me de que ali, no corredor que ligava a 

universidade à sacristia, um corredor sem portas, escuro ao anoitecer, muitos 

haviam se beijado, incluindo a mim mesmo, escondendo seus romances dos 

ávidos olhares fofoqueiros; Havia uma sala, pela qual passamos no “PUC-tour” 

sem nada comentar, chamada de “aquário” em meus tempos estudantis, por ter 

enormes janelas estranhamente voltadas para os corredores internos; um 

corredor único, no último andar, com quatro salas, sempre apelidado de 

“corredor macabro”, tornava-se, muitas vezes, o melhor lugar para as 

indispensáveis e urgentes conversas entre amigos. Os desavisados, dos quais 

fiz parte algumas vezes, sempre chutavam os pequenos cinzeiros retangulares 

dispostos nos cantos dos corredores do prédio; o “Pátio da Cruz” – que na 

narrativa da orientadora era bastião de resistência – para mim já havia sido 

palco de festas, discussões, choros e fotos. 

Foi assim, em contato com a PUC que habitava, que descobri que ainda 

a habitava. Descobri que a orientadora também, ainda habitava sua própria 

PUC. Descobri que este habitar enuncia o mundo de significados no qual se 

habita. Descobri que isso também é conhecer si mesmo. Naquele momento 

conheci mais sobre mim mesmo.  

Heidegger, em Ser e Tempo, concebe a existência humana como uma 

estrutura caracterizada por ser-no-mundo. O ser que se caracteriza por ser-no-

mundo, é o ser que já está, de início, “aí” lançado no mundo, portanto o filósofo 

nomeia a existência humana de Dasein (Ser-aí)9. Desta forma, o filósofo 

ressalta a condição mais própria do existir humano, a existência como abertura 

para o mundo – a clareira da existência, onde o mundo aparece. O Dasein 

existe sempre em relação ao mundo que se apresenta.  

                                                             
9 Denominação que caracteriza “esse ente que cada um de nós é e que, entre outras, possui em seu ser a 

possibilidade de questionar, nós o designamos com o termo Dasein” (Heidegger, 2004a. p. 33). Sua 

tradução literal seria “ser-aí”, mas opta-se neste trabalho pela utilização da forma original Dasein, 

marcando sua explicitação de acordo com a caracterização da ontologia fundamental, de M. Heidegger.  
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Mas, o que é ser-no-mundo? Ser-em um mundo não nos diz respeito à 

relação recíproca de dois entes simplesmente dados (homem e mundo); 

tampouco nos diz de um corpo localizado fisicamente dentro de um espaço 

determinado (como uma cadeira em uma sala). Ser-em um mundo é ter seu ser 

inserido em um mundo de significações compartilhadas. Ser-em um mundo nos 

remete ao modo como o homem ocupa seu espaço, como estabelece suas 

relações com os outros entes do mundo. “O Ser-em é, pois, a expressão formal 

e existencial do ser do Dasein que possui a constituição essencial de ser-no-

mundo.” (HEIDEGGER, 2004a, p. 92, grifo do autor).  

Dasein é-em-um-mundo e “mundo” é um caráter do próprio Dasein. 

Cardinalli (2004) esclarece que “mundo é a totalidade das relações referentes e 

significativas, é o Da (aí) em que Dasein fatidicamente se encontra atirado. O 

mundo é o horizonte próximo e remoto das possibilidades do homem. É onde 

as coisas, o sentido e o ser se expõem, onde o que é pode se manifestar.” 

(CARDINALLI, 2004, p. 61).  

Assim, é necessário que tenhamos como fundamental a compreensão 

de Dasein como ser-no-mundo, pois é neste ser-no-mundo que Dasein se 

constitui em seus modos de ser. A partir desta construção Heidegger explicita 

as dimensões do modo de existir humano, que constituem o ser-no-mundo do 

Dasein. Estas dimensões do existir humano não são categorias e sim 

características que constituem o ser do Dasein, como nos lembra o filósofo, 

“são sempre modos possíveis de ser” (Heidegger, 2004a, p.78). A explicitação 

das dimensões do modo de existir humano é denominada “existenciália” ou 

“existencial”, que são descritas como os exemplos elencados por Cardinalli: “a 

temporalidade, a espacialidade, o ser-com-o-outro, a afinação, a compreensão, 

o cuidado, a queda, o ser-mortal.” (Cardinalli, 2004, p. 61).  Isto significa que 

Dasein é cada uma das características constitutivas de seu ser, pois Dasein é 

caracterizado como ser-no-mundo. Cabe enfatizar, uma vez mais, que ser-no-

mundo não é uma qualidade de Dasein e os existenciais não são propriedades 

que Dasein às vezes apresenta e outras não. 
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1.1 O conhecimento de si mesmo nas dimensões da existência. 

Dado que, para Heidegger, o Dasein conhece o mundo de imediato, ao 

entrar em contato com o mundo que o cerca, justamente por essa abertura de 

mundo se dar em conjunto, em todas as dimensões do existir humano, a 

análise da experiência do “PUC-tour” abriu espaço para a reflexão sobre o 

habitar, sobre o ser-em, como um aspecto do conhecer si mesmo. Os lugares 

nos quais habitamos, nos quais existimos, somos, estes lugares, nós mesmos. 

Por isso mesmo que habitar é o “no”, de ser-no-mundo, o próprio ser do 

Dasein. Dasein habita, existe no mundo que o cerca, que a ele se apresenta. 

Assim, habitando, Dasein pode conhecer-se. Nas palavras de Heidegger: 

 

De acordo com um modo de ser que lhe é constitutivo, o 
Dasein tem a tendência de compreender seu próprio ser a 
partir daquele ente com quem ele se relaciona e se comporta 
de modo essencial, primeira e continuamente, a saber, a partir 

do mundo. (HEIDEGGER, 2004a p. 43).  

 

Como que esta reflexão sobre o habitar e o relacionar de modo 

essencial com o mundo deu origem ao nosso ensaio?  

Percebemos que naquele “PUC-tour” havia mais do que um passeio, 

que havia um retorno a si mesmo, e compreendemos que o objetivo do ensaio 

não era a caracterização do “que” seria conhecer si mesmo, mas o próprio 

conhecer, ou seja, o modo como se conhece, como cada Dasein dispõe-se 

frente a si mesmo. Não poderíamos desenvolver o ensaio por perguntas que 

buscassem o significado formal do “si mesmo”, ainda que estas fossem, e 

sejam, importantes para tal desenvolvimento. O mais importante no conhecer si 

mesmo seria a própria aproximação, o caminho em direção ao si mesmo.  

Ao trilhar este caminho através de uma pesquisa em fenomenologia, é 

possível “deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se 

mostra a partir de si mesmo. É este o sentido formal da pesquisa que traz o 

nome de fenomenologia.” (Heidegger, 2004a, p.65). Assim, decidimos explicitar 

o conhecer si mesmo a partir do próprio conhecer-se. 
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Ao descrevermos o “PUC-tour”, pudemos explicitar o caráter 

fundamental de Dasein como ser-no-mundo. Em seguida, mostramos o “habitar 

o mundo” como primeiro contato de significações, como abertura para 

conhecer si mesmo. Habitar o mundo é sempre habitar um mundo de 

significados. E só habitando em um mundo de significados é que podemos 

construir um caminho enquanto caminhamos. Construir um caminho significa 

habitar em um tempo, onde cada passo dado está identificado com o caminho 

já percorrido e as possibilidades de direções dos passos futuros. Da mesma 

forma se dá o caminho do “conhecer si mesmo”: A abertura existencial para 

que se dê o conhecimento de si mesmo é a possibilidade de ao mesmo tempo 

olhar para o passado e abrir-se ao futuro.  

Este tempo, que existencialmente é temporalidade, trata-se do passado 

que se faz presente lançando-se ao futuro. No “PUC-tour”, ficou claro que ali, 

naquele exato momento, o passado se presentificava, apontando para o 

horizonte de sentidos futuros, que diziam respeito ao que cada participante do 

tour faria com aquela experiência. Mas tal horizonte de sentidos só pode se 

abrir dentro do mundo de significados que havia no próprio tour, no próprio 

estar-ali na PUC. Ou seja, só podemos ter sentido nos projetos que envolvem o 

“habitar”, no caso habitar naquele momento e daquela maneira a PUC, à luz do 

passado deste habitar. 

Abrimos aqui espaço para a reflexão temporal-histórica, para a 

historicidade daquele que se conhece. Historicidade não está ligada a um 

tempo exato, a um “passado” encerrado em si. Historicidade diz que Dasein é 

ser-histórico.  

Quando a orientadora mostrava a PUC na qual habitava, falava de sua 

história. Quando o autor mostrava a PUC na qual habitava, falava de sua 

história. Ambos, ao mostrarem seus mundos, seus espaços, não “lembravam” 

de seus respectivos passados, mas se relacionavam com este passado 

naquele exato momento em que realizavam o “PUC-tour”.  
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O que foi certa vez presente na existência humana nunca é 
simplesmente passado, terminado, perdido. O que se foi, é 
captado na abertura do Dasein de tal modo, que permanece 
constantemente presente no presente, falando neste presente 
e codeterminando todas as condutas presentes da pessoa. 
(BOSS, 1994, p.118) 

 

Relacionar-se com o passado é horizonte de possibilidades de ser do 

ser-no-mundo do Dasein. Relacionar-se, estar-aí junto às coisas, é a abertura 

de mundo da existência humana, que permite a significação do mundo em que 

habita. 

Voltamos nosso olhar agora ao “passado”. Não a um passado 

cronológico, encerrado, mas a este ser-histórico, que existe neste momento, 

em seu modo de ser história. Falamos, assim, da importância da história 

pessoal para conhecer si mesmo. Sem a história, sem aquilo que já se passou, 

não se pode conhecer-se. Conhecer a própria biografia mostra-se um passo 

importante para conhecer si mesmo.  

 Binswanger (1977), nos fala sobre a importância da contextualização do 

tempo vivido, em sua análise existencial. A existência, para ele, “está arraigada 

na mesma natureza do tempo, na sua irradiação até o futuro, o passado, e o 

presente”. (p. 239). Esta irradiação temporal se traduz no caminho da 

realização da própria existência. Na busca de conhecer si mesmo, a biografia 

não é um mero relato do passado, mas está presente neste momento e se faz 

presente no desdobrar futuro. Ou seja, a existência é passado, é presente e é 

futuro. Para Binswanger, por esta razão, a existência transcende.  

 

‘A existência transcende’ significa que na essência de seu ser 
configura o mundo e o ‘configura’ em um sentido múltiplo em 
que deixa que o mundo aconteça, se encontra com o mundo 
em um aspecto original (figura), no qual, não propriamente 
concebido, atua, não obstante, como pré-modelo para todas as 

manifestações dos entes. (BINSWANGER, 1977, p.170) 
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Devemos entender este pré-modelo a partir do qual Dasein configura o 

mundo como o “mundo já dado” no qual Dasein é lançado. Podemos dizer, a 

partir desta concepção, que o caminho da existência já vem sendo trilhado 

antes mesmo do nascimento: tornando as histórias familiares histórias 

pertencentes ao próprio horizonte existencial do Dasein; esta história pertence 

ao desvelar do ser do Dasein, apresentando-se como sua herança, e objeto de 

seu conhecer-se.  

A retomada da história, o ser-histórico, por tanto, não diz somente 

respeito a uma biografia pessoal que se faz presente no horizonte de 

significados daquele que está em busca de conhecer si mesmo. A retomada 

histórica, o ser-histórico, diz de um aproximar-se do que já havia sido feito, do 

mundo já dado no qual Dasein é lançado. 

Foi isso que aconteceu, durante o “PUC-tour”, quando o autor escutou e 

visitou a PUC da orientadora. Muito antes de o autor entrar na universidade, e 

antes mesmo de seu nascimento de fato, aquela universidade já era 

experimentada, vivida, sentida. Quando o autor entra na universidade, entra 

também em um espaço que já se apresenta carregado de sentidos e 

significados. Vemos que, de forma imediata e inegociável, o autor se deparou 

com um “ter-que-lidar” com a história já construída e já dada. Tal qual uma 

criança em sua família, que será investida de histórias e acontecimentos dos 

quais nunca fez parte, mas nos quais está envolvida já a priori. Podemos até 

lembrar uma celebre passagem de Shakespeare, quando Romeu, tomado de 

fúria por não poder estar ao lado da amada Julieta, questiona o que afinal 

significaria ser Montecchio ou ser Capuleto. Seu questionamento é pelo sentido 

de sua própria biografia, daquela biografia da qual não foi herói, mas que foi 

imposta sobre si. Mostra-se aqui que aquele que busca conhecer si mesmo, 

deve também buscar a história da qual não foi herói, aquela história que lhe foi 

imposta. Esta biografia já escrita antes mesmo do nascimento também constitui 

a existência e se faz presente na busca pelo sentido de si mesmo.  

Assim é a história que se faz presente no caminho de conhecer si 

mesmo. Podemos considerar que a importância do “PUC-tour”, se fez também 

no sentido de conhecer os “parentes falecidos” que habitam a universidade. O 
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autor pode descobrir o que fez da universidade aquele espaço de orgulho e 

acolhimento, uma “grande mãe”. Desvelou-se o sentido da educação de 

tolerância, do olhar cauteloso, do espaço aberto e não repressivo, tão caros a 

universidade. O autor compreendeu de onde vinham os valores que o 

permeavam profissionalmente. 

Quando retomamos aquela biografia que nos pertence, mas que não nos 

foi dada a possibilidade de escrever, facilitamos nosso entendimento sobre nós 

mesmos, aproximamo-nos e conhecemos mais sobre nós mesmos.  

O próprio pesquisar se beneficia desta retomada e busca da biografia 

que nos é imposta, pois o pesquisar, ele próprio, conhece si mesmo olhando o 

passado que o precedeu. Afinal, não é de certo modo o movimento de 

conhecer empenhado em uma pesquisa a volta ao já dado, à história anterior a 

ela mesma? Ouvir o que seus “pais”, “tios” e “avós” têm a dizer sobre o tema 

pesquisado? Não se trata o pesquisar, pois, de conversar com a herança 

deixada por aqueles que vieram anteriormente, apropriando-se de suas 

descobertas, lidando com suas frustrações, e trabalhando com o que aí já foi 

deixado?  

Ressaltamos, aqui, a fala de Binswanger sobre a biografia: 

 

A Biografia interior do homem não se compõe somente de 
conteúdos de desejo, como também se compõe, de uma 
maneira geral, da total plenitude de conteúdos espirituais 
possíveis de nossa vivência. (BINSWANGER, 1973. P49-50) 

 

1.2 Apontamentos para o entendimento do que significa “si mesmo” 

Conhecer si mesmo começa a configurar-se como um caminho de 

aproximação do olhar para esta infinidade de aspectos da existência humana. 

Talvez, aqui, seja o momento de dar uma forma, um colorido para este “si 

mesmo”. Como caracterizar o si mesmo?  
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Ao analisarmos a experiência do “PUC-tour” com o olhar atento para a 

experiência da orientadora e do autor, fica evidente um aspecto simples e 

“fundante” desta experiência: poder-ser. A orientadora, no início do passeio, 

deixava de ser orientadora para tornar-se guia. Poucos momentos depois, 

deixava de ser guia para tornar-se parte integrante da universidade. O autor 

naquele momento tornava-se visitante, logo depois de ter sido aluno e 

orientando. Estas possibilidades, estes modos de ser e se relacionar com o 

mundo, revelam o próprio da existência humana, a saber, que a existência 

humana “não só contêm inumeráveis possibilidades de poder-ser, como 

também este múltiplo poder-ser contém, precisamente, seu próprio ser” 

(BINSWANGER, 1973, p. 173). 

Isto significa que a existência humana é esta existência que pode se 

apresentar nas diversas possibilidades de ser. É isto que significa dizer que a 

existência humana é “transcendental”, no sentido de transcender os entes e 

possibilitar que os entes apareçam em seus múltiplos modos de ser.  

Como orientadora, o mundo se abre em orientação. Como autor, o 

mundo se abre para pesquisa. Como parte da universidade, o mundo se abre 

como história. São todas possibilidades de ser-no-mundo, e possibilidade de 

ser si mesmo e descobrir-se sendo si mesmo. 

Si mesmo, portanto, fala deste infinito de possibilidades. Em outras 

palavras, si mesmo é este movimento de poder-ser do Dasein, que aparece na 

temporalidade, na historicidade, onde passado se presentifica voltado para o 

futuro. Si mesmo é sempre vir-a-ser.  

Neste ponto, ao retomarmos a experiência do “PUC-tour”, que tem 

servido como “caso” neste ensaio, percebemos que, seja olhando para o 

passado histórico herdado, para o passado histórico percorrido (biografia), para 

o espaço experimentado, para as relações estabelecidas neste espaço, ou 

para o próprio ser-pesquisador, se está olhando para si mesmo. De toda forma, 

ao olhar para uma, entre quaisquer possibilidades de ser, olha-se para o 

mundo de significados no qual o Dasein está inserido. 
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No entanto, analisar este si mesmo da forma como o estamos 

analisando, traduzindo si mesmo como poder-ser-si-mesmo, não significa que 

se está, de fato, conhecendo a si mesmo. Ao considerar o si mesmo como 

poder-ser, também se deve considerar que o Dasein ao mesmo tempo em que 

busca a si foge de si, como movimento autêntico do próprio poder-ser 

(Heidegger, 2004a). Ou seja, apresentar o si mesmo como vir-a-ser não é 

garantia de que Dasein está sempre disponível para conhecer si mesmo, ao 

contrário, como nos diz o filósofo “Somente na medida em que, através de sua 

abertura constitutiva, o Dasein se coloca essencialmente diante de si mesmo é 

que ele pode fugir de si mesmo”. (HEIDEGGER, 2004a, p.248, grifo do autor). 

Considerando isso, podemos pensar na importância do conhecer, e o 

que significa conhecer si mesmo.  

A princípio, Heidegger (2004a) fala que “conhecer é um modo de ser do 

Dasein enquanto ser-no-mundo” (p.100), o que significa que o conhecer 

fundamenta-se no fato de que o Dasein já está junto-ao-mundo, e que o 

conhecimento se dá levando-se em conta o modo de ser de quem conhece.  

O conhecimento, para o filósofo, se dá em um “direcionamento para”, ou 

seja, um encarar e deixar ser o ente simplesmente dado. Neste 

direcionamento, o Dasein não sai de uma esfera interna onde se encontra 

encapsulado e acessa o objeto a ser conhecido. O modo de ser originário do 

Dasein (ser-no-mundo) é um já estar fora, junto-às-coisas. (HEIDEGGER, 

2004a). 

Com isto, podemos dizer que conhecer não é uma ação “cognitiva”, mas 

um “já estar em uso e no uso”. Conhecer si mesmo não trata de uma “pesquisa 

racional e explicativa”, onde o Dasein “pondera” e “reflete” a seu respeito. 

Conhecer si mesmo fica aqui caracterizado como um modo de estar junto de si 

mesmo, um deter-se diante do vir-a-ser do próprio poder-ser do Dasein.  

Podemos traduzir o conhecer si mesmo por passear pela universidade e 

deter-se diante do próprio espanto da existência. Mas deter-se diante do 

espanto da existência, não é um olhar descompromissado, ao contrário, é uma 

tarefa do Dasein, que para conhecer si mesmo, deve estar diante de si mesmo 
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e deter-se diante de si mesmo. Por esta mesma razão, é importante lembrar 

que faz parte do estar diante si mesmo o fugir de si e o “de-cair no impessoal” 

(Heidegger, 2004a, p.249). Daí a importância de uma reflexão mais profunda 

sobre a apropriação de si mesmo e o ser-com impessoal, a ser elaborada no 

próximo ensaio. 
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Ensaio 2 – Conhecer si mesmo e ser-com 

   

“O Dasein encontra, de saída, ‘a si mesmo’ naquilo que ele empreende, 
usa, espera, resguarda – no que está imediatamente à mão no mundo 

circundante, em sua ocupação” (HEIDEGGER, 2004a, p. 170). 

 

 

Quando refletimos sobre as relações estabelecidas no Dojo, na prática 

do Aikido, vimos a necessidade de esclarecer fenomenologicamente o estar-

com os outros no cotidiano, e como poderíamos pensar o si mesmo em relação 

ao ser-com. 

 

Quando falamos em “si mesmo” não estamos nos referindo a um 

“ensimesmamento” do ente. Estamos de fato nos referimos a vir-a-ser. Vir-a-

ser é o comprometimento do Dasein com sua existência, o futuro que se abre 

no horizonte de significados do Dasein, a saber, o mundo no qual se é-aí. Vir-a-

ser como abertura de significados só é possível no mundo em que se habita, e 

habitar é ser-junto-com. Assim, ser-si-mesmo só é possível em um projeto que 

envolva o habitar junto-com, o co-existir. Ser-si-mesmo só é possível ao se 

considerar que Dasein tem como constituição fundamental ser-no-mundo.  

O Dasein é-em-um-mundo e “mundo” é um caráter do próprio Dasein. 

Mundo é mundo de significações compartilhadas no qual Dasein está inserido.  

Para compreender o ser do Dasein é necessário que se tenha como 

fundamental o mundo no qual Dasein é. Isto porque Dasein se constitui, 

originariamente, como ser-no-mundo.  

Ser-no-mundo é um fenômeno de unidade que comporta uma tríplice 

visualização: “em-um-mundo”, o ente que sempre é no modo de ser-no-mundo, 

e “ser-em”. Heidegger (2004a) diz que “em” significa morar, habitar, determinar; 

ao mesmo tempo, considera que ser-em é constituição fundamental do Dasein, 
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significando morar-junto-a, ser-familiar-com. Ou seja, ser-em um mundo, é 

morar junto neste mundo, é ser familiar com este mundo.  

Ser-no-mundo é ser-aí-junto às “coisas” e é também se relacionar com 

os outros. De acordo com Heidegger, o conhecimento em si mesmo já está 

previamente fundado em um já-ser-junto-ao-mundo. Ou seja, só é possível 

conhecer o mundo e si mesmo, pois o Dasein já se encontra enredado no 

mundo. Neste mundo enredado, Dasein é tocado em seu existir cotidiano pelos 

entes intramundanos que se fazem presentes na clareira da existência que ele 

mesmo é. Mas este mundo é também um mundo compartilhado, onde se está 

também com os outros: 

 

Esse estar também com os outros não possui o caráter 
ontológico de um ser simplesmente dado ‘em conjunto’ dentro 
de um mundo. O ‘com’ é uma determinação do Dasein. O 
‘também’ significa a igualdade no ser enquanto ser-no-mundo 
que se ocupa dentre de uma circunvisão. ‘Com’ e ‘também’ 
devem ser entendidos existencialmente e não categoricamente. 
Na base desse ser-no-mundo determinado pelo com, o mundo 

é sempre o mundo compartilhado com os outros. O mundo do 
Dasein é mundo compartilhado. O ser-em é ser-com os outros. 
O ser-em-si intramundano destes outros é co-Dasein. 

(HEIDEGGER, 2004a, p.170, grifo do autor). 

  

Assim, como o Dasein sempre está-junto-às “coisas”, também sempre 

está-com os outros. O Dasein, originalmente, já é ser-com os outros. Mas é 

importante ressaltar que ser-com possui um caráter ontológico-existencial. 

Assim, ser-com não constata que o homem não está sozinho, ou que existem 

outros homens ao seu redor. Se ser-com fosse constatação ôntica, então seria 

apenas uma propriedade que apareceria vez ou outra, de acordo com a 

constatação dos outros à volta.  

Ao contrário, ser-com é constituição fundamental da existência, 

determinando o próprio ser do Dasein, constituindo seu ser-no-mundo. Isto 

independe da presença de fato dos outros (o outro não está presente ou não é 

percebido). Conforme diz o filósofo, mesmo o “estar-só” do Dasein é ser-com, 
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pois apenas “num ser-com e para um ser-com é que o outro pode faltar” 

(HEIDEGGER, 2004a, p.172, grifo do autor).  

O filósofo continua, ressaltando que o “estar-só” só é possível pois ser-

com é constituição do ser do Dasein, e, onticamente, “estar-só” não deixa de 

ser “só” com a mera constatação de que outros exemplares da minha espécie 

acontecem a minha volta. Neste sentido, também este “estar-só” não considera 

os outros como entes simplesmente dados, ao contrário, estar só é estar só 

“entre” eles, onde entre mostra que os outros se apresentam como outros, 

ainda que no modo da indiferença e estranheza. 

Ser-com, enquanto constituição fundamental de Dasein possibilita o 

encontro dos outros no mundo. “Ser co-existente caracteriza o Dasein de 

outros na medida em que, pelo mundo de Dasein, libera-se a possibilidade 

para um ser-com”. (HEIDEGGER, 2004a, p.172).  

Dasein já é ser-com, pois Dasein é fundamentalmente ser-no-mundo. 

Dasein é-em-um-mundo e, como ressalta o filósofo, “ser-em é ser-com os 

outros” (Heidegger, 2004a, p.170), assim, ser-com é a morada do ser, é o “em”, 

o habitar, o familiar. A partir disto, tem-se que Dasein habita sempre junto-com 

os outros no “mundo”.  

 A partir da reflexão sobre o ser-com enquanto a morada do ser, o “lugar” 

onde Dasein habita, pode-se pensar o que é esta morada. 

 

2.1 Ser-com e a morada do ser 

A morada, o lugar onde se habita, é a própria existência. De fato, para 

Heidegger, só é possível construir uma moradia quando, antes, já se habita um 

lugar. “Somente em sendo capazes de habitar é que podemos construir” 

(Heidegger, 2006, p.139). Mais a frente, o filósofo afirma que “ao habitar, 

pertence um construir e que dele recebe a sua essência” (HEIDEGGER, 2006, 

p.140).  
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 Ao falarmos de morada, de habitar, por tanto, nos referimos a algo 

diferente de quando dizemos “preciso ter um teto” ou “moro na rua qual, 

número tal”, ainda que estejamos falando de algo conectado e relativo a estes 

usos de expressões idiomáticas. Ao falarmos de morada, nos referimos ao 

habitar da existência, este habitar “originário” que, justamente, permite ao 

homem construir ou desconstruir e demolir, permite ao homem ser quem é, 

humano ou dês-humano.  

Este habitar é dado em especial pela condição de ser-no-mundo, pois é 

neste fenômeno tríplice fundamental da existência que Dasein pode já sempre 

ser-junto às coisas e ser-com os outros. Nas palavras de Heidegger (2006), “os 

mortais são, isto significa: em habitando têm sobre si espaços em razão de sua 

de-mora junto às coisas e aos lugares” (p. 136). Ou seja, os homens 

permanecem em uma condição de ser entre as coisas e os lugares, ser-junto-

às coisas é onde o homem habita. 

  A partir desta reflexão, o filósofo irá introduzir o desenraizamento dos 

homens como questão fundamental e único apelo que convoca o homem para 

o habitar, que podemos entender como poder-ser. Ou seja, o desenraizamento 

dos homens é apelo fundamental para encontrar-se com o mundo que habita. 

“De que outro modo, porém, os mortais poderiam corresponder a esse apelo 

senão tentando, na parte que lhes cabe, conduzir o habitar a partir de si 

mesmo até a plenitude de sua essência?” (HEIDEGGER, 2006, p.141). 

Conduzir o habitar a partir de si mesmo na busca pela plenitude do estar 

junto de si mesmo na morada dos homens, mostra que habitar é “ser trazido à 

paz de um abrigo, (...) permanecer pacificado na liberdade de um 

pertencimento, resguardar cada coisa em sua essência” (Heidegger, 2006, p. 

129). Ou seja, o fundamental do habitar é considerar este pertencimento, é 

resguardar cada coisa em seu ser. A morada permite que se permaneça 

pacificado na liberdade de considerar cada coisa em seu ser. A morada abre 

para a liberdade, que significa deixar-ser o ente como ele é. 
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2.2 – Ethos, a morada dos homens. 

O habitar na morada dos homens ganha agora o contorno de liberdade, 

que em Heidegger aparece como deixar-ser. “A liberdade em face do que se 

revela no seio do aberto deixa que cada ente seja o ente que é. A liberdade se 

revela então como o que deixa-ser o ente” (HEIDEGGER, 1973, p.161). O 

filósofo explica que “deixar” não está colocado no sentido de omissão ou 

negligência, como quando nos abstemos de fazer algo que nos havíamos 

proposto. “Deixar-ser” está no sentido de entregar-se ao ente. “Deixar-ser o 

ente – a saber, como ente que ele é – significa entregar-se ao aberto e à sua 

abertura, na qual todo ente entra e permanece, e que cada ente traz, por assim 

dizer, consigo.” (HEIDEGGER, 1973, p. 161). 

Deixar-ser é permitir que o mundo se revele enquanto tal, por isso que 

“deixar-ser, isto é, a liberdade, é, em si mesmo, exposição ao ente, isto é, ek-

sistente” (Heidegger, 1973, p.161). Na linguagem de Ser e Tempo, “o ser-com 

os outros pertence ao ser do Dasein que, sendo, está em jogo seu próprio ser”. 

(Heidegger, 2004a, p.175). Liberdade caracteriza-se, por tanto, como o já 

estar-junto às coisas e com os outros, onde o homem habita, em sua morada. 

Quando falamos, portanto, que “o homem habita” queremos dizer que o 

homem é livre, no sentido de que o homem deixa-ser o ente como ente em seu 

ser. Quais as conseqüências e repercussões desta liberdade? Que morada é 

essa que permite o habitar livre do deixar-ser? Heidegger (1967) retoma os 

gregos, novamente, para resgatar a palavra grega que se referia à morada (o 

habitar junto-com): Ethos. “Ethos significa estada (aufenthalt), lugar de morada. 

Evoca o espaço aberto onde mora o homem.” (p.85). 

Ethos é a palavra grega que origina ética. Ética é derivação do espaço 

grego de con-vívio, o habitar dos homens.  “Se, pois, de acordo com o sentido 

fundamental da palavra, ethos, o nome, ética, quiser exprimir que a ética pensa 

a Verdade do Ser, como o elemento fundamental, onde o homem ek-siste, já é 

a ética originária”10 (Heidegger, 1967, p. 88). Heidegger encara, com isto, o 

                                                             
10 Preferimos usar a tradução de 1967 de Emmanuel Carneiro Leão (Ed. Tempo Brasileiro), por ter sido 

traduzida do original alemão “Über de Humanimus” e que leva o título de Sobre o Humanismo. Após a 
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problema da ética na ontologia fundamental, que, de acordo com o filósofo 

seria por si só ética, ao considerar ethos, a morada dos homens, como o 

espaço de liberdade, de deixar-ser.  

Faz-se necessária uma curta reflexão sobre ética em Heidegger (1967), 

sobre esta “relação ética” a ser desenvolvida pelos homens na morada (ethos). 

De acordo com Cabral (2009), de princípio já se pode descartar a leitura 

filosófica tradicional da ética, uma das disciplinas da filosofia, surgidas com 

Platão, juntamente com a física e a lógica. Para Cabral (2009), a ética é 

entendida pela tradição filosófica como infinitista, sendo dividida entre os 

costumes sociais que norteiam a existência do indivíduo e o modo como o 

indivíduo assimila e introjeta tais costumes. “Apesar da distinção entre os dois 

tipos de ethos, a tradição, norteada pela metafísica, não se apropriou da 

experiência arcaico-originária presente no ethos morada, o qual não se reduz 

aos costumes morais inerentes a uma certa sociedade” (p.160). 

O autor argumenta que tal horizonte de interpretação da ética ocultaria, 

deste modo, a verdade do ser, sem libertar ou liberar o Dasein para um ser-si-

mesmo próprio. Desta forma “a questão da ética, como a do agir, no sentido 

assumido pela tradição, de forma alguma é licita se tomarmos em consideração 

o horizonte hermenêutico desde o qual o pensamento de Heidegger se efetiva”. 

.(Cabral, 2009, p. 162).  Isto porque não se faz necessário pensar algo 

“externo” ao próprio Dasein – que já é em sua essência lançado para além de 

si – como a criação de regras, normas e doutrinas morais, para permitir que ele 

faça a experiência originária de chegar onde sempre esteve, o ser. “É por isso 

que a ética originária é por si só humanista, caso este último termo assuma sua 

significação originária, que é a de ser a condução do Dasein ao seu ser mais 

próprio.” (CABRAL, 2009, p. 163). 

                                                                                                                                                                 
introdução, Leão oferece duas opções de título, Sobre o Humanismo e Carta sobre o Humanismo, mas 

mantém o título do livro mais próximo ao original alemão über de Humanimus. A tradução de Rubens 

Eduardo Frias, de 1991, a partir do francês Lettre sur l´humanisme apresenta o título “Carta sobre o 

Humanismo”. Nesta tradução, o mesmo trecho seria: “Se, portanto, de acordo com a significação 

fundamental da palavra ἡθος, o nome Ética diz que medida a habitação do homem, então aquele pensar 

que pensa a verdade do ser como o elemento primordial do homem enquanto alguém que ec-siste, já é em 

si a Ética originária” (p.38). 
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Ethos é a morada dos homens que possibilita ao Dasein aproximar-se e 

apropriar-se de si mesmo enquanto Dasein. Retomando o pensamento de 

Heidegger em Ser e Tempo, “Mesmo quando cada Dasein de fato não se volta 

para os outros, quando acredita não precisar deles ou quando os dispensa, ele 

ainda é no modo de ser-com”. (Heidegger, 2004a, P.175, grifo do autor). A 

morada dos homens, o Ethos, se faz presente no ser do Dasein, manifestado 

em seu ser-com.  

Ser ético, portanto, é deixar-ser o ente em seu ser. É apropriar-se de si 

mesmo, não enquanto em-si-mesmado, mas sim enquanto Dasein que já 

sempre é de início ser-com os outros e ser-junto às coisas. Ser ético é estar na 

morada dos homens, habitando o deixar-ser que liberta para as próprias 

escolhas e apropriações. 

 

2.3 – Apropriar-se de si mesmo e o impessoal.  

 

Ser si mesmo implica em sempre já ser-com os outros e sempre já ser-

junto às coisas. Este “já ser-com” e “já ser-junto”, no entanto, não é um mero 

estar “lado a lado” desinteressado, “ocupando” um lugar no espaço onde se 

está presencialmente ao lado das coisas. Ao contrário, este “já ser-com” e “já 

ser-junto” é a própria constituição fundamental de ser-no-mundo, onde Dasein 

habita a morada dos homens, o ethos, estando, portanto, não apenas 

implicado, mas desde sempre inseparável dos outros Daseins, dos outros 

entes intramundanos, e dele mesmo.  

Mas, este habitar a morada dos homens implica, sempre, em Dasein 

estar em fuga de si mesmo, habitando na impessoalidade, pois “empenhando-

se no mundo das ocupações, ou seja, também no ser-com os outros, o Dasein 

também é o que ele próprio não é” (Heidegger, 2004a, p. 178). Neste sentido, o 

Dasein corre sempre o risco de não ser si mesmo, de “perder-se” no modo-de-

ser do “todos nós”, sendo aquilo que “todos são”.  

Como, então, é possível conhecer si mesmo? Como apropriar-se de si 

mesmo? Como aproximar-se de si? 
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A existência é, ela própria, fática. Isto quer dizer que “Dasein só é ele 

próprio existindo” (Heidegger, 2004a, p.168, grifo do autor), e tem uma dívida 

consigo mesmo, tendo de “dar conta” de si, cuidar de si e dos outros e das 

outras coisas, nesta morada dos homens em que habita. Esta é a condição de 

Dasein, enquanto ser livre, enquanto deixar-ser, e por isso mesmo, Dasein é 

indigente, pois não tem garantias sobre a própria existência, por ter seu ser um 

ser-para-a-morte, por ser finito.  

Esta finitude humana, constituída pela transitoriedade e peculiaridade, é 

marcada pela dor, a dor de ter que dar conta de si mesmo e dos outros. Dar 

conta de si mesmo e dos outros no Ethos, é este deixar-ser o ser dos entes, é 

ser a abertura para que o ser dos outros e das coisas se manifeste. É por isso 

que Dasein é cuidado. E este cuidado é um cuidado para com os outros e os 

outros entes, mas é também um cuidado para si mesmo, para o próprio ser do 

Dasein. E o cuidar do próprio ser se revela como dívida. Dasein está sempre 

em débito consigo, pois sempre está tendo que ser no vir-a-ser que é Dasein. 

Sapienza (2007) explica bem este ponto, dizendo: 

 

Cada um tem a sua existência como questão, deve a si mesmo 
esse cuidado. E esse cuidado inclui si mesmo, o outro, as 
coisas todas do mundo; abrange o passado, o presente e o 
futuro. Destinado ao cuidado e, ao mesmo tempo, tendo de 
contar com a falta de garantias e com a transitoriedade de 
tudo. (SAPIENZA, 2007, p.48). 

 

 

Por conta da falta de garantias e da transitoriedade, a fuga de Dasein 

para o impessoal é sempre uma possibilidade, assim como é uma possibilidade 

o dar conta da própria existência que já está sempre em questão. Heidegger 

(2004a) afirmará que “a caracterização do encontro com os outros também se 

orienta segundo o próprio Dasein.” (p.169, grifo do autor).  

Tentamos clarificar, assim, a tarefa de vir-a-ser do Dasein, a dívida de 

cuidado com seu próprio ser, e a possibilidade de fuga de si mesmo, pois 

“Compreender algo a respeito de si, se aproximar da possibilidade de ser mais 

‘propriamente’ si mesmo pode ser incômodo, porque talvez essa compreensão 
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tire do abrigo proporcionado pelo ‘ser como todo mundo é’” (SAPIENZA, 2007, 

p.39).  

Cabe, como ilustração do tema da apropriação de si mesmo, lembrar a 

história de Ulisses que após a Guerra de Tróia, empreende o retorno ao lar, 

mas acaba naufragando na costa de Ogígia, onde é salvo pela deusa Calipso. 

Sobre Calipso e sua relação com ela, Ulisses conta em uma passagem do 

canto VII: “alimentou-me e acolheu-me e me disse, com muitos afagos,/ que 

me faria imortal e liberto das cãs para eterno./ O coração no imo peito, porém, 

jamais pode abalar-me./ Por um setênio contínuo ali estive detido, com 

lágrimas/ sempre a banhar os vestidos eternos, que a deusa me dera” 

(Homero, 1962). Ulisses, apesar das ofertas da deusa, que lhe prometia amor, 

vida eterna, fortuna e felicidade, não cedeu às investidas, permanecendo fiel ao 

que “seu coração sentia”. Permaneceu fiel ao íntimo de seu ser. Por sete anos 

ali ficou prisioneiro das ofertas da deusa, sempre tendo em seu horizonte, Ítaca 

e Penélope, sua esposa.  

Quando, finalmente, chegam as ordens de Zeus para que Calipso liberte 

Ulisses, a deusa tenta mais uma vez convencê-lo a ficar, ressaltando sua 

beleza em comparação a de Penélope, e as desgraças que aguardam Ulisses 

no retorno à pátria. Ulisses responde que sabe que Penélope não se compara 

a Calipso, por esta ser uma deusa e aquela um mera mortal; também afirma 

saber que os deuses podem lhe atingir no mar e encontrar no caminho muitos 

sofrimentos. Mesmo assim, Ulisses manifesta sua escolha, dizendo ainda no 

canto VII: “Mas, apesar de tudo isso, consumo-me todos os dias/ para que à 

pátria retorne e reveja o meu dia da volta”. 

Apropriar-se de si mesmo só é possível ao conhecer si mesmo, 

aproximando-se do que está no horizonte de sentido do seu ser (o que está 

verdadeiramente no coração de Ulisses). Ulisses, apesar das ofertas, não se 

entrega à “facilidade” do mundo. Seu ser não foge para o impessoal. Ao 

contrário, apropriado de si, Ulisses sabe que vai encontrar sofrimentos em seu 

caminho, mesmo assim, escolhe tomar sua existência para si, apropriar-se de 

si.  

É essa a dívida de Dasein para si mesmo. Apropriar-se de si é deixar-

ser, é habitar no ethos dos homens, é exercer sua liberdade deixando-ser, 
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possibilitando que o ser dos entes se apresente como são, incluindo o seu 

próprio ser. Dasein cuida ao aproximar-se de si, ao assumir aquilo que lhe é 

próprio, como Ulisses, que tinha em Ítaca sua pátria e não em Ogígia, e em 

Penélope seu amor, e não em Calipso. Por isso, não eram as ofertas ou os 

perigos futuros que lhe iriam designar seus caminhos, mas seu ser próprio, o 

que estava em seu horizonte ético. 
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Ensaio 3 – Conhecer si mesmo e a corporeidade 

 

Em nossa análise sobre a percepção do “corpo” na prática do Aikido, 

percebemos a importância de refletir sobre como o “corpo” era concebido na 

tradição filosófica ocidental, e como poderia ser pensado a partir da ontologia 

de Heidegger. Perguntamos-nos se o referencial existencial de “corpo” poderia 

nos ajudar a compreender o conhecer si mesmo a partir de práticas “físicas” 

como o treinamento de uma Arte Marcial.  

Abrimos aqui o espaço para a análise da importância do “corpo” para o 

pensamento fenomenológico existencial e para a psicologia fenomenológico-

existencial. Apenas a partir do olhar atento para o “corpo” e seu sentido no 

âmbito da existência humana é que poderemos compreender mais 

propriamente o que é conhecer si mesmo, e ter mais acessível os caminhos 

para o conhecimento de si. A busca, neste ensaio, será por uma tentativa de 

desvelamento do sentido de “corpo” na ontologia de Martin Heidegger. 

“Tentaremos agora alcançar a proximidade do fenômeno do corpo. Não pode 

haver aí nenhuma expectativa de solução do problema do corpo. Já será muito 

se conseguirmos apenas ver este problema” (HEIDEGGER, 2009, p.117, grifo 

do autor). 

 Ao iniciarmos esta discussão a primeira pergunta que aparece diz 

respeito à relevância da própria discussão, ou seja, já não se sabe, dado e 

certo, o que é “corpo”? A resposta é tão clara quanto a pergunta: não. Por esta 

mesma razão a palavra corpo apareceu entre aspas no início deste texto. Ao 

abordar o tema corpo, não necessariamente autor e leitor estejam falando de 

uma mesma coisa, que de fato, não necessariamente é uma coisa.  

O “corpo humano” ganhou diversos sentidos no decorrer do pensamento 

humano, e todos estes sentidos permanecem hoje impregnados nas 

concepções que se fazem do corpo, dependendo do âmbito de conhecimento 

em que se atue. Por conta disto é importante que realizemos, antes de 

qualquer coisa, uma revisão histórica com o objetivo de desconstruir as 

possíveis idéias e mal-entendidos sobre o corpo. Em seguida, desvelar, afinal, 
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o conceito deste “corpo” para a ontologia fundamental de Martin Heidegger, por 

meio da análise de trechos de um diário pessoal do autor, escrito após a 

realização de uma cirurgia no joelho que o deixou impossibilitado de andar por 

algum tempo. Ao trazer registros fáticos de um acontecimento, buscamos 

conferir ao trabalho vestígios da facticidade, marcando não apenas a 

metodologia fenomenológica com a inclusão do aspecto autoral na análise do 

fenômeno, como também facilitando a reflexão dos conceitos filosóficos 

trazidos para a análise. De acordo com Morato e Aun (2009) “Um diário é a 

narratividade, o modo próprio de se dizer do homem, lançando-se de seu 

repouso em direção ao sentido de si mesmo, como ação de dizer” (p. 124).  

  

3.1 Uma breve história do corpo 

 

 O tema do corpo e seus desdobramentos interpretativos caminham lado 

a lado com o questionamento do ser na filosofia. De acordo com Michelazzo 

(2002), à medida que o ser passa a ser tomado em sua entificação, também o 

corpo segue a trajetória de entificação, passando a ser apreendido em sua 

constância e presentidade, um mero corpo. 

 Esse autor retoma que a partir de Platão e Aristóteles o ser mostra-se de 

uma maneira sempre presente e constante, ou seja, o ser mostra-se sempre 

igual a si mesmo, seja na dimensão do sensível (o que é concreto, real), seja 

na dimensão do supra-sensível (nossos pensamentos e idéias). Este é o início 

do pensamento metafísico, aquele que busca a permanência das coisas, sua 

“substância”, o que está para além da impermanência do real e por tanto pode 

ser confiável. Dá-se, assim, uma predileção pelo pensamento, por aquilo que é 

teórico e abstrato. 

 Fica, assim, estabelecido o caráter subalterno do sensível frente ao 

supra-sensível, o “mundo real” frente ao “mundo das idéias”, o corpo frente à 

razão e ao pensamento.  
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Tal oposição entre mente e corpo marca toda a tradição do pensamento 

ocidental. Para além da oposição, este lugar subalterno do corpo frente à 

mente, torna-se ainda maior na modernidade, com Descartes. 

Michelazzo (2002) argumenta que com a fundação do homem como 

cogito, dá-se uma mudança radical na concepção ontológica do corpo em 

relação aos períodos anteriores da história da filosofia. Se antes o corpo 

detinha um status baixo frente à razão, ao menos ainda havia um vínculo com 

o mundo das idéias, o corpo pertencia ao ser. Na modernidade, o corpo – como 

todos os outros entes intra-mundanos – não existe de fato. Trata-se de um ob-

jectum, que só existe frente a um sub-jectum. Posto de outro modo “uma coisa 

‘é’, ‘existe’, apenas na condição de ser representada pelo sujeito de forma clara 

e distinta” (MICHELAZZO, 2002, p 12). O corpo passa a ser apenas aquilo que 

o homem pensa dele.  

Ao pensar os entes como res extensa, subordinados às vontades e 

significações da res cogitans, o corpo em si torna-se uma mera entificação, 

subordinada à mente. O corpo torna-se lugar para medições. De acordo com 

Heidegger (2009), medir só é possível quando uma coisa é pensada como 

objeto, isto é, quando podemos confrontar uma coisa a partir de sua mera 

extensão. Só assim, portanto, vendo corpo como mera extensão, como mero 

objeto, como depósito das medidas ideais da razão, é que o corpo pode chegar 

ao fim da era moderna representado como máquina: máquina de consumo e 

máquina de produção. O corpo passa a ter como seu único significado o “ser 

útil” como matéria que possa ser usada para o aumento da produção.  

Retomando Michelazzo (2002), o autor acrescenta uma última mudança 

radical na concepção do corpo, que veio com o pensamento de Nietzsche: a 

inversão dos dois âmbitos da interpretação do real, elevando o sensível à 

condição de supra-sensível. “Deste modo, palavras-chave como vida, vontade, 

força, poder, tomadas na perspectiva ôntica e entitativa são conduzidas ao 

mundo supra-sensível para exercerem a função de princípio normativo do 

pensamento” (p.15). Desta forma há uma inversão de valores e o corpo passa 

a ser centro do domínio das idéias. A medição, que antes transformara o corpo 

em máquina produtiva e destinada ao consumo, agrega a estes aspectos a 
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modificação, modelagem e demais necessidades de acordo com a 

conveniência momentânea. O pensamento e a razão são colocados em 

situação subalterna, e o corpo ganha lugar central. Pode-se dizer que a própria 

possibilidade de medir e modificar o corpo humano esvazia o corpo de seu 

sentido, pois ao tomar o corpo como extensão do domínio dos valores antes 

garantidos a razão, ao medir e pesar constantemente o corpo, perde-se de 

vista o real peso do corpo, deixa-se de lado o que nele verdadeiramente pesa e 

predomina. “O corpo que habitamos em nossa modernidade tardia é, por tanto, 

o resultado final daquela interpretação metafísica” (Michelazzo, 2002, p. 16). 

Este percurso de mudanças de perspectiva do corpo vai esvaziando-o de 

sentido até que seja finalmente esquecido em seu ser. 

 

3.2 Corporeidade 

O esquecimento do ser do corpo se traduz na própria linguagem. 

Em português, há apenas uma palavra para corpo: corpo. Vem do Latim, 

corpus. A idéia de corpus é a idéia de materialidade. Corpus é um corpo 

material animado, uma extensão física dotada de energia/vontade, mas ainda 

assim, uma extensão física. Em grego, há dois corpos: σωμα e δέμας. A 

palavra σωμα refere-se ao corpo material, e a palavra δέμας ao corpo vivo. Em 

alemão, língua originada do grego, há, também, duas palavras para corpo: 

Körpe e Leib. Körpe seria o corpo material, e Leib, o corpo vivo. Esta diferença 

marcada na língua alemã, usada por Heidegger (2009) para pensar o tema do 

corpo, nos permite colocar de forma mais clara a problemática da 

fenomenologia do corpo, que de outra forma, determinado pelo latim, que 

origina o português, ficaria impossível. Em outras palavras, ao trabalhar apenas 

com a palavra corpo, não se consegue atingir o verdadeiro problema do corpo 

na fenomenologia, que implica na diferença entre corpo material [Körpe] e 

corpo [Leib]11.   

                                                             
11 A partir deste momento, quando usarmos a palavra corpo neste ensaio, estaremos nos referindo a Leib. 

Quando usarmos a expressão “corpo material”, estaremos nos referindo a Körpe”.  
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Partimos deste esclarecimento do uso da linguagem na esperança de 

alcançarmos uma condição que nos permita identificar aquilo que é próprio do 

corpo. Sabemos, por enquanto, que quando pensamos o corpo 

fenomenologicamente, estamos pensando em um fenômeno que não é o corpo 

material. Mas no que estamos pensando? 

Heidegger, em Ser e Tempo, concebe a existência humana como 

caracterizada por ser-no-mundo e nomeia esta existência de Dasein (Ser-aí). 

Desta forma, o filósofo ressalta a condição mais própria do existir humano, a de 

que existimos como uma abertura para o mundo. O Dasein existe sempre em 

relação ao mundo que se apresenta. 

Para o filósofo, Dasein conhece o mundo de imediato, ao entrar em 

contato com o mundo que o cerca, sem uma relação mediadora entre Dasein e 

mundo, pois Dasein já é de princípio ser-no-mundo. Esta abertura para o 

mundo se dá em conjunto, em todas as dimensões do existir humano. 

O filósofo assinala assim que devemos compreender a existência em 

sua totalidade de ser-no-mundo. Somente assim seria possível 

compreendermos o corporar da existência, determinado de imediato em sua 

relação com o mundo e o modo-de-ser do Dasein. 

Heidegger (2009) compreende que o corpo é sempre meu corpo e em 

cada caso, assim, o modo-de-ser do corpo é meu; “O corporar do corpo [Leiben 

dês Leibes] determina-se a partir do modo do meu ser. O corporar do corpo é 

assim um modo do Dasein”. (Heidegger, 2009. P. 123, grifo do autor). O 

corporar seria co-determinado pelo sentido de ser do modo-de-ser do homem 

no mundo. Heidegger (2009) esclarece corpo [Leib] como um existencial. De 

fato, para o filósofo, corpo só é corpo quando corpora. Corpo aparece então 

como ser-corpo, corporeidade [Leiblichkeit], estrutura constitutiva de Dasein. 

 

O limite do corporar (corpo só é corpo uma vez que corpora) é 

o horizonte-do-ser no qual eu permaneço [aufhalten]. Por isso, 
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o limite do corporar se modifica constantemente pela mudança 

do alcance de minha estada (HEIDEGGER, 2009, p.123) 

 

Para nos ajudar a esclarecer esta discussão, contaremos com o uso de 

um diário pessoal, conforme esclarecido no início deste ensaio. No início do 

diário, em sua primeira frase, lemos: “Estou reaprendendo a andar. Reaprender 

a andar é uma experiência de grande valor na vida de uma pessoa. Ou pelo 

menos o é na minha vida”. Mais à frente temos: “Talvez seja importante 

começar do início, mas ser linear não parece compatível com as 

irregularidades de meu ‘caminhar’ limitado, tão cheio de tropeços e paradas”. 

Vemos evidenciadas aqui as diferenças entre corpo material e corpo. A 

extensão do corpo material tem seu limite no próprio físico, com o joelho 

instável e frágil, dificultando o deslocamento, facilitando tropeções. O limite da 

corporeidade, no entanto, estende-se para as irregularidades do “caminhar”, ou 

seja, da realização do existir caminhante, que aparece de modo restrito. Na 

compreensão de Heidegger “O limite do corpo material nunca se torna um 

limite do corpo pelo fato de serem aparentemente iguais. Ao apontar para o 

batente da janela com o dedo eu não termino na ponta do meu dedo” 

(HEIDEGGER, 2009, p.123).  

Heidegger (2009) discute que o corpo material termina no próprio limite 

oferecido por sua extensão física, ou seja, termina na pele; a corporeidade, no 

entanto, tem como limite o horizonte da existência, ou seja, as fronteiras da 

corporeidade são as próprias fronteiras do realizar do existir humano, da 

abertura para o mundo.  

Selecionamos dois trechos do diário que nos ajudarão a entender esta 

proposição através da reflexão sobre a sensação de dor física, conforme 

relatada: “Não me lembro de nada, a não ser da dor. Os próximos dias foram 

apenas dor” e “A primeira noite, única passada no hospital, foi apenas isso. 

Dor. Lembro-me de receber morfina na veia, de seis em seis horas, e gritar 

pela enfermeira. Eu pedia mais remédio, pedia para me apagarem, pedia para 

que alguém fizesse com que eu dormisse. A dor é inabilitante. Quando eu 
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sentia dor, apenas a dor existia.” Neste caso, onde estaria a dor? Será que a 

dor estaria localizada no joelho? Será que a sensação de dor limita-se ao corpo 

material, possui como limite físico o joelho e não existe para além do joelho? 

Mesmo que consideremos que a dor não dói na articulação, no local 

joelho, mas dói na área do cérebro responsável pelas terminações nervosas do 

joelho, mesmo neste caso, estaríamos delimitando a dor ao corpo material, 

seja o joelho, seja a parte cerebral responsável por este joelho, estaríamos 

circunscrevendo a dor ao limite físico do joelho. Mas será que este é mesmo o 

limite da dor? Devemos lembrar que não estamos falando aqui das “dores da 

alma”, não falamos de sentimentos e emoções. Falamos da dor propriamente 

dita, aquela que aparece quando levamos uma pancada ou passamos por uma 

cirurgia de joelho. Será que esta dor está limitada fisicamente, seja ao joelho, 

seja às terminações nervosas do joelho? Em outras palavras, será que o limite 

da dor e, portanto, sua extensão, é o mesmo limite do joelho? Ou a dor, 

diferentemente, faria parte do corporar do corpo e seu limite seria a existência, 

se fazendo presente para além do joelho operado e se estendendo por todo o 

horizonte de realização do existir? Assim, este corporar seria um corporar 

doído e esta existência se abriria como dor?   

Esta dor fala de um estar-presente do corpo aqui. Este aqui, para 

Heidegger (2009), significa que “permaneço constantemente em um ‘aqui’, mas 

o ‘aqui’ é, conforme o caso, este. Eu estou o tempo todo em um aqui [ich Bin 

jederzeit hiesig], mas não estou o tempo todo aqui neste lugar” (p. 122). Aqui 

neste lugar onde nem sempre estou é um aqui do espaço físico, onde meu 

corpo material se encontra, ocupando um determinado espaço. No entanto, 

este permanecer sempre em um “aqui” nos diz de um modo-de-ser-no-mundo 

que se realiza em cada caso e é sempre meu. O corpo participa o tempo todo 

deste estar-aqui, pois estar-aqui é estar “de corpo e alma em alguma coisa”, 

um estar-aqui que é por essência um estar-junto a alguma coisa, como nos diz 

Heidegger (2009).  

Ao ter um joelho que dói, de fato o corpo material foi lesionado. O joelho, 

esta articulação que ocupa seu lugar no espaço, que se encontra localizada 

entre a tíbia, o fêmur e a patela, realmente está fisicamente fragilizada. Mas 
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este não é o estar-aqui presente da dor. A dor que está aqui presente na 

corporeidade só pode ser dor porque é, em cada caso, minha. O joelho está 

machucado, o corpo material está machucado, mas a dor não é do joelho. O 

que dói é o corpo, a dor é o corporar do corpo. A existência está corporando 

em dor. Doer não é uma mera lesão material, mas antes, uma realização 

humana, uma relação de sentido de Dasein com seu mundo.  

Por tanto, não negamos, nem teríamos como negar, o corpo material, 

que teve o joelho operado. Mas, ao analisarmos a dor fenomenologicamente, 

considerando a dimensão da corporeidade, consideramos o “como” a dor dói, 

ou seja, a abertura de ser-no-mundo daquele Dasein na dor. Isto porque a 

existência humana é esta abertura de sentidos aos entes que se apresentam 

no ser-no-mundo do Dasein, no caso, a dor só pode ser analisada em sua 

extensão levando-se em conta não o joelho, mas o Dasein que dói.  

Tentamos discutir a diferença entre corpo material e corpo, por meio de 

relatos de dor obtidos no diário. Enquanto marcávamos esta diferença, 

percebemos que só seria possível compreender a dor como um fenômeno 

relacionado à abertura de mundo do Dasein, assim, a dor não está mais no 

âmbito físico do corpo material, mas na própria existência, e para podermos 

entender onde dói a dor, devemos esclarecer corpo como corporeidade, ou 

seja, como dimensão da existência humana. Para isso, traremos mais um 

exemplo extraído do diário pós-operatório, focando agora na experiência de 

andar. 

Lemos a descrição do início da recuperação da cirurgia: “Comecei a 

‘andar’ com as muletas. O movimento parece simples. É quase igual a andar 

de verdade, só que quando levo a perna esquerda à frente, amparado na perna 

direita, também levo as duas muletas. As muletas tocam o chão, logo em 

seguida o pé esquerdo toca o chão, então descarrego o peso do corpo nestes 

três pontos, muletas e perna esquerda e posso lançar a perna direita para 

frente.” Aqui há uma descrição de gestos mecânicos, sem vida, de um corpo 

material que se desloca faticamente por um espaço. Na sequência, no entanto, 

pode-se entender o que é “andar”, ou seja, como este corpo corpora: “Estou 

feliz. Muito feliz. Cansado. Reaprender a andar, dói.”. 
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Ao dizermos que “Estou feliz” significa o que é andar, trabalhamos aqui 

com o corporar do corpo, como a própria existência (corporeidade), da forma 

como concebido por Heidegger (2009), que afirma, “o ‘meu’ discurso sobre o 

‘meu corpo’ se refere a mim mesmo. O corporar tem esta notável relação com 

o si mesmo” (p.124).  

O corporar do corpo é um dizer do si mesmo. Com base na experiência 

de reaprendizagem do andar que tomamos aqui como exemplo, podemos dizer 

que o gesto de retirar a pé do chão e mover para frente enquanto o resto do 

corpo se equilibra nas muletas (“andar”), não é apenas um gesto do pé, mas da 

perna, dos braços, e do corpo material como um todo. Contudo, é também um 

gesto de sentido, de chegar a algum lugar, de se mover, de reaprender a 

andar: ou seja, o gesto é meu, o movimento é meu, pois eu me movo. “Não 

devemos limitar a palavra gesto à interpretação ‘expressão’, mas sim indicar 

todo o comportamento do ser humano como um ser-no-mundo determinado 

pelo corporar do corpo”. (Heidegger, 2009, p.127). O filósofo mostra desta 

maneira que este gesto, que gera movimento, não se trata da “expressão” de 

algo interior. Para o filósofo, o fenômeno do corporar do corpo deve ser visto e 

analisado no relacionamento com os outros. Assim, não apenas os 

movimentos, mas “todo o comportamento do ser humano” já está sempre em 

um horizonte determinado, aberto através daquilo com que me relaciono 

naquele momento, quando faço um gesto. Ao andar de muletas, conforme 

descrito no diário, o gesto não dizia dos movimentos mecânicos realizados com 

o intuito de se deslocar. O gesto dizia da própria dificuldade de deslocamento, 

da incapacidade de realizar uma caminhada natural e fluida, do cansaço 

derivado de alcançar o objetivo daquele deslocamento.  

Com isto é possível afirmar que o corporar do corpo diz do si mesmo, e 

a partir disto considerar que ao observar e analisar o corporar do modo-de-ser 

do Dasein é possível o acesso ao ser-si-mesmo próprio.  
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IV – SENTIDO 

 

Qual o sentido de nossa pesquisa? 

Quando perguntamos pelo sentido de nossa pesquisa, perguntamos 

pelo horizonte de possibilidades que se abre a partir do caminho que 

percorremos em nossas análises. A fim de olharmos para este horizonte, 

precisamos retomar o trabalho desenvolvido e o caminho percorrido. 

Fundamentamos nossa pesquisa em uma perspectiva fenomenológico-

existencial. Assim, buscamos realizar uma hermenêutica como possibilidade 

metodológica, e nos debruçamos sobre as experiências concretas de uma 

pessoa (o próprio autor da pesquisa) para que pudéssemos, a partir destas 

experiências, nos colocar frente aos fenômenos em uma atitude de 

contemplação. 

Esta atitude de contemplação nos obrigou a deixar que o método 

(caminho) se fizesse presente a partir do próprio fenômeno. Sabíamos o que 

iríamos perguntar do fenômeno, ainda que o caminho surgisse do próprio 

questionamento, na medida em que nos debruçávamos sobre as experiências 

da narrativa inicial.  

Ao retomar o sentido da pesquisa, voltamos nosso olhar ao material 

resultante da forma como optamos apresentá-lo. Para que pudéssemos ter 

nosso caminho prescrito pelo próprio caminhar, pelo próprio pesquisar, 

apresentamos a narrativa pessoal de uma experiência fática como elemento 

disparador da pesquisa e solo fundamental no qual caminharíamos. Não 

escolhemos esta experiência de forma aleatória: foi a prática da Arte Marcial do 

Aikido que abriu nossos horizontes para as possibilidades de um cuidar de si. 

Além disso, e tão importante quanto, foi a partir da prática do Aikido que 

surgiram algumas perguntas sobre o cuidar de si, que se traduziram em 

perguntas sobre o que é conhecer si mesmo, como se dá este conhecer si 

mesmo, e como se pode conhecer si mesmo. Estas perguntas surgiram a partir 

de um olhar cauteloso sobre o experimentar da prática do Aikido, que só pode 
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se mostrar em uma narrativa pessoal, e que muitas vezes se expressou na 

primeira pessoa do singular. Optamos por alternar da primeira pessoa do plural 

para a primeira pessoa do singular para marcar os momentos da exposição do 

próprio autor apresentando sua narrativa: se questionando.  

Olhávamos, assim, para a narrativa, debruçávamo-nos por sobre ela 

deixando que dela surgissem as perguntas norteadoras da pesquisa, ou seja, o 

que iríamos analisar. Tais perguntas surgiam nos contextos relativos à prática 

do Aikido, e suas análises não puderam – nem deveriam – retirar destes 

contextos. Assim, “o que é conhecer si mesmo?”, mostra-se num âmbito 

experiencial onde se pergunta por quais tipos de experiências podem ser 

aproveitadas no conhecer-se; “como se dá este conhecer si mesmo?”, aparece 

em um já-ser-com o outro e pergunta pelo outro nesta busca pelo si mesmo; 

“como se pode conhecer si mesmo?”, se revela a partir do estar presente físico 

e pede um esclarecimento sobre o corpo neste caminho do conhecer si 

mesmo. 

Percebemos que, deste modo, as perguntas não foram de forma alguma 

arbitrárias: elas se fizeram a partir do próprio fenômeno perguntando por si, e 

por isso mesmo, foram apresentadas em seu próprio contexto.  

Parece-nos claro que há outros meios de acesso à tentativa de 

compreensão do si mesmo, e outros meios de acesso às perguntas “o que é 

conhecer si mesmo?”, “como se dá este conhecer si mesmo?” e “como se pode 

conhecer si mesmo?”. Nossa busca, no entanto, foi pela fidelidade ao que 

emergiu do próprio fenômeno, e não poderíamos incluir horizontes de análise 

aleatórios, que desrespeitassem os contextos observados na prática. Antes de 

analisarmos estas perguntas, nos preocupamos em mostrar que era este o 

caminho que pretendíamos seguir, fundamentando nossa compreensão na 

fenomenologia existencial, e em nos mantermos fiéis ao que se desvelava 

quando nos debruçávamos sobre a narrativa inicial. Constituía-se assim a 

segunda parte da pesquisa, O Caminho. 

O caminho já estava sendo traçado. Já era a partir dele que havíamos 

decidido iniciar nossa pesquisa com a narrativa. Mas precisávamos apresentá-
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lo e formalizá-lo. O Caminho também nos serviu para contextualizar nossa 

pesquisa, e fundamentá-la. Tentamos mostrar que trabalhávamos a partir do 

fenômeno, e que nossa análise seria feita das perguntas surgidas da narrativa 

inicial. Nosso caminho mostrou por onde havíamos estado e em que solo 

estávamos andando. Nosso caminho era a paisagem na qual poderíamos e 

faríamos nossas análises. 

Após apresentarmos a narrativa inicial disparadora das questões de 

análise, e o caminho que iríamos percorrer para observar e analisar as 

questões que emergiram do próprio fenômeno, passamos à elaboração 

conceitual. 

Quando nos debruçamos sobre a experiência fática do autor, surgiram 

três perguntas em seus contextos narrativos, a partir das quais produzimos três 

ensaios distintos, cada um dedicado a uma destas perguntas. Os ensaios, de 

alguma forma, se comunicam, conversam entre si. Mas esta conversa não é 

proposital. Antes, esta conversa é fruto de nossa concepção de que, por 

princípio, estas três perguntas não poderiam ser dividas e que só as dividimos 

com o objetivo de facilitar nossa apresentação. Os ensaios, em sua 

elaboração, são independentes e possuem seu começo, meio e fim em si 

mesmos. Apresentam uma reflexão sobre as perguntas conforme os contextos 

dos quais elas surgiram, ou seja, conforme o contexto apresentado na narrativa 

inicial, mas evitando uma análise da narrativa em si.  

O primeiro ensaio, ao analisar a pergunta “o que é conhecer si mesmo?”, 

leva seu foco para o experimentar, para a história, para as possibilidades e 

experiências que se apresentam no ser-no-mundo do Dasein. O segundo 

ensaio pergunta por “como se dá este conhecer si mesmo?”, que aparece na 

narrativa no contato com os outros. Buscamos no ensaio uma análise deste 

ser-com, do ethos dos homens, e como conhecer si mesmo já se dá de início 

em um ser-com-os-outros; assim, conhecer si mesmo não pode ser em-si-

mesmo, mas um si-mesmo-com. O terceiro e último ensaio parte da pergunta 

“como se pode conhecer si mesmo?” para analisar o corpo em seu contexto 

histórico e a corporeidade como concebida por Heidegger (2009). Novamente 

marcamos o ponto de que esta análise do corpo é feita porque, a partir da 
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narrativa, foi a prática do Aikido que se revelou como elemento facilitador deste 

conhecer si mesmo, e não por tratar-se da única maneira de conhecer si 

mesmo. 

Qual o sentido de nossa pesquisa? 

O sentido é o que visamos como futuro, como abertura de 

possibilidades. E não poderíamos de forma alguma falar do futuro sem falar do 

passado. Não poderíamos falar sobre o que se abre a partir de nossa pesquisa 

sem retomar o caminho percorrido. 

Ao fazer a retomada deste passado com vistas ao futuro, podemos nos 

colocar diante deste horizonte de possibilidades que se nos abre a partir destas 

reflexões sobre o conhecer si mesmo. E o que nos abre?  

Marcamos como abertura de horizonte de sentidos proporcionados por 

nossa pesquisa e, portanto, como parte relevante dela, o próprio pesquisar - 

manifestado nas dimensões: da apresentação da pesquisa e da metodologia 

utilizada. Parece-nos importante ressaltar que este relatório pretendeu refletir a 

coerência interna de nosso pesquisar, mantendo a consistência do processo 

gerador, sem perder de vista o rigor metodológico exigido em uma pesquisa 

fenomenológico existencial.   

Percebemos também a relevância do trabalho para a Psicologia Clínica 

em dois outros aspectos distintos. 

O primeiro diz respeito à mudança de olhar clínico que o próprio autor 

teve a partir de sua pesquisa. Ao analisarmos as dimensões sobre o conhecer 

si mesmo nas questões trazidas pela prática do Aikido, foi possível para o autor 

ponderar sobre as dimensões que surgem no trabalho clínico fenomenológico 

existencial, que procura devolver o outro a ele mesmo, propondo deste modo 

este movimento de esclarecer-se e conhecer si mesmo. Esta ponderação abre 

espaço para pesquisas futuras que busquem aprofundar temas que nesta 

pesquisa emergiram, como a própria disposição de conhecer si mesmo e o 

conhecer si mesmo como um já-ser-com os outros. 
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O segundo aspecto cuja relevância percebemos, e que em nossa 

compreensão merece um debruçar-se mais cauteloso e rigoroso por sua 

própria dificuldade, é a dimensão da corporeidade. Há uma dificuldade 

constitutiva na aproximação da corporeidade, por termos que sempre estar 

atentos para não confundir corporeidade com corpo. Heidegger (2009) nos 

apresenta e nos alerta para este problema. Em nosso ensaio, refletimos sobre 

a corporeidade como uma possibilidade do aproximar-se de si. Refletir sobre a 

corporeidade de forma criteriosa e atentos para o que nos alerta o filósofo, 

pode ser um disparador para pensar a psicoterapia fenomenológico-existencial 

a partir do corporar do corpo. Essa reflexão, talvez justamente por sua 

complexidade, deve ser desenvolvida em um futuro estudo. 
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