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Este artigo traz um histórico da arte da espada tai chi e da ati-
tude requerida para sua prática, atitude esta que se assemelha à 
necessária no uso do trabalho corporal na psicoterapia. Apresenta 
o simbolismo da espada como ligada ao poder, à diferenciação, 
ao desenvolvimento da consciência e à luta interna por transfor-
mação e iluminação.1 
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A arte do manejo da espada é muito antiga na China, tendo alcançado sua 
plenitude na dinastia Chou – 1122 a 249 a.C. Nesta época, encontraram–se 
homens e mulheres que se sobressaíram e ficaram famosos no manejo dessa arma.

Para o ensino da arte da espada surgiram várias escolas, cada qual com 
características específicas. Hoje, na China, existem cinco escolas oficiais de Tai 
Chi Chuan.

No declínio da dinastia Song – 960 a 279 d.C. – e na ascensão da dinastia 
Yuan – 1279 a 1368 d.C. – o “Homem Verdadeiro” Chang San Fan elaborou o Tai 
Chi Chuan e a Espada Tai Chi a partir de treze movimentos básicos. A espada Tai 
Chi possui as mesmas características básicas do Tai Chi Chuan. 

A espada é uma extensão do braço. O domínio da espada não se consegue 
só com a mão, mas com todo o corpo. A intenção guia a energia e esta guia 
o corpo. Ao se chegar a um estado elevado, ocorre a união da espada com o 
ser: a espada adquire vida e passa a fazer parte do corpo e, por fim, não são os 
movimentos da espada que acompanham os movimentos do corpo e sim o corpo 
que acompanha a espada.

O punho, na espada, deve ser firme e flexível. Como veremos, o desenvolvi-
mento interno no trabalho com a espada envolve a firmeza interior junto com a 
fluidez e o desapego. Do mesmo modo, a espada não pode ficar presa e agarrada 
à mão, pois se torna uma espada morta. Só a mão esvaziada torna a espada viva, 
permitindo que a energia flua do coração à lâmina. É a chamada naturalidade do 
coração: a reação deve corresponder, espontaneamente, à eventual situação, assim 
como o espelho reflete a imagem. Não deve haver apego à situação, nem fixação. 
Quando o fluido é cheio de vida, a reação é fácil e rápida: quando o fluido é tur-
vado por pensamentos e sentimentos indesejáveis, a reação é lenta e vacilante.

No desenvolvimento da arte da espada, se diz que a capacidade de reação é 
comprovada na luta: quando o eu se liberta do pensamento, a forma não oferece 
nenhum ponto passível de ataque. Chama–se a isso “não possuir um Eu nem um 
oponente”. Quando existe um Eu também existe um oponente. Quando a energia 
flui a partir do coração, a reação é livre e desimpedida.

Aqui vemos que a atitude requerida no desenvolvimento da espada é a 
mesma necessária no trabalho corporal, dentro do método desenvolvido por 
Pethö Sandor: não se fixar a pensamentos ou sentimentos, deixar a reação fluir 
sem impedimentos. 

A espada é essencialmente um símbolo duplo: representa o poder em seu 
duplo aspecto, destruidor e construtor. Está ligada ao fogo, à luz e ao raio: a 
espada chamejante, cuja lâmina brilha, é símbolo do combate para a conquista 
do conhecimento e liberação dos desejos; ela corta a obscuridade da ignorân-
cia e leva à iluminação – é por isso que o relâmpago ou o fogo da espada não 
podem ser suportados senão por indivíduos qualificados, sob pena de cegueira ou 
queimadura. Inversamente, ela está também em relação com a água. Na China, 
as espadas se precipitam por si mesmas na água, onde elas se transformam em 
dragões brilhantes, e as espadas plantadas dão nascimento às fontes. Lembremos 
da espada Excalibur, que é erguida das águas por um braço misterioso.

A espada é também aquela que mata e dá vida. A morte pela espada é um 
tema frequente na Alquimia. É essa espada que opera a separatio elementorum, 
mediante a qual o estado caótico inicial é restabelecido, de modo que, então, 
se produz um corpo novo e mais perfeito. Wagner nos dá um bom exemplo 
disso no Anel dos Nibelungos, onde o herói Sigfrid herda de seu pai uma 
espada partida que nenhum ferreiro consegue reconstruir. Somente Sigfrid, o 
herói sem medo, consegue reconstituí–la. Para isso, ele a destrói em milhares 
de pedaços para depois voltar a forjá–la. A espada tem, portanto, uma função 
de dividir e separar, como podemos constatar também, na espada flamejante 
do anjo que separa nossos primeiros pais do paraíso. A espada desmembra 
a “participação mística”2, como se pode observar nas palavras de Cristo, no 
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Evangelho gnóstico: 

Talvez os homens pensem que eu vim para trazer a paz à terra. Eles não 
sabem que eu vim para trazer discórdia à terra: fogo, espada e guerra. Haverá 
cinco numa casa: três contra dois e dois contra três, pai contra filho e filho 
contra pai. E ficarão solitários. (EDINGER: 1985, pág. 207) 

A espada, portanto, separando sujeito de objeto, eu de não eu, rompe com a 
mistura, com a identidade inconsciente e cria espaço para a diferenciação, isto 
é, para a consciência. O grande agente da separatio é o Logos ou o Verbo. Caim 
mata seu irmão, Abel. “É com o seu Verbo que ele o mata. É sempre com a nossa 
potencialidade – Verbo que matamos, seja ela a espada, a faca, ou qualquer das 
armas mais sofisticadas, até a mais pérfida delas: a língua.” (SOUZENELLE: 1984, 
pág. 144) A língua, afiada como uma faca, mata através do mexerico, da calúnia, 
do criticismo exagerado.

Lemos no Evangelho que, no momento da prisão de Cristo, no monte das 
Oliveiras, ‘Simão Pedro, que possuía uma espada, empunhou–a, feriu o servo do 
Supremo Sacrificador e cortou–lhe a orelha direita’. A espada de Pedro prefigura 
o Verbo em que o apóstolo se transformará. No plano psicológico, ela correspon-
de à tagarelice. Pedro ainda não está no entendimento espiritual da situação. Ele 
faz aqui o que todos fazemos: cortando por julgamentos apressados no calor dos 
acontecimentos cujo sentido profundo não vemos, falando no momento oportu-
no e inoportuno, matando pelo Verbo. (SOUZENELLE: 1984, pág. 266)

Mas a espada, representante do Logos, ao mesmo tempo em que mata, 
também ilumina: como agente da separatio ela disseca e separa, o que traz a 
possibilidade de uma maior clareza e diferenciação.

Só o homem que se tornou Verbo, que se identifica com a espada, recupera 
seu verdadeiro eu e religa–se ao divino. Então, na boca, a língua, imagem da 
espada, vai simbolizar a Obra em Vermelho, que é vivida pelo fogo, não mais no 
fogo destruidor, mas no fogo libertador. Coberta de vermelho, a boca tem o seu 
nome do buca latino, cuja etimologia é a mesma das palavras francesas boucle 
(fivela, argola) e bouclier (escudo).

O escudo protege da espada. Era, originalmente, representado pelo círculo 
formado por uma serpente que mordia a própria cauda, formando o Ouroboros. 
Este último simboliza uma totalidade realizada, um ciclo afivelado. “Estando 
constituída a “fivela” ou a “argola”, o Homem, cujos pés encontraram a cabe-
ça, vai apresentar–se diante da Espada, seu Nome, simbolizado pela língua.” 
(SOUZENELLE: 1984, pág. 267)

O dragão das profundezas, que guarda o Nome, é celebrado pela sua terrível 
mandíbula. E todos os guardiões do limiar herdam dele a sua função de monstros 
devoradores. Aquele que descerra as mandíbulas do Leviatã nas profundezas, e 
que abre a goela do monstro, torna–se Verbo. (SOUZENELLE: 1984, pág. 267)

Assim, a guerra travada pela espada não é apenas a “pequena guerra” de 
ordem material, contra um inimigo exterior, mas também a “grande guerra 
santa”, de ordem espiritual e interior, onde devemos vencer o nosso próprio 
inimigo interior, o ego individual e separatista. O homem deve então se trans-
formar na espada e sofrer a transformação da espada em si. Mais do que um 
instrumento de separação, a espada é a própria força que se transforma, como 
podemos ver numa citação de um alquimista do século XVI:

Muito tempo depois da queda de Adão, o “Deus Optimus Maximus” entrou 
no mais íntimo dos seus mistérios, onde, movido pela misericórdia de seu 
amor e pela acusação de sua justiça, resolveu arrancar a espada de sua ira das 
mãos do anjo, pondo em seu lugar um anzol de ouro, de três dentes, depois 
de haver dependurado a espada na árvore; desse modo, a ira de Deus se con-
verteu em amor… Quando a Paz e a Justiça finalmente se abraçaram jorrou 
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do alto, com mais abundância, a água que agora irriga o mundo inteiro.
(JUNG:1979, par. 357)

Aqui poderíamos, talvez, fazer uma relação da espada de Marte, a espada 
do poder, ligada à separatividade, como estando relacionada à era de Áries. No 
desenvolvimento para a era de Peixes, a espada se transforma em anzol, o Deus 
da ira se transforma no Deus da misericórdia, compaixão, justiça e amor aos 
homens, levando à inclusividade. E, finalmente, a meta da integração, proposta 
pela era de Aquário, a água que jorra, seria vivida no desapego do ego e amor 
universal, quando não mais existe “um eu nem um oponente” e o homem se 
transforma na espada.

Representando a transformação espiritual, é interessante lembrar também 
a imagem do “caminhar sobre o fio da espada”. Esse é um tema conhecido por 
várias tradições e se refere quer a experiências do post–mortem, do além, quer às 
da via iniciática: o caminho que conduz à sabedoria já foi comparado ao cami-
nhar sobre o fio de uma lâmina. As cinco Virtudes taoístas, no Tao Te King de 
Lao Tze, o Livro do Caminho e da Virtude, são: sabedoria, compaixão, cerimônia 
por respeito, fé e justiça.

O duplo caráter da espada, no sentido de “matar e dar vida” ou “ferir e curar”, 
poderia ser extensamente desenvolvido através do ciclo de Arthur, na lenda do 
Graal, onde só a compreensão do “segredo da espada” pode levar à cura do rei e 
ao restabelecimento da paz no reino.

No Tratado sobre Magia Branca (Budismo Tibetano), depois de uma breve 
consideração da espada como representando a faculdade discriminadora que 
separa o real do irreal e falso, a renúncia a aquilo que pode manter afastado da 
meta, e o Espírito que derruba os obstáculos que se encontram no caminho, há 
um bonito trecho relacionando à espada e à cura:

Diz–se nos livros ocultistas e também na Doutrina Secreta {de H.P. 
Blavatsky}, que todos os iniciados devem ser curadores; portanto todos os 
iniciados empregam as palmas das mãos no trabalho de cura. Só aqueles 
que esgrimiram a espada se atrevem a deixar a espada e permanecer com as 
mãos vazias, elevadas em bênção, só a mão armada pode ser utilizada sem 
perigo no trabalho de salvação; só aqueles que ‘tomaram o reino dos Céus’ 
pela força e são conhecidos ocultamente como ‘os Seres violentos’ podem 
tomar da provisão celestial e empregá–la no trabalho de cura. Isto deve–se 
ter muito em conta”. (BAILEY: 1964, pág. 414)

É interessante observar aqui que a palavra grega therapeuein, curar, significa-
va originalmente “serviço aos deuses”. Os primeiros terapeutas eram aqueles que 
curavam não apenas os corpos, mas as almas doentes, e essa cura ocorria num 
contexto sagrado. Psicoterapia é, portanto, um serviço à psique (alma, em grego).

Para terminar, gostaria de contar um ritual que havia nos Mistérios do Egito 
e que era chamado “O Afiar da Espada”. A pessoa testada era colocada em com-
pleta escuridão. O grande Hierofante (o sacerdote que presidia os Mistérios) se 
aproximava e revelava–lhe alguns dos mistérios; e a luz iluminava o Hierofante. 
Depois, novamente, tudo imergia na escuridão. Mais tarde, aproximava–se o 
sacerdote chamado Tentador. Da escuridão, a voz do Tentador perguntava: 
“Irmão, o que viste e ouviste?” O testado respondia: “Eu fui honrado com 
a presença do Hierofante.” – “Irmão, estás convencido de que era mesmo o 
Hierofante?” – “Meus olhos viram e meus ouvidos ouviram.” – “Mas a imagem 
pode ser enganadora e a voz pode ser falsa.” Então, o testado ou ficava confuso 
e era abandonado ou enchia–se de firmeza e falava: “Pode–se enganar os olhos 
e os ouvidos, mas nada enganará o coração. Eu vejo com o coração puro e nada 
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impuro tocará o coração, pois afiada é a espada que me foi confiada”. 
Então, novamente se aproxima o grande Hierofante e, mostrando–lhe um 

cálice cheio de bebida vermelha, dizia: “Aceita e bebe o teu cálice, esvazia–o 
para ver o mistério do fundo”. 

No fundo havia uma imagem de um homem deitado de costas, encerrado 
num círculo formado por uma serpente, e uma inscrição: “Tu és tu mesmo, que 
tudo deste e tudo aceitaste”. Assim reza o Ensinamento em todos os tempos, 
mas a escuridão da ignorância provoca o esquecimento do seu significado.” 
(RÖERICH: 1978, pág. 320)

Notas

1. Trabalho apresentado no IV Encontro de Cinesiologia Psicológica, no Instituto Sedes Sapientiae, São 
Paulo, em 1991. 
2. Essa expressão, criada por Lévy–Bruhl, e usada por C. G. Jung, refere–se a uma identidade parcial entre 
sujeito e objeto, sendo que o sujeito não consegue diferenciar–se nitidamente do objeto.
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