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É comum, no mundo moderno, o sentimento de preocupação 

das pessoas com suas atribuições e responsabilidades. Junte-

se a isso a tendência ao sedentarismo da grande maioria. Os 

fatores combinam-se, unindo o sofrimento e o desgaste 

mental ao enrijecimento de músculos e articulações, o que 

prejudica a livre circulação do Qi (energia vital, lê-se: tchi) e 

do sangue pelo corpo, o que resulta em um aumento dos 

níveis de ansiedade. Na prática do Tai Chi, a atenção da 

pessoa é desviada de suas atribuições cotidianas e 

direcionada para o seu corpo. Com isso, além de afastar o foco dos pensamentos que a 

conduzem a estados mentais mais tensos e desgastantes, o Tai Chi a leva a perceber 

melhor a sua própria condição corporal, aprendendo como ouvir e interpretar seus 

sinais de desarmonia e recuperar o equilíbrio.   

Inúmeros estudos vêm sendo conduzidos no sentido de se avaliarem os efeitos benéficos e 

terapêuticos do relaxamento propiciado pelas técnicas meditativas, dentre as quais, o Tai Chi   

(considera-se o Tai Chi uma meditação em movimento). Um estudo da Escola Médica de 

Harvard, orientados pelo Dr. Hebert Benson e colaboradores, afirma que a prática regular das 

técnicas de meditação abaixa a pressão sanguínea, diminui o ritmo da respiração e geralmente 

relaxa o paciente.  Outro aspecto relativo à redução do estresse e da ansiedade reside na ação 

não-intencional, isto é,  na prática do Tai Chi, a única meta do praticante é realizar 

corretamente os movimentos, coordenando-os com sua respiração e mantendo o 

relaxamento, sem preocupação  de obtenção de índices ou competição: “você não marca 

pontos, não registra tempos, não derrota ninguém”. Essa postura de não-intencionalidade está 

de acordo com os princípios taoistas que originaram o Tai Chi, fundamentando-o 

filosoficamente. Através do exercício da não-intenção, o praticante também diminui seus 

níveis de ansiedade pela obtenção de resultados.  



 

* Não- intenção (Wu Wei) 

Agir não intencionalmente é agir sem expectativas ou 

interesses pessoais. É simplesmente realizar o ato ou gesto, 

desprendendo-se da ânsia de racionalizar, simbolizar ou 

interpretar tal gesto ou atitude. Durante o treino de Tai Chi, 

por exemplo, isto acontece no exercício de se desligar do 

conhecimento sobre os benefícios propiciados pela prática e 

simplesmente praticar, sem metas ou objetivos, sem anseios 

nem expectativas quanto aos resultados que serão ou não 

obtidos futuramente. Quanto mais preocupação com o bem-

estar futuro propiciado pela prática, menos atenção é dedicada aos pontos fundamentais 

sobre os quais o praticante deve concentrar-se. Quanto mais desprendido desses anseios, mais 

o praticante usufrui os benefícios do “estar presente” na sua prática.      

Levado à vida cotidiana, esse preceito traduz-se na redução dos anseios pelos benefícios, o 

que, por si só, já é um poderoso ansiolítico. Além disso, essa diferença de postura interna 

favorece a concentração e a atenção sobre a atividade que se está realizando.  Exemplo disso, 

na vida real, é o exame vestibular: quanto mais preocupado e ansioso em ser aprovado estiver 

o vestibulando, mais prejudicada estará a sua concentração durante a prova; por outro lado, 

quanto mais desprendido do resultado ele estiver, mais a sua atenção poderá ser direcionada 

para a solução dos problemas que se lhe apresentam no momento do exame.          
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