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RESUMO 

 

Este trabalho pretende explorar uma perspectiva histórica, filosófica e técnica sobre a 

meditação, indo da multiplicidade das tradições indianas até a tradição tibetana da 

escola Nyigma do budismo (que também assimila traços do yoga e do tantra), que por 

sua vez chegou ao Brasil onde está se desenvolvendo. O primeiro capítulo tem dois 

objetivos. Um deles é fornecer bases históricas e filosóficas a partir das tradições que 

praticavam formas de Meditação na Índia, a partir das quais se desenvolveu o Budismo. 

Nesse sentido é fundamental compreender o contexto do ascetismo, da renúncia e do 

Yoga indianos. O outro objetivo é apresentar as técnicas de meditação em textos 

clássicos, assim consultou-se a Kaṭa Upanishad e o Yoga-sūtra de Patañjali. No segundo 

capítulo apresenta-se a Meditação no budismo Clássico da Índia Antiga, o processo 

histórico e filosófico de assimilação do budismo no Tibete e as características da 

Meditação no budismo tibetano (Vajrayāna), mais especificamente na da escola 

Nyingma que surge a partir do primeiro milêncio d.C. no Tibete. No terceiro capítulo a 

Meditação é estudada a partir do estudo dos casos de dois Iogues. Primeiramente a 

partir do pensamento e da biografia do Iogue tibetano Chagdud Tulku Rinpoche, que 

nasceu no Tibete e recebeu uma formação tradicional para iogues e eruditos, e que 

devido a invasão chinesa ao Tibete, migrou para a América e para o Brasil onde fundou 

centros e orientou centenas de pessoas; e também a partir do pensamento e trabalho de 

um aluno de Chagdud Rinpoche, o primeiro lama brasileiro (ordenado por Chagdud), o 

Lama Padma Samten que fundou o CEBB (Centro de Estudos Budistas Bodisatva), 

escolas e aldeias. Assim, o presente trabalho tentou-se compreender como é a meditação 

(histórica, filosófica e tecnicamente) nessas tradições que chegaram até o Brasil, o que 

se tem desenvolvido socialmente a partir dela e quais as potencialidades e a relevância 

de tais práticas. 

 

Palavras-chave: Meditação, Budismo, Yoga. 
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Possa este trabalho tornar possível,  

a muitos seres, o despertar da compaixão. 
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INTRODUÇÃO 

 

Alguns questionamentos pessoais motivaram este trabalho. Quando terminei o 

curso de graduação de licenciatura em Filosofia conheci o Lama Padma Samten. Ao 

ouvir o lama em uma palestra, percebi que ele seguia uma linha de raciocínio muito 

clara, ao ser questionado ele parecia acessar fórmulas filosóficas muito bem definidas 

em sua mente. Desde então eu me esforcei para descobrir que fórmulas filosóficas eram 

essas que o permitiam tecer uma leitura tão diferente e tão consistente sobre a realidade, 

e o que busquei explicar nesse trabalho são justamente essas fórmulas. Para um 

estudante de Filosofia a estrutura do CEBB (Centro de Estudos Budistas Bodistva) era 

algo especialmente interessante. Fundado pelo Lama Padma Samten1, era um centro de 

estudos e práticas filosóficas, onde as pessoas se reuniam em assembleias onde o Lama 

expunha doutrinas filosóficas de forma conectada com a vida cotidiana das pessoas, 

abordando temas como metafísica, felicidade, ética, moral, epistemologia, história, 

ecologia, política, educação, organização social. Além de toda a teoria que era exposta e 

debatida nos retiros, havia as práticas de meditação e yoga, nas quais além de relaxar e 

equilibrar o corpo, se buscava também contemplar a própria mente e temas filosóficos, a 

fim de aprofundá-los, algo que os filósofos gregos já recomendavam. Aquilo era 

encantador para mim, uma escola de Filosofia viva, pensando as questões atuais, 

auxiliando as pessoas em suas vidas, abrindo um espaço de debate público. Além disso, 

o CEBB Caminho do Meio, em Viamão - RS, onde iniciei meu contato com Lama 

Samten, é um templo cercado por uma aldeia de praticantes, local em que acontecem 

retiros e onde fundou-se a escola Caminho do Meio. Hoje, o CEBB conecta uma rede de 

salas de meditação urbanas em mais de quarenta cidades em quase todo o Brasil. Além 

das salas e casas urbanas, o CEBB desenvolveu alguns Centros rurais voltados para 

retiros de meditação com longos períodos de duração e de outras escolas que se 

                                                             
1 A biografia e a obra do Lama Padma Samten serão apresentados no decorrer deste trabalho, 
especialmente na pág. 110. 
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orientam a partir da filosofia budista ensinada por Lama Samten. Assim, desde 2013 

passei a frequentar o Cebb, meditando e estudando em quatro CEBBs urbanos (CEBB - 

Pelotas (RS), CEBB - Caminho do Meio (RS), CEBB - Recife (PE), CEBB – Darmata 

(PE) e  CEBB João Pessoa (PB)) estudando a filosofia budista e praticando meditação. 

Neste período também estudei yoga com monges yoguis da Ananda Marga, me tornei 

instrutor de yoga e passei a dar aulas, onde também facilitei o processo da meditação 

para muitas pessoas. 

 Desde 2015 passei a atuar no Cebb João Pessoa como facilitador de meditação e 

filosofia budista. Através do estudo da história, da filosofia e da prática da meditação, 

esse trabalho foi pensado a fim de compartilhar esta ferramenta, e de que ela possa ser 

compreendida e utilizada na formação de pessoas mais felizes e inseridas em uma 

cultura de paz e de responsabilidade universal. Desta forma, o presente trabalho tem 

como fonte de pesquisa não apenas as bibliografias referenciadas, mas as vivências no 

CEBB, o constante contato com o Lama Padma Samten e seus alunos Márcia Baja, 

Henrique Lemes, João Vale, João Petri, Marcelo Nicolodi, Henrique Lemes, Guilherme 

Enhardt, Gustavo Gitti, dentre outros, sendo que todos estes realizaram retiros de 

meditação, curtos e longos, alguns com duração de até três anos, três meses e três dias. 

Estes alunos são tutores do programa de tutoria do CEBB, que ensinam não apenas a 

partir de pesquisas teóricas, mas a partir das próprias vivências em comunidades 

budistas e experiências ascéticas e yóguicas, de isolamento e meditação, sob orientação 

do Lama. A sensação de que os benefícios da meditação deveriam estar disponíveis para 

todas as pessoas foi motivadora deste trabalho, ela também é uma preocupação dos 

mestres budistas: 

 

O grande sofrimento e todos os problemas em nossa vida derivam do 
não-reconhecimento da natureza ilusória de nossa percepção do 

mundo. Nós realmente não necessitamos recorrer à agressão ou à 

raiva, mas, mesmo assim, nós o fazemos. Nós realmente não 

necessitamos gerar desejo ou avidez, mesmo assim, nós o fazemos. 
Nossa raiva e nosso desejo causam muitos problemas e o sofrimento e 

dificuldades. Assim, a melhor maneira de remover os problemas e o 

sofrimento da vida é atacar a causa real, a raiz básica do problema, 
compreendendo a ilusão e a ignorância que criaram toda a situação. 

Cultivando a sabedoria, podemos ver através dessa ilusão e isso nos 

mostra o quão importante deveria ser, para nós, tal cultivo 
(THRANGU, 2009, p.9). 
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 O comentário do mestre budista traz à tona uma questão que será central nesta 

pesquisa: a premissa, das filosofias indianas que cultivam a meditação como o yoga e o 

budismo, de que a sabedoria e a virtude não se alcançam apenas pela racionalidade e 

pela intensão, mas pela interação com um aspecto “inconsciente”, uma inteligência 

natural, não-racional, que é acessada por meio da meditação. 
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 São muitas as tradições que cultivaram algum tipo de meditação no passado, e 

atualmente há variadas expressões e fórmulas de como seria a correta maneira de 

meditar. O que vai definir a maneira “correta” de se meditar, segundo cada tradição, 

serão os objetivos que se busca atingir com a meditação. Na presente pesquisa foram 

estudadas como principais referências de métodos tradicionais de meditação, as práticas 

ensinadas na Índia: na tradição do Yoga e em textos canônicos do Budismo; bem como 

a meditação ensinada no Tibete pela tradição do Budismo Nyingma.  

 No Capítulo I apresenta-se, a partir de pontos de vista histórico, filosófico e 

prático a tradição de meditação do período da Índia antiga, através dos registros textuais 

mais antigos que falam sobre meditação, os Upaniṣads. A pesquisa contempla também 

as tendências culturais do ascetismo e da renúncia, que são elementos constituintes da 

tradição da meditação. Por fim, analisa-se as concepções sobre meditação contidas no 

texto do período Clássico do Yoga, o Yoga-sūtra de Patañjali. No capítulo II, apresenta-

se a meditação no contexto do budismo, o que requiriu uma apresentação geral sobre a 

história e a filosofia do Budismo Clássico. Ainda no capítulo II, contempla-se a 

expansão do budismo, que tendo surgido aproximadamente em 500 a.C, no século IV 

d.C., chega ao Tibete. Lá, a meditação, influenciada pelo Tantra, assume características 

próprias, e surgem a tradição Nyingma e o estilo de meditação Dzogchen. No capítulo 

III, acompanha-se a trajetória do iogue tibetano Sua Eminência Chagdud Tulku 

Rinpochê2, que foi um dos mestres responsáveis por manter os ensinamentos da cultura 

de meditação tibetana vivos. Neste capítulo também se realiza um estudo sobre a 

meditação ensinada pelo Lama Padma Samten, brasileiro ordenado lama por Chagdud 

Rimpochê. Samten é fundador do Centro de Estudos Budistas Bodisatva (CEBB), 

centro cuja história também será analisada, para então ao final, chegarmos à análise da 

meditação tal como é ensinada pelo primeiro lama brasileiro. 

A metodologia de trabalho de pesquisa consistiu em consultas a fontes 

bibliográficas, de obras de autores budistas ou não, e também serviram como fontes 

vídeos, matérias jornalísticas, entrevistas, pesquisa em sites, participação em eventos 

budistas tais como retiros com ensinamentos e práticas de meditação. Por trabalhar 

como professor de yoga e meditação e também por atuar como facilitador no CEBB, 

                                                             
2 Chagdud Tulku Rimpochê, nascido no Tibete Oriental em 1930 e faleceu no Rio Grande do Sul, em 

2002. Foi um mestre tibetano que pertenceu à última geração de lamas que receberam uma formação 

tibetana tradicional completa no Tibete, antes da invasão chinesa. Segundo seu relato autobiográfico, 

Chagdud aprendeu a meditar aos quatro anos de idade e fez seu primeiro retiro de três anos de meditação 

aos onze anos.  
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houveram vivências pessoais de campo, que  nos permitiram também  lançar um olhar 

etnográfico sobre a questão. 

 O termo meditação é utilizado em diferentes contextos com diferentes 

significados. Em contextos cristãos, por exemplo, é utilizado para designar a 

identificação imaginativa do devoto com episódios da paixão e ressureição de Cristo, ou 

então para o ato de imbuir-se da consciência íntima dos próprios pecados. De um ponto 

de vista laico, a palavra meditação aponta geralmente para o ato de ponderar e refletir 

profundamente sobre um tópico específico ou para métodos de alteração dos estados de 

consciência. Na presente pesquisa, o termo meditação é utilizado para se referir aos 

gestos, posturas e atitudes (de atenção plena, mental e corporal) empregados em práticas 

de concentração cuja finalidade pode ser: tranquilizar corpo e mente; dominar os 

sentidos; acessar estados alterados de consciência; cultivar estados de humor 

equilibrados; cultivar a atenção; modificar as faculdades mentais; desenvolver e cultivas 

virtudes éticas e morais, desenvolver autonomia e equilíbrio emocional, beneficiar-se da 

sabedoria não-cognitiva (como afirmam textos clássicos tais como Yoga-sūtra  de 

Patañjali), atingir um estado determinado de liberdade frente as limitações inerentes à 

estrutura do pensamento (iluminação e beatitude), formar-se e transformar-se 

pedagogicamente enquanto humano. De acordo com o que foi dito, a meditação pode 

ser compreendida em um sentido amplo e em um sentido especificamente tradicional, 

como no budismo, cuja concepção acerca da meditação é apresentada por Griffths: 

 

[Estados de meditação] São estados enstáticos, que visam no início ao 

recolhimento dos sentidos e pensamentos do praticante, afastando-o 

de sua interação com o mundo exterior e que devem, ao final, levar à 
cessação de toda atividade mental (GRIFFTS, 2006 [1993], p.40). 

 

Enstasia significa “estar dentro”, uma prática enstática caracteriza-se por ter 

como objetivo o recolhimento dos sentidos e dos pensamentos daquele que pratica, 

afastando-o do contato com o mundo exterior e reduzindo os conteúdos da consciência.  

As tradições da Índia que cultivaram as técnicas meditativas como algo de 

grande importância, por mais de dois milênios de modo vivo, transmitindo-os de 

geração para geração, estão em sua grande maioria vinculadas de alguma forma ao 

idioma ou sânscrito. Neste idioma há alguns termos específicos para nomear os diversos 

tipos de aplicações mentais (e corporais) que constituem os sistemas de meditação. São 

palavras que têm um significado profundo – pois são oriundas de complexos sistemas 
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filosóficos –, e talvez não existam palavras exatamente correspondentes a elas em 

português, mas, sempre é possível procurar uma tradução aproximada. O importante é 

que o estudo de tais palavras proporciona a reflexão sobre outros possíveis estados de 

consciência, e que a prática destes exercícios mentais parece beneficiar quem os pratica. 

Dentre os termos em sânscrito que se referem ao que podemos chamar de “meditação”, 

e que podem ser considerados os mais importantes, destacam-se as palavras Samādhi, 

Dhyāna, Bhāvanā e Smṛti. Samādhi, é literalmente traduzido como “união”, mas no 

contexto da meditação expressa a ideia do estado de união com o absoluto resultante da 

meditação. Outro termo do sânscrito bastante conhecido é Dhyāna (no pāli, jhāna; no 

chinês, ch’an; no japonês: zen). Esta palavra deriva da raiz verbal dhyai que significa 

“considerar, pensar firmemente em”3, e é utilizada para designar diferentes técnicas, em 

diferentes tradições e épocas. Dhyāna também tem como significado o uni-

direcionamento das faculdades da mente (cittayakāgratā). Outro termo que pode ser 

traduzido como “meditação” é a palavra bhāvanā, que deriva da raiz verbal bhū (ser). 

Seu correspondente mais próximo no português é “cultivo” ou “fazer vir a ser, 

produzir”. Algumas meditações, tais como a śamatha-bhāvanā4, que se pode traduzir 

como “o cultivo da tranquilidade”, têm sua finalidade em si mesma e visam à redução 

dos conteúdos da atividade mental do praticante. Já outras meditações, tais como a 

vipaśyanā-bhāvanā (cultivo da visão elevada), têm por objetivo a transformação das 

faculdades cognitivas e perceptivas por meio da contemplação repetida de imagens, 

símbolos, doutrinas filosóficas e outros. O termo smṛti5 (no Pāli: satti) (GRIFFTS, 2006 

[1993]), é geralmente traduzido como “atenção plena” e significa literalmente 

“memória”. No budismo, utiliza-se o termo smṛti  para nomear o ato de, sentar em 

meditação e prestar atenção cuidadosamente aos fenômenos da vida do corpo físico e no 

fluxo mental, não consistindo em uma técnica que busca alguma alteração da 

consciência, mas, apenas a atenção (smṛti) dedicada à observação do corpo e da mente 

sem se identificar com nada. Diferentemente das técnicas de dhyāna e samādhi 

(GRIFFTHS, 2006).  

 As práticas de meditação possuem diversos pontos de contato tanto com os 

rituais quanto com a magia da tradição alquímica da Índia. Nessas tradições acredita-se 

que a meditação pode acelerar o processo da iluminação (conhecimento da verdade), ou 

                                                             
3 Dicionário de sânscrito/inglês, Monier Williams online. 
4 Pronuncia-se “Shámata-bávaná”. 
5 Pronuncia-se “smriti”. 
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mesmo permitir a auto deificação e o desenvolvimento de poderes supernaturais. Ao 

mesmo tempo, a meditação é constantemente associada à filosofia e à racionalidade, 

visto que tanto nos textos teóricos tradicionais, como na cultura oral, há o encadeamento 

de argumentos lógicos, conceituação, investigação filosófica que pressupõem a busca 

pela verdade, pela autonomia do humano frente às divindades: a ideia de que os seres 

humanos podem superar a si mesmos sem precisar recorrer à intervenção de deidades.  

 No cenário atual da humanidade destacam-se grandes problemas criados ou 

sustentados pelo capitalismo, tais como a disparidade econômica, a fome, a miséria, a 

poluição, o aquecimento global, o uso de agrotóxicos e transgênicos, dentre outros. 

Servirem de inspiração para esta pesquisa o conhecimento dos camponeses, dos 

indígenas, e dos povos da terra, que se encontram ameaçados. Basta observar o fato de 

que os indígenas não possuíam lixo, presídios ou hospícios, para suspeitar que eles tem 

muito para ensinar ao mundo. Assim, este texto parte da premissa de que a compreensão 

do mundo excede em muito a compreensão ocidental do mundo. Sendo possível propor 

soluções que sigam outras formas de racionalidade. Os saberes das tradições de 

meditação como o Budismo e o Yoga fazem parte dos conhecimentos capazes de 

contribuir para uma epistemologia mais abrangente e com menos impacto social e 

ambiental.  

  Neste sentido, as tradições de meditação mantiveram a sua cultura viva através 

dos séculos, os aspectos vivenciais, rituais, artísticos e até religiosos foram conservados 

nas culturas dos povos indiano, tibetano, chinês, japonês, tailandês, e de outros países 

asiáticos, em diferentes épocas, o que permitiu que a meditação chegasse ao Brasil 

através dos próprios transmissores das linhagens de mestres e discípulos. Por outro lado, 

a Filosofia grega chegou aos dias de hoje através da tradição árabe e da tradição cristã, 

que editaram, traduziram, censuraram e conservaram os textos antigos, mas que, porém, 

não mantiveram culturalmente vivos os rituais e crenças gregas, não deram vida aos 

templos, procissões, rituais, retiros ou cerimônias. Assim, uma das proposições 

elementares das tradições de meditação já se destaca neste breve comentário sobre a sua 

história: a racionalidade (a linguagem e a reflexão lógica) não é o único caminho para a 

realização humana. Também o são o êxtase, a arte, a moral e o agir, assim como a calma 

observância da consciência e dos estados internos, e como tantos outros caminhos. Por 

valorizar este conhecimento experiencial, as tradições de meditação conservaram 

através de quase três mil anos, as práticas, os rituais, as instruções de meditação e até 

mesmo a teoria sobre o tema. O filósofo francês Pierre Hadot (1922-2010) escreveu um 
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livro intitulado Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga (2014 [2002]) em que 

apresenta sua leitura da Filosofia Antiga da Grécia. Em sua leitura os gregos possuíam 

uma cultura com diversas semelhanças com tradições como o budismo e o yoga. Tanto 

Gregos como Indianos, deixaram em seu legado cultural a ideia de que certos 

“exercícios espirituais”6, que envolvem técnicas retóricas, dialéticas de persuasão, a 

prática de disciplina do pensamento e do mundo interior e da concentração mental, que 

são práticas perenes da humanidade e podem ser empregados da formação humana para 

o aperfeiçoamento do indivíduo. Hadot afirma que todas as escolas filosóficas da 

antiguidade grega concordavam que o homem, antes da conversão filosófica, encontra-

se num estado de infeliz inquietude, vítima da preocupação, lacerado pelas paixões, não 

vivendo verdadeiramente a sua vida, não sendo o que é. Uma descrição que se 

assemelha em diversos aspectos à ideia de saṃsāra (como será visto a seguir no 

capítulo I da presente pesquisa). Ao mesmo tempo, tanto gregos como indianos 

afirmavam ser possível libertar-se desse estado de ignorância e sofrimento, alcançando a 

vida plena através da busca por aperfeiçoar-se. Os “exercícios espirituais” seriam 

precisamente orientados para a formação de si (paideia), que ensina a viver não em 

conformidade com os preconceitos humanos e convenções sociais (pois a vida social é 

ela própria um produto das paixões), mas em conformidade com a natureza do homem 

que é a racionalidade. 

 

Do mesmo modo que, pela repetição de exercícios corporais, o atleta 
dá a seu corpo uma forma e uma força novas, por meio de exercícios 

espirituais o filósofo desenvolve sua força da alma, modifica seu 

clima interior, transforma sua visão de mundo e, finalmente, todo seu 

ser [...] todo exercício espiritual, portanto, é fundamentalmente um 
retorno a si mesmo, que liberta o eu da alienação na qual as 

preocupações, as paixões, os desejos o haviam enredado. O eu assim 

liberto não é mais nossa individualidade egoísta e passional, é nossa 
personalidade moral, aberta à universalidade e à objetividade, 

participando da natureza ou do pensamento universais. Graças a esses 

exercícios, dever-se-ia chegar à sabedoria, isto é, a um estado de 

liberação total das paixões, de lucidez perfeita, de conhecimento de si 
e do mundo (HADOT, p. 56, 57). 

 

                                                             
6 Hadot, ao escolher este termo para designar as técnicas de autoconhecimento e auto transformação da 

Antiguidade grega, afirma que expressões como “exercícios intelectuais” ou “exercícios éticos” não 

abarcariam a intervenção da imaginação e da sensibilidade nesses exercícios. Quanto ao termo 

“espiritual”, Hadot afirma que esta palavra abarca não apenas o pensamento mas todo o psiquismo do 

indivíduo, e revela que estes exercícios visam elevar o indivíduo à vida do Espírito objetivo, ou seja, à 

perspectiva do Todo (eternizar-se ultrapassando-se). 
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 Hadot defende que a principal preocupação de filósofos como Sócrates, Platão, 

Aristóteles, Plotino, Epicuro, Epiteto, e outros, não seria uma construção teórica, um 

saber filosófico, mas um método de desenvolvimento pessoal, uma maneira de viver e 

de ver o mundo. Procuravam na filosofia uma solução prática para suas vidas. O 

filósofo francês destaca que nos dias de hoje vive-se a filosofia de uma forma abstrata e 

distanciada da realidade, talvez uma concepção herdada da Idade Média. Nas tradições 

yóguicas a sabedoria também tem essa sentido de utilidade prática.  

O Dalai Lama afirma: “fundamentalmente, do ponto de vista budista, não há 

divisão entre teoria e prática nos ensinamentos” (DALAI LAMA, 2006, p.57). Nestas 

tradições, templos e monastérios, funcionam como centros de prática coletiva, 

promovendo sua cultura e seus saberes.  

Em sua análise, Hadot apresenta diversos termos em grego que apontam para 

estes exercícios espirituais, tais como: pesquisa (zetesis), exame aprofundado (skepsis), 

atenção ou vigilância de si (prosoché), domínio de si, ou domínio dos impulsos e dos 

desejos (enkrateia), meditações, ou “lembrar-se do que é bom” (meletai).  

Independentemente da tese do trabalho de Pierre Hadot como um todo ser aceita 

ou não, a leitura que este pensador apresenta acerca dos antigos filósofos gregos, 

evidencia para os leitores e leitoras que o povo da Grécia antiga chegou a desenvolver 

diversos conceitos para descrever o hábito da meditação. Isso pode nos indicar que este 

hábito não pertence a uma tradição, mas ao ser humano. 

De acordo com o que se pode ler em Hadot sobre os gregos, os exercícios 

espirituais rompem precisamente com a ideia de que apenas o raciocínio e a linguagem 

podem conduzir à verdade, apresentando a tese de que a verdadeira sabedoria nasce do 

exercício espiritual, que é a própria prática do hábito que se quer cultivar e não uma 

teoria sobre o tema. Essa questão do raciocínio x prática é um ponto central também 

para as tradições da meditação como o Yoga e o Budismo.  

 As culturas e os povos mencionados neste trabalho, em sua maioria, não podem 

ser compreendidos como objetos dados e estanques. São culturas que nasceram, se 

desenvolveram e passaram, e ainda passam, por transformações. Aqui, apenas às 

elucidaremos a fim de obter uma compreensão inicial, aprofundando alguns temas 

filosóficos centrais. 
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CAPÍTULO I – A MEDITAÇÃO NA TRADIÇÃO HINDU 

 

 As práticas de meditação que tiveram origem na Índia surgiram a partir de 

concepções de mundo muito diferentes daquela cosmovisão cristã, que foi 

implementada no Brasil pelos europeus a partir do século XVI e que hoje constituí a 

visão dominante no país.  

A visão de mundo indiana desenvolveu o conceito de não dualidade. A 

compreensão de que não existe uma separação real entre sujeito e objeto. De que esta 

separação percebida é apenas uma aparência. Nesta perspectiva, a essência da realidade 

é uma unidade, Brahman. No budismo, do mesmo modo, também se funda na não 

dualidade entre sujeito e objeto, porém, aqui a unidade é a Vacuidade (śūnyatā).  

A não dualidade (advaita) é um tema filosófico complexo que fundamenta o 

pensamento metafísico indiano. No budismo Mahayana, por exemplo, surgiu uma forma 

de falar sobre esse assunto da dualidade x não dualidade, conhecida como a “Doutrina 

das Duas Verdades”. Que são a verdade relativa e a verdade absoluta.  

A Verdade Relativa usa a linguagem da dualidade, ou seja, das aparências 

comuns. A Verdade Absoluta se refere às proposições metafísicas que às vezes podem 

ser paradoxais. Dado que a experiência metafísica não pode ser expressa pela 

linguagem, os paradoxos acabam servindo como um meio que alude, aponta para certos 

saberes.  

Aqui, de certa forma, compreende-se que a experiência cotidiana comum contém 

uma espécie de ilusão ou erro (as aparências). Ao se compreender como um ser no 

mundo em meio à outros seres, cada um busca a felicidade e se afasta do sofrimento, 

seduzidos pelos impulsos, incorrendo em uma forma de vida cíclica (saṃsāra). Aquele 

que tem a compreensão absoluta, vê a unidade entre todos os seres e encontra em 

virtudes como amor, paciência e compaixão, as únicas diretrizes corretas para suas 

ações. 

 Estas visões não duais, onde tudo é um,  tem suas primeiras aparições na 

tradição ortodoxa dos Vedas7 (ELIADE, 1996 [1972])), que gradualmente transformou-

se na cultura denominada hinduísmo.  

                                                             
7 Conjunto de textos sagrados cuja produção situa-se entre 2000 a.C. até o 800 a.C. Os textos conhecidos 

como Vedas são sinônimo de ortodoxia e sua tradição é marcada por rituais de culto ao fogo e sacrifícios 

à divindades. Nestes documentos ainda não há referências diretas às práticas de meditação, porém é a 

partir da reflexão irreverente sobre os Vedas que surge a categoria de textos conhecida como Upaniṣad. 
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Durante o período posterior aos Vedas, no período das Upaniṣads, a doutrina 

pan-indiana dos “objetivos humanos” (puruṣārthas) apontam quatro objetivos que 

podem ser perseguidos durante a existência em forma humana: riqueza (artha), prazer 

sexual (kāma), papel sócio-político (dharma) e libertação espiritual (mokṣa). A ordem 

de consecução de tais objetivos é prazer sexual, riqueza, papel sócio-político e 

libertação. Este último tema constituí a temática por excelência dos Upaniṣads.  

 Após o período védico, surgem textos que rompem com a ortodoxia bramânica, 

que passam a ser consideradas então como dogmática. Estes textos do período pós-

védico, (Vedānta), são os Āraṇyaka8 e os Upaniṣad9, que em conjunto são designados 

pelo termo jñānakāṇda, ou seja, ‘seção dedicada ao conhecimento 

reflexivo/soteriológico’ (ANDRADE, 2015).   

É nos Upaniṣads, que aparecem os registros mais antigos da tradição indiana 

sobre instruções para a prática de meditação (ELIADE, 1996 [1972]). Vale ressaltar que 

muitos elementos conceituais seriam utilizados no budismo já eram comuns no contexto 

upanishádico.  

 Segundo Eliade (1996 [1972], p.19), quatro conceitos introduzem a 

espiritualidade indiana: karman, māyā, nirvāṇa e yoga. Karman, que já é uma novidade 

dos Upaniṣad (em relação aos Vedas), é a causalidade que liga o humano ao universo 

por meio da responsabilidade sobre os resultados de seus atos; māyā pode ser entendida 

como “ilusão”, ou, a noção de que aquilo que se pode chamar “experiência humana da 

realidade” não seja de fato a experiência de uma ‘realidade externa’, mas a experiência 

de si mesmo criada pelos órgãos dos sentidos e pelo funcionamento representativo da 

mente e da cosciência. Segundo o conceito de māyā, todo objeto entendido como 

externo ao indivíduo, é substancialmente a experiência de categorias da própria mente; 

nirvāṇa designa a realidade absoluta, que expressa o todo, além da limitada experiência 

cognitiva, além de karman e de māyā. Diz-se ser o estado lúcido do ser humano 

descondicionado; yoga, por sua vez, é um termo que significa “união”, “unificação” (do 

fluxo da consciência) e é também o termo que denota uma tradição repleta de técnicas e 

meios disponíveis para se atingir tal liberação, ou nirvāṇa. Segundo o entendimento 

presente na cosmovisão Indiana os seres humanos vivem no saṃsāra, o ciclo de 

                                                             
8 8 “Textos das florestas, produzidos pelos ascetas que se retiram para a floresta em busca da jornada 

interior, sem os ritos bramânicos” (GNERRE, 2011, p. 45). 
9 Lê-se “upanishad”. O termo deriva de três palavras: upa ("perto"), ni ("embaixo") e ṣad ("sentar"), 

representando o ato de sentar-se no chão próximo a um mestre espiritual para receber instrução. In: 

DICTIONARY Monier Williams Online Sanskrit English. 
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renascimentos e mortes, uma forma de existência cuja característica principal é o 

sofrimento inevitável (dukkha) inerente a tudo10. No entanto, a miséria da vida no 

saṃsāra não se deve a uma punição divina ou a um pecado original, mas ao karma 

maculado pela ignorância (avidyā). O termo avidyā não designa qualquer ignorância, 

mas somente a ignorância ontológica da real natureza do ser humano, ou seja, a 

ignorância que faz surgir a impressão de um si, que surge a partir da identidade 

individual. Este si atribui qualidades e predicados para si e para os outros criando 

naturalmente a visão dual e a separação ôntica dos seres. Dito de outra forma, a 

ignorância (avidyā) cria a sensação de um “eu” e de objetos externos. Portanto, no 

pensamento indiano avidyā produz māyā, a realidade dual, onde surgem sujeito e 

objeto, diferenciação que é a origem do auto-centramento e do egoísmo, posturas que 

produzem sofrimento individual e coletivo. Esta cosmovisão têm claras implicações 

éticas, que dão origem a moralidade yogue (expressa, por exemplo, nos yama e niyama). 

A meditação, neste contexto, vai surgir como meio de superação da compreensão dual 

da realidade, avidyā, superando assim o domínio de desejo e o apego, que conduzem ao 

renascimento constante no saṃsāra. Como será visto no decorrer desta pesquisa, o 

conhecimento do “verdadeiro si”, se obtém, em última instância, unicamente pela 

meditação, e é este o momento derradeiro que conduz o praticante à iluminação 

(nirvāṇa, mokṣa), que é o encerramento dos renascimentos no saṃsāra, a beatitude, a 

salvação11.  

 Os Upaniṣads surgem como comentários filosóficos pensados a partir de críticas 

às doutrinas védicas. Seu surgimento marca a presença de filósofos e livres pensadores 

que confiaram em seus próprios experimentos reflexivos e meditativos, rompendo com 

a ortodoxia dos Vedas. A data de composição destes escritos é imprecisa, geralmente 

situada entre os anos 1000 e 400 a.C., ou seja, os diversos textos que compõe os 

Upaniṣad foram compostos ao longo desse período de seiscentos anos (GNERRE, 

2011). O período que compreende o surgimento dos Upaniṣads também é conhecido 

como Vedānta12. Segundo Eliade, os Upaniṣad são os registros textuais que se menciona 

pela primeira vez um certo ritual interior. 

                                                             
10 Posto que a pessoa está sobre o efeito da ilusão de māyā ela não consegue encontrar a paz e a 

felicidade. 
11 Ao que parece, de acordo com escrituras tais como os Yoga-sūtra de Patañjali e o Canone Pali do 

budismo, é esta concepção soteriológica que está presente na antiguidade. Posteriormente, após o advento 

do tantra e do vajrayana, a iluminação adquire contornos mais parecidos com um estado de ser que se 

torna gradualmente mais desperto, lúcido e compassivo conforme se dedica à iluminação dos demais. 
12 Que significa literalmente “fim do Veda” 
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O Vedānta propriamente dito originou-se com os antigos textos 

esotéricos conhecidos como Upaniṣad, que foram os primeiros a 

ensinar o “ritual interno” de meditação no Fundamento unitário de 
toda a existência e de absorção nesse Fundamento (FEUERSTEIN, 

2006, p.36). 

 

 

 O que hoje conhecemos pelo termo meditação, e que é o objeto de pesquisa 

deste trabalho, provavelmente tem sua origem no referido “ritual interno” de 

concentração em um fundamento unitário. Do ponto de vista soteriológico13, esta prática 

de meditação constituirá uma via para a realização da consciência da não dualidade 

ontológica do ser e o fim da experiência cíclica no saṃsāra.  

 O termo ‘meditação’ é uma palavra que emerge na Europa junto das primeiras 

traduções de textos do sânscrito para as línguas ocidentais, no fim do século XVIII. Mas 

há uma série de práticas correlatas dentro do cristianismo, como por exemplo na Regra 

de São Bento da Idade média, com as quais o termo meditação já vinha sendo 

associado. Na verdade, o termo vem do Francês do século XIV!14. Pode-se perguntar 

pelos termos em sânscrito pelos quais, no contexto upanishádico, se designavam as 

técnicas de concentrar a consciência sobre um único ponto, desenvolver paciência, 

compaixão e contemplar temas filosóficos tais como os da ontologia, do 

existencialismo, da fenomenologia, da epistemologia, da ética, da lógica, da metafísica e 

outros. Provavelmente o primeiro termo que aparece designando algum tipo de 

meditação nos Upaniṣad é a palavra sânscrita Yoga, que significa literalmente 

“unificação” ou “união”. Às menções ao yoga ressaltam a experiência direta dos estados 

de consciência como algo muito mais complexo do que aquilo que a linguagem é capaz 

de abarcar: 

 

                                                             
13 Termo utilizado nos estudos das religiões para designar as doutrinas destinadas à salvação do ser 

humano. 
14 Segundo o dicionário etimológico: c. 1200, "contemplation; devout preoccupation; devotions, prayer," 

from Old French meditacion "thought, reflection, study," and directly from Latin meditationem 

(nominative meditatio) "a thinking over, meditation," noun of action from past participle stem of meditari 

"to meditate, think over, reflect, consider," frequentative form from PIE root *med- "to measure, limit, 

consider, advise, take appropriate measures" (source also of Greek medesthai "think about," medon 

"ruler;" Latin modus "measure, manner," modestus "moderate," modernus "modern," mederi "to heal," 

medicus "physician;" Sanskrit midiur "I judge, estimate;" Welsh meddwl "mind, thinking;" Gothic miton, 

Old English metan "to measure;" also see medical (adj.)).  

Meaning "discourse on a subject" is early 14c.; meaning "act of meditating, continuous calm thought 

upon some subject" is from late 14c. The Latin verb also had stronger senses: "plan, devise, practice, 

rehearse, study." Disponível em: http://www.etymonline.com/index.php?term=meditation 
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O ātman não pode ser alcançado pelo estudo dos Vedas, ou pela 

inteligência, ou por muito ouvir os livros sagrados [...] Quando os 
cinco sentidos concentram-se junto com a mente, e quando o intelecto 

não se movimenta, produzindo divagações, então a pessoa alcança o 

Supremo Estado, uma condição de concentração serena e penetrante. 
Esse estado, caracterizado por firme controle dos sentidos, é obtido 

pela prática do Yoga [...] O ātman não pode ser alcançado pela fala, 

pela mente ou através da visão (Kaṭa Upaniṣad, trad. TINÔCO, 1996, 

p.163, 173). 

 

 Esta passagem da Kaṭa Upaniṣad enfatiza a grande estima peço aspecto prático e 

meditativo,  em contraposição ao aspecto das atividades racionais, no que se refere ao 

alcance do ātman, que é a consecução de mokṣa (liberação frente a ilusão da dualidade). 

O conhecimento do ātman representa o êxito do “Supremo Estado”. Para a tradição 

Upanishádica, aquilo que somente existe é brahman, tudo o que existe é brahman, e a 

única possibilidade de explicar o ātman é relacionando-o com brahman. O ātman 

compreendido como um “eu” é uma noção equivocada (ANDRADE, 2015).  

 De todo modo, não iremos explicar o que é o ātman, visto que a própria tradição 

afirma ser inexplicável e apenas passível de alusões. Talvez o que possamos dizer é que 

o vislumbre do ātman constitua o conteúdo da iluminação. Desse modo, a necessidade 

da experimentação individual é enfatizada pelas tradições meditativas. A prática de 

meditação permeia o contexto das tradições da Índia, indicando a necessidade de 

comprovação da teoria, ou, reatualização da verdade15 por meio da experiência própria 

que se dá no teste individual: os yogīs, e os meditantes em geral, são aqueles que testam 

por si mesmos o conjunto das técnicas que devem ser praticadas para a superação das 

limitações da experiência dual da realidade (com divisão entre sujeito e objeto), porém 

eles não são necessariamente eruditos.  

 O Yoga, enquanto uma tendência que perpassa o pensamento e a cultura 

indianos, aponta para a experiência direta de estados de consciência específicos. Para 

esta tradição, a partir da experiência destes estados de consciência brota um tipo de 

saber que é incomunicável pela linguagem, dada a sua dimensão imediata. Apesar de 

também cultuar os conhecimentos teóricos, os praticantes de meditação da antiguidade 

consideravam em sua epistemologia, que a dimensão da linguagem não dá conta de 

abarcar a verdade16. Neste contexto, entende-se que os estados elevados de meditação 

                                                             
15 “Reatualização da verdade” ou dos mitos é um termo criado pelo historiador das religiões Mircea 

Eliade. 
16 A questão sobre o acesso à verdade perpassa praticamente toda a história do pensamento indiano, em 

geral as escolas apresentam posicionamentos à favor da via da inteligência ou da experiência, ou posições 
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(samādhi, jhãna) somente seriam acessíveis de maneira individual mediante o próprio 

esforço. A importantíssima figura do Guru, ou mestre, apenas pode indicar o caminho, 

sendo o praticante (sādhaka17) quem precisa experimentar por ele mesmo os diferentes 

estados de consciência proporcionados pelas aplicações mentais (abhyāsa) e corporais 

(tapas), para que possa ele mesmo atingir o estado de união (samādhi) e a liberação 

(mokṣa) da estrutura mental presa ao saṃsāra. Dessa maneira, para os indianos, a 

verdade não seria preciosa em si mesma como em outros sistemas filosóficos, mas, ela 

se torna preciosa graças à sua função soteriológica, o que significa dizer que a 

finalidade do sábio indiano não é a posse da verdade, mas a liberdade que surge do 

contato com a verdade. Neste contexto, a verdade não está acessível imediatamente, ela 

demanda a transformação prévia do praticante, para que então, tendo se tornado apto, 

possa experimentá-la. No amplo contexto das escolas do pensamento indiano, o 

caminho que conduz à transformação do praticante em direção a experiência da verdade 

(verdade que é indizível) quase sempre envolve algum tipo de Yoga ou Meditação.  

 A valorização do aspecto prático (meditação) no desenvolvimento humano, nos 

Upaniṣad, revela a cultura de meditação yogī realizada à margem da ortodoxia 

bramânica (védica). Os Ṛṣi18 partilhavam da posição dos yogīs19, ambos abandonaram a 

ortodoxia (o sacrifício, a vida civil, a família) e, com simplicidade, aplicaram-se na 

busca pela experiência inefável do absoluto. A meditação, nomeada yoga, considerada 

um “ritual interior” aparece como uma via a ser percorrida para superação da ignorância 

metafísica. Enquanto a via intelectual apresenta a metafísica do ātman e de brahmam, o 

Yoga possuí caráter prático e experiencial, marcado pela ascese e pela técnica 

meditativa. A tradição do Yoga é a principal referência para a história das técnicas de 

meditação da Índia. Inicialmente o Yoga é uma tendência cultural que aparece diluído 

                                                                                                                                                                                   
conciliadoras. Por exemplo, no budismo há o caminho dos jhãnyin, experimentadores, e o dhammayoga, 

estudo; também há a distinção entre caminho do cultivo (meditação) e caminho da visão (estudo).  
17 A palavra sādhaka pode ser traduzida como “realizador”, ou seja, aquele que realiza a prática 

(Sādhana). O termo Sādhana, por sua vez, é utilizado para nomear a ‘rotina’ do praticante, que pode 

inculir recitação de mantras, exercícios de respiração, posturas corporais, meditação, entre outros. O 

dicionário Monier Williams aponta diversos significados para o termo Sādhana, tais como: guiando para 
o objetivo, guiando bem, avançando, efetivo, eficiente, produtivo, procurando, conjurando, denotando, 

designando, realização, performance, veneração, adoração, tornar-se mestre em algo, superar-se, dominar, 

conquistar, vencer a doença, tratar, curar, estimular a recuperação, preenchimento, completude, perfeição, 

estabelecimento da verdade, prova, argumento, demonstração, batalha, correção, prazer, divertimento, 

recreação, alegria, obter, adquirir, fruto, resultado. Disponível em: <http://www.sanskrit-lexicon.uni-

koeln.de/monier/webtc5/index.php. Acesso em: 08 de Agosto de 2016. 
18 Lê-se “rishi” e pode significar “cantor dos hinos”, “poeta inspirado” ou “sábio”; o termo Ṛṣi designa os 

sábios anônimos que escreveram os Upaniṣads. 
19 Praticantes do Yoga, tradição que tem por finalidade um estado de consciência específico obtido por 

meio da meditação. 
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na cultura indiana e nos Upaniṣad, e que, mais tarde, consolida-se como uma escola 

específica, associada filosoficamente ao sāṃkhya (escola com tendências aproximadas 

ao racionalismo e ao materialismo). O Yoga e a meditação exercem influência sobre 

inúmeras formas de práticas, crenças e aspirações pan-indianas, e está sempre presente 

tanto na tradição oral como nas literaturas sânscritas (ELIADE, 1996 [1972]).  

 Os Upaniṣad mais antigos tais como Chāndogya Upaniṣad e Kaṭa Upaniṣad, já 

apresentam conceitualizações acerca da mente e dos efeitos do trabalho de concentração 

sobre ela. Não se trata de algo tão elaborado como serão as técnicas de meditação 

descritas no “Yoga-sūtra” de Patañjali20 (séc. II a.C.) ou nos textos budistas, mas 

evidentemente já aparecem elementos da meditação. Por exemplo, na Chāndogya 

Upaniṣad, (VIII, 15,) “ātmani sarvendrīyāni sampratiṣṭha – concentrando em si todos 

os seus sentidos” (in: ELIADE, 1996 [1972], p. 108) nos permite inferir a prática do 

pratyāhāra que, no texto de Patañjali, será postulado como técnica de afastamento dos 

órgãos dos sentidos, que se dá pelo desenvolvimento da habilidade da concentração, 

que liberta a atividade sensorial da influência dos objetos exteriores. Tal prática será 

considerada como habilidade preliminar essencial para o desenvolvimento da meditação 

no Yoga Clássico. A compreensão histórico/filosófica do que vem a ser a meditação 

budista depende da compreensão de o que foi a cultura indiana antiga em meio à qual o 

Buddha21 nasceu. Pode-se obter um vislumbre sobre uma característica da sociedade 

indiana através da constatação de que um fator decisivo para a preservação das práticas 

de meditação indianas até os dias de hoje, durante cerca de três milênios (de 1000 a.C à 

2017 d.C.), sempre foi o suporte e o prestígio aos praticantes por parte da nação indiana. 

Tal modo de pensar e agir, culturalmente difundido e que perdura até hoje, ajudou e 

ajuda a manter-se viva a cultura de um tipo de buscadores espirituais22 que se abstém 

das atribuições da vida comum – tais como perseguir uma carreira ou constituir família 

– e escolhem se dedicar exclusivamente à práticas espirituais.  

 

 

                                                             
20 O texto Yoga-sūtra também é conhecido como a doutrina do Raja yoga, que significa “o melhor do 
yoga”, e se refere ao caminho da meditação e domínio da mente. 
21 O termo Buddha significa, literalmente, “desperto”. In: DICTIONARY Monier Williams Online 

Sanskrit English. 
22 De acordo com o filósofo Ferdinand Röhr o termo “espiritual” não designa algo místico, mágico ou 

menos real: “A dimensão espiritual transcende a realidade empiricamente verificável e nem por isso deixa 

de ser realidade para quem se volta para ela e se compromete com ela [...] Incluem-se, dessa forma, todos 

os valores éticos e metafísicos na dimensão espiritual” (RÖHR, 2013, p.26) 
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1.1 Meditação na Kaṭa Upaniṣad 

 

 A seguir, examinaremos a presença de informações sobre meditação na Kaṭa 

Upaniṣad. A Kaṭa Upaniṣad é um diálogo que tem como personagens principais, Yama, 

o deus da morte, e Naciketas, a quem Yama ensina o caminho do Yoga.  Eis o contexto 

da narrativa: o pai de Naciketas faz um sacrifício ritual que prescreve que o sacrificante 

se desfaça de todas as suas posses, e isso inclui seu filho Naciketas, que é dado a Yama. 

O menino parte para a casa do deus da morte, mas encontra sua morada vazia e lá fica 

por três dias aguardando Yama. Para compensar a espera do garoto, a divindade lhe 

concede três desejos. Naciketas deseja primeiro que seu pai não fique raivoso consigo 

quando ele retornar à sua casa. Seu segundo desejo é conhecer o sacrifício do fogo. É a 

partir do terceiro desejo do garoto que o texto inicia uma abordagem filosófica. 

Naciketas pergunta: “Quando uma pessoa morre, há uma dúvida, alguns dizem que ele 

ainda existe, outros dizem que nada mais resta do morto. Meu terceiro pedido é saber a 

verdade sobre essa questão” (Kaṭa Upaniṣad, I, 20, tradução de TINÔCO, p. 159)23. 

Yama responde que até mesmo os deuses tiveram essa dúvida e tenta persuadir 

Naciketas a desistir dessa questão oferecendo-lhe filhos, netos, longa vida, ouro, 

cavalos, elefantes, mulheres lindas e até mesmo a posição de rei. Ao que o menino 

responde:  

 

Tudo o que foi sugerido por vós, dura apenas até o dia seguinte. Por 

outro lado, tudo isso exaure o vigor dos órgãos sensoriais, encurtando 

a vida. Ó Yama, ficai com os cavalos, os elefantes, as dançarinas, o 

poderoso reino” (Kaṭa Upaniṣad, I, 26, tradução de TINÔCO, 
p.159)24. 

 

 Esta passagem traz em si um resumo da visão moral ascética contida no 

pensamento indiano, e toca diretamente o tema da meditação: a ideia de que a renúncia 

aos prazeres mundanos – entendidos como ilusões passageiras que enfraquecem a 

pessoa –, o esforço através da dedicação ascética e a conservação das energias do corpo, 

sejam práticas que conduzem à superação de avidya. Neste sentido, Naciketas assevera 

“riquezas não fazem o homem feliz” (Kaṭa Upaniṣad, I, 27, tradução de TINÔCO, 

                                                             
23 Texto original: yeyaṃ prete vicikitsā manuṣye'stītyeke nāyamastīti caike, 

etadvidyāmanuśiṣṭastvayā'haṃ varāṇāmeṣa varastṛtīyaḥ. Disponível em 

http://www.wisdomlib.org/hinduism/book/katha-upanishad-shankara-bhashya/d/doc145167.html 
24 Texto original: śvobhāvā martyasya yadantakaitatsarveṃdriyāṇāṃ jarayaṃti tejaḥ 

api sarvaṃ jīvitamalpameva tavaiva vāhāstava nṛtyagīte. Disponível em: 

http://www.wisdomlib.org/hinduism/book/katha-upanishad-shankara-bhashya/d/doc145173.html 
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p.159). Também Yama destaca a importância do autocontrole e da renúncia no decorrer 

de sua resposta. Fala que o conhecimento do ātman (essência do si verdadeiro) é o 

conhecimento que conduz à verdadeira liberdade e que tal caminho é oposto ao dos 

prazeres dos sentidos. A importância da meditação enquanto uma prática vivencial, não 

linguística, é destacada na afirmação de Yama de que: o conhecimento do ātman “não 

pode ser obtido pelo raciocínio” (Kaṭa Upaniṣad,II, 9 , trad. de TINÔCO, p.161), e  que 

“não pode ser alcançado pelo estudo dos Vedas, pela inteligência, ou por muito ouvir os 

livros sagrados” (Kaṭa Upaniṣad, II, 23, trad. de TINÔCO, p.163). Ele indica que 

apenas “através da concentração da sua mente no Ser interno se realiza essa antiga 

aspiração humana, a fulgente Unidade difícil de ser vista, imanifesta, oculta, residindo 

em buddhi25 e repousando no corpo” (Kaṭa Upaniṣad, II, 12, trad. de TINÔCO, 

p.162)26. Na sequência, é professada a existência de um poder de transformação da 

consciência contido no estado de profunda calma. Essa calma seria manifestada através 

do cultivo da unificação mental meditativa: “Aquele cuja mente não está em paz não 

pode alcançar o ātman” (Kaṭa Upaniṣad, II, 24, trad. de TINÔCO, p. 164). A resposta 

de Yama é repetidamente marcada pelo conceito metafísico de ātman: “que nunca 

morre”, “sendo maior e menor do que qualquer coisa não se origina nem dá origem a 

nada”, “é perpétuo e anterior a tudo”.   Esta descrição do conceito de ātman, segundo 

nossa interpretação, se refere à própria mente humana, que produz aparências, sons, 

significados, conceitos, identidade, seja no estado de vigília, no sonho ou depois da 

morte. Sendo a própria mente não tem forma, mas está presente em todas as 

experiências, e quando o individuo “vê” o ātman ele então entende essa essência e as 

construções se desfazem. O conceito de ātman será o fundamento último da resposta de 

Yama à terceira pergunta de Naciketas (sobre o que acontece com aqueles que morrem). 

É possível resumir a resposta de Yama da seguinte maneira: o ātman não morre quando 

o corpo morre (Kaṭa Upaniṣad, II, 18, 20, trad. de TINÔCO, p.163). Segundo a 

interpretação do autor desta pesquisa, fundada no contato experiencial com mestres da 

tradição yóguica, esta expressão de Yama “o ātman não morre quando o corpo morre”, 

conduz à importantíssimas consequências metafísico-soteriológicas: a morte não conduz 

à liberação, a liberação não se perde com a morte. 

                                                             
25 Inteligência, intelecto, compreensão, julgamento, percepção, entendimento. In: Dicionário Monier 

Williams. 
26 Texto original: taṃ durdarśaṃ gūḍhamanupraviṣṭaṃ guhāhitaṃ gahvareṣṭhaṃ purāṇam 

adhyātmayogādhigamena devaṃ matvā dhīro harṣaśokau jahāti Disponível em: 

http://www.wisdomlib.org/hinduism/book/katha-upanishad-shankara-bhashya/d/doc145189.html 
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  No discurso de Yama encontramos ainda menções sobre a constituição sutil da 

consciência humana, e sobre como deve ser praticada a meditação. Yama fala sobre o 

processo pelo qual se vem a conhecer o ātman, ou seja: o processo da meditação. Seu 

discurso não expõe propriamente instruções passo a passo de como se deveria meditar, 

mas há uma analogia que descreve o que seria a essência da mente e da meditação. 

Comparando a estrutura da mente, ou até mesmo do ser, à imagem de uma carruagem 

em movimento, Yama reafirma a importância de uma mente calma e disciplinada, que 

só se obtém pelo trabalho diligente sobre si mesmo. Nesta analogia o corpo representa a 

carruagem; o intelecto, o cocheiro; a mente como um todo, representa as rédeas; os 

órgãos dos sentidos são os cavalos que produzem impulsos; os objetos do mundo são a 

estrada; ao passo que o ātman seria o desfrutador transportado no interior da carruagem 

(Kaṭa Upaniṣad, III, 3, 4, trad. de TINÔCO, p. 164).  

 

Se o Buddhi, estando sempre associado à mente que é sempre 
distraída, perde-se em discriminações, então, os sentidos ficam 

incontrolados, como cavalos viciosos da carruagem. Mas, se o buddhi 

está associado a uma mente sempre controlada, sem descriminações, 
então os sentidos permanecem sob controle, semelhante aos cavalos 

dóceis da carruagem. (Kaṭa Upaniṣad, III, 5, 6, in: TINÔCO, 1996). 

 

 O termo buddhi significa mente ou intelecto. Esta citação compara os sentidos 

com cavalos selvagens que precisam ser amansados e dominados, o meio para tal é o 

controle do pensamento (manas) e da mente (buddhi). Tal passagem fornece alguma 

ideia sobre que tipo de esforço realizava um meditante indiano do séc VIII a.C. quando 

concentrava a sua consciência ao meditar. Nas passagens seguintes (Kaṭa Upaniṣad, III, 

7, 8), a meditação aparece como uma prática por meio da qual se tem acesso a um tipo 

de experiência mística que pode dar fim ao ciclo de renascimentos do Saṃsāra. A partir 

do texto, é possível também extrair uma definição rudimentar do termo ‘yoga’, que o 

identifica como algo de caráter essencialmente meditacional, ou seja, yoga como 

trabalho mental sobre os sentidos. Eis a citação que contém a definição de yoga: “O 

firme controle dos sentidos (dhāraṇām) é o que se chama yoga. É preciso estar 

vigilante27 para o yoga ser realizado, se não ele se perde” (Kaṭa Upaniṣad, II, III, 11; in: 

NAVLAKHA, 2000)28. A passagem também indica que a capacidade de concentração 

                                                             
27 Pramatta significa desatento, negligente, etc. Assim, a-pramatta, que é o termo utilizado na passagem 

que define o yoga, “apramattas tadā bhavati”, traduz-se como “tornar-se atento/vigilante". 
28 “This, the firm holding back of the senses, is what is called yoga. He must be in a state of 

thoughtlessness then, for yoga is realised or it is not” (tradução para o inglês de Max-Müller, revisada por 

Suren Navlakha, Woordsworth Editions, 2000). Texto original: Kaṭa Upaniṣad (Adyaya II, Valli III - The 
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sobre os sentidos (dhāraṇā) precisa ser cultivada de modo vigilante (apramatta) e 

contínuo, pois do contrário o yoga (a integração da consciência) se perderá. Assim, fica 

evidente a importância do continuidade da prática, que nunca pode se contentar com o 

teórico ou com um estado qualquer alcançado, mas deve sempre, de forma vigilante 

praticar o firme controle dos sentidos. De forma resumida, pode-se entender a 

meditação, como se encontra expressa na Kaṭa Upaniṣad, como: o ato de continuamente 

assumir um posicionamento de consciência, no qual, por meio da atenção, se exerce 

domínio sobre os sentidos e sobre os impulsos, esta observação de si tem por efeito uma 

mente calma, através da qual se torna possível contemplar a essência verdadeira do ser, 

o ātman, que não é compreendido pelo raciocínio nem pela mente agitada por impulsos. 

Encerramos aqui nossa análise da presença da meditação no texto da Kaṭa Upaniṣad. 

 As práticas rituais da antiga tradição védica eram fundadas em atividades 

“externas” tais como sacrifícios e oferendas. Tanto nos textos conhecidos como 

Āranyakas quanto nos Upaniṣad há uma reinterpretação da antiga herança védica que 

apresenta a interiorização29 daqueles rituais arcaicos contidos nos Vedas. Essa 

interiorização dos rituais assume a forma de meditação. “Foi a doutrina dos Upaniṣads, 

em específico, que deu origem a toda tecnologia da consciência associada à tradição 

vedântica” (ELIADE, 1996, p. 115). Na tradição védica havia o sacrifício do fogo 

(agnihotra) que cada chefe de família devia praticar diariamente pela manhã, antes do 

nascer do sol, e à tarde, após o crepúsculo. Nos Upaniṣad, um exemplo desta 

reinterpretação dos rituais védicos é a presença da prática do prāṇāyāma30. Este ritual 

interior é comparado ao sacrifício do fogo (agnihotra): “eles denominam [o prāṇāyāma] 

o agnihotra interior” (Kauṣītaki Brāmaṇa Upaniṣad, II, 5; in: ELIADE, 1996, p.103).  

 No interior do universo dos Upaniṣad, a quantidade de descrições sistemáticas 

sobre a consciência são abundantes, ainda que todas apontem para o mesmo objeto de 

meditação: o verdadeiro Si (o ātman). Por exemplo, na Māṇḍūkya Upaniṣad (um 

Upaniṣad tardio situado entre os primeiros séculos d.C.) consta a descrição de quatro 

conceitos referentes a quatro estados de consciência e suas relações com a sílaba mística 

OM31. Estes quatro estados de consciência são uma descrição que pretende abarcar a 

                                                                                                                                                                                   
theory of Karma and Rebirth), tāṃ yogamiti manyante sthirāmindriyadhāraṇām |  

apramattastadā bhavati yogo hi prabhavāpyayau ||; disponível em http://www.wisdomlib.org 
29 Interiorização no sentido de retrocognição, enstasia, auto-observância ou meta-pensamento. Seria o 

voltar-se para o mundo interno e subjetivo. 
30 Técnica de concentração e controle sobre a respiração. 
31 Do ponto de vista teórico o Om (auṃ, representado pelas letras ॐ no alfabeto devanāgarī) é uma sílaba 

formada pelos fonemas a-u-ṃ, que representam a totalidade das possibilidades da experiência: corpo, 
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totalidade dos módulos de funcionamento da mente humana. São eles: viśvānara, a 

vigília; taijasa, o sonho; suṣupta, o sono profundo sem sonhos; e prajña, o estado 

inexprimível da experiência do Si mesmo, também conhecido como samādhi:  

 

Considera-se como quarto estado aquilo que não está voltado para o 

exterior nem para o interior e nem para os dois ao mesmo tempo, nem 
é conhecimento não diferenciado; que é invisível, inefável, 

inatingível, indefinível, impensável, inominável, cuja essência é a 

experiência de seu próprio Si (ekātmapratyayasāra)32, que está além 
da diversidade, que é apaziguado (śāntam), benevolente (śivam), sem 

dualidade (advaitam). É o Si, e ele é o objeto de conhecimento 

(Māṇḍūkya Upaniṣad, 7; in: ELIADE, 1996, p. 112). 

 
 

 Esta citação descreve estado de sabedoria (prajña) possível de ser alcançado por 

meio da meditação.  Na Maitrī Upaniṣad lê-se: “A unidade da respiração, da 

consciência e dos sentidos, seguida pela extinção de todos os conceitos: isso é o Yoga” 

(Maitrī Upaniṣad, VI, 25; in: ELIADE, 1996, p. 114). Uma análise mais aprofundada 

sobre a presença da meditação nos Upaniṣad seria possível como diretriz de pesquisa. 

Porém a explanação exposta até aqui é suficiente para a continuidade desta descrição 

histórico/filosófica da meditação indiana. Passaremos a seguir ao estudo sobre três 

tendências filosófico-práticas, que constituem o pano de fundo em que se desenvolvem 

as tradições de práticas de meditação. Estas três tendências também são fundamentais 

para que se compreenda o surgimento do Budismo. 

 

1.2 Meditação, Ascetismo, Renúncia e Yoga 

 

 Até aqui foram apresentadas as origens da meditação de acordo com os antigos 

textos conhecidos como Upaniṣad. Para que se faça uma ideia mais precisa do contexto 

social e da época em que se consolidam as práticas de meditação na antiguidade da 

Índia, e para uma compreensão mais elaborada das tradições de meditação e seus 

objetivos, abordaremos agora as três tendências culturais que influenciaram a maior 

parte das escolas religiosas e filosóficas da Índia: Tapas, Samnyāsa e Yoga. Mais do que 

correntes de pensamento, essas tendências se expressam na ética e na atitude de seus 

                                                                                                                                                                                   
energia e mente. Corpo é o universo físico; Mente é o universo “interno”; e Energia é o universo não 

cognitivo. Enquanto elemento de canto, o Om, é utilizado em rituais e consiste em uma vocalização 

associada a uma aplicação mental específica. 
32 Ekātmapratyayasāra: eka, “um”;  ātman, “si”;  pratyaya, “convicção”;  sāra, “essência”, deste modo o 

termo pode ser traduzido como: convicção da essência de um si.  
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adeptos. O termo Tapas é comumente traduzido como ascetismo. No dicionário de 

sânscrito Monier Williams é traduzido como “calor, dor, sofrimento, austeridade 

religiosa, mortificação do corpo, meditação severa”. Já o termo utilizado em português 

“ascetismo” designa qualquer moral fundada na autodisciplina e no desprezo ao corpo, 

tendo por objetivo o triunfo do espírito sobre as paixões. Feuerstein (2006) traduz o 

termo Tapas como “abrasar”, “brilhar”, ou ainda “dedicação ardorosa”. O fenômeno 

cultural que esta palavra indica é o esforço religioso ou espiritual, a disciplina que o 

homem impõe a si mesmo sob a forma de práticas ascéticas. As práticas ascéticas 

conhecidas como Tapas constituem um caminho espiritual que, de modo geral, busca a 

aquisição de poderes sobrenaturais (siddhis), mas também a libertação e superação da 

condição do Saṃsāra.  

 

Segundo o Atharva-Veda (11.5-9) os próprios deuses chegaram à 

imortalidade através da prática da castidade e da ascese. Tapas é 
sempre associada à aquisição de poderes paranormais (siddhi) 

(FEUERSTEIN, 2006 p. 108). 

 

 Eliade destaca que a concepção de que o calor (tapas) é produzido tanto pela 

disciplina como pela suspensão do sopro, permite deduzir, de um lado, a presença de 

técnicas yóguicas nos métodos ortodoxos bramânicos, e de outro, a semelhança entre o 

yogin e o tapasvin; dessa maneira é possível visualizar a correspondência do sacrifício 

védico com as técnicas do êxtase, e compreender que as tendências de Tapas, Samnyāsa 

e Yoga aparecem mais misturadas umas às outras quanto mais se olha para o passado 

(ELIADE, 1996).  

 

O tapas que se obtém pelo jejum, pela vigília perto do fogo, etc., 

obtém-se também pela retenção da respiração. A parada da respiração 
começa a desempenhar papel ritual, sobretudo a partir da época dos 

brāmana (ELIADE, 1996 p. 101). 

 

 A figura do asceta, estes grandes mestres da paciência que suportam situações 

extremas, é um ícone do universo das tradições de meditação. A prática de Tapas 

também envolve a observância da castidade (brahmacarya) e o domínio sobre os 

sentidos (indriya-jaya). Nas tradições ascéticas acredita-se que a frustração das 

tendências naturais do corpo e da mente gera grande força, vitalidade e poderes 

paranormais. Nos relatos textuais os tapasvins ou tāpasas (ascetas) aparecem lutando 

contra maus espíritos ou divindades e até hoje são vistos por aldeões da Índia como 
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magos poderosos capazes de prever o futuro ou mesmo de alterar o curso do destino 

(FEUERSTEIN, 2006). Segundo Eliade (1996) a técnica do calor mágico era conhecida 

também por outros povos do mundo, principalmente em tradições xamânicas, mas foi 

na Índia que elas, estando associadas a uma ideologia complexa, tiveram um 

desenvolvimento sem igual em qualquer outro lugar do mundo. Aproximadamente dois 

mil anos após a composição do Atharva-Veda, o sábio Patañjali (séc. II a.C), ao 

sistematizar a tradição do Yoga, categoriza a prática de Tapas (ascetismo) como um 

subitem de seu caminho de oito passos do Yoga, colocando-a entre as cinco 

observâncias (niyama). O texto atribuído a Patañjali declara que o corpo e seus sentidos 

são levados à perfeição através da ascese (tapas). Porém é inegável que no sistema de 

Patañjali a prática de Tapas constitui uma etapa preliminar, visto que os elementos 

centrais do Yoga Clássico são a meditação e o samādhi. Desta maneira, é perceptível 

que a tradição do Yoga assimilou a antiga tradição de Tapas dando mais ênfase, por 

outro lado, à auto transcendência do que à aquisição de poderes mágicos. Em suma, a 

diferença básica entre Yoga e Tapas pode ser descrita assim: Tapas é virtualmente o 

cultivo da força de vontade, enquanto o Yoga busca transcender a força de vontade. A 

tradição dos ascetas cultuava um conjunto de práticas semelhantes às do Yoga. O 

Asceta (tapasvin) aparece na era védica33, frequentemente retratado nos textos indianos 

na figura do muni34 considerado como o protótipo do yogin. Ele não é um pai de família 

que cumpre sacrifícios, tampouco um Ṛṣi35 como o famoso Vishvamitra, conhecido 

como autor do Gāyatrī Mantra, mas, um asceta extático que à margem da cultura 

assemelha-se a um louco. Ascetas protagonizavam façanhas de grande esforço como 

ficar anos em pé sobre uma única perna ou com um dos braços levantados para o alto.  

Por fim, para ilustrar a diversidade no contexto das tradições ascéticas (tapas) da Índia 

recorremos ao Vaikhānāsasmārta-sūtra, texto que apresenta uma longa lista de ordens 

ascéticas referente às diversas categorias de eremitas que se retiravam para as florestas, 

a sós ou com suas esposas. Dentre eles, destacam-se oito tipos de grupos: ascetas 

casados: audumbara – que vivem de frutas, plantas agrestes ou raízes, praticando o 

ascetismo, mas conservando o fogo ritual (śrāmaṇaka); os vairiñca, que ainda praticam 

os rituais, mas também a absorção na divindade (bhakti); vālakhilya, que usam cabelos 

                                                             
33 Segundo Eliade, “o Tapas aparece de modo evidente no Ṛg-veda (cf. por exemplo, VIII, 59, 6; X, 136, 

2; 154, 2, 4; 167, 1; 109, 4 etc.)” (ELIADE, 1996 p. 99). 
34 Santo, sábio, asceta, vidente, monge, devoto, eremita. Disponível em: <http://www.sanskrit-

lexicon.uni-koeln.de/monier/webtc5/index.php. Acesso em: 08 de Agosto de 2016. 
35 videntes/poetas divinamente inspirados autores anônimos das Upaniṣad. 
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longos, roupas esfarrapadas ou de cascas de árvores; phenapa, extáticos, dormem no 

chão, vivem do que cai sobre a terra e praticam penitência chamada cāndrāyana (se 

alimentar de acordo com o ciclo da lua), praticam bhakti e buscam a liberação apenas. 

Os eremitas sem esposas são de inúmeras espécies e são chamados de acordo com sua 

prática ascética, tais como “os que vivem como pombos” ou “os que só comem aquilo 

que foi secado pelo sol”. Alguns buscam a liberação outros a imortalidade e poderes 

yóguicos. Os kuṭīaka percorrem ermidas ilustres e buscam a liberação; os bahūdaka 

levam um tríplice cajado36, vestem-se com roupas tingidas de vermelho e só mendigam 

alimentos em casas de brâmanes, buscam a liberação; os haṅsa seguem uma disciplina 

segundo a qual não podem permanecer mais que um dia e uma noite em uma cidade, 

vivem de urina de vaca e de excrementos, praticam o jejum cāndrāyana; os 

paramahaṅsa moram sob árvores, nos cemitérios ou em casas abandonadas, alguns 

vivem nus, para eles não há bem ou mal, santidade ou perversidade, indiferentes a tudo, 

recebem alimentos de qualquer pessoa (ELIADE, 1996 [1972]).  

 No texto budista conhecido como Mahasihanada Sutta (Majjhima Nikaya 12), ou 

O Grande discurso do rugido do leão37, o personagem do Buddha, afirma: 

 

 

Meu ascetismo era tal, Sariputta, que eu andava nu, rejeitando as 
convenções, lambendo as mãos, não atendendo quando chamado, não 

parando quando solicitado; não aceitava que me trouxessem comida 

ou comida feita especialmente para mim, ou convite para comer; eu 
não aceitava comida diretamente de um pote ou de uma panela na qual 

tivesse sido cozida, ou comida colocada numa soleira, ou colocada 

onde estivesse a lenha, ou colocada onde estivessem os pilões, ou de 

duas pessoas comendo juntas, ou de uma mulher grávida, ou de uma 
mulher amamentado, ou de uma mulher num grupo com homens, ou 

de um lugar que tivesse divulgado a distribuição de comida, onde um 

cachorro estivesse esperando, onde moscas estivessem zunindo; eu 
não aceitava peixe ou carne, eu não aceitava bebidas alcoólicas, vinho, 

ou mingau de arroz fermentado. Eu me restringia a uma casa, a um 

bocado; eu me restringia a duas casas, a dois bocados … eu me 
restringia a sete casas, a sete bocados. Eu vivia com um pires de 

comida por dia, dois pires de comida por dia… sete pires de comida 

por dia; Eu comia uma vez por dia, uma vez cada dois dias … uma 

vez cada sete dias, e assim por diante até uma vez a cada quinze dias. 
Ou eu comia ervas, ou capim, ou arroz selvagem, ou plantas aquáticas, 

ou farelo de arroz, ou escuma de arroz cozido, ou flores de plantas 

oleaginosas, ou estrume de vaca, ou raízes e frutas da floresta, ou 
frutas caídas. Eu me vestia com cânhamo, com mortalhas, com trapos, 

com casca de árvores, com pele de antílopes, com tiras de pele de 

antílopes, com capim, com cabelos humanos, com pelos do rabo de 

                                                             
36 O tríplice cajado indica que são shivaístas. 
37 Disponível em http://www.acessoaoinsight.net/sutta/MN12.php 
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cavalos, com penas das asas de corujas. Eu arrancava cabelos e barba, 

dedicando-me à prática de arrancar os cabelos e barba. Eu ficava em 
pé continuamente, rejeitando assentos. Eu ficava de cócoras 

continuamente, devotado a manter a posição de cócoras. Eu usava um 

colchão com espinhos; eu fazia de um colchão com espinhos a minha 
cama. Eu dormia no chão. Eu dormia sempre do mesmo lado. O meu 

corpo estava coberto com imundície. Eu vivia e dormia ao ar livre. Eu 

me alimentava com imundície, dedicando-me à prática de comer os 

quatro tipos de imundície (esterco de vaca, urina de vaca, cinzas e 
argila). Eu nunca bebia água fria. Eu purificava o corpo com três 

imersões na água a cada dia. Assim era o meu ascetismo 

(Mahasihanada Sutta, ‘O Grande Discurso do Rugido do Leão’). 

 

 A passagem citada narra as práticas ascéticas de Siddhārtha Gautama em sua 

busca meditativa pela superação do sofrimento. Na biografia do Buddha consta que 

pouco tempo antes de ele atingir a iluminação teria abandonado tais práticas de 

ascetismo extremo, e que após tornar-se ‘o desperto’ defendeu com seu ponto de vista, 

que práticas ascéticas extremas não conduzem à iluminação, propondo que o caminho 

para a liberação seria a via média entre os extremos, o Caminho do Meio. 

 A palavra samnyāsa significa renúncia perante o mundo, “abandono”, “jogar 

fora”, “resignação”38. A renúncia não é uma prática específica e detalhada tal como 

‘levantar um braço por muitos anos’ ou ‘sentar em meditação’, mas caracteriza-se, 

acima de tudo, como uma atitude fundamental perante a vida. Os samnyāsins eram 

renunciantes que geralmente abandonavam as cidades e aldeias e passavam a vida nas 

florestas, mas não apenas isso, também renunciavam em um sentido interno: aos apegos 

e a própria identidade. A renúncia é contratecnológica e tem o objetivo de deixar tudo 

para trás, inclusive os métodos de busca. Ainda assim, aqueles que renunciavam tinham 

uma meta, ou seja, realizar um estado de Ser mais elevado que a o da vida comum 

(FEUERSTEIN, 2006), a liberação. O universo cultural das práticas de meditação é 

constantemente marcado pelas três tendências de Tapas, Samnyāsa e Yoga, porém, na 

prática elas não aparecem com limites bem definidos e podem ser vistas misturadas em 

diferentes expressões culturais. Podemos novamente tomar como exemplo a vida do 

Buddha, relatada do Cânone Pali, que praticou todos os três caminhos antes de fundar o 

seu próprio. Traços da postura de um renunciante podem ser lidos no Mahasihanada 

Sutta, em que o personagem do Buddha afirma: 

 

Sariputta, eu recordo ter vivido uma vida santa que possuía quatro 

fatores. Eu pratiquei o ascetismo - o extremo do ascetismo; eu 

                                                             
38 In: DICTIONARY Monier Williams Online Sanskrit English. 
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pratiquei de forma bruta - o extremo da brutalidade; eu pratiquei com 

escrupulosidade - o extremo da escrupulosidade; eu pratiquei o 
isolamento - o extremo do isolamento [...] a poeira e a sujeira, 

acumuladas ao longo dos anos, se acumulavam em camadas sobre o 

meu corpo e se descamavam. Nunca me ocorreu; 'Ah, melhor que eu 
esfregue com a minha mão para remover essa poeira e sujeira ou que 

alguém outro esfregue com a sua mão e remova essa poeira e sujeira' - 

isso nunca me ocorreu. Assim era a minha brutalidade [...] "Meu 

isolamento era tal, Sariputta, que eu mergulhava em uma floresta e lá 
ficava. E se eu visse um pastor ou um vaqueiro ou alguém recolhendo 

capim ou gravetos, ou um lenhador, eu fugia de bosque em bosque, de 

cerrado em cerrado, de vale em vale, de morro em morro. Por que 
isso? De forma que eles não me vissem ou que eu os visse. Da mesma 

forma que um gamo que cresceu na floresta, quando vê seres humanos 

foge de bosque em bosque, de cerrado em cerrado, de vale em vale, de 
morro em morro, assim também, quando eu via um pastor… Assim 

era o meu isolamento (Mahasihanada Sutta, ‘O Grande Discurso do 

Rugido do Leão’). 

 

 

 Este trecho do Mahasihanada Sutta apresenta exemplos da postura de um 

samnyāsin, que praticando o isolamento tal como um animal selvagem (renunciando ao 

contato social) e coberto de sujeira, este asceta que mais tarde, ao abandonar tais 

práticas extremas, se tornaria o Buddha, em sua determinação renunciou até mesmo a 

satisfazer os anseios mais simples do ser humano, tais como esfregar-se para remover a 

sujeira de seu corpo, algo que causaria agonia na grande maioria das pessoas.  Nota-

se também, nestas passagens do Mahasihananda sutta o quão mescladas essas 

tendências de tapas e samnyāsa são, quando observadas na cultura. A seguir, examina-

se a tendência do yoga, que também se mistura com estas duas. 

 A vertente cultural conhecida pelo termo Yoga no contexto antigo, é diferente 

destes sistemas de posturas e respirações amplamente popularizados atualmente no 

mundo todo. Para além do significado literal da palavra yoga (unir, unificar, integrar) e 

de sua associação com a prática de meditação, este termo denota um amplo conjunto de 

técnicas direcionadas para ao desenvolvimento espiritual do ser humano através do 

trabalho sobre si mesmo. Tais técnicas visam processos de cura, autoconhecimento, 

autotransformação e transcendência. A ideia de realização pessoal que o Yoga tem por 

meta (a transcendência da experiência comum e da consciência individualizada) está 

intimamente vinculada à prática de meditação no sentido de que é através da incursão 

meditativa ao “mundo interior” (orientada pelo Guru) que o praticante aplica-se na 

busca pelo conhecimento de sua natureza. Dizer exatamente quando surgiu o Yoga 

talvez não seja possível, pois esta é uma tradição que está atrelada a diversos segmentos 
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da cultura indiana desde os seus primórdios. Além disso, o Yoga é um fenômeno social 

plural e multifacetado, por isso, talvez seja impossível dar-lhe uma definição última. Por 

outro lado, o que todos os ramos e escolas do Yoga têm em comum é o fato de estarem 

voltados para um estado de Ser, ou de consciência, que é especificamente característico 

da cultura indiana. De acordo com G. Feuerstein, “Yoga” refere-se ao  

 

Amplo conjunto de valores, atitudes, preceitos e técnicas espirituais 

que se desenvolveram na Índia no decurso de pelo menos cinco 

milênios e que podem ser vistos como o fundamento mesmo da antiga 
civilização indiana [...] o Yoga é a tecnologia psicoespiritual 

específica da grande civilização da Índia (FEUERSTEIN, 2006, p. 

35).  

 
 

 O termo “Yoga” deriva da raiz yuj, “ligar”, “manter unido”, “atrelar”, “jungir”, 

mas o vocábulo serve para designar praticamente qualquer técnica de ascese ou método 

de meditação. Existe o Yoga Clássico exposto por Patañjali no texto Yoga-sūtra assim 

como outras numerosas formas de Yoga populares e assistemáticos. Existem também 

Yogas não bramânicos como o dos budistas e o dos jainistas. Do ponto de vista 

espiritual e religioso, é possível afirmar que a tônica da prática de Yoga está no esforço 

e na autodisciplina, graças à qual o praticante pode obter concentração e domínio da 

mente antes mesmo de pedir ajuda às divindades (ELIADE, 1996). 

 

O termo Yoga, em sua acepção técnica, encontra-se pela primeira vez 

na Tattīriya Upaniṣad, II, 4 (yoga ātmā) e na Kaṭa Upaniṣad, II, 12 

(adhyātma yoga), VI, II (o texto mais próximo do sentido clássico); 
porém, a presença da prática yóguica observa-se nas Upaniṣad mais 

antigas (ELIADE, 1996, p. 108). 

 

 Mesmo antes do Yoga consolidar-se como sistema filosófico reconhecido pelo 

bramanismo, esta vertente já se fazia presente na vida prática dos indianos:  

 

Muito antes da palavra yoga adquirir o seu sentido costumeiro de 
“espiritualidade” ou “disciplina espiritual”, os sábios da Índia já 

haviam desenvolvido todo um conjunto de conhecimentos e técnicas 

que tinham por objetivo a transformação e a transcendência da 
consciência ordinária (FEUERSTEIN, 2006, p. 106). 

 

 Entre os séculos VIII e III a.C. as técnicas de transcendência do Yoga aparecem 

descritas em diversas passagens dos Upaniṣad, incluindo já neste período elementos tais 
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como “postura correta, controle da respiração, a entoação de mantras e, sobretudo, a 

concentração e a meditação” (GNERRE, 2011, p. 9). A presença do Yoga também pode 

ser reconhecida no famoso texto do Bhagavadgītā (aproximadamente século II a.C.): “É 

justamente o caminho do Yoga que Kṛṣṇa recomenda ao herói Arjuna” (GNERRE, 

2011, p. 9). O Yoga pode ser compreendido como um ascetismo interiorizado, o 

trabalho do yogin, ou da yoginī, ocorre primordialmente dentro do laboratório da sua 

própria consciência. Assim, o Yoga surge como a vertente na qual se entende que é 

através da investigação interior, não linguística, que se atingem realizações pessoais 

verdadeiras. 

 
Se no sacrifício védico se oferece aos deuses o soma, a manteiga 
derretida e o fogo sagrado, na prática ascética se oferece a eles um 

“sacrifício interior”, no qual as funções fisiológicas substituem as 

libações e os objetos rituais. A respiração é muitas vezes identificada a 
uma “libação ininterrupta” (ELIADE, 1996 p.103).  
 

 Atualmente, o termo Yoga tornou-se amplamente difundido no mundo todo. 

Porém, o que a maioria das pessoas não indianas conhecem como yoga, são estilos 

contemporâneos e ocidentalizados de Hatha Yoga, sistemas que por meio de posturas e 

respirações  são praticados com a finalidade de regular o corpo e a mente, bem como de 

aumentar a saúde e a qualidade de vida, ou, até mesmo, como uma modalidade de 

“fitness”. O que muitas vezes passa despercebido é o fato de que a origem de sistemas 

de yoga centrados predominantemente apenas em práticas com o corpo físico (Hatha 

Yoga) é muito mais recente do que se imagina39. Por exemplo, um dos principais textos 

fundantes do Haṭha-Yoga é o Haṭha-Yoga Pradīpikā (“Luz sobre o Haṭha Yoga”) 

consistindo em um manual escrito por Svātmārāma Yogendra em meados do século 

XIV, próximo a época em que os europeus chegavam pela primeira vez ao continente 

americano. Por outro lado, é verdade que a tradição do Yoga como um todo remonta a 

épocas muito mais longínquas.  A Europa e o mundo ocidental40 passaram a ter contato 

                                                             
39 Aqui é importante ter em mente que o próprio conceito de corpo que perpassa todo o sofisticado 
sistema do Hatha Yoga, nada tem a ver com o conceito de corpo ocidental, ou seja, um conjunto de 

músculos, ossos, sangue... o próprio conceito de corpo no Hatha Yoga abarca cinco corpos ( os Koshas) e 

entre eles está o próprio corpo mental. Todos esses corpos representam níveis de existência, e todos, 

absolutamente todos, estão presentes nas práticas mais básicas de posturas de Yoga. Assim, ressaltamos 

que mesmo os estilos de Hatha Yoga, que podem parecer centrados no corpo físico, têm por base uma 

experiência diversa da realidade sobre o corpo. 
40 As palavras Ocidente e Oriente não indicam locais geográficos precisos, mas sim, construtos sociais de 

discurso, criados pelos europeus para diferenciar e classificar culturas e civilizações. A ideia de oriente 

indica o “outro”, o “diferente”, enquanto ocidente significa o que “nos é familiar”. Para aprofundar este 

tema indico o livro de Edward Said: “Orientalismo – o Oriente como invenção do Ocidente”. 
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com o fenômeno do Yoga e com a meditação indiana, desde o fim do século XIX e 

início do XX, quando a presença britânica na Índia deu início à tradução de textos 

clássicos do sânscrito para outras línguas. Em meio a este momento de contato 

intercultural também os próprios yogues, tendo sido educados em escolas e 

universidades inglesas na Índia, migraram para a Europa e Estados Unidos, transmitindo 

o conhecimento do Yoga, nas primeiras décadas do século XX, como uma tradição viva 

e experiencial (GNERRE, 2011).  

 O período do Yoga Clássico se inaugura com a compilação e sistematização das 

técnicas de Yoga (já existentes), pelo sábio Patañjali, por volta do século II a.C.. Este 

documento apresenta descrições muito precisas sobre como se deve praticar a 

meditação, suas etapas e o objetivo. A partir do surgimento da obra atribuída à Patañjali, 

o Yoga passa a ser reconhecido como um dos seis sistemas de filosofia indianos 

ortodoxos (Darśana)41 aceitos pelo Bramanismo, ou seja, a partir de Patañjali surge o 

Yoga Clássico. 

 

Pode-se dizer que o texto de Patañjali apresenta o clímax de um longo 
período de desenvolvimento de tecnologias yogues. Por isso, de todas 

as escolas que existiram nos primeiros séculos anteriores e posteriores 

à era cristã, a escola de Patañjali foi reconhecida como a 
sistematizadora oficial da tradição do Yoga, e serve de referência para 

todas as tradições posteriores (GNERRE, 2011, p.10). 

 

 Nos antigos textos intitulados Upaniṣad, a meditação (designada pelo termo 

‘yoga’) é descrita como um controle da atenção e da concentração. Quando treinadas, 

elas dominam os impulsos que nascem dos sentidos físicos, e tendo obtido sucesso nesta 

etapa, o praticante atinge um estado de meditação que proporciona serenidade e calma 

que possibilitam o vislumbre da ‘verdade’ (o ātman). A tarefa do praticante do Yoga, de 

acordo com o texto de Patañjali, também é compreendida como um esforço 

essencialmente meditativo: “Yoga é o recolhimento das atividades da mente”, ou “yoga 

é a supressão dos movimentos da consciência”42. A “supressão” ou “recolhimento” dos 

movimentos da consciência se obtém pelo exercício de sustentar a concentração 

contínua da atenção em uma única direção, excluindo-se todos os demais objetos da 

consciência. Tal posição de mente não se caracteriza por um esforço rigoroso, mas por 

                                                             
41 A palavra Darśana pode ser traduzida literalmente como “ponto de vista” e designa as seis principais 

escolas filosóficas da Índia aceitas pela ortodoxia bramânica. 
42 As duas citações são diferentes traduções da frase inaugural do texto clássico de Patañjali – 

“yogaścittavṛttinirodhaḥ”, Yoga-sūtra, 1.2. A primeira tradução é de BARBOSA, 2015; a segunda é de 

GULMINI, 2002. 
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um relaxamento atento e focado. O samādhi (união) é o resultado dessa prática, é a 

fusão da consciência no Si-mesmo transcendente, um estado onde que é descrito como a 

um vislumbre da visão do todo, ou, do aniquilamento do individuo. Dessa forma, 

meditar não se trata de ficar sem pensamentos, ou, sustentar um esforço que impede que 

outros pensamentos surjam, mas de “sustentar uma concentração de corpo inteiro na 

qual todo o ser da pessoa se aquieta” (FEUERSTEIN, 2006, p. 36). Infelizmente, as 

pessoas que lerem estas definições acima poderão ainda não saber como meditar. Esse 

fato indica outra característica essencial da tradição do Yoga: seu caráter iniciático. Por 

isso, o mestre, na prática de yoga, é visto como uma pessoa realizada, designado muitas 

vezes como alguém perfeito (siddha), pois se entende que ele é aquele que manifesta de 

forma imediata a ‘verdade’ que está apenas indicada nos textos sagrados (posto que a 

verdade é uma experiência inefável). “O mestre iluminado, tendo cumprido e realizado 

em si a revelação das escrituras, tem o dom específico de preparar os outros para a 

mesma realização” (FEUERSTEIN, 2006, p. 43). Assim, entende-se que para que a 

pessoa se torne um yogin seja necessário que ela aprenda as técnicas yóguicas 

diretamente de um praticante experiente que, por sua vez, também às tenha aprendido 

de um mestre, que, por sua vez, aprendera com outro mestre, e assim sucessivamente. 

 

 

1.3 Meditação no Yoga-sūtra de Patañjali 

 

 O texto do Yoga-sūtra43 tem por objetivo dar uma noção precisa do que é o Yoga 

e de que maneira se deve praticá-lo, mas não se trata de um manual de posturas, como 

se poderia imaginar. A essência do texto, organizado em torno da meditação, é o ensino 

de como lidar com os mecanismos subjetivos da mente, fortalecendo o discernimento e 

isolando a percepção das perturbações externas. Quanto ao seu tamanho, o texto original 

do Yoga-sūtra é relativamente curto para um trabalho que pretende explicar todo o 

sistema do Yoga. Este surge em um contexto social em que o aprendizado de temas 

complexos devia ser memorizado pelo estudante. Desse modo, sua estrutura linear e 

                                                             
43 A seguir apresenta-se uma análise detalhada dos aspectos da meditação no texto Yoga-sūtra de 

Patañjali. Para tal, utilizaram-se três fontes: as traduções bilíngues e comentadas feitas diretamente do 

texto em sânscrito para a língua portuguesa, de BARBOSA, 2015, e de GULMINI, 2002; e o dicionário 

sânscrito/inglês Monier Williams. As referências ao Yoga-sūtra serão feitas pela sigla “YS”, seguidas do 

número do capítulo e da estrofe, exemplo (YS, 1.2). Destacamos que a singularidade do texto analisado a 

seguir sustenta-se sobre uma cosmovisão na qual o indivíduo é capaz de atingir estados de Ser tais como 

beatitude, liberdade e felicidade por meio de suas próprias ações e esforço. 
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sucinta (que geralmente é recitada como canção ou mantra) servia também para facilitar 

a memorização. Não se conhece a versão original e autêntica desta escritura. Os 

originais em sânscrito podem apresentar pequenas variações na quantidade de linhas 

ainda que o texto seja quase integralmente idêntico. A versão traduzida para o português 

por Barbosa (2015) apresenta 196 sutras (linhas) e sua versão traduzida ocupa 

aproximadamente quarenta páginas. A obra é dividida em quatro capítulos, o primeiro 

“Samādhipādaḥ” descreve o modo pelo qual se assenta a mente de maneira que se 

alcance a condição interna de Samādhi. O segundo capítulo, “Sādhanapādaḥ”, descreve 

as características da mente perturbada e apresenta o método para se conduzir a mente 

até a sabedoria intuitiva. Neste capítulo se encontra o caminho de oito passos do Yoga 

(Aṣṭaṅga-Yoga), que é dividido em: Yama44, Niyama45, Āsana46, Prāṇāyāma47, 

Pratyahara48, Dhārana49, Dhyāna50 e Samādhi51. O terceiro capítulo “Vibhūtipādaḥ” 

começa com a definição do Samyama: nos oito passos do yoga (Aṣṭaṅga) os três 

últimos passos são os componentes da meditação (Dhārana, Dhyāna e Samādhi), que 

são chamados de samyama. Em seguida, ainda no terceiro capítulo, se apresentam os 

resultados que se obtém pela transformação da mente através da meditação. O último 

capítulo, “Kaivalyapādaḥ”, descreve mais detalhadamente os tipos de movimentos das 

categorias da mente (consciência, percepção e julgamento) e aponta a direção para o 

isolamento na perfeita unidade (kaivalya) que é o objetivo final do Yoga. 

                                                             
44 Yama, ou refreamentos (coisas que não se deve fazer). São princípios éticos para harmonia com os 

outros: “não ferir”, “não roubar”, “não mentir”, “moralidade” e “simplicidade”. Na cosmovisão do yoga, 

incorrer nestes hábitos não implica em castigo divino, mas no desperdício da energia vital e na produção 

de sofrimento para si e para os outros. 
45 Niyama são as “observâncias” (coisas que se deve fazer). São princípios para a harmonia consigo 

mesmo: “pureza”, “contentamento sem bases externas”, “esforço”, “estudo” e “fé”. 
46 Posturas. 
47 Exercícios de controle da respiração e do Prāṇā, que é a energia vital. 
48 “Abstração dos sentidos” ou “interiorização”. O praticante pode verificar a qualidade de sua 

concentração mediante o pratyahara, termo que geralmente se traduz por “retração dos sentidos” ou 

“abstração”, mas que preferimos traduzir por “faculdade de libertar a atividade sensorial da influência dos 

objetos exteriores” [...] a autonomia realizada por intermédio do pratyahara permite ao yogin 

experimentar uma tríplice técnica que os textos chamam de samyama. Este termo designa as últimas 

etapas da meditação yóguica, os últimos três “membros do Yoga” (yoganga), que são: a concentração 

(dhāraṇā), a meditação propriamente dita (dhyana) e o êxtase (samadhi) (ELIADE, 1996 [1972], p. 70). 
49 Dhāraṇā (da raiz dhr, conservar fechado) é a concentração da mente, pode ser traduzida como: ato de 

manter, suportar, aguentar mediante esforço, reter boa memória, exercitar a concentração, entendimento, 

intelecto, firmeza, fixidez, retidão; In: DICITIONARY Monier Williams. 
50 O termo Dhyāna é traduzido por “meditação”. No texto de Patañjali é definida assim “Dhyāna é a 

continuidade da atenção em um único objeto, com convicção” (Y.S. 3.2; In: BARBOSA, 2015). 
51 O termo designa o estado mais elevado que se obtém pela meditação, no dicionário Monier Williams é 

definido assim: união, unificação, ligação ou combinação, realização, conclusão, completude, 

harmonização, concordância, intensa absorção ou espécie de transe, concentração dos pensamentos, 

profunda ou abstrata meditação, intensa contemplação de qualquer objeto particular (no intuito de 

identificar o contemplador com o objeto escolhido). 
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Figura 1: Diagrama sobre os oito passos do yoga (Aṣṭaṅga-Yoga). 

 

Os oito passos do Yoga 
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Fonte: Criada pelo autor. 

  

 As primeiras linhas do Yoga-sūtra indicam a mente (citta) e afirmam que yoga é 

o recolhimento das atividades da mesma52. Em seguida estes dois conceitos 

apresentados (a mente e suas atividades), vão sendo explicitados através da descrição 

dos tipos de atividades da mente. Segundo o texto, as atividades da mente são de cinco 

tipos: evidência (pramana), inventividade (viparyaya), imaginação (vikalpa), sono 

(nidrā) e memória (smṛti). Cada uma delas é apresenta em detalhes no texto. Tais 

atividades representam a totalidade das possibilidades da experiência (mente) humana, 

ou seja, em qualquer situação possível uma pessoa sempre estará desempenhando uma 

destas atividades. Patañjali afirma que pela prática do recolhimento das atividades da 

mente se obtém o desapego (vairāgya) por qualquer objeto perceptível pela consciência, 

ou seja, por todos os objetos que possam surgir no interior de qualquer uma destas cinco 

atividades mentais: evidência, inventividade, imaginação, sono e memória. “O desapego 

é o discernimento sob comando daquele que está livre da sede do domínio objetivo das 

coisas vistas e ouvidas por tradição” (YS, 1.15, trad. GULMINI, 2002); “O desapego é 

o sinal da vontade perfeita daquele que está indiferente aos objetos já vistos ou dos 

                                                             
52 “Yogaścittavṛttinirodhaḥ”, Yoga-sūtra, 1.2.; “Yoga é o recolhimento das atividades da mente” (trad. 

BARBOSA, 2015), ou “yoga é a supressão dos movimentos da consciência” (trad. GULMINI, 2002). 

Samyama 

Aplicações mentais 

associadas ao corpo 

Princípios éticos e 
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quais se ouviu falar” (YS, 1.15, trad. BARBOSA, 2015)53. Tradicionalmente, cada uma 

destas frases não deveria ser apenas lida, mas, memorizadas e estudada longamente por 

meio da meditação. Pode-se notar a semelhança entre esta passagem e a instrução de 

meditação apresentada antes no Kaṭa Upaniṣad54. O recolhimento (nirodha) das 

atividades da mente (vṛtti) se dá pela prática do empenho em concentrar a consciência 

com indiferença ao que quer que surja, eliminando as atividades mentais. A este 

empenho denomina-se “aplicação mental” (abhyāsa55) (Y.S. 1.12 e 13), e é deste 

exercício que surge o desapego (vairāgya).  

 A passagem YS, 1.17 dá margem para a interpretação de que o processo de 

meditação não pode ser descrito pelo jargão “meditar é esvaziar a mente”: o termo 

samprajñāta56 é traduzido como “conhecimento intenso57”, ou “saber intuitivo58”, e 

surge a partir de quatro fatores da consciência: raciocínio ou deliberação (vitarka), 

suposição (vicāra), alegria (ananda) e percepção da própria individualidade (asmitā). 

No YS, 1.18 o texto afirma que há um tipo de conhecimento intuitivo (samprajñāta), 

que se obtém pela meditação, após o yogue ter recolhido/cessado as atividades da 

mente. O texto afirma que meditando com a mente calma o praticante pode acessar a 

sabedoria que brota desta calma silenciosa. Samprajñāta é resultante dos hábitos 

mentais (samskāra) “cultivados a partir da disciplina (abhyāsa) na experiência da 

ausência (virāma)”59; em outra tradução: Samprajñāta se obtém pela “disciplina 

(abhyāsa) sobre a cognição da cessação (virāma)”60. Nesta passagem destacamos as 

palavras abhyāsa e virāma, que indicam a aplicação da mente sobre o fenômeno da 

inatividade interna, que advém do esforço pela cessação das atividades da mente 

(meditação). Assim, podemos conceber que meditar não seria apenas tranquilizar a 

mente de seus pensamentos, mas obter insights e conhecimento intuitivo a partir desta 

estado interno de calma que advém do ‘silêncio’ (virāma61). Em resumo: a experiência 

de virāma surge após a mente ter suas atividades acalmadas, e a partir dessa experiência 

                                                             
53 Texto original: dṛṣṭānuśravikaviñayavitṛṣṇasya vaśīkārasañjñā vairāgyam. 
54 “Mas aquele que tem compreensão e cuja mente é sempre segurada firmemente, os seus sentidos estão 

sob controle, como bons cavalos de uma carruagem”. (Kaṭa Upaniṣad, III, 5, 6, in: NAVLAKHA, 2000); 
Texto original: tasyendriyāṇyavaśyāni duṣṭāśvā iva sāratheḥ.  
55 BARBOSA, 2015 traduz abhyāsa como “disciplina”, e GULMINI, 2002 como “esforço na 

estabilidade”. A tradução como “aplicações mentais” tem um sentido mais literal e foi feita a partir do 

dicionário Monier Williams.  
56 Discriminar, caracterizar, discernir, saber precisamente; in: Monier Williams. 

 57 BARBOSA, 2015. 
58 GULMINI, 2002. 
59 Tradução de BARBOSA, 2015 
60 Tradução de GULMINI, 2002. 
61 “Experiência da ausência”, ou “cognição da cessação”. 
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surge um saber intuitivo (samprajñāta). Nos versos Y.S. 1.23 e 1.24 o texto afirma que 

o Samprajñāta também pode ser obtido “pela entrega ao comandante interior 

[Iśvara62]”. Este “comandante interior” seria uma expressão da consciência 

despreocupada em relação ao resultado das ações, ou seja, uma consciência não 

individualista nem egoica, que se sustenta pelo simples fato de existir e se projeta para 

além da moralidade. A nível de instrução de prática, o verso YS 1.21 fornece o seguinte 

observação yogue: “[O samprajñāta] está próximo [quando há] intensas 

inquietações63”. Na continuidade do texto, mais detalhes sobre a prática da meditação 

são fornecidos através da descrição dos nove obstáculos que surgem e dispersam a 

mente de seu esforço de unificação. São eles: doença, apatia, dúvida, torpor, preguiça, 

desinteresse, noções incertas, realização imprópria e instabilidade (YS, 1.30, trad. 

BARBOSA, 2015). O Yoga-sūtra afirma que, quando esses dispersadores surgem eles 

produzem “desconforto”, “desespero” e “agitação dos membros” (YS. 1.31, trad. 

BARBOSA, 2015). Para evitar ou superar os obstáculos que surgem e dispersam a 

mente, o texto recomenda que se pratique o assentamento64 da mente diante dos cinco 

tipos de atividades da mente65 (Y.S. 1.32):  

 

Quando a destruição de seus movimentos é produzida, ocorre a fusão 

da consciência com o perceptor, o instrumento de percepção ou o 
objeto percebido, assim como um cristal límpido parece tingido pelo 

que lhe está próximo (Y.S. 1.41; trad. GULMINI, 2002). 

 

O que surge com [o assentamento da mente] é aquele colorido da 
atividade enfraquecida [de citta], como se fosse [o colorido] de um 

cristal preciso, que está [ao mesmo tempo] lá no percebedor, na 

percepção e no objeto percebido (Y.S. 1.41; trad. BARBOSA 2015). 

 

 Ao final do primeiro capítulo, o texto expressa que este estado de consciência, 

caracterizado pelo assentamento da mente, não é totalmente um “não pensar” 

indefinido, mas um estado de consciência pacífico e focado que é acompanhado do 

pensamento lógico/linguístico (vitarka), nele, porém, estão ausentes os juízos de valor e 

reflexões abstratas e conceituais (vicara) (Y.S. 1.42). A seguinte passagem confirma 

este ponto: “O método para eliminar [avidya] é uma determinação mental contínua, 

                                                             
62 Tradução de GULMINI, 2002.  
63 Tradução de BARBOSA, 2015. 
64 “Prasādana” (Y.S. 1.33), o termo significa “pacificar”, “acalmar”, “assentar”; in: Dicionário Monier 

Wiliiams. 
65 Segundo o texto, os cinco tipos de atividade da mente são: evidência (pramana), inventividade 

(viparyaya), imaginação (vikalpa), sono (nidrā) e memória (smṛti). 
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provida de discernimento” (Y.S. 2.26; trad. BARBOSA, 2015, p. 89). O texto afirma 

que tendo-se praticado o assentamento da mente, surge o samādhi com semente (sabījaḥ 

samādhiḥ), ou seja, o samādhi que tem por base aplicações mentais, esforços e objetos 

da consciência. Conforme o praticante adquire experiência, quando a mente se habitua a 

expressar naturalmente este estado assentado, partindo apenas de seu recolhimento 

interno (nirodha) então surge o samādhi sem semente (nirbījaḥ samādhiḥ). A 

motivação do yogue em desempenhar esforços e disciplina na aplicação que busca um 

estado de consciência transcendente é tamanha, que até mesmo a dimensão da Ética é 

vista como campo para a prática do yogue, que se movimenta neste campo como 

alguém que pratica exercícios de autotransformação. Segundo o texto, é possível 

entender que o exercício de uma ética pessoal frente aos impulsos internos, produz 

serenidade na consciência: “a serenidade da consciência resulta do desenvolvimento da 

benevolência em relação aos domínios do prazer, compaixão em relação aos domínios 

da dor, alegria diante da virtude, e indiferença diante do vício” (YS 1.33, in: GULMINI, 

2002, p. 186). No capítulo dois, “Sādhanāpadaḥ66”, consta a definição do termo 

meditação (dhyāna), como sendo a atividade de assentar a mente em seu estado original. 

De acordo com o texto, este exercício tem o poder de destruir as cinco variedades de 

aflições: ignorância, o sentido de autoafirmação (ego), o desejo, a aversão e o apego à 

vida (Y.S. 2.3; trad. GULMINI, 2002), “tais aflições, quando sutis, são evitadas com o 

retorno da consciência ao estado original. A meditação evita os movimentos da 

consciência (vṛtti)” (Y.S. 2.10, 11; trad; GULMINI, 2002). Na passagem Y.S. 3.7 fica 

claro que a meditação é como uma essência para todas as práticas do Yoga, neste 

sentido o texto afirma que o Samyama67 é um pressuposto em todas as práticas (aṅga) 

do Yoga: “Os três são, para os aṅgas anteriores, um aṅga interno” (BARBOSA, 2015, 

p. 101); “O trio é o componente interno em relação aos precedentes” (GULMINI, 2002, 

p. 295). Esta passagem refere-se ao caminho de oito passos do Yoga (Yama, Niyama, 

Āsana, Prāṇāyāma, Pratyahara, Dhārana, Dhyāna e Samādhi), assim o que se afirma é 

que a prática do Samyama (Dhārana, Dhyāna e Samādhi) está pressuposto nos passos 

precedentes. Isso é o mesmo que dizer que a essência do Yoga é a meditação e que 

todas as práticas do Yoga devem ser feitas com meditação. A transformação que a 

mente de um meditante deve atingir é inefável, o conhecimento que se obtém 

intuitivamente (samprajñāta) ao se contemplar a mente calma não é comunicável. 

                                                             
66 Sobre o termo Sādhanā ver nota “2”. 
67 O termo Samyama designa os três componentes da meditação: Dhārana, Dhyāna e Samādhi. 
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Ainda assim, Patañjali faz alusão a tal estado descrevendo-o como sendo semelhante 

àqueles instantes de supressão que se pode vislumbrar pela meditação, e que pelo hábito 

e repetição (samskāra), pouco a pouco o praticante vai eliminando os hábitos que 

produzem dispersão da mente, e cultivando os hábitos que produzem tranquilidade e 

recolhimento, aumentando a duração da experiência dos instantes de supressão dos 

movimentos da consciência.  

 

A transformação de supressão é correlata da consciência nos instantes 
de supressão; trata-se da superação das impressões latentes de 

manifestação e da aparição das impressões latentes de supressão (Y.S. 

3.9, in: GULMINI, 2002, p. 307). 

  

 A passagem citada acima pode ser dividida em duas partes. Na primeira parte 

temos dois objetos conceituais: “a transformação de supressão” e “a consciência nos 

instantes de supressão”. O texto afirma que a transformação que a mente de um 

meditante deve atingir é semelhante ao que o yogue experimenta nos instantes de 

supressão dos movimentos da consciência, que o praticante acessa em sua meditação. A 

segunda parte desta citação afirma: “trata-se da superação das impressões latentes de 

manifestação”, ou seja, essa transformação da mente consiste na substituição dos 

hábitos de atenção dispersa, pela progressiva “aparição das impressões latentes de 

supressão”, ou seja, da aparição cada vez mais habitual dos estados de calma (supressão 

dos movimentos da consciência). Portanto, o Yoga-sūtra comunica que a transformação 

da consciência é a gradual substituição dos estados de consciência marcados por 

“atividades mentais” (vṛtti), pelos estados de consciência de “supressão das atividades 

mentais” (nirodha). Sobre a diferenciação entre o estado de consciência que tem a 

presença das vṛtti e o estado de cessação ou supressão (nirodha), dois conceitos 

importantes aparecem na passagem Y.S. 3.11, são eles sarvārthatā e ekagrata. 

Sarvārthatā significa “distração”, “atender à tudo”, e caracteriza a mente dispersa, que 

dá sua atenção a tudo o que acontece. Enquanto ekagrata significa “em um único 

ponto”.  No Y.S. 3.11 consta: “A transformação de integração [samādhi] é a ascensão 

do unidirecionamento [ekagrata] e a eliminação do multidirecionamento da consciência 

[sarvārthatā]” (Y.S. 3.11; in: GULMINI, 2002, p.307); “A destruição da distração 

[sarvārthatā] e o cultivo do estado de concentração em um único ponto [ekagrata] é a 

transformação e citta68 pelo samadhi” (Y.S. 3.11; in: BARBOSA, 2015, p. 103). Dito de 

                                                             
68 A palavra citta significa “mente”. 
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outra forma, o samādhi é a transformação da mente dispersa em uma mente focada. 

Após esta análise da concepção de meditação segundo o texto Yoga-sūtra de Patañjali, 

as três primeiras linhas do texto em questão talvez apareçam ao leitor como um grande 

resumo de toda esta obra: 

 

1. Eis os postulados mais elevados do Yoga. 

2. O yoga é o recolhimento das atividades da mente. 

3. Então “aquele que vê” [drastr o percebedor] se manifesta em sua 
natureza autêntica (Y.S. 1. 1, 2 e 3; trad. BARBOSA, 2015)69. 

   

 Desde o início do Yoga-sūtra fica claro que meditar não se resume em apenas 

“esvaziar a mente”, mas, cultivar a calma na mente de modo que seja possível 

vislumbrar uma “natureza autêntica” (svarūpa). É de extrema importância salientar que 

o processo pressupõe o raciocínio (vitarka) e a não aceitação de dogmas. Firmando-se 

sobre esse pressuposto, o texto de Patañjali afirma que da manifestação de svarūpa 

(natureza autêntica) brota um tipo específico de conhecimento intuitivo (samprajñāta) 

que é justamente o hábito mental que irá transformar a consciência, tomando 

gradualmente o lugar dos movimentos da consciência (vṛtti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
69 Texto em sânscrito: “atha yogānuśāsanam yogaścittavṛttinirodhaḥ draṣṭuḥ svarūpe'vasthānam”. 
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CAPÍTULO II – A MEDITAÇÃO NO BUDISMO 

 

 Yoga e budismo são tradições que se influenciaram mutuamente, e isso se reflete 

também na semelhança de objetivos e métodos de meditação que expressam estas 

distintas tradições. O surgimento do budismo antecede, em cerca de quatrocentos anos, 

o texto clássico de Patañjali, ainda assim, formas de Yoga arcaico foram ensinadas 

àquele que se tornaria o desperto (Buddha). Isso porque o Yoga Sutra é, notoriamente, 

um compilado de técnicas yogues que já eram amplamente difundidas na época de sua 

compilação. 

 Feuerstein afirma que as doutrinas do budismo exerceram uma influência 

significativa sobre muitas escolas do Hinduísmo e inclusive sobre a tradição yogue. O 

Buddha certamente estudou junto aos adeptos que ensinavam formas arcaicas de Yoga. 

Patañjali, por sua vez, bebeu nas fontes intelectuais do budismo Mahāyāna 

(FEUERSTEIN, 2006, p. 214). O que todas essas diferentes tradições tinham em 

comum era a paixão pela realização espiritual e pela experimentação yogī de um 

potencial oculto no corpo e na mente do ser humano (FEUERSTEIN, 2006). Na 

concepção budista, assim como para todas as formas de Yoga, a liberação das amarras 

do saṃsāra só poderia ser obtida como resultado de um esforço pessoal acompanhado 

de uma concreta compreensão da realidade. Na história do pensamento indiano as 

escolas filosóficas que cultivaram algum tipo de meditação, fossem elas compostas por 

yogīs bramânicos, yogīs budistas, ou outros, representavam este posicionamento 

filosófico de que na relação com a Verdade, de um ponto de vista ontológico, a 

racionalidade é apenas uma ferramenta ou etapa, mas não o meio principal de acesso à 

Verdade. Para a liberação do engano não bastaria uma explicação teórica abstrata, nem 

uma evasão em um esforço ascético qualquer, mas sim: compreender através da 

experiência da Verdade. Deste modo, a meditação exerce a função de elo que efetua a 

ligação do humano (temporal, finito, individual) com o Verdadeiro (atemporal, 

transcendente) (ELIADE, 1996). Durante o período que se situa entre o surgimento do 

Vedānta (1500 a.C.)70 – momento marcado pelo surgimento das Upaniṣad – e o 

surgimento do Yoga Clássico (aproximadamente 200 a.C.)71, em meio à efervescência 

cultural das tradições com tendências para o ascetismo, a renúncia e a meditação, na 

                                                             
70 Data fornecida por FEUERSTEIN, 2006 [1998]. 
71 Segundo GNERRE, 2011. 
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Índia, surge o budismo (em torno de 528 a.C.)72. A história do budismo começa com a 

figura histórica de Siddhārtha Gautama, príncipe do clã dos Shakyas73 que 

provavelmente viveu entre 563 a.C. até 483 a.C., tendo morrido aos oitenta anos de 

idade. Assim, o que se apresentou até este ponto da presente pesquisa, configura os 

elementos da cultura e da filosofia indiana em meio aos quais o budismo nasceu. A 

seguir, passamos a contemplação da biografia do Buddha. 

 Aos vinte e nove anos, desconfiado de que a insatisfatoriedade e o sofrimento 

em relação à existência não eram fatores superáveis através do conforto material nem 

pelo amparo de uma vida protegida e confortável74, confiante de que o tédio, a tristeza, a 

doença e a morte o alcançariam inevitavelmente, Siddhartha renunciou ao mundo, à 

vida de príncipe e à paternidade e passou a viver como um asceta mendicante, condição 

em que permaneceu por cerca de seis anos. No início de seu caminho como meditante, 

Siddhārtha praticava asceses e mortificações (Tapas), a renúncia ao mundo (Samnyāsa), 

meditações (Yoga) e “foi um yogin dedicado à concentração meditativa e dotado de um 

talento singular para praticá-la” (FEUERSTEIN, 2006, p. 212). Em seu 

desenvolvimento como yogī, Gautama aproximou-se de dois mestres famosos que são 

mencionados pelo nome no cânone pāli75. O primeiro foi Ārāda Kālāma (pāli: Ālāro 

Kālāmo), da cidade de Māgadha. Ele tinha trezentos discípulos e ensinava um tipo de 

yoga upanishádico que tinha por objetivo final a identificação com a “esfera do nada” 

ou “esfera sem objetos” (ākimcanya-āyatana). Eliade descreve sua doutrina como um 

Samkhya76 pré-clássico. Gautama realiza completamente este ensinamento e Ārāda 

                                                             
72 Seguindo a premissa de que Siddhārtha tenha nascido em 563 a.C. ( FEUERSTEIN, 2006) e atingido o 

nirvāṇa aos 35 anos, a data do surgimento dos ensinamentos do Buddha estaria situada em 528 a.C.. 

Contudo, as datas exatas do nascimento e da iluminação do Buddha são incertas, e esta é uma data 

estimativa. Diferentes escolas apresentam datações com até cem anos de divergência, por exemplo, a 

escola Theravada do Sri Lanka reconheceu o dia da lua cheia de maio de 1956 como o 2500° aniversário 

da iluminação do Buda, ou seja, oferece como data da iluminação o ano de 544 a.C.. De todo modo, 

mesmo considerando as divergências entre historiadores sobre a data precisa, sob um olhar histórico 

amplo o Budismo parece ter começado no espaço de tempo situado entre o surgimento das Upaniṣad e do 

Yoga Clássico. 
73 Por isso também chama-se o Buddha pelo nome “Shakyamuni” (sábio dos Shakyas). 
74 Tal qual a concepção ascético/metafísica presente na Kaṭa Upaniṣad: Naciketas responde, quando lhe 

são oferecidos “filhos, netos, longa vida, ouro, cavalos, elefantes, mulheres lindas e até mesmo a posição 

de rei”: “tudo o que foi sugerido por vós, dura apenas até o dia seguinte. Por outro lado, tudo isso exaure 

o vigor dos órgãos sensoriais, encurtando a vida. Ó Yama, ficai com os cavalos, os elefantes, as 

dançarinas, o poderoso reino” (Kaṭa Upaniṣad, I, 26, tradução de TINÔCO, p.159). 
75 O Cânone Pāli é o conjunto de textos mais antigos sobre os ensinamentos do Buddha. O nome pāli se 

refere à língua em que estão originalmente escritos. A referência sobre os nomes dos mestres serem 

citados no cânon é de FEUERSTEIN, 2006. 
76 O Samkhya é um dos seis darśana (sistemas filosóficos, visões de mundo) da ortodoxia hindu e é 

considerado um sistema irmão do Yoga. Enquanto o Samkhya prioriza a investigação lógico-causal e 
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Kālāma oferece-lhe a co-liderança da sua ordem de ascetas. Mas, percebendo que ainda 

não havia chegado a mais alta realização, Siddhārtha recusa a oferta. Seu segundo 

mestre, Udraka Rāmaputra, da cidade de Vaiśālī, tinha setecentos discípulos. Ele 

ensinava a doutrina da identificação com a “esfera nem de consciência nem de 

inconsciência” (naiva-samjñā-asamjñā-āyatana) que talvez corresponda ao nirvikalpa-

samadhi, e também expunha os fundamentos e as finalidades do Yoga. Da mesma 

maneira, este mestre reconhece que Gautama alcançara a mesma realização que ele 

ensinava, e novamente Siddhārtha recusou partilhar de autoridade sobre uma 

comunidade de ascetas e mudou-se para Urubilvā onde permaneceu por seis anos 

praticando austeridades, meditando e combatendo as paixões do corpo. Neste período, 

ainda seguindo por caminhos ascéticos, jejuou quase até a morte. De acordo com o 

relato mítico, passados os seis anos, Gautama percebe que a mortificação tornara seus 

membros débeis e que isso não conduziu à liberação que ele buscava. Então, após comer 

uma tigela de arroz que lhe foi ofertada, rompendo com seus votos ascéticos, Siddhartha 

voltou a meditar e obteve uma intuição em samādhi sobre o pensamento que ficaria 

conhecido como “Caminho do Meio”. Este postula a doutrina de que o caminho que 

conduz à iluminação (liberação frente ao saṃsāra), não é a abnegação incondicional 

ascética nem a entrega aos prazeres sensuais, mas a via média entre os extremos. Após o 

insight sobre o “caminho do meio” Siddhartha obteve a iluminação que buscava em 

apenas uma noite de meditação, tornando-se o Desperto (Buddha), assim, passou 

novamente a pedir esmolas para comer, vivendo como um andarilho por cerca de 

quarenta e três anos, durante os quais, segundo a tradição, apresentou oitenta e quatro 

mil ensinamentos (FEUERSTEIN, 2006; ELIADE, 1996). Após sua iluminação, o 

Buddha procurou seus antigos mestres Ārāda Kālāma e Udraka Rāmaputra, a fim de 

expor-lhes suas descobertas, mas eles já haviam morrido. Então ele procurou os cinco 

ascetas com quem ele praticava, e que o abandoram quando ele aceitou a tigela de arroz. 

Ao encontrar seus companheiros colocou em movimento, pela primeira vez, a roda do 

dharma77, juntos eles formaram a primeira comunidade budista (saṃgha), que 

posteriormente chegou a ter mais de mil monges.  

                                                                                                                                                                                   
filosófica, o Yoga tem sua ênfase na prática e na experiência. Eles quase sempre se expressam juntos, 

constituindo as sādhanas  (práticas) das diferentes tradições. 
77 A palavra dharma significa “lei”, e se refere à explicação da estrutura e funcionamento da realidade. Os 

ensinamentos do Buddha são chamados de Buddhadharma. Existe uma outra acepção de “dharma” muito 

presente no conjunto de  textos que reúnem as proposições filosóficas do budismo no Canône Pāli 

(Abhidharma), é dharma significando “instante de consciência”. 
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 Do ponto de vista conceitual, a doutrina budista faz uma análise impiedosa ao 

brahmanismo, recusando a existência de um puruṣa78 ou de um ātman. Em textos 

budistas como o Dhamapada, o personagem79 do Buddha nega a possibilidade de 

discorrer sobre qualquer princípio absoluto e nega também a possibilidade de uma 

experiência, mesmo que aproximativa, de um suposto “verdadeiro Si” (o ātman). Em 

termos de meditação, isto significa dizer que o objetivo mais elevado da prática 

meditativa, no budismo, não é a experiência do ātman, e sim o despertar para a natureza 

de vacuidade inerente a todas as coisas80. O que torna ambos, bramanistas e budistas, 

próximos no âmbito filosófico, é o fato de oferecem posicionamentos não dualistas81 

que se assemelham na medida em que apontam para o que seria a “verdadeira natureza 

de todas as coisas”. De um lado, na tradição do brahmanismo, se diz que esta essência 

metafísica é o ātman ou Brahman: “aquilo que nunca morre”, “sendo maior e menor do 

que qualquer coisa não se origina nem dá origem a nada”, “que é perpétuo e anterior a 

tudo82”. De outro lado, o budismo afirma que a essência de todas as coisas, consiste no 

fato de que nada nem ninguém possuí existência em si ou essência. Isto significa dizer 

que qualquer ente (uma pessoa, um lugar, um objeto, uma memória, etc) sempre é 

percebido a partir do aparelho sensorial e cognitivo do observador, assim como sempre 

existe a partir de um recorte psicológico do observador. Ou seja, ao perceber algo o 

nosso organismo representa, substantiva, adjetiva o que é percebido. O observador 

influencia o que é observado, visto que ele observa parcialmente a partir de seus órgãos 

individuais. Isto é o mesmo que dizer que, tudo o que a pessoa percebe das coisas é o 

                                                             
78 Princípio anímico, espírito, alma, fonte original do universo; in: DICTIONARY Monier Williams. 
79 É bastante provável que o Buddha histórico tenha existido, em todo caso, nesta pesquisa, quando 

citamos as palavras do Buddha, nos referimos ao personagem que aparece nas obras canônicas do 

budismo, que por sua vez, remete à pessoa real do Buddha histórico. 
80 A concepção de que tudo é vacuidade é uma ideia tardia no Budismo, que surgirá no budismo 

Mahāyāna, como é explícito no prajñāpāramitā-hṛdaya-sūtra “a forma é o vazio, como o vazio é a forma. 

Da forma não é separado o vazio, do vazio não é separada a forma [...] exatamente assim são a sensação, 

a percepção, a intenção e a consciência” (in: Antologia Budista; trad. Fabricio Possebon, p. 101). Escolas 

budistas mais antigas, como a Sarvāstivāda, defendem que apenas o ātman é vazio e não forma, sensação, 

percepção, vontade e consciência. 
81 A questão sobre a “não dualidade” refere-se a sensação natural, comum a todos os seres humanos, de 
haver uma imediata distinção entre o que é o indivíduo e o que é o mundo, os objetos e os outros. Tal 

percepção contrasta com o resultado das reflexões filosóficas indianas sobre não dualidade, em que se 

afirma que sujeitos e objetos são (ontológica e epistemológicamente) partes da mesma coisa: na tradição 

vedântica  é o conceito de brahman que representa a unidade do todo; na tradição budista, é a vacuidade. 

Eis a distinção entre os termos utilizados para “não dual” em sânscrito “Advaya” e “Advaita”: Advaya é 

uma doutrina budista, não dualista, da escola Madhyamaka, de caráter epistemológico. Enfatiza a 

distinção entre os extremos “é” e “não é”, “ser” e “devir”, etc.; Advaita é uma doutrina vedântica que 

reflete sobre o conhecimento de uma entidade não diferenciada: Brahman, caracteriza-se como uma 

abordagem ontológica (ANDRADE, 2015). 
82 Kaṭa Upaniṣad, II, 18 e 20; tradução de TINÔCO, p. 163 
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que ela é capaz de perceber. Ou seja, um ser humano não percebe o infravermelho sem a 

ajuda de ferramentas. Assim como um quadro é bonito ou feio de acordo com o 

observador. Além disso, na visão budista, qualquer ente é o resultado da soma de causas 

temporárias, quando as causas cessam, os entes cessam. Por exemplo, uma vela é a 

soma da cera e do pavio. Conforme as causas da vela somem, a vela deixa de existir. 

Estas proposições constituem a doutrina da Originação Interdependente e da 

Impermanência.  

 O estudo dos Cinco Skhandas é de grande importância para a compreensão da 

doutrina budista. Segundo Bikkhu Bodhi  

 

Os cinco agregados são o principal conjunto de categorias que o 

Buddha emprega para classificar os fenômenos físicos e mentais 

constituintes da existência pessoal. O que é chamado de indivíduo, 
pessoa ou ser vivo, não é nada além da combinação desses cinco tipos 

de fenômenos, os quais não são em si mesmos entidades substanciais, 

mas acontecimentos evanescentes que estão conectados em um 

processo contínuo de surgimento e desaparecimento (Bikkhu Bodhi, 
2015, in: Antologia Budista).  

 

 Os cinco skandha83 são rūpa (forma corporal, composta pelos cinco elementos: 

terra  (solidez), água (coesão), fogo (calor) e vento (movimento)). O skandha da forma 

compreende o lado físico da existência e incluí os fenômenos materiais e derivados da 

matéria através das cinco sensibilidades (olhos, ouvidos, nariz, língua e corpo) e de seus 

objetos correspondentes (forma, som, cheiro, gosto e tato). O lado mental da existência 

é compreendido pelos quatro agregados restantes.  Vedanā são as sensações afetivas que 

surgem a partir do contato mental para com os objetos. As sensações podem ser 

agradáveis, dolorosas ou neutras. Saṃjñā é a percepção ou sensação de formas, sons, 

cheiros, gostos, tato e objetos mentais. Não se deve confundir, o objeto que é percebido 

é o agregado da forma, a percepção é o agregado Saṃjñā, ou seja, o processo sensorial 

e mental que reconhece, registra e categoriza os objetos da percepção. Saṃskāra divide-

se também nos seis tipos de volições, isto é, volição com relação aos objetos de olhos, 

ouvidos, nariz, boca, corpo e mente). As volições estão diretamente vinculadas à ação e 

ao hábito comportamental (karma).  Em resumo, o agregado nomeado como saṃskāra 

refere-se às marcas mentais que impulsionam o desejo. Vijñāna é consciência, 

compreensão, ou pensamento e também divide-se em consciência em relação a olhos, 

                                                             
83 Segundo o dicionário de sânscrito, Monier Williams: divisão, parte, agregado, multiplicidade, os cinco 
objetos do sentidos; entre os budistas, são os cinco elementos que constituem o ser,  
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ouvidos, nariz, boca, tato e objetos mentais. Os cinco agregados aparecem separados na 

sistematização budista, mas não podem ser separados de fato, já que sua ocorrência é a 

simultaneidade funcional que produz o evento experiencial, ou seja, os instantes de 

consciência. Assim, compreende-se que os cinco agregados estão presentes em qualquer 

experiência. Por ocorrerem de modo tão interligado, tão intimamente agregados, é que 

ocasionam a ilusão do “eu”, e com a ilusão do eu surge o apego, que por sua vez é a 

semente de todo os sofrimento. A fim de dissipar a ilusão do “eu” (ātman) o Buddha 

descreveu a experiência humana dividindo-a em cinco agregados. De acordo com sua 

filosofia, ao perceber que o “eu” (ātman) não possuí identidade com os agregados o 

praticante decepciona-se, cansa-se da vida mundana e do empenho em satisfazer o “eu” 

por meio dos skandhas (Bikkhu Bodhi, 2015, in: Antologia Budista; Dicionário de Sânscrito 

Monier Williams). 

 É possível dizer a nível de sistematização que as práticas de meditação no 

budismo são muito semelhantes às do yoga, e têm em geral dois objetivos principais: 

acalmar a mente e contemplar doutrinas que ensinam sobre a natureza de vacuidade da 

realidade. Ambos objetivos estão conectados à questão da superação do sofrimento. No 

budismo, entende-se que a origem do sofrimento é a ignorância (avidya), termo que se 

refere à visão fundada na dualidade entre sujeito e objeto e que produz o apego ao 

“meu”, ao “eu” e ao “meu eu”. Em seu comentário ao Anattalakkhaṇa Sutta, Bhikkhu 

Bodhi argumenta que: 

 

Em seu primeiro sermão, o Buddha aludiu aos cinco agregados, em 

sua análise da nobre verdade do sofrimento, quando declarou: Em 
resumo, os cinco agregados do apego são sofrimento (Bikkhu Bodhi, 

2015, in: Antologia Budista, p.77). 

 

 O pensamento budista coloca o apego como origem do sofrimento, enquanto a 

origem do apego é a ilusão da existência do ātman: “a ignorância consiste no 

surgimento do conceito de ātman84”. Isto significa que ao meditar, os budistas não 

buscam a experiência do ātman (que é Brahman, assim como uma onda é o próprio 

Oceano), mas, a experiência da ausência de um Eu, a visão da Originação 

Interdependente e da Vacuidade. Bhikkhu Bodhi classifica o ātman, a noção de Eu, 

como: 

                                                             
84 SatyasiddhiSastra, Capítulo 127: A respeito da Ignorância. 
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A mais fundamental de todas as compreensões errôneas, que coloca o 

eu como estabelecendo alguma relação com os cinco agregados, os 
quais compreendem a personalidade psicofísica. Sob a dominação da 

opinião sobre a personalidade, continuamente tomamos um ou outro 

dos cinco agregados como “eu” ou “meu” e esse apegar-se a noções 
de “eu” mantém-nos presos à roda de nascimento e morte repetidos 

(Bhikkhu Bodhi, 2015, in antologia budista, p. 79). 

 

 O budismo afirma que os entes não possuem essência, que são impermanentes e 

insubstanciais, e que por isso o apego conduz inevitavelmente ao sofrimento, visto que 

a impermanência conduz sempre a dissolução do que quer que seja. Ainda assim, a 

teoria budista não nega a realidade das experiências de vida. Na filosofia budista, o 

ātman é compreendido como algo que é criado naturalmente na experiência humana, e 

aparece na forma de seres, lugares, coisas, nomes, etc.. Ou seja, há um movimento 

mental que entre as formas percebidas, distingue entes separados e unitários providos de 

existência e características próprias. O argumento budista, por outro lado, afirma que o 

mesmo fenômeno pode ser percebido e considerado como algo diferente conforme a 

multiplicidade de observadores. Por exemplo, a mesma pessoa pode ser considerada boa 

ou má, ao mesmo tempo, por pessoas diferentes. Este raciocínio indica que as coisas 

não têm características essenciais, e que tudo é essencialmente Vacuidade85 (śūnyatā) e 

Originação Interdependente (pratītyasamutpāda)86. As mentes envoltas em avidya 

estruturam-se sobre a “concordância nominal” e sobre a “designação verbal”, e a partir 

daí operam de acordo com as regras de um universo restrito, isto é, a partir de estruturas 

lógicas e simbólicas, recortes, que pressupõem objetivos, noções de urgência, sucesso e 

fracasso, bem e mal e a existência de entes fixos (ātman). Este processo produz a 

sensação de solidez do sofrimento. Este seria o processo sutil por traz da produção das 

aparências da assim dita realidade:  

 

                                                             
85 śūnyatā (vacuidade) é o conceito que surge para indicar o estado de transformação constante (falta de 

existência inerente), que é a essência de tudo o que aparece como realidade. Assim, os entes que 

nomeamos sempre vêm a ser, mas de modo impermanente e desvanescente. Esta visão da realidade 
incorre na impossibilidade lógica de existência autônoma e fixa de qualquer ente. Para o pensamento 

budista, os entes apenas surgem quando causas se manifestam e desaparecem quando causas cessam. 
86 A tese da Originação Interdependente (pratītyasamutpāda) afirma que toda e qualquer coisa 

(fenômeno, ente, etc.) não pode ser compreendida separada do conjunto de causas que a constituem. O 

que existe, existe em relação a algo. O observador surge em relação a um lugar, pessoas, objetos e demais 

referenciais externos, ao passo que um lugar surge para um observador com carcterísticas tais como belo, 

agradável, insuportável, horrível, etc., aspectos que podem vir a ser de modo tão múltiplo quanto o 

número de observadores, pois, de acordo com o pensamento budista, a Originação do que vem a 

existência se dá de modo Interdependente entre sujeito e objeto. Isto é o mesmo que afirmar que a 

realidade, como a conhecemos, não é externa, mas existe sempre na dependência da mente. 
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“O ignorante concorda com a designação verbal, mas não existe aí 

nem o eu nem o meu. Existe apenas a agregação dos dharmas a que 
denominamos convencionalmente de pessoa. Como o ignorante não 

possui discernimento, ele faz surgir o conceito de ātman” 

(HARIVARMAN, Satya-Siddhi-Sastra). 

 

 A palavra “dharma” que aparece neste trecho, se refere a qualquer cognição ou 

instante da consciência. Dessa maneira, os textos budistas rejeitam as conclusões 

filosóficas das especulações que aparecem nas Upaniṣad: o postulado de brahmam, 

Deus, alma, espírito puro, absoluto, imortal, eterno, idêntico ao ātman. Segundo Eliade, 

para o budismo esse dogma traria o risco de satisfazer a inteligência e, por conseguinte, 

impedir o homem de despertar (ELIADE, 1996). A posição radical do budismo clássico 

em relação à doutrina do ātman é explicitada em textos como o Anattalakkhaṇa Sutta, 

cujo título significa “o ensinamento sobre a ausência de sinais do eu permanente 

(ātman)”. Este sutra apresenta um diálogo do Buddha com seus monges no qual ele 

afirma:  

 

A forma material, bhikkhus, não é um ‘eu’87. Se a forma material, 

bhikkhus, fosse um ‘eu’, ela não conduziria às doenças, e seria 

possível dizer quanto à forma material: ‘que minha forma material 
seja assim; que minha forma material não seja assim’. Mas, bhikkhus, 

por que a forma material não é um ‘eu’, ela conduz às doenças e não 

se pode dizer quanto ao corpo: ‘que minha forma material seja assim; 

que minha forma material não seja assim’ (Anattalakkhaṇa Sutta). 

 

 Nesta passagem o Buddha está explicitando a ausência de relação direta entre a 

noção de “eu” e os skandhas, ou seja, o eu não é os skandhas. Nos parágrafos seguintes, 

o mesmo é afirmado sobre os outros skandhas, defendendo-se o ponto de vista de que as 

sensações, percepções, atividades volitivas e consciência também não são o “eu” nem 

têm relação com ele. Então o Buddha questiona: “as formas materiais são permanentes 

ou impermanentes?”, “Impermanentes”, os monges respondem; “o que é impermanente 

é insatisfatório ou é felicidade?”, “Insatisfatório”, respondem os monges. “Então, sobre 

aquilo que é impermanente, insatisfatório, que tem a natureza da mudança, é apropriado 

dizer: ‘isto é meu, isto sou eu, este é o eu?”, (ou seja, ele está perguntando se é 

apropriado chamar aquilo que é impermanente e insatisfatório de ātman) “Certamente 

que não, venerável”, respondem os monges. “O mesmo pode ser dito sobre sensações, 

percepções, volições e consciência”, afirma o Buddha no Anattalakkhaṇa Sutta: 

                                                             
87 No texto original o objeto de negação é o ātman, “Rūpaṃ, bhikkhave, anattā”, literalmente traduz-se “a 

forma, monges, não tem ātman”.  “Anattā”, do Pali, traduz-se para o sânscrito como “anātman”. 
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Dessa forma, bhikkhus, qualquer forma material, sensações, 

percepções, atividades volitivas, consciência, sejam do passado, futuro 

ou presente, internas ou externas, grosseiras ou sutis, medíocres ou 
excelentes, distantes ou próximas, todas devem ser assim 

consideradas: ‘isto não é meu, isto não sou eu, este não é o eu’. Assim 

vendo, bhikkhus, o nobre discípulo bem instruído se cansa da forma 
material, das sensações, das percepções, das atividades volitivas, da 

consciência. Cansado, ele se desapaixona; desapaixonado ele se 

liberta; liberto, surge o conhecimento de que está liberto. E ele sabe: 
‘O nascimento foi destruído, a vida santa foi levada à perfeição, o que 

devia ser feito foi feito, nada há além deste estado’ (Anattalakkhaṇa 

Sutta). 

 

 Quando a última frase afirma “nada há além desse estado” revela-se o 

pressuposto de que a teoria filosófica discutida nesta passagem deve ser testada e 

confirmada através da meditação, e que a contemplação da doutrina correta conduz o 

praticante até o estado mais elevado, para além do qual não há outros estados. A 

meditação (sânscrito: dhyāna, pāli: jhāna) aparece no budismo como um meio para a 

experiência mística88, uma via de acesso às realidades supra-sensíveis. Sobre a 

meditação no budismo Eliade afirma “essa experiência yóguica preparava o monge para 

uma “alta ciência” (abhijñā) cujo fim último era o nirvāṇa” (ELIADE, 1996, p.148). A 

diferença filosófica do budismo em relação ao vedanta aparece explicitamente se forem 

comparados os conteúdos da resposta de Yama, o Deus da morte, na Kaṭa Upaniṣad, 

para a pergunta “o que acontece com a pessoa depois da morte?”, com a reflexão sobre 

esta questão apresentada no texto budista Kālāma Sutta. Na Kaṭa Upaniṣad, Yama 

responde que o ātman, a essência do ser, não morre quando o corpo morre (Kaṭa 

Upaniṣad, II, 18, 20; tradução de TINÔCO, p.163). No Kālāma Sutta o Buddha evita  

falar em termos absolutos, abstendo-se de afirmar a existência ou não existência da 

alma. Afirma que aquele discípulo que torna sua mente livre de inimizade e má-

vontade, incorruptível e pura, conquista quatro verdades: 1) de que se há outro mundo, e 

                                                             
88 “Historicamente, a palavra “mística” tem sido recorrentemente definida e compreendida, no ocidente, 

por contraste e em relação a outras manifestações culturais e cognitivas humanas, geralmente àquelas que 

rondam a racionalidade, sejam elas modalidades e matizes coloridas da colorida e rica paleta especulativa 
ocidental como a filosofia, a ciência e até mesmo a arte. Todavia, felizmente, na Índia, mística e razão 

jamais brigaram. [...] A experiência da unidade é um resultado de uma soteriologia”. Para entender o que 

vem a ser uma soteriologia, recorremos ao termo “método, do grego, ‘meta’ + ‘hódos’: um caminho para 

atingir um lugar ou alguma finalidade” que implica um télos”. Assim, uma soteriologia é um método cujo 

conjunto de expedientes objetiva criar as condições de possibilidade para a realização de uma unicidade 

ontológica fundamental que, numa linguagem ocidental, poder-se-ia designar por uma experiência 

mística. Esta definição note-se, instrumentaliza toda e qualquer expediente ou prática dita “soteriolígica” 

(oração, meditação, reflexão, leitura, canto, peregrinação etc.) como meio para algo além dela mesma, 

vale dizer, para uma experiência sui generis que tradicionalmente recusa-se a definições: a experiência 

mística (ANDRADE, 2015, p. 26 e 27). 
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“se ações boas e más geram frutos e produzem resultados, é possível que, com a 

dissolução do corpo, após a morte, eu surja em um bom destino, num mundo celestial”; 

2) de que se não houver outro mundo, e “se ações boas e más não geram fruto e não 

produzem resultados, ainda assim, precisamente aqui, nesta própria vida, eu vivo feliz, 

livre da inimizade e da má-vontade”; 3) se o mal recai sobre quem o pratica, esse 

discípulo não terá o mal recaindo sobre si; 4) e se o mal não recai sobre quem o pratica, 

ainda assim, nesta vida ele tem suas ações livres do mal (Kālāma Sutta, trad. Ricardo 

Sasaki; in: Antologia Budista, 2015, p. 33). Apesar dessa diferença conceitual entre a 

“união mística” dos brahmanistas e o “acesso à verdades supra-sensíveis” dos budistas, 

o que se diz sobre o Buddha se parece muito com o que se diz sobre o “liberto em vida” 

(jīvan-mukta) não budista” (ELIADE, 1996, p.145).  

 A reflexão sem dogmas é um tema incentivado pela figura do Buddha no Sutta 

aos Kālāmas. Neste texto, o Buddha chega à cidade dos Kālāmas, Kesaputta, onde os 

cidadãos explicam que diversos sāmanas89 que ali chegam, constantemente elucidam as 

próprias doutrinas e menosprezam as doutrinas de outros. Então os Kālāmas solicitam 

ao Buddha que lhes forneça critérios para julgar quem são os que falam verdades e os 

que falam falsidades. A resposta do Buddha apresenta tanto um incentivo de caráter 

filosófico como yóguico e pragmático:  

 

Venham, Kālāmas. Não se baseiem em tradição oral, em linhagem de 
ensinamento, em ouvir dizer, em coleção de textos, na lógica, no 

raciocínio inferencial, em cognição raciocinada, na aceitação de uma 

noção após ponderar sobre ela, na aparente competência de um orador, 
ou porque pensam: ‘O asceta é nosso professor’. Mas quando 

souberem por vocês mesmos: ‘Estas coisas são prejudiciais; estas 

coisas são recrimináveis; estas coisas são censuráveis pelo sábio; estas 
coisas, se empreendidas e praticadas, levam ao dano e ao sofrimento’, 

aí então devem abandoná-las (Kālāma Sutta). 

  

 Ao recomendar que confiem em algo unicamente quando souberem por si 

mesmos, o Kālāma Sutta dá margem para a interpretação de uma exortação a um saber 

intuitivo que não é de base “lógica”, de “raciocínio inferencial”, “cognição raciocinada” 

nem por “confiança no orador”, mas talvez um conhecimento que surge da mente 

calma, tal como o Samprajñāta dos Yoga-sūtra de Patañjali. Neste sentido é que 

Feuerstein afirma “o nirvana não é um tema de conversa, mas algo a ser descoberto pela 

experiência direta” (FEUERSTEIN, 2006, p. 213).  

                                                             
89 Quietos, contemplativos. 
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  No budismo se entende que existem duas categorias de kleśa90, aqueles que 

podem ser superados pelo estudo, reflexão e compreensão racionais, e aqueles que só 

podem ser superados através da meditação. A compreensão desta divisão de caminhos é 

essencial para compreender ao meditação budista: o caminho da visão (darśanamarga) 

que é  o caminho da superação dos kleśa pela inteligência e pelo estudo. E o caminho do 

cultivo (bhāvanamarga), que é a via da superação dos kleśa através da experiência 

meditativa. Eliade afirma que existem muitas provas atestando que o Buda relacionava 

sempre o conhecimento teórico a uma experiência meditativa de tipo yóguica.  

 

O conhecimento não valia muito por si mesmo, enquanto não se 

“tornasse realidade” na experiência pessoal de cada um [...] Todas as 
verdades reveladas pelo Buda devem ser praticadas à maneira 

yóguica, isto é, meditadas e experimentadas (ELIADE, 1996, p. 152). 

 

 Por isso a comunidade budista não só gerou uma quantidade grandiosa de 

estudiosos e eruditos em diversos países como também produziu um sem-número de 

grandes yogins e adeptos considerados iluminados que periodicamente regeneraram a 

base espiritual do budismo, testando os ensinamentos, verificando sua legitimidade, e 

tornando-se mestres reconhecidos por terem realizações yogīs (FEUERSTEIN, 2006). 

Uma instrução de meditação preservada no Cânone Pāli do budismo, e pela escola de 

budismo Theravāda, intitula-se Satipaṭṭhāna91 e é dividida em quatro estados psíquicos 

chamados jhāna92, termo que no sânscrito corresponde à palavra, dhyāna. Dessa 

maneira, a expressão quatro jhānas pode ser lida com o significado: quatro meditações.  

Os quatro jhāna se caracterizam, respectivamente, (1) pela contemplação do corpo, (2) 

contemplação das sensações, (3) contemplação da mente e (4) contemplação dos 

dhammas. Neste contexto, o termo dhamma (dharma, no sânscrito) pode ser entendido 

como proposições filosóficas. No Satipaṭṭhānasutta, cada um dos jhānas é dividido em 

várias contemplações. A contemplação dos dhammas, por exemplo, é dividida em cinco 

contemplações: (1) obstáculos mentais, (2) os cinco agregados da mente (ou skhandas: 

forma, percepção, volição e consciência), (3) as esferas dos sentidos, (4) os fatores do 

                                                             
90 Pronuncia-se “klesha”. Este termo significa perturbação, aflição, obstáculo, limitação, e se refere aos 

automatismos da mente que aprisionam o ser humano na ignorância (avidya). Este termo assemelha-se 

àquele utilizado na tradição do Yoga: vṛtti, os movimentos da consciência, que é também um conceito 

muito importante dentro do Yoga Sutra de Patanjali, talvez herdado justamente desses textos budistas 

mais antigos. 
91 O termo Satipaṭṭhāna significa “presença de atenção plena”; é composto etimologicamente pelo termo 

pāli “Sati” (smṛti, no sânscrito) que significa: “relembrar”, “retomar”, “manter em mente”; e pelo termo 

Paṭṭhāna, que significa “apresentar”. 
92 Nesta sessão utilizaremos os termos em pāli, e não em sânscrito, visto que os textos estudados são do 

canône pāli. 
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despertar e (5) as quatro nobres verdades. A seguir, todos os jhānas e suas subdivisões 

serão analisados detalhadamente.  

 O Satipaṭṭhāna-sutta93 (Majjhima Nikaya 10), traduzido por Beisert com o título 

Os Fundamentos da Atenção Plena, trata-se de um texto composto por volta do século 

III a.C. O trecho seguinte, que fala sobre meditação da atenção plena, é uma estrofe 

deste sutra que se repete várias vezes ao longo do texto, e descreve o modo de se 

praticar a meditação: 

 

Ele permanece contemplando o corpo como um corpo internamente, 

externamente, tanto interna quanto externamente... Ele permanece 
independente, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana 

(Satipaṭṭhāna-sutta).  

 

 Essa passagem se repete de forma idêntica nos parágrafos 7, 9, 11, 13 e 15. Ao 

ler este texto, o leitor é convidado a ouvir o ensinamento do Buddha, que na ocasião 

estava entre os Kurus, numa cidade chamada Kammasadhamma. Então, ele se dirige a 

seus monges para ensinar-lhes sobre o caminho direto para a purificação dos seres, para 

superar a tristeza e a lamentação, para o desaparecimento da dor e da angústia e para 

realizar o nibbāna (nirvāṇa em sânscrito) (Satipaṭṭhāna-sutta).  Logo nas primeiras 

linhas anuncia-se que este caminho consiste na prática de meditação sobre os quatro 

fundamentos da atenção plena: contemplar corpo, sensações, mente e objetos mentais. 

Ao longo do Satipaṭṭhāna-sutta apresenta-se detalhadamente o modo como cada um 

destes quatro fundamentos devem ser contemplados em meditação. A seguir, este 

detalhamento será apresentado, e também mais dois outros suttas serão consultados: 

Sāmaññaphala e o Poṭṭhāpada Sutta. 

 

 

 2.1 Meditação segundo três suttas budistas 

 

A primeira parte do Satipaṭṭhāna-sutta descreve o primeiro jhāna, que se 

caracteriza pela contemplação do “corpo como corpo”, isto é, não o corpo como o corpo 

do ‘Eu’, ou como parte constituinte do ‘Eu’, mas apenas o corpo como um corpo que se 

manifesta naquele momento, mas que é impermanente e desprovido de essência 

                                                             
93 O termo Sutta, em pāli, corresponde ao termo Sutra em sânscrito, esta palavra significa “fio”, ou 

“sutura” e é utilizada para indicar especificamente os textos espirituais que contém ensinamentos. 
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metafísica. O texto ensina seis formas de meditação com foco sobre o corpo, cujo 

objetivo é analisar o corpo minuciosamente com a intenção de dissipar a delusão de um 

eu (ātman) como agente do movimento corporal. A seguir serão descritas estas seis 

formas de contemplação.  

 (1) Atenção Plena na Respiração: antes de tudo, o texto dedica um cuidado para 

com as disposições preliminares para a prática de meditação. No sutta em questão o 

Buda recomenda que o monge se dirija para uma floresta, à sombra de uma árvore ou a 

um local isolado e sentando-se de pernas cruzadas, mantendo o corpo ereto e 

estabelecendo a plena atenção à sua frente, então ele pode praticar a atenção plena na 

respiração deste modo: “ele inspira com atenção plena e justa, ele expira com atenção 

plena e justa” (Satipaṭṭhāna-sutta). O texto recomenda que continuamente, o praticante 

permaneça observando a qualidade de sua respiração: se está curta compreende ‘eu 

respiro curto’, se está longa compreende ‘eu respiro longo’. Ao mesmo tempo, com 

muita paciência e atenção, o meditante deve focar a sua atenção sobre a sensação de 

experienciar o corpo e também de tranquilizar seu corpo. O corpo deve ser observado 

internamente, externamente ou ambos; deve-se contemplar os fenômenos que surgem 

no corpo, que desaparecem no corpo, ou ambos; ter plena consciência da existência do 

corpo. Resumidamente, a Atenção Plena na Respiração se constitui de quatro 

posicionamentos de mente sobre o corpo, que despertam a atenção consciente sobre 

fatos do corpo naquele instante. Estes quatro posicionamentos de mente são: (1) a 

constatação de que “inspiro e respiro”; (2) a constatação da qualidade desta respiração: 

ou é curta, ou é longa, por exemplo; (3) a constatação de que existe a experiência do 

corpo; e (4) a constatação de que “inspiro tranquilizando a formação do corpo” 

(Satipaṭṭhāna-sutta).  

 (2) Atenção Plena diante das Quatro Posturas Corporais: consta no 

Satipaṭṭhāna-sutta o seguinte. Caminhando, o monge deve compreender ‘estou 

caminhando’, estando em pé compreende ‘estou em pé’, e assim igualmente quando 

estiver sentado compreende ‘estou sentado’, estando deitado compreende ‘estou 

deitado’. “Ele compreende a postura do corpo conforme for o caso” (Satipaṭṭhāna-

sutta). Este modo de meditar parece estender a prática da meditação para fora da postura 

sentado de pernas cruzadas, e implica em que o praticante, antes de qualquer coisa que 

faça, esteja sempre praticando a atenção plena em relação às disposições de seu corpo. 

 (3) Atenção plena sobre as Atividades do Corpo: aqui, são descritas diversas 

possibilidades de atividades corporais tais como: olhar para frente ou desviar o olhar, 



 
 

58 
 

dobrar ou estender os membros, falar ou permanecer em silêncio, mastigar, defecar, 

caminhar, dormir, acordar. Este conjunto de verbos parecem querer abarcar o todo, ou 

significar que a todo o momento o que quer que o corpo faça, aquele que queira praticar 

de acordo com o que o personagem do Buda descreve nos suttas, deve agir com plena 

atenção sobre aquilo que faz, o que quer que seja. 

 (4) Atenção Plena sobre as Partes do Corpo e suas “Coisas Repulsivas”: 

contempla-se corpo dos pés até a cabeça, e da cabeça aos pés, constatando que este 

corpo é limitado pela pele e repleto de coisas “repulsivas” tais como pelos, cabelos, 

dentes, carne, coração, fígado, intestinos, conteúdo do intestino, conteúdo do estômago, 

fezes, bílis, fleuma, pus, sangue, gordura, lágrimas, muco, urina... da mesma maneira 

que alguém contemplasse um saco cheio com diversos tipos de grãos e os discernisse. 

  (5) Atenção Plena sobre os Elementos no Corpo: não importando a posição ou a 

postura em que o corpo se encontra, o Satipaṭṭhāna-sutta recomenda, no décimo 

segundo parágrafo, que o meditante contemple os elementos no corpo da seguinte 

forma: “Neste corpo há o elemento terra, o elemento água, o elemento fogo, e o 

elemento ar” (Satipaṭṭhāna-sutta). 

 (6) Atenção Plena sobre a Decrepitude e a Morte: esta etapa é subdividida em 

quatro contemplações: (1) primeiramente, neste sutta, o personagem do Buddha ensina 

a meditar como se o praticante visse um cadáver jogado em um cemitério poucos dias 

após a morte, inchado e esvaindo matéria, que ele compare seu corpo com aquele, 

compreenda que o seu próprio corpo também possui a mesma natureza daquele, se 

tornará igual e não está isento deste destino; (2) como se visse um cadáver sendo 

devorado por aves, lupinos e vários tipos de vermes compara seu corpo com aquele; (3) 

como se visse um esqueleto com carne e sangue, unido por tendões, um corpo 

desmembrado e ossos já separados do conjunto do corpo, o meditante compara seu 

corpo com aquele e compreende que possuí a mesma natureza; (4) como se visse ossos 

amontoados, apodrecidos e esfarelados, virando pó, compreende que seu corpo possui a 

mesma natureza que aquele. Encerra-se aqui a análise sobre as seis contemplações sobre 

o corpo do primeiro jhāna “Contemplação do corpo como um corpo”, e a seguir, inicia-

se a análise sobre o segundo jhāna.  
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Figura 2: monge budista contemplando a impermanência. 

 

Fonte: website: http://www.theravada-dhamma.org.  

 
 

Figura 3: Monges do budismo Theravāda meditando diante de ossos humanos.  
 

 

Fonte website: dhammawheel.com.  

  

 Estas imagens revelam a profundidade de comprometimento da comunidade 

budista, que ainda hoje conserva vivos os ensinamentos práticos (yóguicos) e não 

apenas a filosofia teórica.  

 O segundo jhāna é a contemplação das sensações (vedanā) como sensações. 

Assim, o texto descreve que o meditante, quando sente uma sensação prazerosa 

compreende ‘eu sinto uma sensação prazerosa’, quando sente uma sensação dolorosa 

compreende ‘eu sinto uma sensação dolorosa’. E quando sente uma sensação nem 
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prazerosa nem dolorosa ele a compreende desta mesma maneira, com plena consciência. 

Assim o texto enuncia uma série de categorias de sensações que o praticante deve 

contemplar com atenção plena e sem apegos: prazerosa, dolorosa, nem prazerosa nem 

dolorosa, prazerosa mundana, prazerosa não mundana, dolorosa mundana, dolorosa não 

mundanda, nem prazerosa nem dolorosa mundana, nem prazerosa nem dolorosa não 

mundana.  

 O terceiro jhāna consiste na contemplação da mente (citta) como mente. Esta 

meditação não é direcionada para os conteúdos dos pensamentos, mas para o 

comportamento mental. Dessa forma o texto prescreve que aquele que medita no 

caminho ensinado pelo Buddha “compreende a mente afetada pelo desejo como mente 

afetada pelo desejo e a mente não afetada pelo desejo como mente não afetada pelo 

desejo” (Satipaṭṭhāna-sutta). A estrutura textual se repete sendo trocado apenas o termo 

desejo pelos termos raiva e delusão, ou seja: “compreende a mente afetada pela raiva 

como mente afetada pela raiva, e a mente não afetada pela raiva...”, e assim por diante. 

Após elencar esses três atributos da mente (desejo, raiva e delusão) são apresentadas as 

condições que a mente pode manifestar ou não: “o meditante compreende a mente 

contraída como mente contraída, e a mente distraída como mente distraída” da mesma 

forma compreende a mente transcendente ou não transcendente, superável ou não 

superável, concentrada ou não concentrada e, por fim, liberada ou não liberada 

(Satipaṭṭhāna-sutta). 

 O quarto jhāna consiste na contemplação dos Dhammas (Objetos Mentais) como 

Dhammas. Segundo Beisert94, o termo polimorfo “Dhamma” significa tanto a totalidade 

dos fenômenos mentais quanto os ensinamentos do Buddha tais como os cinco 

Khandhas (“Skhandas”, em sânscrito) ou as Quatro Nobres Verdades (cattāri 

ariyasaccāni, pāli; catvāri āryasatyāni, sânscrito). Dhamma, deste modo, pode ser 

compreendido como “objetos mentais”. Nesta sessão do Satipaṭṭhāna-sutta são 

apresentados os cinco objetos mentais para contemplação: (1) Os Cinco Obstáculos 

(pancanivaraṇa): desejo sensual, má vontade, preguiça e torpor, inquietação e 

ansiedade, remorso e dúvida95. O texto afirma que havendo no praticante algum desses 

                                                             
94Fonte: BEISERT, Michael. Notas ao Satipaṭṭhāna-sutta, disponível em: 

http://www.acessoaoinsight.net/sutta/MN10.php 
95 O desejo sensual surge ao dar atenção sem sabedoria a objetos atraentes, e é superado pela 

contemplação das coisas repulsivas; a má vontade surge ao dar atenção sem sabedoria a um objeto que 

causa aversão, e é abandonada com a meditação do amor-bondade; a preguiça e o torpor surgem através 

da submissão ao tédio e à preguiça, e são abandonados com o despertar da energia; inquietação e 

ansiedade surgem ao dar atenção sem sabedoria para a tranquilidade; a dúvida surge ao dar atenção sem 
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obstáculos, ele deveria praticar meditação da seguinte forma: ‘existe tal e tal obstáculo 

em mim’, e não havendo tais obstáculos ele compreenderia ‘não existem tais obstáculos 

em mim’. (2) Os Cinco Agregados (forma, sensação, percepção, volição, consciência), o 

praticante deve meditar assim sobre cada um dos agregados ‘essa é a forma, essa é sua 

origem essa é sua cessação’, ‘essa é a sensação, essa é sua origem, essa é sua cessação’ 

e assim sucessivamente. (3) As Seis Bases Internas e Externas (olho e formas, ouvido e 

sons, nariz e aromas, língua e sabores, corpo e tangíveis, mente e objetos mentais). 

Sobre a seis bases internas e externas, a instrução de meditação se dá assim: 

  

Ele compreende o olho, ele compreende as formas e ele compreende o 

grilhão que surge na dependência de ambos; ele também compreende 

como surge o grilhão que ainda não surgiu, como se abandona o 
grilhão que já surgiu e como o grilhão abandonado não surgirá no 

futuro” (Satipaṭṭhāna-sutta). 

 

E assim sucessivamente com cada uma das seis bases. (4) Os Sete Fatores da 

Iluminação: 1) iluminação da atenção plena, 2) investigação dos fenômenos, 3) 

iluminação da energia, 4) iluminação do êxtase, 5) iluminação da tranquilidade, 6) 

iluminação da concentração, 7) iluminação da equanimidade. A meditação sobre estes 

fatores é indicada desta maneira no Satipaṭṭhāna-sutta: estando presente no praticante o 

fator da iluminação da atenção plena ele compreende ‘o fator da atenção plena está 

presente em mim’, não estando presente ele compreende que não está presente, e 

também compreende como estimular o fator da iluminação da atenção plena que não 

está estimulado e como este fator, havendo sido estimulado alcança a sua plenitude 

através de seu desenvolvimento. E assim com cada um dos sete fatores. (5) As Quatro 

Nobres Verdades: o sofrimento como a essência desta vida, a causa da origem do 

sofrimento, a possibilidade de cessação do sofrimento e o caminho que conduz à 

cessação do sofrimento, estas são As Quatro Nobres Verdades, que são contempladas 

como verdades. Esta é uma doutrina de extrema importância no budismo, pois resume a 

filosofia e o método budistas. A quarta, das Quatro Nobres Verdades apresenta O Nobre 

Caminho Óctuplo, um sistema organizacional que resume o método de vida ensinado 

pelo Buddha: 

 

 

                                                                                                                                                                                   
sabedoria a assuntos suspeitos e é abandonada através do estudo, investigação e inquérito (Bikku Soma 

Thera, The Way of Mindfullness, 1998, p. 119-130, disponível em http://accesstoinsight.org). 
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Figura 4: O Nobre Caminho de Oito Passos 

 

O Nobre Caminho Óctuplo  

 
 

Fonte: imagem criada pelo autor. 

 

 Uma explicação mais detalhada sobre o Nobre Caminho Óctuplo pode ser 

encontrada no Samyutta Nikaya LVI.1196. Encerra-se aqui a análise sobre o sutta  

satipaṭṭhāna. 

 Apesar de o satipaṭṭhāna-sutta ser talvez o texto mais famoso sobre meditação no 

budismo clássico, segundo Eliade (1996), é no Poṭṭhāpada Sutta (Dīga Nikāya, 9) que 

foi formulada muito provavelmente pela primeira vez a técnica da meditação budista 

com base nos quatro jhānas: 

 

Tendo alcançado o primeiro jhana ele permanece nele. E a percepção 

dos sentidos que ele tinha antes cessa e nesse momento está presente a 

verdadeira e refinada percepção de êxtase e felicidade nascidos do 
afastamento. Nessa ocasião ele está perceptivo a esse verdadeiro e 

refinado êxtase e felicidade. Dessa forma algumas percepções surgem 

através do treinamento e algumas cessam através do treinamento. “E 
depois, abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um bhikkhu 

entra e permanece no segundo jhana, que é caracterizado pela 

segurança interna e perfeita unicidade da mente, sem o pensamento 
aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascidos da 

concentração. A sua verdadeira e refinada percepção de êxtase e 

felicidade anterior, nascida do afastamento, cessa, e nesse momento 

está presente a verdadeira e refinada percepção de êxtase e felicidade 
nascidos da concentração. Nessa ocasião ele está perceptivo a esse 

verdadeiro e refinado êxtase e felicidade. Dessa forma algumas 

percepções surgem através do treinamento e algumas cessam através 

                                                             
96 Disponíel em: http://www.acessoaoinsight.net/sutta/SNLVI.11.php. 
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do treinamento.“E depois, abandonando o êxtase, um bhikkhu entra e 

permanece no terceiro jhana que é caracterizado pela felicidade sem o 
êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e 

equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: ‘Ele permanece 

numa estada feliz, equânime e plenamente atento.’ A sua verdadeira e 
refinada percepção de êxtase e felicidade anterior, nascida da 

concentração, cessa, e nesse momento está presente a verdadeira e 

refinada percepção de equanimidade. Nessa ocasião ele está 

perceptivo a essa verdadeira e refinada equanimidade. Dessa forma 
algumas percepções surgem através do treinamento e algumas cessam 

através do treinamento. “E depois, com o completo desaparecimento 

da felicidade, um bhikkhu entra e permanece no quarto jhana, que 
possui nem felicidade nem sofrimento, com a atenção plena e a 

equanimidade purificadas. A sua verdadeira e refinada percepção de 

equanimidade anterior cessa, e nesse momento está presente a 
verdadeira e refinada percepção da atenção plena e a equanimidade 

purificadas. Nessa ocasião ele está perceptivo a essa verdadeira e 

refinada atenção plena e equanimidade purificadas. Dessa forma 

algumas percepções surgem através do treinamento e algumas cessam 
através do treinamento. “E depois, com a completa superação das 

percepções da forma, com o desaparecimento das percepções do 

contato sensorial, sem dar atenção às percepções da diversidade, 
consciente de que o ‘espaço é infinito,’ ele entra e permanece na base 

do espaço infinito. A sua verdadeira e refinada percepção da atenção 

plena e a equanimidade purificadas anterior cessa, e nesse momento 

está presente a verdadeira e refinada percepção da dimensão do espaço 
infinito. Nessa ocasião ele está perceptivo a essa verdadeira e refinada 

dimensão do espaço infinito. Dessa forma algumas percepções surgem 

através do treinamento e algumas cessam através do treinamento. “E 
depois, com a completa superação da base do espaço infinito, 

consciente de que a ‘consciência é infinita,’ ele entra e permanece na 

base da consciência infinita. A sua verdadeira e refinada percepção da 
dimensão do espaço infinito cessa, e nesse momento está presente a 

verdadeira e refinada percepção da dimensão da consciência infinita. 

Nessa ocasião ele está perceptivo a essa verdadeira e refinada 

dimensão da consciência infinita. Dessa forma algumas percepções 
surgem através do treinamento e algumas cessam através do 

treinamento. “E depois, com a completa superação da base da 

consciência infinita, consciente de que ‘não há nada,’ ele entra e 
permanece na base do nada. A sua verdadeira e refinada percepção da 

dimensão da consciência infinita cessa, e nesse momento está presente 

a verdadeira e refinada percepção da dimensão do nada. Nessa ocasião 
ele está perceptivo a essa verdadeira e refinada dimensão do nada. 

Dessa forma algumas percepções surgem através do treinamento e 

algumas cessam através do treinamento (Poṭṭhāpada Sutta). 

 

 Assim, no Poṭṭhāpada Sutta tem-se uma abordagem um pouco diferenciada 

sobre a meditação, apesar de que a essência seja a mesma do Satipaṭṭhāna-sutta. O 

primeiro jhāna surge pela experiência da solidão, o praticante adentra a solitude 

preservando estados psíquicos em que ainda existem reflexão e entendimento. Neste 

estágio da meditação cessam os desejos pelo mundo e surgem, do isolamento, alegria e 
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paz. O segundo jhāna surge quando o praticante faz cessar a reflexão e o entendimento, 

imergindo em concentração. Enquanto no primeiro jhāna, alegria e felicidade brotam a 

partir da experiência de um isolamento acompanhado de reflexão lógica, no segundo 

jhāna, estes mesmos atributos (alegria e felicidade) surgem da concentração desprovida 

de pensamento reflexão e lógica. O texto descreve em detalhes, que, uma pessoa que 

meditasse desta forma permaneceria neste estado, com tranquilidade interior e 

unificação do espírito, sentindo alegria e felicidade nascidas da concentração. No 

terceiro jhāna o meditante abandona as ideias, de felicidade e alegria originadas na 

concentração, e experimenta a alegria e a felicidade que se originam a partir da sensação 

de indiferença. Na descrição do quarto jhāna, aquele que medita, abandonando tanto a 

ideia de descontentamento quanto a ideia de contentamento, acaba por renunciar 

também à felicidade e tristeza, e permanece em pura indiferença, sem gostar ou não 

gostar. Ao completar os estágios meditativos, jhānas, estando livre de dados sensoriais, 

dados da forma e dados de percepções em sua mente, o meditante entra nas bases do 

“espaço infinito”, permanecendo nela e em seguida abandonando-a para entrar na base 

da “consciência infinita”, e por fim, abandonando também esta, entra e permanece na 

base do “nada”.   

 

Figura 5: Os Quatro Jhāna, ou, as quatro fases da meditação. 
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Fonte: imagem produzida pelo autor. 
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 Outro sutta importante para o estudo da meditação no budismo clássico é o 

Sāmaññaphala-sutta. Seu título significa Os frutos da vida contemplativa.  O texto 

relata que o rei Ajatasattu teria perguntado a diversos líderes espirituais a mesma 

questão: qual os frutos da vida contemplativa, visíveis no aqui e no agora, tal qual é 

possível ver os frutos de quaisquer ofícios, frutos tais como o sustento, o conforto e 

felicidade do indivíduo e de sua família. Através do relato das respostas dos diferentes 

sábios, o Sāmaññaphala-sutta aponta algumas doutrinas da filosofia indiana, porém 

nenhuma delas satisfaz o rei Ajatasattu, que acaba por fazer a mesma questão ao 

Buddha, que responde enumerando dez frutos da vida contemplativa. A seguir, 

apresenta-se a descrição destes dez frutos da vida contemplativa. 

(1) Prazer na vida simples, que pode libertar escravos e chefes de famílias, 

pagantes de tributos, de uma vida de servidão, visto que ao adotarem a vida monástica 

além de contentarem-se com o mais simples alimento e abrigo, são também 

reverenciados até mesmo por reis. O que é confirmado por Ajatasattu que na ocasião 

reverencia o Buddha que é um mendicante. (2) O prazer de uma vida virtuosa, livre do 

temor a qualquer perigo e livre da sensação de culpa. (3) Contentamento na 

simplicidade, “igual a um passarinho, aonde quer que ele vá, voa com as asas como seu 

único fardo, está satisfeito com os mantos que protegem o seu corpo e com os alimentos 

esmolados que mantêm o seu estômago” (Sāmaññaphala-sutta). (4) Calma mental, que 

surge da atenção plena. (5) Felicidade na meditação, que nasce da realização dos quatro 

jhānas. (6) Felicidade no Insight. Para descrever este fruto da vida contemplativa 

apresenta-se a seguir o parágrafo 83 do Sāmaññaphala-sutta, com o argumento que 

descreve as doutrinas do não-eu (anātman) e da impermanência (anitya), ou seja, o 

argumento de que o Ser é apenas a experiência transitória de forma, sensação, 

percepção, volição e consciência, mas que nada indica a existência de um eu (ātman), 

uma alma, ou sustentáculo das experiências, que são, de acordo com este raciocínio, 

essencialmente impermanentes:  

 

Com a sua mente dessa forma concentrada, purificada, luminosa, pura, 
imaculada, livre de defeitos, flexível, maleável, estável e atingindo a 

imperturbabilidade, ele a dirige e a inclina para o conhecimento e 

visão. Ele discerne: ‘Este meu corpo composto de forma material, 

consistindo dos quatro grandes elementos, nascido de mãe e pai, 
alimentado com arroz e mingau, está sujeito à impermanência, a ser 

gasto e pulverizado, à dissolução e desintegração, e esta minha 

consciência está apoiada nele e atada a ele (Sāmaññaphala-sutta). 
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(7) Poderes sobrenaturais também são descritos pelo Buddha neste sutta como 

frutos da vida contemplativa, são mencionados: a capacidade de ser um e tornar-se 

vários, e sendo vários, tornar-se um novamente, aparecer e desaparecer, atravessar 

paredes, distâncias e também voar, tocar o sol e a lua e manifestar-se em mundos 

distantes. (8) A capacidade de conhecer o pensamento alheio também é descrita como 

um dos frutos da vida contemplativa, apresentada como a capacidade de “compreender 

as mentes de outros seres e de outras pessoas, abarcando-as com a sua própria mente” 

(Sāmaññaphala-sutta). O texto afirma que aquele que possuí tal poder compreende uma 

mente afetada pelo desejo, compreende uma mente não afetada pelo desejo, afetada pela 

raiva ou sem raiva, deludida ou não, contraída ou distraída, transcendente ou não 

transcendente, superável ou não superável, concentrada ou não concentrada e liberada 

ou não liberada. (9) O fruto de três conhecimentos sobre a existência: relembrar vidas 

passadas, ver o renascimento de outros seres e saber como dar fim ao sofrimento, ao vir 

a ser e à ignorância. (10) Liberação frente ao saṃsāra.  

 Após a exposição dos frutos da vida contemplativa, a meditação dos quatro 

jhānas também é apresentada no Sāmaññaphala-sutta, mas contém algumas diferenças 

de apresentação, se comparada àquela descrição contida no Satipaṭṭhāna-sutta. 

Inicialmente há uma longa sessão sobre a virtude, contendo regras de abstinência para a 

conduta do praticante, tais como: não matar, não roubar, exercer o celibato, falar sem 

promover discórdia, mas sim promovendo a concórdia e a união, não falar de modo 

grosseiro, mas sim gentil, não falar de modo frívolo, e sim moderado, comer apenas 

uma vez ao dia, não usar ornamentos de nenhuma espécie, não aceitar presentes para si, 

se abster de danificar sementes, não frequentar espetáculos de entretenimento, não 

jogar, não ter vaidade, não realizar pequenas tarefas para outrem nem levar mensagens, 

não aconselhar sobre ganhos e outros ainda. Do mesmo modo, o texto afirma que viver 

a vida santa ensinada pelo Buddha não condiz com ganhar a vida por meio de artes tais 

como: leitura de sinas e presságios, interpretação de sonhos, oblações ao fogo, 

sacrifícios, previsões, feitiços, leitura da sorte, previsão de eclipses, invocação de 

divindades, realização de cerimônias, dentre outros. Após estas instruções consta a 

técnica de meditação para contenção dos sentidos, um tipo de prática que serve para 

estimular a habilidade da interiorização enstática. Assim, é apresentada a Nobre 

Contenção das faculdades da visão, audição, olfato, paladar, tato e consciência, que é 

praticada pelo ato de não se agarrar aos detalhes do que aparece aos olhos, nariz, língua, 

tato e consciência, limitando-se apenas em manter a atenção plena sobre essas bases 
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sensoriais, pois, do contrário, com as faculdades “desprotegidas”,  haverá apego a 

detalhes (e por isso experiência de ātman) e “ele será tomado pelos estados ruins e 

prejudiciais de cobiça e tristeza” (Sāmaññaphala-sutta). Em seguida são expostos os 

cinco obstáculos, que também são descritos no Satipaṭṭhāna-sutta e também 

anteriormente neste texto.  

 

Vendo que os obstáculos foram abandonados por ele, ele fica 

satisfeito, satisfeito o êxtase surge. Com o êxtase, o seu corpo se 

acalma. Com o corpo calmo, ele sente felicidade. Sentindo felicidade, 
a sua mente fica concentrada (Sāmaññaphala-sutta).  

 

Como conclusão, primeiramente, constata-se que mesmo que o Caminho do 

Meio no budismo clássico seja uma opção mais flexível diante do ascetismo extremo, 

ele ainda é uma caminho bastante intenso para os costumes de nossa sociedade. O 

percurso budista nos moldes do período clássico envolve diversos graus de ascetismo e 

renúncia. Sobre a meditação, é possível afirmar que os jhānas são basicamente 

constatações lúcidas, e sem julgamento, de como estão, naquele momento, as condições 

do (1) corpo, das (2) sensações, da (3) mente e dos (4) objetos mentais. Afirmar que 

essa é a meditação budista em si seria ignorar toda a diversidade das diferentes tradições 

que se afirmam budistas e cultivam técnicas e conhecimentos sobre estilos de 

meditação. Por outro lado, a prática das quatro meditações (jhāna) apresentada aqui, por 

consistir em uma doutrina canônica muito antiga, é amplamente conhecida e influente, 

sendo assim um tema essencial para este estudo que busca uma compreensão sobre o 

que vem a ser a meditação, histórica e filosoficamente. 

 

 

2.2 A Expansão do Budismo e sua Chegada ao Tibete 

 

 Após a morte do Buddha, a saṃgha97 se reuniu para lembrar e registrar os 

ensinamentos de seu mestre. O resultado desse encontro culminou na edição do Cânone 

Pāli. Este é talvez o texto mais importante do Budismo, historicamente, visto que é o 

primeiro registro textual que conserva aquilo que foi dito pelo Buda histórico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Divide-se em três partes que em seu conjunto são conhecidas como Tipitaka, no pāli ou 

Tripitaka, em sânscrito, que significa “três cestos”. Os três cestos são as três classes de 

                                                             
97 Comunidade de seguidores e praticantes dos ensinamentos do Buddha.  
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textos que constituem o Canône: o Vinaya (regras para os monges e monjas), os Sutta 

(diálogos do Buda) e o Abhidamma (a súmula das proposições filosóficas da doutrina 

budista). Uma segunda reunião da comunidade budista, para discutir o estatuto do 

Canône, foi realizada cerca de cem anos mais tarde. E posteriormente ainda um terceiro 

concílio foi realizado a fim de definir a ortodoxia da doutrina budista e excluir as seitas 

consideradas heréticas. Dessa maneira o budismo foi transmitido e continuado pelos 

alunos do Buda. Posteriormente esses textos começaram a ser traduzidos para os 

idiomas chinês e tibetano. Assim, consideram-se hoje, como sendo fontes originais dos 

textos budistas, as versões do Cânone (Tipitaka) em Pāli, Chinês e Tibetano.  

 As diferentes escolas budistas que surgiram após o parinirvāṇa98 do Buda, entre 

dos séculos VI a.C. e I d.C., são o grupo de tradições que compõem o pensamento do 

Budismo Clássico. A partir do século I d.C. começa a surgir uma classe diferente em 

meio as tradições budistas até então conhecidas, um movimento filosófico que ficou 

conhecido como Budismo Mahayana. Esta classificação é comumente diferenciada 

através dos nomes, Hiynayana (para o budismo clássico) e Mahayana para o budismo 

do período medieval. Porém, essa classificação é errônea e pejorativa (MONTEIRO, 

2015). O termo Hinayana significa “caminho estreito”, enquanto Mahayana seria o 

“grande caminho”. O termo “caminho estreito” intenciona designar as comunidades 

budistas que não têm engajamento social, na qual os praticantes dedicam seus esforços 

apenas ao estudo e meditação, com o único objetivo de atingir a iluminação, enquanto o 

Mahayana, o grande caminho, seria o caminho altruísta no qual a iluminação é buscada 

através da compaixão e da ação compassiva e socialmente engajada. Ainda assim, o 

fenômeno cultural a que se denomina “Mahayana”, é importante demais para a história 

do budismo, e este termo se entrelaça com inúmeras questões essenciais. Portanto, 

devido às convenções, nos estudos budistas torna-se um tanto inevitável o uso deste 

termo. Por outro lado, o termo Hinayana pode ser substituído pelo conceito Budismo 

Clássico, que designa o período após a morte do Buddha, em que constituíram-se 

dezoito linhagens de votos monásticos, das quais apenas três existem ainda hoje: 

Theravāda (no sudoeste asiático), Dharmagupta (no leste asiático) e Mūlasarvāstivāda 

(no Tibete e Ásia Central), tradições que foram importantíssimas para a preservação e 

continuidade do budismo até os dias de hoje (BRENAND, 2016; MONTEIRO, 2015). 

  

                                                             
98 Morte do corpo físico e entrada no “nirvana após a morte”. 
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Todas as quatro tradições tibetanas compartilham a linhagem 

Mūlasarvāstivāda de votos de noviços para monges e monjas e votos 
completos para monges, e todas as quatro também têm praticantes 

leigos. Entretanto, assim como na tradição Theravāda, a 

Mūlasarvāstivāda não mais tem monjas com ordenação completa — 
elas somente podem ser encontradas na escola Dharmagupta — uma 

vez que a linhagem de ordenação nunca foi transmitida no Tibete 

(Berzin, sem data)99. 

 

 De acordo com Berzin, todos os monges tibetanos são Sarvāstivādins, 

independente da tradição a que pertençam (Gelug, Kagyu, Sakya ou Nyingma), visto 

que a única linhagem de votos monásticos que foi disseminada no Tibete foi a 

Sarvāstivāda. Se os dois tipos de tradições budistas (Clássico e Mahayana) não podem 

ser diferenciados pelo seu engajamento social, por outro lado eles se distinguem tanto 

nos aspectos rituais, artísticos, místicos e também na interpretação de certas doutrinas 

filosóficas. As escolas do budismo Clássico têm como uma de suas características 

filosóficas fundamentarem-se apenas no vazio do ātman, enquanto as escolas do 

Mahayana fundamentam-se tanto no vazio do ātman como no vazio dos dharmas100. A 

literatura do budismo mahayana também traz inovações em relação ao Canône Pāli do 

budismo Clássico. Os textos do Mahayana tais como o Prajñāpāramitāhṛdaya-Sutra 

(Sutra do Coração da Sabedoria), ou o Vajracchedikā-Prajñāpāramitā-Sūtra (Sutra do 

Diamante), são posteriores aos concílios e não são aceitos pelas escolas clássicas de 

budismo. De modo geral, os textos do mahayana são mais complexos e aprofundam a 

reflexão acerca da metafísica e da epistemologia. Enquanto no budismo Clássico 

pensava-se que um buda era algo extremamente raro, que se manifesta apenas entre 

intervalos de milhões de anos, no pensamento mahayana acredita-se que todas as 

pessoas podem atingir o estado de Buda, até mesmo em uma única vida. Esta crença 

fica expressa na doutrina do Tathāgatagarbha ou natureza de buda: 

 

A natureza de Buddha (tathagatagarbha), a verdadeira natureza de 

nossa mente, está presente de forma inerente dentro de nós como um 

atributo natural. [...] Na base da continuidade dessa natureza sutil de 

nossa mente repousa a capacidade que temos de atingir a iluminação. 
Esse potencial é o que chamamos “a semente do estado de buda”, 

“natureza de buda”, “a natureza fundamental” ou “tathagatagarbha”. 

Todos nós temos essa natureza de buda, cada um de nós [...] Ele [o 

                                                             
99Diponível no site Study Budhism, vinculado ao projeto “Arquivos de Berzin”, que divulga o trabalho de 

Alexander Berzin, que foi acadêmico, tradutor do Dalai Lama e professor de budismo tibetano:  

https://studybuddhism.com/pt/estudos-avancados/abhidharma-e-sistemas-de-ensinamentos/as-tradicoes-

tibetanas/como-diferem-as-tradicoes-budistas-tibetanas-entre-si 
100 O termo dharma, neste contexto, significa instantes de consciência ou objetos mentais. 
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Buda] despertou para o estado de iluminação porque sua natureza era 

a natureza de buda. A nossa também é, e, da mesma forma que o Buda 
atingiu a iluminação no passado, nós também podemos nos tornar 

budas no futuro (DALAI LAMA, 2006, p.32). 
 

 Vale destacar que a doutrina de Tathāgatagarbha (natureza de Buda) gera 

controvérsia entre diferentes filósofos e tradições budistas. 

 Além do Budismo Clássico (também chamado em alguns manuais como 

Hinayana) e do Mahayana, há uma terceira classe de escolas no budismo, que é o 

Vajrayana (veículo do diamante), também chamado de Budismo Tântrico ou Mantra 

Secreto101, e que também é identificado como o Terceiro Giro da Roda do Dharma. O 

Primeiro Giro da Roda do Dharma, ou seja, a primeira vez que o dharma do Buda foi 

exposto no mundo, é associado ao tipo de ensinamentos que seguem  as escolas do 

período Clássico. Foi em Sarnath, próximo a Varanasi (a Benares moderna), que a roda 

do dharma girou pela primeira vez, em um discurso dirigido aos sravakas (“ouvintes”, 

pessoas espiritualmente dotadas, mas com perspectivas limitadas), e tratou 

principalmente das Quatro Nobres Verdades, o Nobre Caminho Óctuplo e os Doze Elos 

da Originação Interdependente. O segundo Giro da Roda do Dharma é associado ao 

início do budismo Mahayana e a doutrina de Tathāgatagarbha (natureza de Buddha). É 

dito que aconteceu no Pico dos Abutres, próximo a Rajagriha (atual Bihar), onde o 

Buda falou sobre a Vacuidade (Śūnyatā). Este ensinamento está condensado no texto 

que ficou conhecido como Prajñāpāramitā102 (Perfeição da Sabedoria), e enfatiza a 

geração e o cultivo de bodhicitta (mente iluminada), e a conduta do bodhisatva (ser da 

iluminação) que trabalha para ajudar os outros seres a se iluminarem. O Terceiro Giro 

da Roda do Dharma surge de uma série de sutras ensinados em diferentes lugares, mas 

de modo geral, refere-se ao Vajrayana (budismo tântrico), dando ênfase à transformação 

de emoções negativas em sabedoria por meio da meditação, da disciplina, dos estudos e 

dos rituais. Algumas personalidade do budismo vinculam-se a todas as vertentes, apesar 

de uma ênfase em uma das tradições. Por exemplo, o Dalai Lama afirma sobre os três 

giros da Roda do Dharma: 

 

Como budistas [Hinayanistas], damos grande ênfase à tomada 

de refúgio; como budistas Mahayanas, damos grande ênfase ao 

voto de bodhisatva e ao despertar de bodhicitta; e, como 

                                                             
101 “Secreto” refere-se ao fato de que a natureza deste ensinamento é um “segredo” para mente confusa. 
102 A origem do Prajñāpāramitā, do ponto de vista histórico, é indeterminada. Presume-se que tenha 

surgido entre os yogīs budistas de tendência não monástica (MONTEIRO, 2015). 
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praticantes do Vajrayana, reduzimos nossa fixação em perceber 

as coisas de maneira ordinária e confiamos na percepção pura 

(DALAI LAMA, 2006, p.38). 

  

 O Canône contendo todos os ensinamentos do Buda que é utilizado no Tibete, 

não é exatamente o Canône Pāli (Tipitaka), mas, sua tradução editada, chamada de 

Kangyur (“trabalhos traduzidos”). Este divide-se em Sutra e Tantra. O Sutra divide-se 

em Vinaya (códigos morais para monges), Sutantra (textos sobre meditação) e 

Abhidharma (textos sobre filosofia e metafísica). A parte Tântrica do Kangyur tem 

quatro subdivisões (DALAI LAMA, 2001 [1935]). Há também o Tengyur, que 

completa o canône tibetano, contendo as traduções de comentários e explicações dos 

ensinamentos budistas. Os textos do Tengyur são conhecidos como śāstra em sânscrito, 

e foram traduzidos deste idioma para o tibetano.  

 A palavra Tantra tem múltiplos significados e é utilizada em diferentes 

contextos. “Tantra” pode denominar o conjunto de formas que o yoga adquiriu na Índia 

por volta do século V d.C..  Por outro lado, o Tantra, enquanto grande matriz de prática 

e de filosofias da Índia é um sistema complexo, que de fato se amalgama com o Yoga, 

porém existem formas de tantra que não correspondem ao yoga. Pode-se interpretar o 

Tantra como uma matriz filosófico-prática-ritualística distinta do yoga, e que antecede 

muito o século V d.C. A palavra em si, “Tantra” pode ser traduzida como “fio”, “tecer”, 

“teia” ou “trama”. Outro uso desta palavra é o de nomear os textos que ensinam os 

rituais esotéricos103 que tratam de meditação e rituais. Assim, de modo geral, o termo 

Tantra pode se referir a textos específicos ou a um sistema complexo que incluí estudos 

e práticas que envolvem os aspectos sutis do corpo. O objetivo do tantra, em ambos os 

casos, é tecer através do corpo uma nova visão (forma de compreender e experimentar a 

realidade), bem como alcançar um estado de ausência do eu.  Segundo a própria história 

contada pelos tibetanos, estas práticas se desenvolvem na Índia e posteriormente 

chegam ao Tibete por meio do yogī indiano Padmasambhava (chamado de Guru 

Rinpoche, pelos tibetanos).  

 As principais características do Tantra enquanto tradição são os aspectos sutis do 

corpo e as práticas esotéricas. Dentre os aspectos sutis do corpo, podemos nomear os 

cakra104 (rodas de energia relacionadas aos principais pontos vitais do corpo físico). 

Nos cakra circula o prāṇā (energia vital, lung em tibetano), que também passa pelos 

                                                             
103 Conhecimento iniciático, hermético ou de ordem sobrenatural. 
104 Lê-se “tchacra”, o termo pode ser traduzido por “roda”. 
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nādī (canais para o prāṇā, que se estendem ao longo da coluna vertebral). Outro aspecto 

sutil do corpo é a kuṇḍalinī-śakti (“enrodilhada” ou “poder da serpente”, se refere à 

potente energia que repousa junto aos órgãos genitais, na base da coluna). Pelo 

conhecimento dos corpos sutis, e dos canais de energia, e através do controle do prāṇā, 

um meditante pode fazer a kuṇḍalinī ascender pelo nādī central, levando o praticante a 

um estado elevado de meditação: a dissolução da visão dualista, ou experiência búdica. 

Dentre as práticas esotéricas do budismo tibetano, podemos destacar também o uso de 

Yantras e Mandalas (desenhos para visualização e meditação) e a entoação de Mantras 

(sons e cantos sagrados que servem para purificar o ambiente e auxiliar na concentração 

meditativa) que geralmente são associados à mudrās (gestos com as mãos que selam a 

energia do corpo e a direcionam). Os mantras mais famosos no budismo tibetano são o 

mantra de Guru Rimpoche105, o mantra de Avalokiteśvara106 e a Prece de Sete Linhas107, 

que também é uma prece para Guru Rimpoche. Todos estes elementos tântricos são 

comuns às tradições tântricas indianas e tibetanas. No budismo Vajrayāna as práticas de 

meditação são permeadas por todos esses aspectos tântricos e ainda outros, como por 

exemplo, meditações de visualização de deidades, uma expressão prática que parece 

resultar da fusão entre a devoção (bhakti) e a meditação (dhyāna). Através da intenção 

de identificar-se com a deidade, o praticante medita em qualidades que busca atingir, ou 

defeitos a serem superados, representados por aquela divindade em questão. Vale 

ressaltar que no budismo tibetano cultua-se um panteão extenso de divindades, que são 

reverenciadas popularmente em festas e peregrinações, muitas das quais já eram 

cultivadas na religião popular e no Bön, e foram assimiladas no processo de instauração 

da religião budista no Tibete (BRENAND, 2016). 

 Antes de iniciar a análise sobre o budismo tântrico e da meditação tibetana, será 

dedicado um momento para a compreensão da região do Tibete, sua história e cultura, 

visto que o budismo e a nação tibetana, historicamente, se desenvolveram juntos, de 

modo que “ao falarmos sobre o Tibete, a referência ao budismo é inevitável, porque este 

                                                             
105 Om ah hun benzra guru pema sidhi hung 
106 Om mani padme hung 
107Hung - orgyen yul gyi nub jang tsam 

pema gesar dong po la 

yatsen chok gi ngö drup nyé  

pema jung né shyé su drak 

khor du khandro mangpö kor 

khyé kyi jé su dak drup kyi 

chin gyi lap chir shek su sol 

guru pema siddhi hung. 
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é parte da essência do ser tibetano e o identifica de modo absoluto” (ZIBECHI, 2011, 

p.18).  

 O Tibete é um país que se situa nos Himalaias e é onde estão algumas das 

maiores montanhas do mundo, incluindo o próprio Monte Everest, o pico mais alto da 

terra com 8.848 metros de altura, situado na fronteira com o Nepal. Muitos dos grandes 

rios que irrigam a Índia, tais como o Brahmaputra e o Ganges, nascem no Tibete. A 

“Terra das Neves” faz fronteira com os grandes e influentes países: Índia (por quase 

toda a extensão Oeste e Sul) e com a China (por quase toda a extensão Norte e Este). Ao 

Sul, divide fronteiras também com três países menores: Nepal, Butão e Burma. Por 

volta do século V d.C., O Tibete era uma reino cercado por regiões onde o budismo 

prosperava. Na Índia, grandes universidades budistas estavam no seu auge e na China o 

budismo também já era estudado, assim como nos oásis ao longo das rotas comerciais 

entre Índia e China (BERNAND, 2016; ZIBECH, 2011).  

 Entre os anos 649 e 630 d.C. o trigésimo terceiro rei do Tibete, que 

unificou o país, Songtsen Gampo, deu apoio oficial ao budismo. Seus exércitos 

venceram a China nas fronteiras diversas vezes e também ocuparam a Birmânia (hoje 

Mianmar) e o Nepal. Esta força converteu o Tibete em um poderoso e respeitado 

império. Outro elemento essencial para a unificação do povo tibetano foi a criação de 

um alfabeto tibetano, que serviu para a tradução dos textos budistas. Dessa forma, 

Songtsen Gampo é tradicionalmente considerado por seus compatriotas como o pai da 

civilização tibetana e o rei mais amado (ZIBECH, 2011). Nesta época o budismo 

representava uma característica unificadora do mundo civilizado da cena internacional 

da Ásia. Apesar de Songtsen Gampo ter apoiado a inserção do budismo no Tibete foi 

apenas durante o reinado de seu descendente Trhisong Detsen que o budismo começou 

a prosperar em terras tibetanas (Dudjom Rimpoche, 2002, p. 393, in: BRENNAD, 

2016). Durante o século IX d.C. o Tibete enfrentou instabilidades políticas, o rei 

Relpacen foi assassinado e seu irmão Langdarma, que detestava o budismo, perseguiu a 

religião. Como os monastérios eram intimamente ligados ao governo eles sofreram com 

mais força, mas o budismo permaneceu vivo entre os yogīs tibetanos e nos cultos 

populares, o que provavelmente acentuou ainda mais o caráter tântrico desta tradição. 

Após a primeira fase de transmissão do budismo no Tibete e de seu momento de crise, 

por volta do século X, ocorre a segunda fase de transmissão do dharma. A figura 

icônica deste período é Atisha (982-1054), mestre indiano que reintroduziu o budismo 

erudito de caráter monástico em terras tibetanas. 
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 O budismo, no Tibete, adquiriu características diferentes daquelas conhecidas na 

Índia, China e em outros países. A origem do estilo de budismo conhecido como 

“Budismo Tibetano”, “Budismo Tântrico” ou “Vajrayana”, é o resultado da mistura 

entre duas vertentes de ensinamentos: 1) a doutrina filosófica budista trazida por um 

monge indiano, o abade da universidade de Nālandā108, Shantarakshita (Śāntarakṣita); 2) 

Os ensinamentos místicos e tântricos trazidos ao Tibete pelo yogī indiano 

Padmasambhava, também conhecido como Guru Rimpoche, a quem os tibetanos 

consideram o Buda do Tibete. A figura deste mestre yogī se tornaria o ícone central do 

budismo Tibetano. Assim, a “prece para que a tradição do Guru Padmasambhava 

floresça” diz: 

 

Que a grande tradição do abade Shantarakshita, do mestre 
Padmasambava e do rei Trisong Detsen possa florescer e permear os 

três reinos, que a presença das Três Jóias nunca se separe do fluxo 

mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através 

dos três tempos (PRECE PARA QUE A TRADIÇÃO DO GURU 

PADMASAMBHAVA FLORESÇA, CEBB, 2014).  
 

 

 A prece indica os patronos do budismo tibetano. As três joias referem-se às três 

jóias do budismo: o Buda, o Darma e a Saṃgha.  

 Durante os quatro primeiros séculos do budismo no Tibete, foi a síntese 

organizada por Śāntarakṣita que fundamentou a cena religiosa. O que este monge trouxe 

para o Tibete foi a síntese do pensamento Madhyamaka acerca da Verdade Última, 

somada à síntese do pensamento Yogācāra sobre a Verdade Convencional, mais a 

tradição lógico-epistêmica de dois outros filósofos budistas, Dignāga e Dharmakīrti 

(Jamgön Mipham, in: BRENAND, 2016). Vamos expor brevemente do que se tratam 

essas doutrinas a seguir. Enquanto a escola Madhyamaka (que se funda sobre o 

pensamento do filósofo budista Nāgārjuna (150 – 250 d.C)) apresentava uma 

abordagem centrada na Verdade Absoluta, a escola Yogācāra, por outro lado, priorizava 

aquilo que pode ser dito sobre a Verdade Relativa. Tais perspectivas filosóficas 

discorrem sobre a doutrina das Duas Verdades. Esta teoria epistemológica está 

intimamente associada à compreensão da prática de meditação, seus objetivos e 

relevância.  

                                                             
108 A universidade de Nālandā, ou Monastério de Nālandā, foi um centro de estudos budistas fundado no 

século V a.C. e que permaneceu em funcionamento até o século XII d.C. É dito que o grande mestre 

budista Nāgārjuna, fundador da influente escola Madhyamaka, lecionava em Nalanda.   
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Tudo o que é conhecível – todos os fenômenos e tudo o que está 

incluso dentro da mente e corpo de um indivíduo – está contido dentro 

desses dois níveis de verdade, relativa e absoluta. [...] é a mente em si 
que ordena em seus lugares a inumerável sucessão de seres no mundo, 

e o mundo que os contém. Ou seja, ao se considerar o agente 

responsável pela criação do samsara e do nirvana, chega-se à mente 
[...] como natureza inata e fundamental (DALAI LAMA, 2006, p. 34). 

 

 

 Há no budismo a distinção entre dois caminhos: o Caminho do Cultivo e o 

Caminho da Visão. Estes são os caminhos para a superação dos klesha, palavra do 

sânscrito que pode ser traduzida como “obscurecimento”, e que se refere aos fatores que 

obscurecem a natureza búdica. Através dos caminhos do Cultivo e da Visão os 

obscurecimentos da consciência vão dando lugar à gradual lucidez que o praticante 

gera. O Caminho da Visão está associado à Verdade Relativa: a discriminação analítica 

dos dharmas, aquilo que pode ser dito e demonstrado, é o âmbito em que se fala da 

realidade aparente e da experiência cotidiana. O Caminho do Cultivo se refere às 

práticas de meditação e se insere no plano lógico-paradoxal da Verdade Absoluta, a 

partir do qual os filósofos budistas falam da natureza última da realidade. Como será 

visto a seguir na sessão do texto sobre o Dzogchen, um dos aspectos característicos 

deste estilo de prática é a meditação como experiência imediata, que não exige 

necessariamente que o discípulo tenha que trilhar o Caminho da Visão. Ou seja, pode-se 

dizer que mesmo que o aluno não compreenda completamente a lógica do Abhidharma, 

ainda assim pode alcançar o mais alto estágio de iluminação. Para isso, é preciso que 

medite e permaneça no estado de contemplação, onde ocorre o reconhecimento de 

rigpa, pois “o dharma brota de rigpa”109. A seguir, um comentário de Chagdud 

Rimpochê110 que toca na questão epistemológica das Duas Verdades, através da alusão 

aos “estados de confusão” (obscurecimentos mentais, kleshas) que dão origem ao 

sofrimento através dos comportamentos conhecidos como apego e aversão: 

 

Nossas percepções do eu e do objeto, e a oscilação entre apego e 
aversão, são processos dualistas que ocorrem na mente. Eles são, 

                                                             
109 Esta é uma proposição recorrente nos discursos de Lama Samten, os quais podem ser consultados no 

canal do Lama Samten no web site Youtube, no qual constam mais de oitocentos vídeos de palestras suas. 

Consulta realizada em 29/05/2017. https://www.youtube.com/user/lamapadmasamten/videos 
110 Chagdud Tulku Rinpoche foi um mestre do budismo tibetano que ensinava a tradição Nyingma e o 

Dzogchen. Ele ordenou o primeiro Lama brasileiro (Lama Padma Santem). Esses dois personagens serão 

parte do objeto de estudo do terceiro capítulo da presente pesquisa. 
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desde o seu exato princípio, um modo fictício de percepção. Uma vez 

que esse processo dualista entre em jogo, oscilamos entre um estado 
de confusão e outro, incessantemente. E assim sofremos, 

continuamente. Todo sofrimento, de fato, vem do não conhecimento 

da nossa verdadeira natureza, do apego e da aversão, que são sub-
produtos da ignorância (CHAGDUD RINPOCHE, 2008, p.7). 

 

 

 Ou seja, de acordo com citação acima, uma vez que se assume como sólidos, 

objetos que são impermanentes; uma vez que se crê que uma dada condição externa 

resulta necessariamente em sofrimento interno, então o sofrimento é experimentado. 

Mas, Chagdud afirma que esta visão é um “modo fictício de percepção”, que os seres 

possuem liberdade para ver de outra maneira, e ao invés de se orientarem pelo que 

gostam ou não gostam (apego e aversão), seria mais proveitoso assumir a posição 

idealista de orientar as próprias ações a partir daquilo que é considerado mais 

importante a partir de uma perspectiva que busca sempre abarcar ao todo e à todos. Para 

compreender isto na prática, é possível considerar uma questão política como o caso da 

“Cracolândia” (um bairro ocupado por vendedores e usuários do crack, em sua maioria 

em situação de rua). Se a pessoa se orienta a partir de uma visão dualista (gosto, não 

gosto; apego, aversão) o seu modo de compreender a realidade tenderá a oferecer 

perspectivas tais como “gosto da cracolândia” e “não gosto da cracolândia”. E se a 

pessoa pensar simplesmente “não gosto”, ela assumirá uma conduta baseada em evitar 

ou combater. Por outro lado, se a pessoa parte de uma visão lúcida, livre de 

obscurecimentos e dualismos, que vê a si mesmo como parte do todo, e como sendo esta 

uma perspectiva mais importante do que a expectativa de destacar-se perante o todo e 

obter benefícios para si, que opta por fazer cessarem as sementes do sofrimento para si e 

para os outros, supõe-se que tal conduta favorece o surgimento de perspectivas tais 

como “um lugar como a Cracolândia é fonte de grande sofrimento para os seres, e 

também é um refugio para muitos seres em sofrimento, seria melhor pensar alguma 

maneira de diminuir o sofrimento destes seres, e possibilitar-lhes a oportunidade de um 

pleno desenvolvimento humano”111.  

 Ao afirmar que há um “modo fictício de percepção”, Chagdud se refere à 

delusão, ou seja, o estado de ignorância em relação aos mecanismos subjacentes às sua 

própria percepção de si e da realidade, ignorância esta cuja superação revela que a 

                                                             
111 Este parágrafo é uma interpretação livre do autor com base nos estudos como aluno do Lama Padma 

Samten. 
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aparência de qualquer ser ou situação resulta também de condições internas (Doutrina 

da Originação Interdependente) problema que no budismo Tibetano pode ser superado 

de diversas formas, dentre elas: o estudo e a meditação a partir do coração da sabedoria 

“forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do 

que forma”112. Em termos práticos, isto pode significar que a mesma 

condição/situação/ente/objeto pode proporcionar alegria ou tristeza. Como se trata de 

uma tradição tântrica, em que por definição há técnicas e teoria sobre como a pessoa 

pode obter uma clara observância interna, e sobre como construir a prática do silêncio, 

para nesse percurso desenvolver uma relação com a energia sutil do corpo, de modo que 

se torne habitual a criar um ambiente mental orientado pela paz e para a paz. Isto 

significa que, em uma dimensão epistemológica, não há dualidade entre sujeito e objeto, 

a mente influencia o objeto pois é a mente que se divide em observador e objeto, “o 

observador é quem produz a experiência do objeto [...] a mente vê a mente” (SANTEN, 

2010, p115, 119).  

 Assim se expressa a epistemologia budista em que a mente produz a aparência 

da realidade por meio dos órgãos sensoriais e mecanismos sutis de energia. O fato de a 

pimenta poder ser agradável para uma pessoa e insuportável para outra, é um exemplo 

disso. O fato de que a mente produz aparências no estado de sonho, que aparecem como 

sólidas, mas que não possuem correspondentes empíricos, é outro exemplo utilizado no 

budismo para aludir ao fato de que a mente produz as aparências de realidade sólida, 

quando a realidade é de fato insubstancial (SAMTEN, 2001). 

  

Do dia em que nascemos até o dia em que morremos, a nossa 

experiência de vida é uma verdade relativa em constante mutação à 

qual nos agarramos como se fosse muito real. Não é, entretanto, 
absolutamente real ou permanente. É muito importante que se 

compreenda isso. Quando você desperta do sonho da vida, não há 

propriedades nem relacionamentos nem dramas emocionais. Todas as 
suas experiências, aparentemente reais, não eram verdadeiramente 

reais em um sentido absoluto [...] o estado de vigília não é real fora 

do seu contexto autoproduzido (CHAGDUD RINPOCHE, 2008, 

p.8). 

 

 

                                                             
112 Prajñāpāramitāhṛdaya-Sutra 
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  A verdade relativa, deste modo, pode ser entendida como bolhas de realidade113, 

nas quais o individuo entra sem perceber. O objetivo da prática vajrayana é que a 

pessoa não tome as bolhas de realidade como a realidade efetiva, mas que possa 

transitar entre as bolhas mantendo sempre a visão absoluta como critério para certo e 

errado. O aspecto que identifica questões da verdade absoluta, segundo Chagdud, é a 

propriedade da “permanência”, “a natureza absoluta que permeia tudo e é distinta do 

nada”, uma dimensão que acaba obscurecida pelo envolvimento do indivíduo com a 

dimensão da verdade relativa. “Seguimos a tangente da verdade relativa e pensamos que 

o absoluto está em um outro lugar qualquer, em um outro tempo” (CHAGDUD 

RINPOCHE, 2008, p.9). A importância dessa reflexão pode ser percebida ao se analisar 

o conceito de Dukkha (sofrimento inerente). De acordo com a visão budista, na conduta 

de vida, ao serem estabelecidos objetivos pessoais que partem de uma visão sem 

lucidez, obscurecida (dualista), egoísta, autocentrada, são plantadas as sementes do 

sofrimento, e com apego, tudo aquilo que traz alegria pode também trazer tristeza, cria-

se desejo, ansiedade, expectativas, carência e aversão. Ao passo que uma visão lúcida, 

consciente do sofrimento pessoal e coletivo dos seres, preocupada com o bem estar 

individual e com o dos outros, dotada de um sentido de cultivo espiritual (verdade 

absoluta), adota, ao menos durante sua prática de meditação, uma conduta de ética 

pessoal e autocrítica, objetivando mudar o mundo interno, evitando pensamentos 

negativos, exigências, auto-importância, desejo e apego, não plantando as sementes do 

sofrimento. Dessa forma, os budistas recomendam a mudança da posição de mente, e as 

práticas tântricas como a meditação são utilizadas neste sentido de “purificar” os 

obscurecimentos, e cultivar um bom coração.  

  

2.3 A Escola Nyingma do Budismo Tibetano e a Meditação no Dzogchen 

 

 As forças filosóficas que viriam a formar a escola Nyingma do budismo tibetano 

têm origem no período do budismo Mahayana indiano, no debate filosófico entre os 

adeptos das escolas Prāsaṅgika e Svatantrika. As discussões destes filósofos seriam 

continuadas, posteriormente, pelas escolas indianas Madhyamaka114, fundada por 

                                                             
113 Conceito amplamente utilizado por Lama Samten em suas palestras sobre budismo e que será 

explicado detalhadamente no capítulo III deste trabalho. 
114 Pode ser traduzido como “Caminho do Meio”. 



 
 

79 
 

Nāgārjuna e seu discípulo Āryadeva, aprox. séc. II d.C., e Yogācāra115, fundada pelos 

irmãos Asaṅga e Vasubandhu, aprox. entre os séculos III e IV d.C.. Suas reflexões 

tratavam sobre as questões das Duas Verdades, da Vacuidade e da Originação 

Interdependente. A síntese filosófica que o monge Śāntarakṣita introduziu no Tibete 

englobava e conciliava as filosofias Madhyamaka e Yogācāra. Esta síntese influenciou o 

budismo no Tibete durante os primeiros quatro séculos. Na perspectiva de Śāntarakṣita, 

a tradição Yogācāra teria fornecido a epistemologia precisa para descrever a realidade 

aparente (verdade relativa), ao passo que a tradição Madhyamaka teria contribuído com 

o método adequado para se tratar da natureza última da realidade (verdade absoluta).  

 Há cinco escolas principais no budismo tibetano: Bön, Nyingma, Kagyu, Sakya, 

e Gelug.  Cada uma destas tradições possui os seus próprios monastérios e suas próprias 

abordagens filosóficas. Do mesmo modo, cada uma prioriza um caminho tântrico. Na 

presente pesquisa não serão estudadas todas as linhagens do budismo tibetano, mas 

apenas a tradição Nyingma, e seu principal ensinamento tântrico de meditação, o 

Dzogchen. A história da tradição Nyingma, a história da vida de Padmasambhava (Guru 

Rimpoche) e a explicação filosófica de o que vem a ser o Dzogchen, são temas que, 

como será explicitado a seguir, se interconectam.  

 A história tibetana narra que após o monge Śāntarakṣita introduzir o dharma no 

Tibete, tempestades, enchentes e calamidades atingiram a região, o que seria o resultado 

da ira das deidades que habitavam ali e estariam descontentes com a chegada do 

budismo (ZIBECH, 2011). Assim, Śāntarakṣita recomendou ao rei que convocasse 

aquele que era então o yogue mais poderoso do mundo, Padmasambhava, que aceitando 

o convite, foi para o Tibete e converteu os “demônios” de lá em protetores da doutrina 

budista. Além de introduzir os ensinamentos tântricos e realizar diversas outras 

façanhas, muitas vezes sobrenaturais, Guru Rimpoche, como é chamado no Tibete, 

também teria criado e escondido muitos textos terma116 em cavernas e locais secretos, 

para que fossem descobertos no futuro, quando a hora certa se apresentasse. Quando o 

budismo chegou ao Tibete (entre os séculos VII e VIII) haviam já expressões religiosas 

de caráter xamânico na região. Esse choque cultural produziu algum atrito inicialmente. 

                                                             
115 Pode ser traduzido como “Mente Apenas”. 
116 Ensinamentos escondidos para serem descobertos em épocas propícias. Eventualmente, ao longo dos 

séculos, diversos mestres tibetanos revelaram tesouros terma. As histórias que relatam estes acontecidos 

geralmente envolvem um discurso místico, em que mestres retiram textos das paredes de pedra de uma 

caverna, por exemplo. Independente da origem, os ensinamentos terma são compilados, editados e 

circulam através dos mestres e estudantes budistas. De um ponte de vista não-místico, é possível 

compreender os textos terma muitas vezes síntese interpretativa de mestres budistas após décadas de 

estudo sobre o mesmo tema. 
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Uma característica da tradição Nyingma que a difere das demais escolas tibetanas de 

budismo (Kagyu, Sakya, Gelug) é sua familiaridade com a tradição xamânica nativa do 

Tibete, o Bön, que também transmite o Dzogchen. Desta maneira, a formação da 

tradição Nyingma é resultante da mistura entre a doutrina monástica dos textos trazidos 

por Śāntarakṣita, os ensinamentos tântricos do yogue Guru Rimpoche e elementos das 

tradições populares e xamânicas que já habitavam o Tibete. O caráter popular das 

tradições xamânicas e yogues garantiu a sobrevivência da tradição budista durante 

épocas em que esta foi perseguida pelo Estado, tendo sido atacada mais fortemente nas 

instituições monásticas e permanecendo viva nos cultos familiares e yóguicos de caráter 

não-institucional (BRENAND, 2016).  

 Na tradição Nyingma os praticantes podem ser monges e monjas ou yogīs 

tântricos, ou ambos. Os monges fazem votos de pobreza, celibato e solidão, dentre 

outros, ao passo que os tântricos não necessitam fazer tais votos, visto que entende-se 

que utilizam até mesmo a cotidianidade como meio de prática para a realização da 

iluminação. A escola Nyingma é a única que possuí esta saṃgha mista, em que os votos 

monásticos não são obrigatórios. Um monge ou um tântrico, caso decida casar-se, por 

exemplo, pode devolver seus votos monásticos a seu mestre, não incorrendo na quebra 

dos votos e seguindo o curso de sua vida livremente. A diferença principal entre monges 

e yogīs é que os primeiros prezam pelo estudo, manutenção, tradução e ensino da 

doutrina e dos textos, ao passo que os yogīs têm como preocupação principal a 

realização através da experiência, o que implica na reclusão em longos retiros para 

meditação, que podem durar o período de um mês, três meses, um ano, três anos, nove 

anos e ainda outros períodos, de acordo com a instrução de retiro117.   

 Toda a prática de meditação tibetana toma por base o desenvolvimento da 

concentração e a habilidade de aquietar a mente. As práticas mais elementares de 

meditação no budismo tibetano são conhecidas pelos nome Shamata118 (śamatha, em 

sânscrito; shiné, em tibetano) e Vipassana (vipaśyanā, em sânscrito). Enquanto o termo 

shamata pode ser traduzido como “repouso na calma” ou “residir na calma”, vipassana é 

a visão elevada, uma meditação de contemplação, reflexão e de visualização. Neste 

momento o texto irá se tratar apenas de shamata.   

                                                             
117 A monja inglesa Tenzin Palmo realizou um retiro de doze anos em cavernas no Tibete (MACKENZIE, 

2016), Chagdud Tulku Rimpoche realizou dois retiros de três anos antes de completar trinta anos 

(CHAGDUD, 2005) e seu mestre havia realizado doze anos de retiro fechado em cavernas no Tibete. 
118 Lê-se Shámata. 
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 A estabilidade de shamata é desenvolvida em três estágios: śamatha com 

esforço, shamata sem esforço e shamata primordial. Para começar o praticante deve 

assumir a posição de meditação: pernas cruzadas, as mãos nos joelhos ou sobrepostas, a 

coluna ereta mas, não rígida, a cabeça um pouco inclinada para baixo, respeitando a 

anatomia da cervical e os olhos nem muito abertos nem fechados, focando o objeto de 

concentração que pode ser qualquer coisa. A imobilidade deve ser um voto a se 

respeitar durante a prática, e a respiração deve fluir naturalmente. 

 Shamata com esforço é chamada assim, por que no início o praticante tem pouca 

habilidade de concentração e sua mente se distrai com facilidade. Nesta etapa pode 

parecer impossível permanecer focado no objeto de concentração, mesmo que por 

apenas um minuto. Esta prática pode ser feita com pausas: o praticante foca a sua mente 

por um tempo, depois recita mantras ou faz outras práticas para o desenvolvimento da 

compaixão, então novamente, relaxa a sua mente e tenta concentra-la sobre um ponto 

específico, que pode ser o desenho de uma letra, a visualização de um ponto de luz na 

própria testa ou ainda qualquer outra coisa. É recomendado que se pratique no mínimo 

duas vezes por dia, mas também pode-se praticar muito mais: 

 

Desenvolver a concentração é como fortalecer os músculos do corpo: 

o exercício deve ser feito com regularidade e frequência. Para se 
tornar mais forte, continue forçando seus limites” (WANGYAL 

RINPOCHE, 2010, p. 99).  

 

 Assim, o praticante deve se esforçar para permanecer atento sem que sua 

concentração se afaste levada pela fantasia ou por distrações, sem ficar tenso, sem cair 

em torpor, em tédio ou em transe. O objetivo também não é pensar sobre o objeto de 

contemplação, mas apenas permitir que ele exista na consciência. O que se busca é 

apenas a experiência sensorial do objeto, sua presença sem distração. Quando a mente 

se distrai, o meditante deve gentilmente traze-la de volta ao objeto e deixa-la ali apenas 

repousando em quietude e calma (WANGYAL RINPOCHE, 2010)119.  

                                                             
119 Apesar de Tenzin Wangyal Rinpoche ser um mestre da tradição Bön e não da Nyingma, nossa opção 

por utilizar seu trabalho como bibliografia de consulta se deu pelo fato de que ele se conecta com a escola 

Nyingma através dos ensinamentos do Dzogchen, tendo estudado com mestres em comum tais como 

Namkhaï Norbu Rinpoche.  Além disso, Tenzin Wangyal visita o Brasil para dar ensinamentos sobre o 

Dzogchen, anualmente e a comunidade Nyingma, em especial o Lama Padma Samten, (sobre quem 

falaremos no terceiro capítulo), comparecem e incentivam seus alunos a prestigiarem Tenzin Wangyal e 

seus ensinamentos.  Por fim, consideramos que por Wangyal ter estudado em uma universidade Norte 

Americana e também por ainda estar vivo, seus ensinamentos são contemporâneos e pensados para os 

povos ocidentais da presente época, não implicando a sua consulta para esta pesquisa, em contradição 

doutrinária. Ao mesmo tempo, Wangyal tem o mais alto grau de formação em sua linhagem de budismo. 
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À medida que a concentração se fortalece e os períodos de prática 

aumentam, sensações estranhas surgem no corpo e muitos fenômenos 

visuais estranhos aparecem. Você pode também vir a perceber a sua 
mente fazendo coisas estranhas! Isso é normal. Estas experiências 

constituem uma parte natural do desenvolvimento da concentração; 

elas surgem quando a mente se assenta, portanto você não deve ficar 
perturbado nem empolgado com elas (WANGYAL RINPOCHE, 

2010, p.98). 

 

 A segunda modalidade de shamata, Shamata Natural, ou Sem Esforço, pode ser 

praticada a partir do momento que o praticante tenha desenvolvido estabilidade em sua 

prática de meditação. Este estágio é reconhecido quando o meditante não mais enfrenta 

a necessidade de esforçar-se para mante a mente quieta. Através do desenvolvimento de 

shamata com esforço é desenvolvida uma familiaridade agradável com o estado de 

quietude e calma de modo que os pensamentos surgem sem que se perca o foco do 

objeto. A partir desse momento, abandona-se o objeto fixo observa-se o espaço, 

“chamamos isso de “dissolver a mente” no espaço, ou “fundir a mente com o espaço” 

(WANGYAL RINPOCHE, 2010, p. 100). 

 Enquanto na prática de Shamata Sem Esforço há ainda uma atividade do sujeito, 

na Shamata Primordial a mente se integra a seu próprio movimento e os pensamentos 

surgem e se dissolvem espontaneamente. Na tradição do Dzogchen, esse é um requisito 

para que o mestre possa introduzir o discípulo à Rigpa, ajudando-o a perceber o que é a 

base da mente (rigpa) e o que é movimento conceitual (sem). Esta explicação é 

conhecida como “instrução de sinalização”, pois não busca ensinar algo novo, mas 

ajudar a perceber o que já está presente, porém oculto para a consciência. A seguinte 

passagem resume o processo: 

 

Quando a fruição torna-se inteiramente evidente, é apenas essa 

mente fundamental e inata de clara luz em si, livre de 

obscurecimentos, que constitui a obtenção da fruição. Todos os 

tantras do Yoga Tantra Superior concordam com essa 

explicação. Desse modo, os fenômenos baseados em elaboração 

conceitual, em toda a sua variedade, devem desfazer-se dentro 

do espaço da mente fundamental e inata de clara luz (DALAI 

LAMA, 2006, p.49). 

 

 Os obstáculos do caminho do meditante também são um tema recorrente nos 

textos da tradição Nyingma e do Dzogchen. No processo de meditação que conduz ao 
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“repouso na calma tranquilidade da mente” (Shiné, Śamatha) existem três obstáculos a 

serem evitados e superados: a agitação, o torpor e a lassitude. A agitação é o saltitar dos 

pensamentos. Praticar alongamentos demorados antes da meditação pode ajudar nesse 

sentido. O torpor, ou sonolência se instala como uma névoa e uma sensação de 

densidade na consciência. O torpor é um movimento da consciência, e pode ser vencido 

por outro movimento como a força de concentração no objeto de meditação. Meditações 

em pé e alongamentos podem ajudar a vencer o torpor. A lassitude pode confundir o 

meditante, pois ela pode ser agradável e relaxada, porém se caracteriza pela fraqueza de 

foco na atenção. Este obstáculo pode ser superado quando o praticante cultiva o 

relaxamento reforçando constantemente a qualidade da atenção e da intenção. Pensar 

que a prática é uma coisa preciosa que conduz a mais alta realização, pode ajudar o 

praticante a superar o obstáculo da lassitude (WANGYAL RINPOCHE, 2010). Além 

disso, um bom coração precisa ser cultivado, o praticante precisa ter o cuidado para não 

se apegar às sensações agradáveis de sua prática e também para não gerar orgulho a 

partir de suas habilidades.  

 

Não se trata apenas de uma prática preliminar, ela é útil em qualquer 
etapa da vida do praticante; até yoguins muito avançados praticam 

zhiné [...] Quando estiver estável, esta presença sempre poderá ser 

encontrada e nós não seremos mais sequestrados pelos pensamentos e 

emoções (WANGYAL, 2010, p.101). 
 

 Até aqui, foram apresentados os fundamentos da escola Nyingma e as práticas 

elementares da meditação no budismo tibetano. A seguir será analisado o Dzogchen (a 

Grande Perfeição), que é o ensinamento tântrico principal da tradição Nyingma do 

Tibete120, tema que toca diretamente a questão da meditação. Rigpa, o mais elementar e 

básico aspecto da mente, é o elemento principal do Dzogchen. O Dzogchen “tem 

relação com a importância primária da experiência direta, dando maior enfoque à 

prática per se do que ao estudo sistemático da densa filosofia budista” (BRENAND, 

2016, p.66). O pensamento do Dzogchen afirma que é possível perceber rigpa através 

da meditação silenciosa, e por meio da percepção e familiarização com rigpa a mente 

torna-se gradualmente mais lúcida até atingir o estado de plenamente iluminada. Neste 

aspecto a epistemologia da tradição do Dzogchen é muito parecida com aquela 

                                                             
120 E também da tradição Bön. 
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epistemologia que se pode conceber a partir da análise ao Yoga-sūtra de Patañjali no 

capítulo um da presente pesquisa121.  

 O Dzogchen, também é conhecido pelos nomes “Mantra Secreto”, “Yoga Tantra 

Superior” ou “Ati-Yoga”122 e consiste na introdução e cultivo da visão pura de rigpa.  O 

primeiro mestre humano a transmitir o Dzogchen foi Garab Dorje, ou Prahevajra 

(século I d.C.). A palavra rigpa talvez seja o termo de maior importância para a 

compreensão do que vem a ser o Dzogchen (Grande Perfeição).  Rigpa pode significar 

“conhecimento de percepção pura”, no sentido de que se opõe a ignorância (marigpa 

em tibetano; avidyā, em sânscrito; significa “interrupção da visão”). Rigpa indica o 

conhecimento da estrutura mais sutil da mente, que subjaz na não-dualidade. Segundo a 

tradição tibetana, rigpa é a mente fundamental, a base para todas as experiências. Rigpa 

também pode ser compreendida no sentido de mente fundamental ou primordial, que 

possibilita toda e qualquer experiência, mas que não possuí qualidades objetificáveis, 

apenas alguns adjetivos tais como “incessante”, “anterior a tudo”, “sempre presente”, 

“imaculada” (que não se mancha com experiências imorais, permanecendo sempre 

idêntica a si mesma), ajudam a descrever rigpa, que, como será demonstrado a seguir, 

são atributos também recorrentemente utilizados nos textos tradicionais tibetanos para 

descrever Guru Rimpoche. Há no Dzogchen, a prática fundamental de distinguir a 

mente primordial (rigpa) da consciência comum (sem, citta). Em certa ocasião, o Dalai 

Lama apresentou o Dzogchen para um publico ocidental da seguinte maneira: 

 

Na escola da antiga tradução Nyingma é ensinado um sistema de nove 

yanas [veículos]. Três deles – os caminhos do sravaka, pratyekabudha 
e bodhisatva – constituem a tradição dos sutras, enquanto a tradição 

tântrica consiste de seis níveis – os três tantras exteriores e os três 

tantras interiores. A tradição do Dzogchen, ou Atiyoga, é considerada 

o pináculo dos nove yanas. Os outros yanas, inferiores, são 
classificados como sistemas filosóficos que dependem da consciência 

ordinária, e desse modo o caminho é baseado na consciência ordinária. 

A distinção que está sendo feita aqui é entre mente ordinária – sem – e 
percepção pura – rigpa. O nono yana [o Dzogchen], o mais majestoso, 

está além da consciência ordinária, pois é o caminho baseado em 

rigpa, não na mente ordinária [...] em outras palavras, no Dzogchen 
todo o caminho baseia-se em rigpa, primeiro você é introduzido a ele 

                                                             
121 “O texto de Patañjali afirma que da manifestação de svarūpa (natureza autêntica) brota um tipo 

específico de conhecimento intuitivo (samprajñāta) que é justamente o hábito mental que irá transformar 

a consciência, tomando gradualmente o lugar dos movimentos da consciência (vṛtti)” (p.42 da presente 

pesquisa). 
122 Os Nove Veículos (yanas) da escola Nyingma são Shravakayana, Pratyekabuddhayana, 

Bodisatvayana, Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, Maha Yoga, Anu Yoga e Ati Yoga 

(Dzogchen).  
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diretamente, e a seguir coloca-o em prática. Isso é conhecido como 

“yana livre de esforço” [...] Aqui, “livre de esforço” não significa 
“sem esforço absolutamente nenhum” [...] Nessa tradição, na verdade, 

existe uma prática, que consiste em focar unicamente em rigpa – ou 

seja, praticar tão somente com base em rigpa” (DALAI LAMA, 2006, 
p.49). 

 

 

 A palavra rigpa pode significar “conhecimento da percepção pura”, no sentido 

de que se opõe a ignorância (marigpa, avidyā, “interrupção da visão”). Ou seja, rigpa é 

o reconhecimento da mente sutil que subjaz no âmbito da não-dualidade. O 

reconhecimento de rigpa depende da habilidade em distinguir, durante a meditação, a 

mente que pensa (em tibetano “sem”, em sânscrito “citta”) e o espaço da mente onde os 

pensamentos ocorrem (rigpa), que é desprovido de características distintas. Segundo a 

tradição tibetana, rigpa é a mente fundamental, a base para todas as experiências.  

 

É aqui que chegamos à distinção entre a palavra sem em tibetano, que 

significa “mente ordinária”, e a palavra rigpa, significando “percepção 

pura”. De modo geral, quando usamos a palavra sem, estamos nos 

referindo à mente temporariamente obscurecida e distorcida por 
pensamentos baseados nas percepções dualistas de sujeito e objeto [...] 

Quando dizemos que a “mente” é o agente responsável por trazer o 

universo à existência, estamos falando da mente no sentido de rigpa, e 
especificamente de sua qualidade de presença espontânea (DALAI 

LAMA, 2006, p. 34, 35). 

 

 

 É dito sobre rigpa que ela está totalmente além da consciência ordinária e além 

de toda imaginação ou expressão, e que ela é a base para todos os fenômenos do 

saṃsāra e do nirvāṇa, é a mente fundamental e inata de clara luz, sendo os fenômenos a 

sua radiância ou exibição. Afirma-se que qualquer estado de consciência é permeado 

pela clara luz da percepção pura de rigpa, ou seja, “o lugar” em que ocorre qualquer 

experiência possível, não incide fora da vastidão de rigpa. As coisas “surgem dentro da 

vastidão de rigpa e é ali que se dissolvem”.  (DALAI LAMA, 2006, p. 49, 50 e 51).  Há 

uma identificação entre rigpa e o estado iluminado. No texto Hevajra Tantra consta a 

seguinte definição sobre rigpa: “Ela sempre tem a natureza do grande êxtase. Aonde 

quer que vá nos três reinos o Buda não é encontrado fora de si mesmo; de fato, o Buda 

perfeito é a mente” (MIPHAM, 2014, p.63). 
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 Ao mesmo tempo que o caminho do Dzogchen parece bastante simples, pois 

consiste apenas em focar a mente continuamente em rigpa123, essa tarefa se mostra 

bastante complexa, pois a percepção de rigpa não é algo exatamente óbvio. Neste 

sentido, no Guhyagarbha Tantra consta a seguinte definição sobre rigpa:  

 

Nem um nem muitos é esta mesma natureza. Ela não tem centro, nem 

circunferência. Mesmo os budas não a veem. A sabedoria primordial 

auto surgida aparece, porém não se fixa em lugar algum (MIPHAM, 
2014, p.64). 

 

 Dessa maneira, nos textos tibetanos, há uma infinidade de parábolas e versos que 

buscam suscitar nos praticantes o insight da compreensão inefável de rigpa. Por 

exemplo, há um verso segundo o qual, “todos os objetos de conhecimento são 

permeados pela clara luz, da mesma forma que uma semente de gergelim é permeada 

por seu óleo” (DALAI LAMA, 2006, p.50). Por isso, através da meditação de repouso 

na tranquilidade (shamata) pode-se perceber rigpa diretamente, pois, se a pura 

percepção (rigpa) é a mente fundamental que constituí todos os instantes de 

consciência, inclusive no sonho, na medida em que o aspecto da mente que elabora 

significados (sem, citta) for silenciando, rigpa pode ser percebida. Pode também haver o 

treinamento para se manter essa percepção de uma maneira contínua, o que acentua o 

caráter das tradições tântricas de estabelecer na mente a Continuidade de um estado. O 

Dalai Lama descreve a meditação em rigpa da seguinte maneira: 

 

É a pureza primordial do caminho dos yogues, a visão absoluta de 

liberdade de toda elaboração [...] qualquer que seja a meditação ou 

prática que se faça, nunca se consegue ir além de uma visão e 
meditação produzidas pela mente [...] o fluxo incessante de clara luz é 

a não-meditação [...] no contexto do Dzogchen, a visão é uma questão 

de focar unicamente em rigpa e fazer dessa experiência a meditação 

(DALAI LAMA, 2006, p. 58, 59). 

 

 O Dzogchen tem dois caminhos básicos, Treckho e Togal. “Treckho enfatiza três 

tipos de meditação: ouvir, refletir e repousar, e Togal enfatiza métodos que envolvem 

canais sutis, energia dos ventos internos do corpo sutil e gotas essenciais do corpo 

físico” (MIPHAM, 2014, p. 118). “A abordagem de trecko é baseada na pureza 

                                                             
123 “Como diz Dodrupchen Jik-may Denbay-nyi-ma, todos os textos do Yoga Tantra Superior, em todas 

as escolas da Nova Tradução e da Antiga Tradução, ensinam simplesmente a prática da mente 

fundamental e inata de clara luz” (DALAI LAMA, 2006, p.222). 
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primordial da mente (kadak), enquanto a abordagem de togal é baseada em sua presença 

espontânea (lhundrup)” (DALAI LAMA, 2006, p. 35). Antes de praticá-los, no entanto, 

o praticante deveria realizar as práticas preliminares (nondro ou powa), como gerar 

bodhicitta, tomar refúgio nos ensinamentos do Buda, recitar mantras e fazer prostrações. 

As práticas preliminares são realizadas para purificar a mente do praticante, preparando-

a para a transformação que os ensinamentos irão proporcionar. Isto também é chamado 

de acumulação de méritos e sabedoria (BRENAND, 2016) e é associado com o 

desenvolvimento de uma fé genuína, o que aproxima o praticante de seu próprio saber 

intuitivo.  

O que, então, é a característica profunda e especial dos ensinamentos 

do Dzogchen? [...] a fim de que a mente fundamental e inata de clara 

luz torne-se inteiramente evidente é necessário antes de tudo que os 
níveis mais grosseiros da mente ordinária, presos a pensamentos e 

conceitos, sejam controlados por yogas, tais como a yoga das energias 

vitais, prana-yoga, ou a yoga do calor interno, tummo124. Com base 
nessas práticas yogues, e na esteira dos padrões de pensamento 

adventícios da mente ordinária serem controlados e purificados, a 

mente fundamental e inata de clara luz torna-se inteiramente evidente 
(DALAI LAMA, 2006, p.36). 

 

 

 Esta citação deixa clara a ligação do budismo tibetano com as antigas tradições 

de yoga e budismo da Índia. O termo yoga, no contexto desta citação significa prática 

de contenção e direcionamento das energias internas (prāṇā, lung). 

 O Dzogchen está intimamente ligado com a doutrina de Tathāgatagarbha 

(semente de buddha), na medida em que não supõe que algo de novo seja adicionado à 

mente, mas, pelo contrário, que o potencial para a iluminação já está presente em todos 

os seres e só é necessário aquietar a mente para que seu reconhecimento seja efetivo. 

 

Como as próprias percepções deludidas são primordialmente puras, o 

caminho está livre de todo esforço e o fruto está presente 

espontaneamente como um lótus totalmente desabrochado. Portanto o 

próprio caminho é referido como Padma, ou lótus. Pois o fruto não é 
algo que ocorre em um estágio posterior como resultado da prática 

(MIPHAM, 2014, p.47). 

 

                                                             
124 A técnica da yoga do calor interno (tummo) é uma prática de meditação na qual o yogin, por meio de 

concentrações, visualizações e controle da respiração, pode regular e aumentar a temperatura de seu 

corpo, suportando meditar nu ou com roupas molhadas a céu aberto em locas com temperaturas muito 

baixas. A técnica do tummo pode ser pesquisada no livro “As seis yogas de Naropa”, que está disponível 

em mais de uma edição por diferentes editoras, mas nenhuma em português. 



 
 

88 
 

 O Dzogchen também é conhecido como Mantra Secreto, esse nome remete ao 

aspecto de que seus ensinamentos, apesar de serem totalmente explícitos, não podem ser 

compreendidos de imediato pelas mentes deludidas, visto que sua compreensão 

completa e efetiva não é transmissível por conceitos, mas unicamente pela iniciação de 

um mestre e pela própria experiência imediata. Nesta perspectiva é que se afirma que o 

Mantra Secreto é o ensinamento que dá o poder de transformar pensamentos negativos 

em pensamentos positivos. Na medida em que as técnicas do Dzogchen desenvolvem no 

praticante a habilidade de observar sua mente como construtora participativa no 

processo de surgimento da realidade. A transformação de pensamentos negativos em 

pensamentos positivos requer uma firme auto-observância por parte do praticante, que 

ao sentir-se aflito se esforça em não buscar alterar o mundo externo para obter a 

sensação interna de paz e felicidade. Ao invés disso, o praticante do Dzogchen realiza 

meditações que visam equilibrar as energias internas, partindo direto para o repouso na 

paz e na felicidade internas, que são virtudes inerentes à condição natural da mente, e 

que surgem quando a mente é colocada na direção do repouso no silêncio e no cultivo 

da calma, sem a necessidade de que as coisas externas estejam em conformidade com a 

vontade individual. Neste sentido, duas falas do décimo quarto Dalai Lama, sobre 

Dzogchen125, se fazem relevantes: 

Você emprega os meios hábeis para bloquear os estados grosseiros e 

sutis de energia e mente, e o resultado é que o estado de clara luz 

torna-se evidente, e nele você baseia seu caminho. Mas no Dzogchen, 
mesmo enquanto as seis consciências estão operando plenamente, por 

meio desses estados em si, você pode ser introduzido diretamente no 

aspecto sutil de clara luz na sua experiência instantânea, e então 

meditar enfocando esse aspecto de modo unidirecional. Enquanto 
medita desse modo, repousando no estado não-conceitual, a 

experiência de clara luz gradativamente se aprofunda, ao passo que 

pensamentos e conceitos mais grosseiros vão definhando. A tarefa 
mais difícil é diferenciar a mente ordinária [a mente pensante] de 

rigpa [a base da mente] (DALAI LAMA, 2006, p.50). 

 

                                                             
125 O Dalai Lama, mesmo pertencendo à escola Gelug (cujo principal elemento tântrico não é o 

Dzogchen, mas o Lamrim) recebeu ensinamentos de todas as linhagens diretamente de seus respectivos 
grandes mestres. Além disso, ele declarou – em 1982, durante seu primeiro ensinamento sobre Dzogchen 

para ocidentais, em Paris – estar apto para ensinar o Dzogchen de acordo com os critérios utilizados pelos 

próprios mestres da linhagem Nyingma, visto que completara um retiro inteiro sobre o Kagyé, que é o 

foco principal das 25 seções do texto raiz do Sangwa Gyachen (Portando o Selo Sagrado), que é um ciclo 

de transmissões que têm origem nas visões puras do Quinto Dalai Lama (DALAI LAMA, 2005 [1982]). 

Além de ter recebido uma educação monástica completa no Tibete, o Décimo Quarto Dalai Lama, em sua 

biografia, buscou compreender a ciência e forma de pensar ocidental a fim de transmitir o budismo da 

forma mais simples e compreensível para estes povos (DALAI LAMA, 2001 [1935]). 
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Deixar a mente relaxada e livre é em si a sabedoria da clara luz. 

Caminhos planejados jamais o levarão à realização de sua verdadeira 
natureza [...] rigpa auto-surgido já está presente dentro de nós. É o que 

poderíamos chamar de nossa “natureza genuína”. Mas a influência 

temporária dos pensamentos impede-o de se tornar evidente [...] não 
basta que a mente repouse sem agitação, pois mesmo quando isso 

acontece, você vai vivenciar o gosto da bem-aventurança, da clareza e 

dos estados de ausência de conceitualidade, e estes podem criar 

obstáculos a seu reconhecimento de rigpa (DALAI LAMA, 2006, 
p.66). 

 

 

 As instruções do Dalai Lama são bastante esclarecedoras, mas, de acordo com a 

filosofia budista, seu significado só pode ser inteiramente compreendido ao se estudar 

estes temas através da contemplação meditativa, seja para aprofundar o tema, 

contemplando calma e longamente cada proposição destas estrofes, e também relaxando 

a mente a fim de facilitar a experiência da mente não conceitual de simples 

manifestação luminosa, espontânea e incessante. No tantra126 tibetano intitulado “O 

Grande Espaço de Vajrasattva e o Rei Que Tudo Cria” aconselha: “para que você possa 

trilhar completamente o caminho da pureza perfeita, não dê origem a pensamentos, mas 

não os impeça: não tenha intenções de qualquer tipo” (MIPHAM, 2014, p.65). Em 

última estância o Dzogchen e a percepção e conhecimento da natureza básica da mente 

– rigpa – está diretamente associada com a iluminação e a natureza de Buddha “O 

estado de Buda consiste em manter o estado de rigpa” (DALAI LAMA, 2006, p.56). 

 Como foi dito anteriormente, a história da tradição Nyingma, a biografia de 

Guru Rinpoche e a filosofia do Dzogchen são três elementos que, de acordo com esta 

pesquisa, parecem estar intimamente interligadas. A seguir será explicitado esta 

perspectiva. De um ponto de vista científico, entendemos que a figura de Guru 

Rinpoche simboliza Rigpa. As narrativas de sua vida se parecem muito com as 

definições de Rigpa: 

 

Quando chega o momento de Guru Rinpoche trabalhar para o 

benefício dos seres, incontáveis budas e bodisatvas das dez direções 
espalham flores, enquanto os dakas e as dakinis, assim como os 

protetores e guardiões dos campos búdicos, realizam a dança vajra e 

cantam a canção vajra. Então, de forma a trazer alegria e alívio para os 

seres das três dimensões da existência, a sílaba HRI desce até o pistilo 
do lótus vermelho central e se transforma no rei dos vidyadharas, o 

grande e destemido Guru, que é incomparável nos três mundos e que é 

nobre, com muitas extraordinárias qualidades de grandeza. Por seu 

                                                             
126 “Tantra” aqui significa uma classe de textos. 
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imenso mérito, seu próprio corpo é uma fonte de benefício para os 

seres; com seus ensinamentos ele os beneficia através da fala; e com 
sua mente ele os beneficia por meio de sua sabedoria lúcida. Com seu 

poder inconcebível, milagroso, ele guia os seres para a liberação. Ele 

revelou-se de uma forma imaculada, autossurgida, adornado com as 
marcas maiores e menores da iluminação (MIPHAM, 2014, p.42).  

 

 

 Da mesma forma é comum a referência à rigpa como “autossurgida”, “não 

nascida”, que revela-se de forma imaculada e brota no lótus da prática. A palavra 

vidyadhara significa literalmente sustentador da visão, mas pode ser traduzido como 

iluminado. O texto afirma que “seu próprio corpo é fonte de benefício para os serees” ao 

passo que rigpa é a base, da mente, a estrutura fundamental, que não se altera com os 

pensamentos, e assim também se assemelha ao corpo enquanto base. Essa questão da 

similaridade entre o símbolo de Guru Rimpoche e a natureza da mente (rigpa) conduz 

esta pesquisa para uma das principais práticas tântricas da escola Nyigma, que é 

praticada pelos adeptos do Dzogchen, que é a Guru Yoga (união com o Guru). Esta 

consiste em um esforço do praticante para tornar a própria mente inseparável da mente 

do mestre, que pode ser o seu Lama raiz, a figura de Guru Rinpoche ou com o próprio 

Buddha Sakyamuni. A realização obtida pelo Dzogchen está diretamente relacionada à 

prática de Guru Yoga: “Quando nosso corpo, fala e mente forem abençoados e 

compreendermos que o Guru e nossas mentes são inseparáveis, essa é a grande 

realização” (MIPHAM, 2014, p.49).  A seguinte passagem, de uma obra do mestre 

Nyingma Mipham Rinpoche, fala um pouco sobre meditação e coloca o Guru127 na 

mesma condição em que o conceito de Rigpa é utilizado, como visto acima: 

 

Nós deveríamos em nossas sessões de meditação visualizar Guru 

Rinpoche e seu séquito de dakas e dakinis. Deveríamos invoca-lo com 
concentração unifocada e repetidamente receber as bênçãos e 

iniciações. Deveríamos fazer disso a nossa prática principal o quanto 

pudermos; e no período pós-meditativo, considerando que todos os 
fenômenos são manifestações do Guru, deveríamos nos treinar na 

percepção pura, compaixão e bodhicitta (MIPHAM, 2014, p.58). 

 

 

 Assim, apenas como forma de exemplificar essa semelhança entre a forma de 

descrever Guru Rinpoche e a maneira de se falar em rigpa, podemos comparar o trecho 

da passagem acima que afirma que os fenômenos emanam de Guru Rimpoche: 

                                                             
127 A tradução da palavra sânscrita “Guru” pode ser: pesado, grande, importante. Em geral é o termo 

utilizado para designar grandes mestres realizados. 
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“considerando que todos os fenômenos são manifestações do Guru [Rinpoche]” 

(MIPHAM, 2014, p.58), à esta descrição de rigpa: “a mente é o agente responsável por 

trazer o universo à existência” (DALAI LAMA, 2006, p.35), é possível constatar a 

semelhança entre o significado de Guru Rinpoche e Rigpa.  

 Após esta breve análise filosófica do Dzogchen e da escola Nyingma, a seguir, 

contemplam-se alguns aspectos práticos. De modo que toda a presente pesquisa 

converge para o tema da meditação, que, por sua vez, consiste mais em uma prática do 

que em uma teoria. O Dalai Lama fala sobre como praticar a meditação no estilo do 

Dzogchen: 

 

Vocês não devem ficar pensando em conceitos de nenhuma espécie 

com a mente ordinária, tais como “isso é isso, aquilo é aquilo”. Em 

vez disso, a mente deve ficar incorrupta por qualquer sensação de 
estar agarrada a algo: simplesmente clara, simplesmente atenta. Veja 

se conseguem manter-se inabalados no estado de rigpa em si – 

essencialmente vazio por natureza, simplesmente claro, simplesmente 

atendo, primordialmente puro em sua própria essência (DALAI 
LAMA, 2006, p.57). 

 

 O caráter tântrico das práticas de meditação do budismo tibetano garante um 

vasto repertório de técnicas tais como visualizações, mandalas, yantras, cantos, mantras, 

utilização objetos sagrados, dentre outros. Um exemplo que destaca a simplicidade do 

Dzogchen, deste tipo de atividade, é a utilização da sílaba “Pe” que pode ser exclamada 

com força e repentinamente durante a meditação. O objetivo é dispersar qualquer 

atividade que possa estar atrapalhando a meditação, e no “vácuo” deixado pelos 

pensamentos que foram dispersos pela pronunciação da sílaba “pe”, vislumbrar a 

condição natural da mente, que deve transparecer agora que as atividades foram 

espantadas. O Dalai Lama comenta esta prática: 

  

Os tibetanos utilizam a sílaba “Pe!”, que é pronunciada de modo 
feroz, potente e repentino. Isto tem a finalidade de dispersar 

subitamente os pensamentos que causam a atividade na mente “na 

lacuna entre o pensamento prévio e o seguinte, a sabedoria continua 
de modo ininterrupto”. Ou seja, ao interromper o fluxo mental 

repentinamente, seria possível ver rigpa, pois aquilo que não se 

dispersa é ela, visto que ela é a natureza primordial, não pode jamais 

se dispersar (DALAI LAMA, 2006, p.68). 

 

 A meditação no budismo tibetano é imensamente diversificada e rica em formas, 

aqui, foram apresentados alguns de seus aspectos mais básicos e elementares de acordo 



 
 

92 
 

com as tradições Nyingma e do Dzogchen. Além disso, tentou-se aprofundar a 

compreensão da epistemologia e da filosofia budista.  

 A fim de concluir este capítulo, podemos sintetizar que a meditação no budismo 

tibetano tem grande relação com as tendências culturais da antiguidade Hindu do 

ascetismo (Tapas) e renúncia (Saṃnyāsa) além de terem dado continuidade também às 

tradições do práticas das tradições do Yoga do Tantra. Um estudo que tivesse como 

objetivo elucidar todos as formas de meditação no budismo tibetano demandaria uma 

pesquisa mais profunda sobre a cultura e a Filosofia tibetanas. Porém, a presente 

pesquisa, neste sentido, pretende apenas servir como introdução ao tema da meditação 

tibetana, e mais especificamente da tradição Nyingma e do Dzogchen. Portanto, 

consideramos que a elucidação dos aspectos mais fundamentais já é suficiente aquilo 

que já foi dito até aqui.  
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CAPÍTULO III – O FLORESCIMENTO DA TRADIÇÃO NYINGMA NO 

BRASIL 

 

3.1 Chagdud Tulku Rimpoche e a Meditação 

 

 Nascido no ano de 1930 no Tibete, Chagdud Tulku Rinpoche faleceu no sul do 

Brasil em 2002. Desde o seu nascimento, a vida de Chagdud Rinpoche pode ser 

considerada um fruto da própria cultura budista. Ele foi um iogue da última geração de 

mestres que receberam uma educação completa no Tibete tradicional, antes da invasão 

chinesa. Ele era considerado um Tulku, ou seja, o renascimento de um grande mestre 

realizado, mais precisamente, ele era reconhecido no Tibete como o décimo sexto 

renascimento de Chagdud Rinpoche. Devido a este reconhecimento, e em conformidade 

com os desejos de sua família, Chagdud recebeu uma formação tradicional desde a mais 

tenra idade, o que incluía práticas de meditação, recitação de mantras, construção de 

mandalas, estudo com eruditos em filosofia budista, astrologia, medicina tibetana, 

práticas de debate, retiros longos e curtos e transmissões de iniciações raras. Em sua 

vida adulta desempenhou muitos trabalhos como erudito, construtor, artista, poeta, 

professor, médico e mestre espiritual.  

 Chagdud nasceu em Tromtar no Tibete Oriental, um planalto situado a mais de 

quatro mil metros de altitude, caracterizado por ser uma região com lagos e campos 

verdes, onde sua família criava grandes rebanhos de carneiros e iaques. Sua família era 

próspera e uma das tendas que possuíam podia abrigar quatrocentas pessoas, ela era 

utilizada para cerimônias budistas.  Por ser um Tulku, aos quatro anos de idade, uma 

monja realizou uma longa viagem de Lhasa até Tromtar para ensinar-lhe meditação 

(CHAGDUD, 2013): 

 

Quando eu tinha quatro anos, uma monja chegou à nossa porta. Ela 

havia feito a longa viagem desde Lhasa a pedido de meu pai, Sera 

Karto Tulku, e ali estava para ensinar-me a meditar. Ela não me deu 
instruções a respeito do que contemplar ou de como manter minha 

mente, mas era uma especialista em me fazer executar a postura de 

meditação apropriada. Fazia-me sentar com as costas absolutamente 
retas e rígidas, as pernas cruzadas com as solas dos pés voltadas para 

cima sobre minhas coxas, as mãos nos joelhos, o queixo para dentro e 

a ponta da língua tocando levemente o céu da boca (CHAGDUD, 

2013 [2005], p.47). 
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 Em sua biografia, Chagdud conta em detalhes, como foram seus dois retiros de 

três anos. O primeiro foi aos onze anos de idade. Ele comenta que por ser muito jovem 

na época, não aproveitou da melhor maneira, pois tinha vontade de sair para brincar 

com outras crianças. Porém, afirma que sentia-se grato por seus professores. A partir da 

narrativa de sua biografia é possível não apenas aprender sobre meditação, filosofia 

budista e sobre como cultivar um “bom coração”, mas também se ter alguma ideia de 

como é o modo de vida e dos costumes tibetanos, em especial dos lamas e monges 

budistas: 

 

Passei os próximos três anos da minha vida na casa de retiro do 

Tenpel Gompa, que ficava na extremidade da comunidade monástica. 

Não havia janelas voltadas para fora nesse edifício, e os pequenos 
quartos davam para um pátio interno. Era uma regra rígida do retiro 

que nunca se pudesse ver uma pessoa de fora ou ser visto por ela, e a 

edificação fora construída levando isso em consideração. O abrigo 
aberto que servia de latrina era cercado por uma parede alta. Éramos 

sete [...] nossos dias eram configurados em uma série de sessões 

formais de meditação. Um gongo silenciava as conversas no começo 
de cada sessão e reverberava na quietude da meditação ao final. A 

primeira sessão começava muito cedo, por volta das três ou quatro da 

manhã e era seguida pelo café da manhã. O preparo dessa refeição 

começava na noite anterior. O carvão era colocado em um pote de 
barro revestido de estrume de iaque e queimava lentamente durante 

toda a noite. Sobre o pote ficava pendurada uma grande chaleira com 

água e um punhado de folhas de chá, e todo esse conjunto era coberto 
com um tecido grosso isolante (CHAGDUD, 2013 [2005], p.74, 75). 

  

 Na citação a seguir, Chagdud continua seu relato sobre o primeiro retiro de três 

anos, a ênfase agora é na explicação da rotina de um retiro longo. Ao mesmo tempo, ele 

compartilha a sua perspectiva pessoal sobre como era estar envolvido em algo tão denso 

como um retiro de três anos sendo apenas um menino: 

 
Começávamos as práticas preliminares pela contemplação dos quatro 
pensamentos: a preciosidade do corpo humano, a impermanência, o 

carma e o sofrimento. Depois disso, fazíamos vigorosas prostrações de 

corpo inteiro – 100 mil ao final de uma temporada –, enquanto 

visualizávamos os objetos de refúgio espiritual e recitávamos preces. 
As prostrações são expressões físicas das orações que purificam as 

desvirtudes geradas pelo uso inapropriado de nosso corpo, e que 

honram o Buda como mestre perfeito, o Darma como o ensinamento 
perfeito e a Sangha – a comunidade dos praticantes do budismo – 

como companheiros virtuosos no caminho. Às vezes, fazia minha 

prática com motivação sincera e bom coração e mantinha a 

visualização e a recitação. Outras vezes, fazia apressada e 
rotineiramente. [...] cada um contava as suas, o que me dava a 

oportunidade de trapacear [...] eu espiava para fora [...] o que era 
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claramente uma quebra das regras. Durante o dia, ouvia as crianças 

brincando fora da casa de retiro e meus pensamentos instantaneamente 
eram transportados para lá. Eu ansiava pela folia com elas, e pensava 

em como eram afortunadas por poderem brincar enquanto eu tinha que 

ficar dentro de casa. Sentia que algo me estava sendo negado 
(CHAGDUD, 2013 [2005], p. 76, 77). 

 

 As práticas preliminares, de 100 mil prostrações de corpo inteiro, levaram seis 

meses para serem realizadas. Nestes retiros também é comum dedicar-se o tempo à 

prática de yoga e de posturas ióguicas (āsana), além de iogas da mente e das energias 

sutis.  

 

Nesse ponto do retiro, começamos a aprender as Seis Iogas de Naropa. 
Essa prática envolve muitas formas de posturas ióguicas e meditações 

bastante atléticas [...] Lama Tsegon era um excelente mestre de ioga, 

muito flexível e cheio de energia. Fomos introduzidos a várias práticas 
em que se utilizam os ventos e canais internos, inclusive a geração de 

calor interno (tumo), a ioga dos sonhos, o reconhecimento da ilusão e 

o domínio das essências da energia interna (tigle) (CHAGDUD, 2013 

[2005], p.86). 

 

 No relato de seu segundo retiro de três anos, aos vinte e dois anos de idade, 

Chagdud compartilha suas experiências como iogue da tradição de meditação 

Dzogchen: 

 

Meu segundo retiro de três anos foi diferente do primeiro, pois, sendo 
onze anos mais velho, eu estava muito menos fascinado pelos sinais 

da prática [...] Surgiram visões de deidades e tive sonhos esplêndidos, 

mas, ainda que gratificantes, foram bens temporários se comparados 

às constantes revelações da perfeição espontânea da mente. Em 
consequência de ouvir e meditar sobre os ensinamentos da Grande 

Perfeição [Dzogchen] que recebi de Tromge Trungpa, houve ocasiões 

em que todos os padrões ordinários de percepção foram simplesmente 
exauridos e descansei na sabedoria não fabricada (CHAGDUD, 2013 

[2005], p.126). 

 

  

 O universo tibetano é muito vasto de possibilidades e modos de se viver. Alguns 

aspectos da vida tibetana talvez sejam inimagináveis para as mentes ocidentais, que 

desconhecem a tradição dos iogues. Através da narrativa da biografia de Chagdud é 

possível também aprender um pouco sobre o modo tibetano de compreender e significar 

a vida. Contemplando a vida de personalidades tibetanas e dos mestres de Chagdud, a 

sua biografia nos permite compreender a dimensão do significado que a prática de 
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meditação pode ter na vida dos budistas. Na passagem a seguir, ele fala sobre seu Lama-

raiz, um monge que havia realizado doze anos de retiro fechado: 

 

Eu fiquei ali por quase um ano e pude ouvir Khenpo Dorje ensinar 
todos os dias. Sua qualidade como professor era incomparável, 

baseada em riqueza de conhecimento e experiência meditativa. Ele 

havia feito 12 anos de retiro solitário. A integridade de sua prática é 
exemplificada por uma história. Ele tinha estado em retiro por três 

anos e alcançado muitos sinais extraordinários de realização: visões, 

clarividência, sonhos auspiciosos e realizações da natureza verdadeira 

do mundo material, cujas leis não tinham mais poder sobre ele. 
Entretanto, examinando sua mente com uma honestidade incansável, 

estava insatisfeito com os padrões emocionais e intelectuais que 

percebia. Ele deixou o retiro e foi receber, mais uma vez, os 
ensinamentos da Grande Perfeição sobre a natureza da mente, dessa 

vez de Khenpo Ngaga. Depois, voltou ao retiro para pôr em prática o 

que ouvira e ficou satisfeito [...] sua transmissão foi infalível: 
profunda para além dos limites das palavras, sutil e, afinal, totalmente 

simples, como a própria mente absoluta (CHAGDUD, 2013 [2005], 

p.159). 

 

 Nesta citação, o leitor pode perceber que de acordo com a fé tibetana a prática 

iogue pode desenvolver no praticante poderes sobrenaturais. Ao se estudar esta cultura, 

certamente é possível aprender muitas coisas, porém, para aqueles de espírito científico, e 

questionamento cético, questões como esta podem causar algum receio ou aversão. Sobre este 

ponto, nesta pesquisa, compreendeu-se que o mais importante não é se existem de fato poderes 

sobrenaturais que surgem da meditação, e que essa forma de entender a questão é limitante para 

a compreensão do real tema em questão. Diversos textos budistas afirmam que os poderes não 

são o mais importante. O relato sobre Khenpo Dorje, enfatiza justamente que os meditantes não 

deveriam gerar orgulho diante dos sinais positivos de sua prática, mas sim, manterem uma 

intensa honestidade para consigo mesmo ao examinar a própria mente, superando as limitações 

em seus pradrões intelectuais e emocionais. Além disso, a figura de Khenpo Dorje demonstra 

grande paciência, ao após três anos de retiro fechado, realizar outro retiro de seis anos para polir 

sua mente, e não para obter poderes sobrenaturais. 

 Além das personalidades e mestres tibetanos, o próprio Tibete descrito por Chagdud 

Rinpoche parece ser um lugar mágico, repleto de cavernas habitadas por iogues, tesouros 

escondidos, ensinamentos escondidos, feiticeiros, demônios, deidades, templos e locais 

sagrados: 

 

Estávamos na região de Yarlung e fomos à caverna de cristal 

Shelgrak, que mantinha uma famosa estátua de Padmasambhava, 

esculpida enquanto ele era vivo. O próprio Padmasambhava declarara 
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que a imagem era de uma semelhança exata; assim, fiquei fascinado 

ao vê-la (CHAGDUD, 2013 [2005], p.147). 

 

 Nesta outra passagem, é possível vislumbrar o quão complexo e impressionante 

podia ser viajar e se deslocar no Tibete: 

Partindo de Riwoche, tivemos que atravessar outro desfiladeiro 

elevado até a região do Powo Chung Tola, um desfiladeiro notório por 
suas avalanches. Dizia-se que, se você ficasse em silêncio absoluto, a 

deusa da montanha o favoreceria; se não, ela faria a encosta da 

montanha despencar. Passamos por ali sem uma palavra, resistindo ao 

impulso de exclamar toda vez que a neve parcialmente derretida 
reveleva os cadáveres retorcidos e as carcaças mutiladas dos viajantes 

desafortunados e dos animais de carga que provocaram a fúria de uma 

avalanche (CHAGDUD, 2013 [2005], p. 141). 
 

 Da mesma maneira, as atividades e as prioridades dos lamas tibetanos são de 

uma estranheza singular para as pessoas habituadas à vida das grandes cidades do 

mundo industrializado: 

 

Decidi fazer uma peregrinação a Samye, o monastério do próprio 
Padmasambhava e, depois, um retiro nas cavernas ali perto [...] 

Depois de participar dessas atividades, voltei às cavernas de Chenpu e 

fiz mais dois meses de retiro; Nego Lama fez o mesmo. Quando 
acabamos nossos retiros, viajamos juntos para Lhasa (CHAGDUD, 

2013 [2005] p.149, 157). 

 

 O estilo de vida de um lama também repercute diretamente em “contratos 

sociais” tais como o casamento. Na seguinte passagem, Chagdud fala sobre sua primeira 

esposa: 

 

Ficamos, mais uma vez, separados por quase oito meses. Isso não era 

raro – a esposa de um lama tibetano sabia que seu marido faria muitos 
retiros, às vezes por anos (CHAGDUD, 2013 [2005], p.213). 

 

 Em Outubro de 1950 a China lançou uma invasão em grande escala sobre o 

Tibete. De acordo com os líderes comunistas da China, esta invasão era uma “libertação 

pacífica” do atraso, do feudalismo, da escravidão e do servilismo ao qual os tibetanos se 

encontravam submetidos, bem como das forças imperialistas que queriam dominar o 

Tibete. O exército da China arrasou o débil exército tibetano e marchou para Lhasa, 

tomando arbitrariamente o poder do país através da violência. Devido a este incidente o 
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Dalai Lama, com apenas quinze anos na época, foi tornado o líder político do Tibete, o 

que, de outro modo, só faria após a maior idade. Por anos o Tibete investiu 

intensamente em tentativas de negociação entre os governos tibetanos e chinês, porém a 

China se mostrou irredutível e arbitrária. À respeito do início das relações entre o Tibete 

e a América começa nesta época. Foi redigida uma petição à Aseembleia Geral das 

Nações Unidas, à qual o Tibete não pertencia, solicitando intervenção no caso. O único 

país que procurou fazer esta petição avançar foi El Salvador128. Após muitas tentativas 

de resolução por parte do povo tibetano, que clamava por liberdade, em 1959 um 

general chinês convidou o Dalai Lama para assistir um espetáculo de dança, insistindo 

para que comparecesse sem guardas pessoais. No dia dez de Março de 1959, o temor de 

que se líder fosse sequestrado e morto reuniu milhares de tibetanos fora do palácio 

Norbulingka para impedi-lo de ir. Esta data ficou conhecida como o Dia Nacional do 

Levante Tibetano, e é comemorada pelos exilados em diferentes partes do mundo. 

Posteriormente a este incidente, o Dalai Lama fugiu para a Índia. A invasão da China ao 

Tibete resultou na morte de mais de 87 mil tibetanos, segundo a resistência tibetana que 

apresenta esta informação de forma documentada. Em agosto de 1960, em Genebra, a 

Comissão Internacional de Juristas, declarou que a China havia cometido um genocídio 

e violado 16 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Trinta anos após a 

invasão chinesa constatou-se que, apesar da intensa propaganda da China contra o 

budismo e contra o Dalai Lama, o povo tibetano se sentia injustiçado e infeliz com a 

situação política do Tibete e permanecia amando o budismo e seu líder espiritual. Isto 

resultou em mais repressão. A partir da década de 1990 a China passou a transferir 

grandes partes de sua população para o Tibete, especificamente para Lhasa. Em 2006 

foi inaugurado um trem que une Qinghai a Lhasa, uma obra que custou três bilhões de 

dólares. O trem possibilita a chegada constante de tropas chinesas e transporta em torno 

de seis mil imigrantes chineses por dia, dos quais 50% chegam para ficar. Quando 

retorna para a China o trem leva minério de enorme valor comercial. Fontes tibetanas 

estimam que desde os anos 1980, a China já extraiu do Tibete dois milhões de toneladas 

de petróleo por ano. As fontes de gás tibetano também entraram passaram a ser 

exploradas pela China. A infraestrutura da capital vem sendo modificada e o budismo é 

proibido, assim os tibetanos que não conseguiram fugir para o exílio, e são proibidos de 

sair do Tibete, vão pouco a pouco se tornando minoria em seu próprio país. Estima-se 
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que hoje no Tibete a população tibetana chegue aos seis milhões, enquanto a etnia Han 

da China no Tibete já supera os sete milhões. Além disso, a China impôs uma política 

de esterilização e aborto forçado para as mulheres tibetanas que não têm permissão para 

ter mais de dois filhos por família (ZIBECHI, 2011). 

 

 Vendo a cultura e vida que conhecia e amava serem destruídas, Chagdud 

Rimpoche conseguiu fugir do Tibete durante a invasão, cruzando através de 

desfiladeiros e regiões inóspitas, em alguns momentos a cavalo, em outros caminhando 

a pé, carregando consigo apenas o essencial para manter-se vivo, deixando para traz 

tudo o que considerava sagrado: amigos, família, seu povo, pertences, templos, relíquias 

e textos. Sabendo que o povo estava sendo assassinado injustamente. Enfrentando a 

fome e o clima severo, levou consigo nesta viagem seu mestre Khenpo Dorje129 e o 

irmão dele, os dois já idosos. O jovem sobrinho de Khenpo Dorge também os 

acompanhou. Eles comiam brotos de bambu e ervas silvestres. Evitando o exército e 

lutando pela sobrevivência, Chagdud relata que durante esta difícil fuga seu mestre 

Khenpo Dorge “transmitiu o profundo significado do Darma tão vigorosamente quanto 

antes [...] no decorrer de nossa fuga nunca perdi a noção do privilégio que era estar com 

ele” (CHAGDUD, 2013, p.196). Ao chegar à Índia, Chagdud trabalhou por um tempo 

na construção de uma ferrovia, e depois o então detentor da linhagem Nyingma, 

Dudjom Rinpoche, solicitou que ele organizasse uma comunidade de trezentos exilados 

em terras doadas pelo governo indiano aos tibetanos no exílio: 

  

Depois de ter viajado com a equipe das estradas por alguns meses, 

recebi uma carta de Sua Santidade Dujom Rinpoche, dizendo que o 
Dalai Lama havia reconhecido que os praticantes Nyingma estavam 

dispersos por toda a Índia e sugeria que ficassem reunidos em uma 

sólida comunidade. O próprio Dujom Rinpoche tinha tentado realizar 

isso com seu plano de assentar os nyingmas em Padma Kö, o governo 
indiano ofereceu uma área de terra para 700 colonos no estado oriental 

de Orissa. Agora, Sua Santidade me pedia para organizar esse 

assentamento [...] Organizei as pessoas, e 300 se prepararam para 
partir. Deixaram seu trabalho, empacotaram seus pertences e 

esperaram em Simha até a nossa partida [...] Nosso primeiro trabalho 

no assentamento foi tornar habitáveis as casas de barro que existiam e 

dividir e arar a terra para o plantio. Orissa é um terreno de mata, e 
apesar de as árvores terem sido cortadas, criar campos aráveis 

demanda uma quantidade monumental de trabalho duro [...] O 

governo indiano nos sustentou com doações de comida por três anos e, 
mais tarde, nossos campos e hortas prosperaram. As colheitas que nos 

                                                             
129 O mesmo que realizou doze anos de retiro solitário. 
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rendiam dinheiro eram de milho, batata, amendoin e abacaxi 

(CHAGDUD, 2013 [2005], p.222). 

 

 De acordo com a passagem citada acima, além de suas habilidades como erudito 

e iogue, Chagdud demonstrou desenvoltura como articulador social. De um ponto de 

vista científico, é impossível não associar as grandes qualidades deste mestre tibetano, 

seja como erudito, artista, político ou professor, com a educação que ele recebeu no 

Tibete, fundamentada na meditação e na filosofia budista. 

 Chagdud Rinpoche chegou à Los Angeles, em 1979. Ficou hospedado na casa de 

um amigo até Fevereiro de 1980, quando se mudou para Grass Valley, Califórnia 

(EUA) vivendo com sua esposa norte americana, Jane, e seu tradutor. A cidade era 

vizinha de Nevada City, que vivia na época um cenário Nova Era onde os ensinamentos 

de Chagdud atraíram muitas pessoas. No mesmo ano, 1980, Chagdud ensinou medicina 

tibetana para médicos americanos, se encontrou com Sua Santidade o 16° Karmapa e 

mais tarde com Dudjom Rinpoche, que pediu a Chagdud para atuar como lama-

residente na região de Eugene (Oregon, EUA) em Yeshe-Nyingpo, solicitação que ele 

atendeu. A pedido de seus alunos, para assegurar um alicerce para seus futuros 

renascimentos no Ocidente, Rinpoche criou o primeiro monastério Chagdud no 

Ocidente, o Chagdud Gonpa Foundation, na cidade de Cottage Grove, Oregon, EUA. 

Nesse período Rinpoche também realizou retiros que duraram vários meses 

(CHAGDUD, 2013). 

 O Chagdud Gonpa original foi fundado no Tibete Oriental em 1131, e desde 

então serve como local onde se oferecem instruções sobre os métodos e a sabedoria do 

budismo tibetano, incluindo arte, filosofia e práticas de meditação da tradição 

Vajrayana. Em 1988, Rinpoche e seus alunos adquiriram 110 hectares nas montanhas 

Trinity, no norte da Califórnia, e o Rigdzin Ling, o principal centro Chagdud Gonpa, 

nasceu. Neste local, Chagdud supervisionou atividades colossais, visto que ele havia 

sido destruído pela mineração de garimpos no século XIX. Além da grande 

infraestrutura, o local abriga uma estátua de Guru Rimpoche em meio a um lago. Este é 

um templo budista tradicional, ou la kang (morada das deidades), repleto de esculturas e 

artes decorativas. Atualmente, o Chagdud Gonpa possuí sete centros na Costa Oeste dos 

Estados Unidos, e também sedes no Brasil, Suíça e Austrália.  

 Chagdud também criou projetos como a Fundação Mahakaruna, que sustenta 

tibetanos pobres e fracos refugiados na Índia e no Nepal; A Biblioteca Tibetana, que 
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preserva textos tibetanos raros e insubstituíveis; a Padma Publishing, que se dedica a 

traduzir e publicar trabalhos da tradição Nyingma e também em editar os ensinamentos 

de Chagdud Rinpoche. Além disso, Chagdud esculpiu diversas estátuas preservadas 

ainda hoje (CHAGDUD, 2013).  

 Na residência em que viveu de 1981 até 1988, localizada a 30 quilômetros de 

Eugene (Oregon), local que ficou conhecido como Dechen Ling (Lugar de grande Bem-

Aventurança), há uma estátua pequena de Guru Rinpoche e uma estátua de Tara 

Vermelha em tamanho natural, esculpidas por Chagdud Rinpoche e por um aluno seu. 

Neste mesmo local, coordenou a criação de uma roda de oração que tem girado há mais 

de vinte e cinco anos (CHAGDUD, 2013). 

 Muitos retiros Dzochen aconteceram em uma casa de retiro construída para 

Rinpoche por seus alunos em Williams (Oregon), conhecida como Rigdzin Gatsal 

(Bosque aprazível dos Detentores do Estado Desperto). Esta casa abriga uma estátua 

monumental de Guru Rimpoche (CHAGDUD, 2013).. 

 Um terreno foi doado a Rinpoche em 1987, em Napa Valley (Califórnia), e ficou 

conhecido como Ati Ling (Lugar da Ioga Primordial), mais tarde Ati Ling mudou de 

endereço e se tornou o Padmasambhava Peace Institute, e passou a ser dirigido por 

Jigme Tromge Rinpoche, o filho de Chagdud (CHAGDUD, 2013). 

 Em 1991, Rinpoche veio pela primeira vez ao Brasil e em 1994, após um longo 

período de viagens que incluíram Suíça, Rússia e Brasil, Chagdud decidiu viver no 

Brasil, visto que tinha muitos alunos devotos no país. Alunos que após conhece-lo 

desenvolveram um sólido caminho junto ao budismo. A partir de 1995, na região da 

Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul (Brasil). Mais precisamente, na cidade de Três 

Coroas, em uma grande região adquirida por Rinpoche no alto da serra, foram iniciadas 

as construções de diversas edificações, dentre elas o primeiro templo tibetano 

tradicional da América do Sul, Khadro Ling (Lugar das Dakinis). O processo de 

construção durou até 2002, ano em que Chagdud faleceu, e como resultado, no amplo 

espaço de terra do Khadro Ling há hoje: oito estupas, uma casa de lamparinas, três 

conjuntos extensos de rodas de oração, uma grande estátua de Guru Rinpoche, uma 

estátua enorme do Buda Akshobia, um excelente sistema hidráulico, cozinha e 

refeitório, dormitórios, duas instalações para retiros, uma oficina e um projeto que 

permitia que as pessoas construíssem casas e apartamentos particulares. Ao mesmo 

tempo Rinpoche e seus alunos construíam outro templo em Belo Horizonte (MG), local 

que também abriga uma estátua em tamanho natural de Tara, criada por Chagdud e um 
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aluno. Enquanto construíam estes templos, Chagdud financiou pessoalmente a 

construção de um templo para retiros em Parping, no Nepal. Após sua morte, os lamas 

ordenados por Chagdud construíram em São Paulo o Odsal Ling, um complexo centro 

de retiros que incluí um templo. Os lamas e alunos de Rinpoche, no Khadro Ling, 

construíram uma réplica do Zangdod Palri, o palácio de Guru Rinpoche no reino puro 

da Montanha Cor de Cobre. No Uruguai, seus alunos construíram o Sengue Dzong, um 

templo semelhante a um forte. Todas essas instituições que continuam seu trabalho 

mesmo após a morte do mestre tibetano, são compreendidas por seus alunos como uma 

expressão da compaixão deste mestre. Associados a cada um destes centros e templos, 

em lugares menores e em diversas cidades, muitos de seus alunos também abriram salas 

de meditação, lugares dedicados em oferecer a oportunidade de encontrar a paz interior 

(CHAGDUD, 2013). A seguir, um breve comentário sobre as produções artísticas de 

Rinpoche: 

 

As estátuas de Tara que ele fez incluem uma de Tara Vermelha em 

tamanho natural do Dechen Ling, duas de Tara Vermelha menores no 

Khadro Ling, uma de Tara Verde no Khadro Ling que foi incorporada 
a uma fonte e uma estátua de Nyur Palmo em Nevada City, Califórnia. 

Entre as estátuas de Guru Rinpoche feitas por ele estão uma estátua de 

argila na sala de meditação de Dechen Ling e estátuas externas 

monumentais no Rigdzin Gatsal, no Khadro Ling e no Dawa Drolma, 
em Minas Gerais. Ele fez uma estátua de Guru Rinpoche em um lago 

de lótus em Nevada City [...] Outras estátuas são: uma de Amitaba em 

tamanho natural, no terreno da Fundação Ojai, na Califórnia, e duas 
estátuas de Buda Sakyamuni, uma no Providence Zen Center em 

Rhode Island, e outra na Estupa Bodhi do Kagyu Shenpen Kunchab, 

em Santa Fé, no Novo México [...] [no Khadro Ling também 
construiu] uma estátua pequena de Dzamba [...] e uma majestosa 

estátua de Akshobya [...] três dias antes de morrer, Chagdud terminou 

uma estátua de Buda Amitaba em tamanho natural (CHAGDUD, 

2013, p. 296, 297).  

 

 Além das estátuas mencionadas, existem muitas outras obras de Chagdud tais 

como pinturas e discos gravados com mantras tibetanos que estão disponíveis até 

mesmo no popular website Spotfy. 
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Figura 6: Templo Khadro Ling em Três Coroas – RS. 

 

Fonte: site do Chagdud Gompa, disponível em: 

https://www.flickr.com/photos/chagdudgonpa/5984248705/in/album-

72157627301125626/ 
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Figura 7: Retiro de Verão no Khadro Ling no ano de 2000, com Chagdud Rinpoche. 

 

 

Fonte: site do Chagdud Gompa, disponível em: 

https://www.flickr.com/photos/chagdudgonpa/5984248705/in/album-

72157627301125626/ 
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Figura 8: Templo Zandog Palri, Palácio de Guru Rimpoche no Khadro Ling, em Três 

Coroas- RS 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/chagdudgonpa/5984245725/in/album-

72157627301125626/ 
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Figura 9: Chagdud Rinpoche no Rigdzin Ling. 

 

Fonte: http://chagdudgonpa.zenfolio.com/p826173821 
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Figura 10: Tubten Geleg Tenpe Nyima, o atual yangsi de Chagdud Tuluku Rinpoche, a 

criança reconhecida como o renascimento deste mestre 

 

Fonte: livro O Senhor da Dança, (CHAGDUD, 2013). 

 

 Também existem alguns livros que foram compilados a partir dos ensinamentos 

de Rinpoche. Sua biografia foi publicada sob o título “O Senhor da Dança: a 

autobiografia de um lama tibetano” (2013). Outros títulos ensinam o pensamento e a 

prática budista “Vida e Morte no Budismo Tibetano” (2000), “Portões da Prática 

Budista: ensinamentos essenciais de um lama tibetano” (2010) e “Para Abrir o Coração: 

treinamento para a paz de Chagdud Tuku” (2011). A seguir, apresentaremos 

brevemente, alguns ensinamentos de Chagdud Rinpoche sobre meditação, de acordo 

com o livro “Para Abrir o Coração: treinamento para a paz de Chagdud Tuku” (2011).  

 Ao invés de apresentar o budismo com ênfase na teoria e na filosofia, este livro 

insiste em que o caminho espiritual requer uma prática, e que ela seja constante ao 

longo da vida inteira. Este livro é um guia de passos simples e acessíveis que podem ser 

aplicados na esfera pessoal ou nas complexas dinâmicas sociais e que apontam na 

direção da paz. O objetivo dos ensinamentos contidos neste livro – originalmente 

proferidos em um curso que Chagdud ministrou para seus alunos – é que qualquer 
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pessoa, de qualquer crença religiosa, política ou filosófica, pudesse compreender e 

utilizar as ferramentas desenvolvidas pela tradição budista. Para isso, Rinpoche criou 

um formato inovador para apresentar esses recursos espirituais, os métodos essenciais 

do budismo Mahaina. Ele chamou esse conjunto de ensinamentos de “Treinamento 

Bodisatva para a Paz”. Segundo Chagdud: 

 

Bodhi se refere à mente de sabedoria, que é completamente altruísta; 

sattva pode ser traduzido como “herói”. Um bodhisatva é alguém que 

assumiu a tarefa exclusiva de atender às necessidades dos outros, por 
mais difícil que isso seja [...] quando o desejo altruísta de servir os 

demais surge em nós pela primeira vez, não podemos dizer que somos 

verdadeiros bodhisattvas, mas é um ponto de partida. Depois, nos 

empenhamos em desenvolver o altruísmo em todos os aspectos da 
vida e eliminar tudo que possa obscurecer as nossas qualidades 

positivas naturais. O resultado final, chamado de iluminação na 

tradição budista, é o poder de ajudar todo aquele que nos vir, ouvir, 
tocar ou se lembrar de nós. Tal benefício é espontâneo, incessante e 

desimpedido [...] No budismo tibetano, o pavão simboliza o 

bodisatva. Diz-se que o pavão se alimenta de plantas venenosas, 

transformando as toxinas nas cores radiantes de suas penas sem 

se envenenar (CHAGDUD, 2011, p.23, 24, 25). 

 

 A pessoa pode começar o Treinamento Bodisattva para a Paz a partir de 

qualquer nível. Inicialmente, o programa estimula o praticante a cultivar o desejo de 

sentir cada vez mais amor e compaixão pelos próximos. A seguir, surgem práticas para 

que esse desejo se expanda até que os limites e obstáculos de dissolvam e que as 

qualidades inerentes à mente cresçam infinitamente em alcancem a capacidade de 

influenciar positivamente as outras pessoas. De acordo com o livro, o propósito 

transformador do treinamento é apresentar métodos para reduzir os pensamentos 

negativos e prejudiciais, as palavras e ações egoístas, e aumentar o que é positivo e 

benéfico (CHAGDUD, 2011). Para Chagdud, o sentido da vida humana parece ser este: 

diminuir a ilusão que produz o auto-centramento e o egoísmo, e despertar a natureza da 

mente, que por si mesma irá expressar qualidades incomensuráveis: 

 

O essencial nesta vida é desenvolver as qualidades positivas 

inerentes à mente e usá-las para ajudar os outros. Podemos 

pensar que somos cultos e competentes por termos passado 

muitos anos em uma escola ou empresa, ou porque nos 

dedicamos a um ofício, a uma profissão ou às artes. No entanto, 

é pouco provável que algum de nós tenha recebido uma 

educação formal sobre a bondade ou tenha aprendido algo sobre 
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a verdadeira causa da paz e da satisfação [...] é raro alguém 

pensar que possa estar enganado (CHAGDUD, 2011, p.21, 22). 

  

 Para Rinpoche, a compreensão intelectual não garante a experiência de profunda 

paz interior que é irá permitir ao praticante influenciar positivamente as pessoas – para a 

paz – em situações aflitivas e problemáticas. Para o mestre tibetano, apenas o 

desenvolvimento de um “coração” bondoso e gentil permite a sensação de paz interna e 

felicidade, e o ponto de partida para tal é o cultivo do desejo sincero de beneficiar os 

outros tanto quanto a pessoa deseja beneficiar a si mesma. O livro “Para Abrir o 

Coração” apresenta também vinte e oito roteiros para práticas de meditação. A seguir, 

comenta-se sobre algumas destas práticas.  

 Para desenvolver a perspectiva da igualdade de todos os seres é necessário 

contemplar muitas vezes. Isso não é algo que acontece na superfície da mente. Podemos 

ter uma bela teoria sobre a igualdade, mas isso não vai necessariamente alterar a 

maneira como, de fato, nos relacionamos com os outros. Para uma meditação que 

desenvolver equanimidade, gentileza e um “bom coração” Chagdud recomenda que, 

após relaxar corpo e mente, e estabelecer um grau de atenção plena (śamatha), o 

praticante visualize uma pessoa contra quem ele sustente algum tipo de preconceito, e 

então diga a si mesmo “Essa pessoa – assim como eu – quer ser feliz e não quer sofrer, 

mas devido à ignorância, ela está sabotando seu objetivo [...] Quantas vezes você não 

fez a mesma coisa?” (CHAGDUD, 2011, p.61). Para o mestre tibetano, os 

comportamentos inadequados resultam de tentativas equivocadas de encontrar 

satisfação ou fim de um sofrimento. Rinpoche recomenda que conforme esta prática 

ganhar constância e disciplina dentro da rotina de meditação de um praticante, ele deve 

incluir na visualização todos aqueles que se comportam como aquela pessoa, e ampliar 

este escopo até que consiga incluir todos os seres em sua contemplação. 

 Ao longo das meditações que Rinpoche ensina, ele desenvolve a conceito moral 

de Vida Humana Preciosa, que é a condição daqueles que não desperdiçam sua vida 

produzindo sofrimento através do cultivo cego de apego, orgulho e aversão , mas, que 

se esforçam para não produzir sofrimento – responsabilidade universal –, dirigir a 

própria mente e produzir benefícios. Em uma prática de meditação intitulada “O Cultivo 

da Compaixão”, Rinpoche ensina a meditar da seguinte maneira: 

 

Pense em todas as pessoas que estão morrendo nos hospitais, neste 

momento, no mundo todo. Depois, imagine que você está em seu leito 
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de morte. Você está prestes a perder tudo o que acumulou ao longo de 

uma vida de trabalho. Não pode levar nada consigo. Seus amigos e 
familiares estão ao seu redor, mas, por mais que você os ame ou seja 

apegado a eles, daqui alguns momentos, nunca mais os verá. Imagine 

o seu terror. Depois, descanse a mente. Em seguida, traga a atenção de 
volta ao presente. Neste momento, você não está morrendo nem 

perdendo aqueles que ama. Você não está faminto nem prestes a ser 

morto. Aprecie a sua boa ventura. Mais uma vez, deixe a mente 

descansar. Depois, tome a resolução de fazer o possível para reduzir o 
sofrimento dos outros. Deixe a mente descansar. Reze para que possa 

fazê-lo e, mais uma vez, descanse a mente. Repita esse processo 

enquanto imagina diferentes situações em que os outros estão 
sofrendo (CHAGDUD, 2011, p.101). 

 

 

 Esta citação pode parecer sinistra e aterrorizante para algumas pessoas. Por outro 

lado, o terror pode ser apenas a expressão de um pensamento fundamentado em visões 

materialistas que produzem apego, ou do pensamento fundado no imaginário da morte 

no ocidente, que nada tem a ver com a concepção de morte no Budismo tibetano. De 

acordo com a visão budista, aquela pessoa que se dedicar para dos outros seres, na hora 

da morte, provavelmente sentirá que viveu uma vida dotada de sentido, plena. Não 

tendo nutrido a auto importância e o apego egoísta, mas ao invés disso, a preocupação 

altruísta e o pensamento gentil, a pessoa provavelmente não sentirá terror na hora de sua 

morte, mas uma sensação de paz e alegria, tal como alguém que ao fim do dia tem a 

sensação de “dever cumprido”. Como que tendo disponibilizando índice para que o 

praticante de meditação possa orientar seus próprios estudos ao longo dos ensinamentos 

de meditação, Chagdud ensina a como lidar com os “Venenos da Mente”. Aqui a 

concepção de que um “bom caráter” pode ser treinado e cultivado fica bastante 

evidente: 

Em vez de se concentrar no comportamento de todos os outros como 

quem olha por uma janela, observe sua mente como se olhasse num 
espelho. Se o que vir for julgamento, orgulho ou preconceito, pratique 

as meditações sobre equanimidade. Se encontrar apego egoísta ou 

avareza, use o antídoto da compaixão. Se enxergar medo ou aversão, 
use o antídoto do amor e pratique a meditação do dar e tomar para si. 

Se notar inveja e competitividade, alegre-se com a felicidade dos 

outros. Se estiver confuso e inseguro sobre o que fazer, interna ou 

externamente, pergunte-se o que pode trazer benefícios e o que pode 
trazer dano. Depois, deixe a mente descansar. Reze para ter clareza, e 

deixe a mente descansar mais uma vez. Lembre-se que a sua 

experiência, por mais vívida que pareça, é uma miragem, uma 
manifestação da sua mente. Examine cada aspecto de sua experiência 

externa e interna até se convencer de que ela é vazia, ilusória, como 

um sonho. Deixe a mente relaxar (CHAGDUD, 2011, p.150). 
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 Chagdud ensina as bases meditativas de Relaxamento e Contemplação (śamatha 

e  vipaśyanā) devem ser utilizadas por quem queria praticar meditação budista. Chagdud 

recomenda para que, quando o meditante estiver praticando e sentir que a mente está 

cheia de conceitos, estagnada, embotada, então deve apenas abandonar a contemplação 

de qualquer conteúdo e simplesmente relaxar. Após experimentar um grau verdadeiro 

de relaxamento na mente, irão surgir, posteriormente, distrações. Quando as distrações 

começarem, então é o momento para retomar a meditação com esforço sobre algum 

tema, como a compaixão, a equanimidade – ou seja, o fato de que todos desejam ser 

felizes, e de que todos experimentam o sofrimento –, a impermanência, os venenos da 

mente, e outros. A seguir, quando novamente as distrações surgirem, Rinpoche 

recomenda para que se pense em um compromisso que se esteja disposto a fazer, ligado 

ao que estava contemplando, e em seguida, deixar a mente descansar. Chagdud enfatiza 

que para cada tópico essa meditação dever ser repetida quantas vezes se puder, através 

do método: contemplar, gerar compaixão, estabelecer um compromisso e rezar, em 

alternância com a meditação sem esforço. 

 

Você pode contemplar a impermanência no contexto de uma guerra, 

depois gerar compaixão tanto pelas vítimas quanto pelos promotores 

da guerra, fazer um compromisso de trabalhar para dissolver sua 
própria raiva e ser uma força mais genuína de paz, e rezar pra ter força 

para fazer isso. Permita que a mente relaxe entre cada etapa. Depois 

pode contemplar como o carma opera em sua vida e assim por diante 

(CHAGDUD, 2011, p.193, 194). 

 

 A palavra “carma” neste contexto se refere aos hábitos já desenvolvidos pela 

pessoa. Por exemplo, ao parar para meditar, uma pessoa tem distrações como vontade 

de fuamar, outra pessoa sente tédio e outra pensa em dar um telefonema, distraindo-se. 

Cada tendência para distrações, em cada pessoa, é correspondente ao “carma” daquela 

pessoa, ou seja, ao conjunto de ações que ela exerceu e que produziram uma sensação 

boa ou ruim, deixando uma marca mental (samskara) que produz impulsos que 

aprisionam a pessoa, privando-lhe da liberdade. Descrevemos os ensinamentos de 

Chagdud Tulku Rinpoche para que o leitor possa compreender um pouco do que vem 

sendo transmitido no âmbito de sua linhagem no Brasil, e encerramos aqui nossa análise 

sobre as meditações ensinadas por ele no Livro “Para Abrir o Coração”, de 2011. 
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3.2 O Lama Padma Samten, e o CEBB Caminho do Meio  

 

               

 Todo o texto apresentado a seguir é fundamentado nos relatos presentes na tese 

de doutorado do filho de lama Samten, Ricardo Aveline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 O CEBB caminho do meio é uma comunidade sem fins lucrativos, com o 

objetivo de difundir os ensinamentos do Buda em solo brasileiro e propiciar um 

ambiente acolhedor para o estudo do budismo e para a prática de meditação. As 

atividades desenvolvidas neste centro incluem retiros, cursos, grupo de estudos e 

palestras. É mantido pela generosidade dos praticantes e doadores e pelo trabalho 

voluntário.  O CEBB é o centro budista com maior número de salas de prática no Brasil 

– 49 centros em 49 cidades do Brasil, de acordo com o site do CEBB – foi fundado por 

um budista brasileiro – o primeiro lama brasileiro. O CEBB foi fundado em 1986 na 

cidade de Porto Alegre. Primeiramente chamava-se Centro de Estudos Budistas (CEB), 

fundado por Alfredo Aveline, que na época era professor de Física da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Aveline era praticante do Zen desde a década 

de setenta, em 1986 ele e outros intelectuais interessados no budismo criaram o CEB 

(AVELINE, 2011).   

 Em sua primeira fase, o CEBB recebia amigos para encontros diários de 

meditação e Aveline dirigia as práticas com base em estudos sobre o budismo zen, e 

praticava-se principalmente a meditação zen budista. Também o mestre zen Kahner 

San, que morava em Porto Alegre e era amigo de Aveline, frequentava o CEB e 

contribuía com os estudos. Na década de 90 o CEBB recebeu um dos intérpretes do 

Dalai Lama, Alexander Berzin, cujos ensinamentos foram registrados no livro Coração 

e Mente. José Inácio Cabezón, ex-tradutor do Dalai Lama, também deu ensinamentos 

no CEB, que resultaram no livro Diálogos de Bodghaia (AVELINE, 2011). Nas 

palavras do Lama Padma Samten: 

 

O Centro de Estudos Budistas surgiu de forma natural, como pedras 

empilhadas por águas que correm. O Surangama Sutra, o Sutra do 
Diamante, o Sutra do Coração e, mais adiante, o Lankavatara Sutra, 

mostraram o poder liberador que os ensinamentos do Buda poderiam 

ter para muitas pessoas e, movido por esta motivação, surgiu o CEB 

como modo de fazê-los circular. O poder dos textos produziu 
movimento e a água do rio passou a correr. Os textos ganharam forma 
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na nossa língua e tudo passou a ganhar impulso. Com fé, como uma 

prática natural e sem esforço (SAMTEN, 1998)130. 

 

 

 Em 1992 o CEBB passou a publicar uma revista de pensamento budista 

intitulada Revista Boisatva. Neste mesmo ano o CEBB também participou da 

organização da vinda do Dalai Lama a Porto Alegre. E, em 1993, o Cebb organizou a 

vinda de Chagdud Tulku Rinpoche ao Rio Grande do Sul. A segunda fase do CEBB se 

inicia no ano de 1996, quando o físico Alfredo Aveline foi ordenado lama, termo que 

significa professor e líder espiritual de budismo, de acordo com a tradição tibetana. A 

cerimônia ocorreu no templo Khadro Ling em Três Coroas. A partir daí Aveline recebeu 

o nome Padma Samten. O lama e mais 28 alunos, adquiriram quatro hectares em 

Viamão – que hoje são dezesseis hectares – iniciaram então a organização de uma 

comunidade budista neste sítio na Estrada Caminho do Meio em Viamão-RS. O 

objetivo era viver de acordo com o dharma sob a orientação do lama (AVELINE, 

2011).  

 

As pessoas vão meditar em meio a uma cidade que está tremendo e 

vão ver que aquilo não é o mundo, mas o mundo que foi construído 

recentemente. É muito difícil destruir esse mundo e fazer ele virar 
outra coisa. No entanto é possível criar lugares mais apropriados. Nas 

cidades, para as pessoas se reunirem, é necessário que se desloquem, 

as salas são caras e pequenas. Assim, acabam se vendo pouco. Com 
certeza, se elas morassem juntas seria mais fácil de fazer coisas juntos. 

Em 1996 no Cebb Porto Alegre a gente pensou em comprar uma área 

juntos que já servisse de local de retiros, moraríamos juntos e nos 

ajudaríamos mutuamente. Assim a gente passou a ganhar tempo.  A 
área começou com quatro hectares e hoje conta com dezesseis. Depois 

veio o Darmata, PE; Alto Paraíso, GO (45 hectare, uma escola, hortas 

e feira); Curitiba (no CEBB-Sukhavati, 85 hectares); no Jetavana, RS, 
e foram surgindo as Aldeias. Estamos construindo estruturas que são 

melhores para as pessoas se aprofundarem em si mesmas131. 

 

 

 Ao mesmo tempo, alunos do lama de diversas outras cidades do Brasil passaram 

a organizar grupos de prática budista em suas cidades, e eventuais retiros que contavam 

com as visitas do lama. A simplicidade foi vista como elemento necessário para que o 

                                                             
130 Texto histórico do Lama Samten sobre o surgimento do CEBB, 05/06/2015, disponível no site do CEBB: 

http://www.cebb.org.br/texto-historico-do-lama-samten-sobre-o-surgimento-do-cebb/ 
131 Trecho da Palestra: O Sonho das Aldeias CEBB e a Cosmovisão Budista, por Lama Padma Samten. 

Transmissão ao vivo da palestra de abertura do 1º Encontro de Formação em Auto-Organização do 

Projeto Terra Pura (De 13 a 16 de abril de 2017 no CEBB Caminho do Meio (Viamão-RS). 
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budista tenha tempo para a prática de mediação. Desta maneira nasceu o CEBB e 

Padma Samten desvinculou-se das atividades junto à Universidade passando a dedicar-

se integralmente para o budismo. A terceira fase do CEBB começa por volta de 2002, 

quando os grupos de todo o país começaram a se reunir para discutir as formas de ação 

conjunta do CEBB no Brasil. No mesmo ano, também tiveram início os eventos para 

diálogo entre o budismo e as áreas do conhecimento acadêmico. O material que resultou 

destes encontros versa sobre os temas Ciência, Saúde, Ecologia, Educação, Sociedade e 

Espiritualidade, e está disponível no site do Instituto Caminho do Meio132. Uma escola 

budista para crianças de até cinco anos foi fundada no CEBB, o número de casas na 

comunidade aumentou, chegando a trinta e duas unidades. Um templo foi construído 

com arquitetura e pintura tradicionais do Tibete. Posteriormente o lama também iniciou 

um diálogo com empresários. Ainda no ano de 2008, o CEBB acolheu a exposição 

internacional das relíquias do Buda, cerca de quatro mil pessoas visitaram a exposição, 

dentre elas diversos mestres budistas de várias linhagens. No mesmo ano, 2008, foi 

criada a face jurídica do CEBB, o Instituto Caminho do meio, constituído juridicamente 

por iniciativa do lama Padma Samten e seus alunos, destinava-se a cuidar dos trabalhos 

sociais do CEBB, que vinham sendo desenvolvidos desde 2004. Os moradores do 

Caminho do Meio dedicam-se à prática espiritual, atividades administrativas do centro, 

organização de eventos, ações sociais, retiros e a publicação da Revista Bodisatva. Há 

dois tipos de moradores: os que vivem e trabalham como voluntários no CEBB e os que 

trabalham em Porto Alegre e praticam o budismo nas horas livres. Em geral, são 

pessoas que optaram pelo que se chama vida comunitária com simplicidade. Desta 

maneira, o CEBB Caminho do Meio é uma espécie de laboratório do budismo aplicado 

que proporciona a experiência da simplicidade e da vida comunitária. No Caminho do 

Meio há horários de prática no templo às 5h30min e às 19h. Comparecem tanto 

moradores como pessoas de outras localidades que se reúnem para praticar meditação e 

recitar preces. Uma concha é soprada para avisar que a prática terá início. Pessoas da 

comunidade revezam a responsabilidade pela condução das práticas. A meditação é 

considerada um elemento fundamental e definidor da forma como se desenvolverá o 

dia. Para os praticantes, a meditação matutina garante uma experiência distinta da 

realidade ao longo do dia, ela proporciona mais felicidade e a capacidade de não se 

preocupar tanto com as coisas “do mundo”. Ao longo do ano, em determinados 

                                                             
132 http://institutocaminhodomeio.org.br/dialogos/ 
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períodos, o CEBB realiza cerca de dez retiros com temas que variam entre Meditação e 

Compaixão até Ação no Mundo e Diálogo com a Ciência, Política e Educação. Como 

tudo é transmitido na internet, através do site youtube, pessoas do país inteiro ouvem os 

ensinamentos e praticam meditação mesmo sem viajar para o sul do país. Ainda assim, 

o CEBB Caminho do Meio possuí também uma grande cozinha e alojamento para os 

visitantes (AVELINE, 2011). 

 

 

Figura 11: Lama Padma Samten no CEBB Caminho do Meio 

 

Fonte: http://www.cebb.org.br/se-ha-carma-como-a-liberacao-e-possivel 
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Figura 12: Chagdud Rimpoche e Lama Samten na cerimônia de consagração dos 

trabalhos para a construção do Templo no CEBB Caminho do Meio 

 

Fonte: 

https://www.flickr.com/photos/cebb/sets/72157622463597033/with/401

3331038 
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Figura 13: Chagdud Rimpoche e Lama Samten, conduzindo atividades no CEBB Porto 

Alegre em 1997 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/cebb/sets/72157632695848488 

 

 

 A Escola Caminho do Meio foi fundada a partir da noção de indissociabilidade 

entre a vida e a questão cognitiva profunda. Isto fundamenta a concepção de que a 

escola budista deve promover a lucidez na vida cotidiana. Para isto os professores 

utilizam de constantes incentivos para que os alunos olhem e ouçam uns aos outros, 

entendendo seus sentimentos e o que está acontecendo ao redor. Incentivam-se os 

alunos a refletir sobre os efeitos de suas ações. Por exemplo, quando uma criança tira o 

brinquedo da outra, o professor intervém solicitando que a criança que pegou o 

brinquedo olhe para a outra criança e veja como ela está se sentindo a partir de sua ação. 

 O lama critica a educação tradicional, apontando que ela é baseada no 

treinamento das pessoas para algum conhecimento ou habilidade específico. Na 

educação budista também há o ensino técnico, mas ele não é o aspecto principal. A 

centralidade do ensino nesta escola é o que no CEBB se denomina como “abordagem da 

compaixão”, que consiste na preparação para agir no mundo de forma lúcida, não 
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apenas ouvindo, mas também criando uma perspectiva positiva. Tanto na educação 

como nos projetos sociais do CEBB, utiliza-se o método da Mandala de Cultura de Paz. 

Neste método os comportamentos das pessoas partem do pressuposto de que não existe 

necessidade de repressão, pois todos estarão olhando para o bem estar da coletividade, 

preocupando-se e cuidando uns dos outros. O papel do processo educacional, nesse 

sentido, é a estabilização da mente, e da mandala, para que as pessoas não se perturbem 

por coisas simples. Cabe aos professores cuidar para que os alunos estejam na 

mandala133 da cultura de paz, isto é, que a mente dos alunos esteja na sintonia de um 

convívio harmonioso com os colegas, professores, a vizinhança e até mesmo com o 

ambiente. A escola Caminho do Meio procura priorizar não apenas ar áreas do MEC 

como matemática, artes e movimento, mas outras questões humanas como a inteligência 

emocional por exemplo. Além disso os alunos tem aulas de yoga, noções de ecologia, e 

atividades culturais típicas do Brasil tais como a capoeira e o teatro de rua. Outro 

método ensinado por Chagdud Rinpoche, bastante citato pelo lama e que também é 

utilizado na escola, é o de “coordenar sem coordenar” ou “ensinar pelas costas”, que 

significa servir de exemplo, uma ação que segundo o lama, é mais eficaz que a 

recomendação de um comportamento (AVELINE, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
133 Segundo lama Samten: “Quando não estamos dentro da mandala, nós pensamos de forma excludente, 

e de dentro da mandala de forma convergente. O que diferencia uma “roda de pessoas” que é mandala, de 

uma que não é (ambiente dispersivo), é o aspecto sutil”. Fonte: Anotações do autor sobre a palestra 

Compaixão e Lucidez, por Lama Samten, em 30 de Maio de 2015, Recife – PE. 
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Figura 14: Vista externa do templo no CEBB Caminho do Meio. 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/cebb/sets/. 

 

 
 

Figura 15: Entrada do templo no CEBB Caminho do Meio. 
 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/cebb/sets/. 

https://www.flickr.com/photos/cebb/sets/
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Figura 16: Teto do CEBB Caminho do Meio134 

 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/cebb/sets/. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                             
134 Janelas de vidro iluminam a pintura com as cores dos Cinco Elementos, a arte remonta à tradição 

tântrica e xamânica do budismo do Tibete, com inscrições tradicionais abaixo em dourado. Nos cantos 

inferiores da imagem é possível ver os quadros circulares que ilustram a vida do Buda, fixados na parte 

mais baixa do teto do templo. 
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Figura 17: Ambiente interno do templo no CEBB Caminho do Meio. 
 

 

Fonte da imagem: https://www.flickr.com/photos/cebb/sets/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/cebb/sets/
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Figura 18: Ângulo interno do templo no CEBB Caminho do Meio.135 
 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/cebb/sets/. 

 
 

 

 O primeiro projeto social do CEBB foi o NASCEM: Núcleo de Ação Social, 

Comunitária e Educacional Caminho do Meio, uma associação civil mista, composta 

por budistas do CEBB Caminho do Meio e moradores do bairro Jardim Castelo, voltada 

para a construção da “cultura de paz” em meio a uma comunidade marcada pela miséria 

social. O Jardim Castelo é o nome dado à comunidade vizinha do Caminho do Meio em 

Viamão. O terreno de dezoito hectares foi invadido em 2002 por pessoas de diversos 

locais das cidades de Viamão e Porto Alegre, e que o dividiram em 436 lotes de terra. O 

local estava desabitado há 20 anos. Inicialmente cerca de 200 famílias passaram a morar 

na região, em barracos de lona. Um processo de reintegração de posse foi aberto contra 

os invasores. Com o passar do tempo casas foram sendo construídas. A criminalidade e 

o tráfico também chegaram ao local. Havia crianças sem alimentação e com problemas 

de saúde. Não havia coleta de lixo e as condições de saneamento eram péssimas ,com 

grande incidência de moscas e ratos. Em 2007 a comunidade já tinha 500 famílias em 

situação de risco visível. Com carência de todas as formas de promoção social a região 

                                                             
135 Em cima da porta, na parte inferior direita da imagem, estão os cinco Dhyani Budas. À esquerda da 

porta, a pintura de mais de dois metros de altura dos Nove Estágios da Meditação Shamata. 

https://www.flickr.com/photos/cebb/sets/
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passou a oferecer riscos não apenas para os moradores, mas também para o CEBB 

Caminho do Meio. Dessa maneira o CEBB se propôs a atuar socialmente nos problemas 

existentes na região e surgiram os primeiros projetos sociais budistas do CEBB 

(AVELINE, 2011). 

 Primeiramente, os moradores do CEBB passaram a se reunir para tratar deste 

tema, contando com a participação de pessoas com experiência de atuação no campo 

social. Sobre a atuação conjunta o lama orientou que as ideias deveriam partir da 

comunidade e não de fora dela. Ainda assim, o lama propôs como método inicial, 

resgatar o que cada um tem de melhor e a partir destas habilidades, estabelecer uma rede 

de relações positivas na comunidade. Sob a orientação do lama, adotou-se o método da 

mandala da cultura de paz, que visa incluir o maior número possível de pessoas 

interessadas em agir a partir de uma ética budista, com o objetivo de criar uma 

abordagem de resolução de problemas conflitos. O plano de atuação buscou evitar 

políticas de assistencialismo, ou seja, não buscou medidas que tornassem os moradores 

do Jardim Castelo dependentes do CEBB. O que se fez foi incentivar o surgimento de 

lideranças dentro da própria comunidade. O CEBB não tentou substituir o poder 

público, mas através de uma observação participante, incentivou reivindicações por 

políticas públicas na linha da democracia participativa. O CEBB também apoio a 

Associação de Moradores do Jardim Castelo por intermédio de uma rede de budistas 

com formação em áreas como Direito, Sociologia, Administração e Arquitetura, que se 

dispuseram para atuar junto ao Estado para cumprir com as burocracias necessárias para 

a obtenção de recursos federais e para a aquisição do terreno, de modo que o processo 

de reintegração de posse foi extinto e os proprietários do imóvel foram pagos pelo 

governo federal. Posteriormente o governo passou a regularizar os moradores e investir 

em educação, saúde, lazer e saneamento básico para o Jardim Castelo. As reuniões e 

projetos do CEBB, que tinham objetivo promover a expansão das liberdades, 

trabalharam no sentido de gerar lucidez e autonomia na comunidade, o que ocorre no 

nível mental das pessoas que aprenderam como podiam, unidas, resolver os problemas 

da comunidade (AVELINE, 2011).   

 De acordo com o budismo apresentado por lama Samten, o desenvolvimento da 

liberdade não tem a ver com o crescimento do produto interno bruto nem com o 

aumento das receitas pessoais, com a industrialização, o progresso tecnológico ou com a 

modernização social. No caso da ação social budista não há a intenção de incluir os 

participantes no sistema econômico tradicional. A intenção é a inserção de uma rede que 
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opera com base em valores humanos comuns e na ética budista: como a vida 

comunitária com baixo impacto social e ambiental e a cooperação para a solução de 

problemas coletivos. Em outras palavras a ação social budista visou o enriquecimento 

da vida humana com liberdades concretas tais como: de evitar a fome e a subnutrição, as 

doenças evitáveis, a mortalidade precoce, desenvolver liberdades relacionadas à 

educação, liberdade políticas, dispositivos econômicos, oportunidades sociais, garantias 

de transparência, previdência social, etc. 

 Todo esse trabalho começou quando o CEBB passou a oferecer oficinas para as 

mulheres da comunidade. Nesses encontros os participantes compartilhavam ideias e 

sonhos, e uma senhora conhecida como Dona Dionísia falou da sua vontade em 

distribuir sopa para as crianças. Em maio de 2006 a Casa da Sopa foi inaugurada por 

Dionísia com apoio do CEBB. Inicialmente a sopa era oferecida uma vez por semana, e 

em 2011, cerca de 70 crianças almoçavam lá nas segundas, quartas e sábados. Assim, na 

comunidade Jardim Castelo desenvolveram diversos projetos: o Curso de Alfabetização 

para Adultos, com apoio do governo federal, a Casa da Sopa, oficinas de meditação, 

artesanato, reciclagem, capoeira, e outros. 

 O CEBB construiu uma estrutura material no Jardim Castelo que possibilitou a 

atuação de outras organizações, até mesmo outras instituições religiosas com princípios 

condizentes com a cultura de paz. Vale ressaltar que não há preocupação do CEBB com 

exclusividade religiosa nem de conversão, mas o maior interesse é na transmissão de 

valores. Em 2010 a própria comunidade do Jardim Castelo já apresentava características 

de auto organização e tomada de iniciativas, tendo pessoas da comunidade à frente da 

promoção de eventos e assumindo posturas para a resolução de problemas na região. 

 Realizou-se um torneio de futebol em 2011 com jovens da comunidade. Setenta 

jovens entre 9 e 17 anos participaram, sendo 6 equipes masculinas e 2 femininas. 

Praticamente não se usaram cartões amarelos, nem foram ouvidos palavrões. Nenhuma 

briga e nenhuma discussão. A Associação de Moradores além de apoiar trabalhou desde 

a preparação do evento até a premiação final, compareceu também aos jogos. A 

premiação foi em brindes conseguidos na própria comunidade e forma premiados 

aqueles que jogaram de forma bela e não os vencedores, pois considerou-se que todos 

foram vencedores. Não dando ênfase nas disputas entre equipes, tornando-os mais 

amigos, e deixando de lado a necessidade de vencer, ou de que só os melhores vencem. 

Segundo o lama, quando há um vencedor, ele fica alegre e todos os outros ficam tristes 

e isto é injusto pois todos são de natureza perfeita. Dessa forma, se atraiu jovens que 
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dificilmente iriam frequentar um templo budista para ouvir o dharma, para uma 

atividade que visou promover valores espirituais como a amizade. O esporte foi 

incentivado pelo aspecto da saúde e pela promoção de valores existentes na ética social 

budista. Os jovens receberam atenção e prestígio da comunidade ao mesmo tempo em 

que o estímulo não foi pela vitória, mas pela amizade. Não tendo outras oportunidades 

os jovens estariam, provavelmente, envolvidos com o tráfico (AVELINE, 2011). 

 Em 2008 um mestre tibetano chamado Tashi Sonam Tulku Rinpoche visitou a 

comunidade Jardim Castelo. Durante a solenidade um morador, emocionado, contou 

para o Rinpoche um pouco da história daquelas pessoas, destacando o apoio que 

receberam do CEBB e de como eles conseguiram reverter situações que pareciam 

irreversíveis a muitos olhos, menos aos olhos e coração do Lama Santem. 

 A participação de budistas nos projetos sociais é vista como uma oportunidade 

de prática espiritual aplicada, ou seja, como parte do método para alcançar o nirvana. 

 Em 2010 foi estabelecido um convênio com o governo federal e o município de 

Viamão/RS para que o CEBB dirigisse as atividades do programa federal Saúde da 

Família, no município de Viamão. 

 O CEBB também atua junto à área empresarial, um setor da sociedade que tem o 

poder de influenciar grandes estruturas sociais, pois detém grande parte do capital, 

promove empregos e movimenta a mídia. Para o lama Samten, o bom empresário é 

aquele que entende as reais necessidades das pessoas e oferece o que vai ser bom para 

elas, e não aquele que procura pessoas tolas para comprarem seus produtos. Segundo 

Samten, as empresas deveriam realizar projetos sociais ao invés de investirem em 

anúncios, deveriam fazer alguma obra social nítida e verdadeira, o que daria um outro 

sentido para os funcionários e para o consumidor. Assim o lama tem palestrado no meio 

empresarial (nas federações empresariais FIESP e FIERGS, por exemplo) desde 1998, 

na tentativa de inserir valores humanos no mundo empresarial, o que na linguagem 

budista seria inserir as empresas na mandala da cultura de paz. 

 A partir de 2006 o CEBB passou a organizar o evento Diálogos com o Budismo, 

no qual as concepções budistas dialogam com as diferentes áreas do conhecimento 

acadêmico, através desses encontros demonstra-se os pontos em que o budismo 

dialogoa ou entra em conflito com as áreas do conhecimento. 

 Mais recentemente, lama Samten apresentou a ideia do College. Este é um 

projeto para a capacitação, especialmente dos jovens, após terminar o ciclo médio do 

ensino escolar, a pessoa pode se capacitar para fazer coisas úteis, gerando meios hábeis, 
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para usar dentro das comunidades, tais como: construir prédios melhores, educar 

melhor, cuidar da saúde melhor. A ideia é que os alunos sejam estimulados pelas 

necessidades básicas reais de qualquer comunidade humana. As habilidades se tornam 

meios hábeis através dos quais as pessoas podem garantir seu sustento beneficiando as 

comunidades e gerando autonomia social. Na medida em que os jovens se engajam eles 

podem gerar projetos que serão acolhidos num berçário de projetos, e o Caminho 

Instituto Caminho do Meio cederá espaço para os alunos testarem e desenvolverem seus 

projetos. O College seria o lugar onde esse processo se dá. É possível que através deste 

projeto se desenvolva um vínculo com as universidades. No CEBB Alto Paraíso isso já 

está bem estruturado com a Universidade de Brasília (UNB-CERRADO). E a escola 

budista de Alto Paraíso irá implementar o ensino médio (SAMTEN, 2017). 

 

  

 

3.3 A Meditação e o Budismo no Cotidiano apresentados pelo Lama Padma 

Samten 

 

 O lama Padma Santem utiliza um vocabulário budista específico já bastante 

difundido entre os seus alunos, para explicar os métodos e objetivos da meditação e da 

filosofia budista no contexto brasileiro da atualidade. Alguns conceitos como Bolhas de 

Realidade e Iogues do Cotidiano parecem ter sido criados enquanto outros como 

Transmigração, Terra Pura, Mandala, Visão de Méritos parecem pertencer ao próprio 

budismo. A seguir, este vocabulário será apresentado conjuntamente com a 

apresentação do pensamento filosófico do lama Padma Samten. Ou seja, conforme os 

conceitos são utilizados no texto, seu significado vai se tornando explicito. Uma questão 

levantada pelo lama, sobre a necessidade de utilizar-se tais conceitos, é o de que a 

linguagem utilizada no cotidiano não dá acesso ao “mundo interno” – ou seja, às 

estruturas e operações sutis da mente. Os conceitos do cotidianos não se aplicam nesse 

caso. Por exemplo, considere-se essa questão: Qual a distância entre o seu “eu” e o 

pensamento que você está tendo agora?  

 Do ponto de vista da fundamentação filosófica e bibliográfica na tradição 

budista, destacamos que os ensinamentos do lama Padma Samten aparentam ter duas 

vertentes principais. Em primeiro lugar, o texto “Iluminação da Sabedoria Primordial”, 

de Gyatrul Rinpoche, no qual o autor faz um comentário a seu mestre Dudjom 
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Rinpoche. Esta obra trata de como atingir a iluminação a partir da meditação em 

silêncio (sem mudra, sem sādhana, sem iniciação, sem oferenda e sem mandala 

simbólica), apenas através de shamata na simplicidade do silêncio, com o objetivo de 

acessar a “Natureza Primordial”, o “Ponto Último”, “Rigpa”. Este texto apresenta o que 

o lama frequentemente chama de “Caminho Direto”, e é o texto que originou o Roteiro 

dos 21 Ítens136; Outras referências para os ensinamentos de Samten são os sutras, tais 

como o Prajana Paramita, o Sutra do Diamante, o Sutra da Haste de Arroz; temas 

clássicos tais como As Quatro Nobres Verdades, O Nóbre Caminho Óctuplo, A Roda da 

Vida; temas tradicionais do budismo tibetano tais como Os Cinco Dhyani Budas, Os 

Nove Estágios da Meditação, O Nascimento no Lótus e de práticas que envolvem as 

inteligências de deidades tais como Chenrezig (o bodisatva da compaixão), Guru 

Rinpoche, Tara, e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
136 O Roteiro dos 21 itens é uma criação do lama Padma Samten, é o eixo central de todas as atividades do 

CEBB e também dos retiros longos (de até três anos) e curtos (de dez dias, por exemplo) promovidos pelo 

lama. 
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Figura 19: Os Nove Estágios da Meditação137 

 

Fonte da imagem: https://budismopetropolis.wordpress.com/2015/05/31/9-estagios-da-

meditacao/. 

                                                             
137 Esta pintura aponta os estágios do caminho. Nela, o humano representa o praticante, o fogo representa 

o esforço, o elefante representa a mente e o macaco representa a agitação da mente. No inicio o elefante 

(a mente) está correndo à frente, e o macaco (a agitação) é quem à conduz. O praticante corre para se 

esforçar. Ao passo que o caminho é percorrido a mente vai se amansando e se tornando branca (pacífica), 

o praticante vai tomando a frente e o macaco vai para traz, os seres param de correr, ao final o praticante 

senta com a mente pacífica e depois anda sobre ela, repousando calmamente. 

https://budismopetropolis.wordpress.com/2015/05/31/9-estagios-da-meditacao/
https://budismopetropolis.wordpress.com/2015/05/31/9-estagios-da-meditacao/
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Figura 20: A Roda da Vida138 

 

Fonte: imagem cedida ao autor pelo CEBB João Pessoa. 

 

 

                                                             
138 A Roda da Vida é uma pintura tradicional do budismo. Nela, muitos ensinamentos estão condensados.  

Maharaja é o demônio que segura a roda do samsara. Esta é constituída, no circulo mais externo, pelos 

doze elos da originação interdependente, que explicam como a mente cria a ilusão da separatividade 

(dualidade). No circulo seguinte, estão os seis reinos da mente que apresentam os modos de operação em 

que a mente pode entrar quando deludida. No terceiro circulo se representa a experiência cíclica, onde a 

pessoa se alegra e sofre com a mudança das condições externas. No quarto circulo, estão três animais, a 

cobra o javali e o galo, representando os três venenos da mente, respectivamente: a aversão, a ignorância 

e o orgulho. Em cada reino Budas e Bodisatvas indicam o caminho. Na parte externa um Buda aponta a 

lua, que representa a “natureza primordial”, a natureza de Buda ou Rigpa. Abaixo seres mortos em vida 

desperdiçam seu tempo e saúde. Esta é a versão da roda da vida que foi pintada no CEBB Caminho do 

Meio 
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 Desde o ano de 2013, até a presente data, o autor deste trabalho tem 

acompanhado o lama Padma Samten, e também seus alunos mais antigos – Henrique 

Lemes, Márcia Baja, Marcelo Nicolodi, João Vale e Guilherme Einhartd, que já 

realizaram retiros longos de até três anos – em palestras e retiros, o que resultou na 

compilação de um arquivo pessoal de anotações. Este arquivo foi fonte de material para 

a escrita do texto que se apresenta a seguir. Da mesma maneira, algumas de suas 

palestras foram assistidas pelo site youtube. A seguir serão apresentadas quatro sessões 

de texto que objetivam expor o pensamento budista conforme ensinado pelo lama e seus 

alunos.  

 

 

 

3.3.1. O Tema Das Terras Puras 

 

 Todo o texto a seguir é uma transcrição, editada pelo autor, a partir da palestra 

“O Sonho das Aldeias CEBB e a Cosmovisão Budista”, conferida pelo lama Padma 

Samten na abertura do 1º Encontro de Formação em Auto-Organização do Projeto Terra 

Pura (de 13 a 16 de Abril de 2017 no CEBB Caminho do Meio (Viamão-RS)). A 

transmissão aconteceu ao vivo e para esta pesquisa foi consultado o vídeo da 

conferência139. 

 Segundo lama Samten, o questionamento que fez surgirem as Terras Puras é 

mais ou menos assim: Como que a gente encontra meios hábeis de se posicionar em 

meio ao mundo para trazer benefício aos seres? Reposta: estabelecendo as terras puras. 

As terras puras surgem a partir da visão de que o mundo pode trazer muitos obstáculos. 

Por um lado, nas periferias as comunidades são dominadas pelo tráfico, onde os jovens 

são arrastados para esse universo por fascinação, movimento financeiro e ameaças. Por 

outro, no centro das cidades as pessoas estão fazendo grandes esforços para se engajar no 

processo econômico, e dentro dele elas irão desperdiçar sua vida em setores de trabalho que 

drenam toda a sua energia e saúde. Se inserir no processo econômico, que em larga escala é um 

processo que agride o meio ambiente e a si mesmo, não irá produzir uma felicidade estável. Isso 

limita o caminho de lucidez. Deste modo, as Terras Puras, são locais onde as pessoas podem 

viver com simplicidade, tendo tempo para a prática espiritual, e também desenvolverem a vida 

comunitária. 

                                                             
139 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=OX7XWZH7r-8 
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 O modelo de vida atual das cidades caracteriza-se pela falta de consciência 

ambiental. Na medida em que os índices de poluição e impacto ao meio ambiente 

sobem constantemente, a qualidade e disponibilidade de recursos naturais – que 

possibilitam e sustentam a vida – tais como rios, florestas, biodiversidade, diminuem 

progressivamente. Se forem comparados os modos de vida da sociedade globalizada 

atual, aos modos de vida dos povos nativos da terra, identifica-se que os primeiros são 

muito mais agressivos e muito menos gentis. Hoje em dia qualquer coisa demanda 

muito trabalho. Muitas cidades recebem produtos de diversas partes do mundo, pois não 

têm mais todos os materiais de que precisam disponíveis. Agora existe a mineração do 

xisto140 que é muito danosa. E vai-se fazer isso para que? Para estender um pouco mais 

a duração de um sistema que é insustentável. Por exemplo, o Plutônio 239 que tem uma 

vida de quinhentos mil anos. Como as sociedades vão lidar com isso? Como vão evitar 

que esse resíduo produzido pela exploração da energia nuclear vase para o meio 

ambiente, destruindo-o? 

 A visão de méritos permite que se consiga ver como se pode incluir a visão de 

mundo dos povos nativos em nossas vidas, mas, a visão econômica não. Para a 

economia a visão de mundo dos povos nativos não é nada.  Na visão de méritos, os 

povos nativos, como os indígenas, aparecem como alguém que tem a habilidade de ir 

aprendendo a como se relacionar com os diferentes seres. Eles não vivem uma visão 

antropocêntrica, mas numa visão integrativa, é uma visão muito sofisticada. Ao invés de 

julgar e excluir aquilo que é diferente, observa as qualidades e aprende a lidar com os 

outros. A visão que opera no plano sutil da mentalidade urbana não é uma visão 

integrativa, como a dos povos nativos, é uma visão de saque. Saqueia-se a natureza, as 

pessoas, os animais, etc. A economia internacional é um exemplo disso, nela o Brasil é 

visto como um lugar onde qualquer país pode plantar cana para vender açúcar para 

outros países. A relação com o poder, e com o Estado, é baseada em dois tipos de 

personagens: aqueles que reivindicam (o povo) e aqueles que decidem se vão atender ou 

não as reinvindicações (o Estado). Deixou-se de pensar que é possível a auto-

organização local das comunidades, deixou-se de pensar em fazer acontecer aquilo que 

a gente gostaria, ao invés de assumir a posição de vítima do Estado. A diferença dessa 

forma de organização social e daquelas sociedades alternativas dos anos sessenta é que 

não estamos gerando rivalidade em nenhuma direção, estamos aqui para beneficiar os 

                                                             
140 Uma nova maneira de mineração de petróleo em que se explode o subsolo causando enorme 

devastação e contaminação ambiental. Já é praticado no Brasil. 
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outros seres, como uma gota de iogurte no leite morno, que vai se espalhando. No 

CEBB Caminho do Meio mantemos todas as fronteiras abertas. Na escola do CEBB, os 

professores precisaram viajar para um estágio, e outros professores assumiram aquele 

trabalho sem problemas, não precisou autorização nem nenhum documento, todos 

entenderam que aquilo era uma boa coisa. É muito importante que a gente, quando se 

organiza, não fique dependente de grandes instituições, nem de burocracia, pois isso nos 

fragiliza. É muito importante que as pessoas que se unem tenham uma compreensão e 

sejamos compreendidos por um número muito grande de pessoas e que elas tragam 

benefícios para todos sem gerar sofrimento. Avançando na compreensão das ações 

negativas, evitando as ações negativas e promovendo as quatro qualidades 

incomensuráveis, as seis perfeições, as cinco sabedorias, as quatro formas de ação, para 

crianças e adultos com diferentes meios hábeis. Vai se estabelecendo relações 

apropriadas em todas as direções, com o ambiente, com o entorno, com os vizinhos, 

com os pais, as mães... A escola Vila Verde (CEBB - Alto Paraíso) recebeu dois 

prêmios, reconhecida como uma das duzentas escolas do mundo, e reconhecida como 

escola inovadora. Estamos aprendendo também a agricultura sintrópica: que vai 

melhorando o solo conforme se planta. Quando vai equilibrando o solo os insetos 

deixam de atacar.  

 

 

 

3.3.2. Conselhos Para Os Iogues Do Cotidiano: Como cultivar a Lucidez em meio 

às “Bolhas de Realidade”. 

 

 Para muitas pessoas, o pensamento budista, que se desenvolve através de 

conceitos às vezes um tanto complexos e abstratos tais como o de vacuidade (sunyata) 

ou ausência do eu (anatman), pode soar como algo muito distante do cotidiano, sem 

conexão com a realidade imediata, mas somente observáveis de dentro de níveis 

elevados de meditação. O lama Padma Samten, por outro lado, parece se esforçar para 

contextualizar os ensinamentos do budismo, utilizando-os para interpretar fatos 

ocorridos no mundo, no Brasil ou até mesmo em simples momentos do cotidiano. Ele 

até mesmo recomenda isso para seus alunos: é muito importante que cada um de nós se 

esforce para entender em sua vida os ensinamentos fundamentais como a 
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impermanência141. Por exemplo, sobre a compreensão do termo vacuidade, Samten 

explica que “não tem sentido falar de vacuidade se não for relacionada às aparências, a 

vacuidade é a propriedade das aparências142. Como que vemos qualidades humanas em 

estátuas? Ali só tem pedra. Os objetos são espelhos da nossa mente”143. Nesta 

passagem, o mestre budista explica que as situações que vivemos na forma de 

aparências, não são de fato como aparecem, mas são em parte uma construção do 

sujeito. Aquilo que aparece, o que quer que seja, surge dentro de um universo de 

significados: a mente do observador. Assim, a pimenta pode aparecer como algo 

agradável para algumas pessoas, e desagradável para outras. Isto, porém, não é uma 

característica da pimenta, isso é uma expressão da Vacuidade: a experiência da pimenta 

não é algo fixo e dado, mas surge de modos diferentes para diferentes observadores. Ao 

se constatar que as aparências não possuem existência inerente, mas sim, vacuidade, 

constata-se também que o observador possui liberdade inerente em relação às 

aparências. Ao se utilizar o exemplo da pimenta, o ponto principal (a participação do 

observador na construção das aparências e a liberdade inerente so sujeito frente às 

aparências) pode ainda não ficar totalmente explicito. Se utilizar-se outro exemplo isso 

pode ficar mais evidente. Considere-se a frase “João é preguiçoso e irritante”. Do ponto 

de vista da vacuidade, o correto seria dizer: “Eu percebo João como uma pessoa 

preguiçosa e isso é irritante para mim”. Se ainda forem adicionados mais elementos do 

pensamento budista, a frase poderia ficar assim: “João, na verdade, como todos os seres, 

é uma expressão da natureza livre de Buda. As condições e a ignorância podem fazer 

com que nesse momento ele esteja manifestando preguiça. Por outro lado, isso também 

pode ser a mente de quem observa João manifestando: aversão, julgamento, vontade de 

controlar, auto-importância, etc. Melhor olhar para João tentando identificar e aumentar 

suas qualidades, eliminando as negatividades do olhar, lembrando que o próprio 

observador muitas vezes também já manifestou preguiça. Também é possível fazer 

prostrações para João nesse momento, nutrindo um profundo sentimento de gratidão, 

desta maneira: João me permitiu fazer contato com o “lodo do samsara”, com emoções 

aflitivas e negativas, essa é uma grande oportunidade de, fazendo brotar a calma interna 

e a compaixão, desconstruir essa visão limitada e negativa e manifestar então os 

                                                             
141 Fonte: anotações de campo sobre a palestra “Compaixão e Lucidez”, conferida por Lama Padma 

Samten, em 30 de Maio de 2015, Recife – PE. 
142 A palavra “aparência” nesse contexto, tem o sentido de “fenômeno“. 
143 Anotações a partir da palestra Compaixão e Lucidez, por Lama Samten, em 30 de Maio de 2015, 

Recife – PE. 
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antídotos: alegria, generosidade, equanimidade, paz, energia constante. A meditação 

tem um papel central neste processo da prática budista, é através do silêncio, da 

concentração e da paciência que serão cultivados na meditação, que o praticante 

recolherá energia, espaço e tempo para trabalhar a si mesmo, superando as 

negatividades e cultivado qualidades positivas, a partir das quais pode dissolver 

problemas e beneficiar a si e os outros seres. Na esteira desta reflexão, outro conceito 

utilizado pelo lama pode ser explicitado, o de Insatisfatoriedade: 

 

 
Muitos neurocientistas duvidam da existência da mente. O Buda 

descreveu a mente por conceitos como a insatisfatoriedade – robôs 

provavelmente não vão ter insatisfatoriedade. Insatisfatoriedade é um 
atributo inerente aos seres humanos e significa que o mesmo objeto 

gera uma emoção diferente em momentos distintos. Por exemplo, a 

mesma foto, da mesma pessoa, se observada no intervalo de um ano, 

pode gerar sensações diferentes. É por isso que dizemos que as 
condições externas não são determinantes, a posição de mente sim 

(SAMTEN, 2015)144. 

 

 Segundo o lama, a pessoa que pratica meditação é menos afetada pelas aflições 

da insatisfatoriedade pois, dentro da prática de meditação, a pessoa cultiva um 

contentamento interno que muda seu modo de olhar para as pessoas, objetos, lugares, 

etc.  

Ao invés de a pessoa se relacionar a partir da individualidade conflitante, que se 

expressa em “gostar” ou “não gostar”, ela desenvolve a habilidade de olhar com lucidez, 

evitando produzir sofrimento, e se esforçando para produzir benefícios. Sem priorizar 

aqueles de quem gosta ou negligenciar aqueles de quem não gosta.  

Para o lama, cultivar um olhar positivo na direção das outras pessoas é essencial 

para que cada um possa coexistir e encontrar significado em suas ações, em harmonia 

com os outros. Pacificar as relações em todas as direções é um conselho sempre 

lembrado por Lama Samten: 

 

Ao se olhar para os seres como sendo pertencentes a algum reino do 
samsara145, fica-se com um gancho preso ao samsara. É como fazer 

contato com o lodo e, ao invés de fazer brotar o lótus (lucidez), 

                                                             
144 Anotações realizadas a partir da palestra de Lama Samten intitulada Lucidez no Cotidiano, que 

aconteceu em João Pessoa, no dia 04/06/2015. 
145 Isto é, associar a essência de uma pessoa a uma característica negativa, é assumir que alguém é 

raivoso, carente, preguiçoso, apegado, competitivo ou egoísta, sem levar em consideração que, de acordo 

com a visão budista, a outra pessoa também busca a felicidade de maneira equivocada, produzindo 

sofrimento para si e para os outros. 
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prender o pé no lodo. Moralidade significa isso: fazer contato com os 

seres aflitos e não se tornar um deles. Por exemplo, ao nos 
envolvermos com seres atraentes (reino dos Deuses), não ficamos 

atraídos; fazemos brotar a compaixão, pois sabemos que ser atraente 

não resolve a questão do sofrimento, mesmo os seres atraentes sofrem 
e suicidam eventualmente (SAMTEN, 2016)146. 

 

A seguir será explicado o conceito de Bolhas de Realidade. Segundo Samten, de 

um modo geral, as pessoas tendem seguir as aparências sem uma reflexão consistente 

sobre a natureza da realidade quando estão na sua busca pessoal e no dia-a-dia. Isso faz 

com que a pessoa assuma uma posição auto centrada, sem apreciação pelos outros, em 

casa, na rua, no trânsito, no trabalho, etc. Na visão budista, o antídoto para isso é 

praticar shamata com energia auto surgida, assim quando surge a bolha do auto 

centramento, a energia estabilizada não sofre flutuação (SAMTEN, 2015)147.  

A partir do pensamento budista, segundo o qual qualquer coisa que existe é 

necessariamente uma aparência impermanente, insubstancial e também construída 

dentro do universo de significado do observador148, as situações da vida podem passar a 

ser compreendidas como bolhas de realidade – que poderiam talvez, também serem 

descritas como estruturas lógicas de significados –, nas quais a pessoa entra e vive até 

que a bolha suma. Por isso, gerar apego sobre qualquer coisa, ser, lugar ou situação, é 

plantar uma semente para o sofrimento, pois, assim como bolhas, tudo deixa de ser. As 

bolhas de realidade são projeções aparentemente externas, através das quais as pessoas 

erroneamente buscam alcançar a felicidade. Nas palavras do lama, “a gente precisa 

aprender que dentro das bolhas as coisas não têm solução”. De acordo com o budismo 

as bolhas de realidade não conduzem a uma felicidade duradoura, mas, muito facilmente 

a decepções e sofrimento. Isto é, caso a pessoa tente tomar refúgio contra o sofrimento 

em uma estrutura tal como uma bolha de realidade. As bolhas de realidade surgem a 

partir da visão condicionada dos seres, que passam a acreditar que, solucionando 

problemas a partir da visão da bolha, a felicidade poderá ser experimentada. Em muitas 

de suas palestras, lama Samten cita que o exemplo perfeito da bolha é uma partida de 

futebol. A pessoa entra na bolha do jogo, então ela cria objetivos, expectativas, 

                                                             
146 Fonte: Anotações realizadas a partir da palestra “Conselhos Para Iogues do Cotidiano”. Transmissão 

ao vivo da palestra com Lama Padma Samten no templo do CEBB Caminho do Meio (Viamão, RS), em 3 

de maio de 2016. 
147 Anotações sobre a palestra Compaixão e Lucidez, por Lama Samten, em 30 de Maio de 2015, Recife – 

PE. 
148 “Co-emergente” é o termo que o lama utiliza para designar esse processo epistemológico de 

surgimento da realidade. Segundo o lama perceber que o observador influencia as aparências teria sido 

uma das grandes descobertas do Buda.  
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comportamentos, rivalidade, amizade, seu corpo manifesta energia e potência para 

perseguir os objetivos, tudo pode acontecer. Depois a pessoa vai para casa e aquilo tudo 

desaparece, então ela entra em outras bolhas de realidade, fica feliz, sofre, e depois isso 

também deixa de ser.  

 Então, a pratica de meditação vai produzir na pessoa a habilidade de 

reconhecer as bolhas, não para estourá-las, mas para não sucumbir às emoções 

perturbadoras que podem surgir a partir delas, tais como o autocentramento, a aversão, a 

raiva, o medo, o desejo, o apego, a competitividade e a carência. É importante frisar 

que, reconhecer as bolhas não significa tornar-se uma pessoa indiferente, e sim uma 

pessoa lúcida que se move a partir de um interesse genuíno pelo bem estar dos seres e 

do meio ambiente. De acordo com essa forma de pensar está a seguinte afirmação de 

Márcia Baja149: “buscar sensações a partir das condições externas é a nossa pobreza. 

Buscar fora é o que nos torna miseráveis, pedintes do mundo externo”. Lama Samten 

comenta que: 

 

Mesmo que a pessoa se assuste ou se afete, se ela tiver refúgio na 
natureza livre, ela não vai se ver em meio aquilo, mas construindo 

aquilo e capaz de modificar. O budismo não consegue reconfigurar as 

bolhas até que se atinja a vitória e tire uma selfie com o Buda. O 
budismo vai apontar a natureza que está além das bolhas. Não adianta 

entrar no budismo como quem entra na pós-graduação, com estágio no 

himalaia e tudo. Fica ótimo no currículo, mas não adianta. Não é o 
objetivo criar uma nova identidade. Subuti150 estava procurando uma 

bolha para se agarrar, ao questionar o Buda sobre “o que ele havia 

encontrado quando se iluminou”, e o Buda respondeu “eu não 

encontrei coisa alguma”. Meditar é usar uma base não construída para 
estabilizar a energia, rigpa (GITTI, 2016)151. 

 

As proposições filosóficas que lama Samten e seus alunos extraem dessa 

maneira de pensar vão contra o senso comum. “O sofrimento não existe em si, ele só 

existe a partir das bolhas de realidade. O sofrimento nunca está nas coisas mas no olhar” 

(ERHARDT, 2017)152. É possível dizer até mesmo que o sofrimento não está nem nas 

doenças, mas na forma de encarar a doença. Há casos em que uma doença ajuda a 

pessoa a dar um sentido na sua vida, e ela se sente agradecida. Assim, na frase “quando 

                                                             
149 Márcia é aluna do Lama Samten e tutora o CEBB, tendo realizado um retiro fechado com duração de 

três anos, três meses e três dias no CEBB Darmata – PE.  
150 Personagem do Sutra do Diamante. 
151 Anotações realizadas a partir de uma palestra de Gustavo Gitti, aluno do lama Samten, em João Pessoa 

em 12/10/16. 
152 Anotações realizadas a partir do curso Por Dentro das Bolhas de Realidade, por Guilherme Erhardt, 

aluno do lama Padma Samte, em 03/06/2017, em João Pessoa. 
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a gente entende o funcionamento da mente a gente não tem mais raiva do outro, temos 

compaixão e paciência” , o que se afirma é que quando se compreende o funcionamento 

da mente, é possível superar as emoções aflitivas.  

Outros exemplos podem ajudar a compreender melhor o que vêm a ser o 

conceito de bolhas de realidade e de como elas movimentam a “energia” de uma 

pessoa.  

Lavar a louça é uma coisa que não tem nenhuma dificuldade, é só 

passar sabão na esponja, passar a esponja no prato e depois despejar 

água. Mas para um adolescente, que está dentro de uma bolha 
específica, lavar a louça pode parecer algo quase impossível de se 

fazer, além de penoso, pois não tem significado para a pessoa. Mas aí 

o amigo telefona e chama ele para o futebol e a energia surge. Da 

mesma maneira, para um adulto, lavar a louça pode parecer simples. 
Isto é o reflexo das estruturas internas e não uma propriedade do ato 

de lavar a louça. Gostar e não gostar não é algo que os objetos, 

pessoas ou situações proporcionam, mas a energia interna da pessoa, a 
qual pode ser estabilizada pela meditação (ECKHARDT, 2017)153. 

 

Dessa maneira, lama Samten e seus alunos falam sobre o que é e o que não é a 

famigerada iluminação búdica, a partir da vida cotidiana e dos conceitos budistas: 

 

 O Buda não é o nosso Coach, para nos ajudar a obter sucesso. O 

budismo não vai resolver as coisas a partir de gostar ou não gostar, 
pois operar assim é fundar-se na visão das bolhas de realidade. A 

liberação não é uma vitória que vamos conquistar por meio de 

habilidades. Como nós surgimos sem ter realidade inerente? Nós 

surgimos como as peças do xadrez e suas regras, através do olhar. O 
olhar é a bolha. Como surgem os sonhos? Não o conteúdo dos sonhos, 

mas como um sonho é possível? Surge uma paisagem e um 

observador. Nasce a mente e o observador. A mente se divide em dois: 
o observador e a aparência (SAMTEN, 2016)154. 

 

 Os sonhos são muito importantes na filosofia do budismo tibetano. De certa 

forma, eles são a prova de que sem nenhuma necessidade de estímulos externos estarem 

ocorrendo de fato, a mente pode produzir experiências de todos os tipos, pois ela se 

divide em observador e aparência. A seguir uma descrição do mecanismo das bolhas de 

realidade explicada a partir de conceitos não necessariamente budistas. 

 

                                                             
153 Anotações de um retiro com Guilherme Eckhardt, aluno do lama há mais de dez anos, no CEBB João 

Pessoa, dia 03 de Junho de 2017. 

 
154 Fonte, anotações realizadas a partir de uma palestra do lama Padma Samten em Recife em 17/09/2016. 
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A mente exteriorizada pensa assim: “aconteceu isso, e isso, e isso no 

ambiente externo e por isso eu estou mal. Então se eu controlar isso e 
isso e isso no ambiente externo, vai dar tudo certo”. Quer descobrir a 

bolha da pessoa? Pergunte a ela o que é a vida. O que você quer? A 

resposta será algo como: resolver as coisas para relaxar e respirar. 
Então faça isso direto, sem resolver as coisas, relaxe e respire! Se não, 

o que a pessoa está dizendo ao se lamentar pode ser sempre traduzido 

assim: eu estou fixado em aparências, que são impermanentes, a 

minha energia está condicionada, e como eu estou auto centrado, não 
estou manifestando compaixão, lucidez e energia autônoma, então eu 

estou sofrendo. No aspecto grosseiro tudo é mais complexo, é preciso 

controlar muitas coisas. No aspecto sutil é mais simples, trata-se 
apenas de relaxar e respirar, esta é a chave para equilibrar a energia 

(GITTI, 2016)155. 

 

 

 Lama Samten afirma em muitas de suas palestras que o Samsara não é um lugar 

concreto, mas uma posição de mente. Já sua aluna Márcia Baja, afirma que “o samsara é 

a energia na dependência das aparências, a perda do equilíbrio autônomo” (Baja, 

2015)156. Samten aproveita todos os aspectos do cotidiano para explicar a visão budista, 

as relações pessoais e até mesmo as relações íntimas são utilizadas para compreender a 

natureza da realidade segundo esta filosofia: “o sexo é super sensível à bolha de 

realidade, se você sai da bolha do sexo, ele colapsa” (SAMTEN, 2015)157.  

Para encerrar, o tema das bolhas de realidade, apresenta-se a seguir uma 

passagem em que Padma Samten fala sobre a bolha de realidade que pode surgir na 

mente dos praticantes budistas que não realizarem a visão de vacuidade em todas as 

direções, até mesmo na direção do budismo, que segundo o lama, é um barco que pode 

ser utilizado para se atravessar para a margem da lucidez, e depois deixado de lado, da 

mesma forma que a pessoa curada deixa de tomar o remédio. 

 

O pior equivoco de um budista é acreditar que ele precisa ocupar uma 
identidade perfeita em relação ao Buda. Quando ele consegue vestir 

essa identidade, ele surge no reino dos deuses, fixado em um lugar 

estreito, em uma escolha, está condicionado e depende de condições 
externas, não obtém realizações. Busca se ajustar. Se você ganhar uma 

plaquinha de bom praticante, você não se ilumina, permanece sendo 

um bom praticante. A perspectiva de tentar ser alguma coisa não leva 

                                                             
155 Anotações realizadas a partir de uma palestra de Gustavo Gitti, aluno do lama Samten, em João Pessoa 

em 12/10/16. 
156 Anotações a partir da palestra “Aprofundamento da Meditação com os Cinco Lungs”, por Márcia Baja, 

no CEBB – Darmata (PE), em 28/08/2015. O áudio do encontro está disponível no youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=W_UVleicZ94 
157 Anotações realizadas a partir da palestra “Compaixão e Lucidez”, por Lama Samten, em 30 de Maio 

de 2015, Recife – PE. 
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a nada, mas a perspectiva de superar a identidade sim. A chave de 

ouro para a compreensão é: aquilo que a gente quer alcançar a gente já 
tem, não preciso alcançar a não identidade, já tenho isso, basta 

manifestá-la ao invés de manifestar as diferentes identidades. A noção 

de alguém atingindo alguma coisa deve ser perdida. Ninguém vai 
atingir a iluminação, apenas a natureza primordial, a identidade deve 

ser deixada no caminho (SAMTEN, 2015)158. 

 

Após estas fundamentações, histórica e filosófica, passa-se a seguir para a 

análise da meditação de acordo com o budismo como ele é apresentado pelo lama 

Padma Samten. 

 No budismo tibetano, apenas tomar conhecimento da filosofia não adianta. O 

condicionamento também é “energético”, ou seja, opera nos planos sensoriais e 

emocionais. Descrever o conceito de “energia” não é uma tarefa simples. Lama Padma 

Samten muitas vezes explica o que é a energia descrevendo sensações: a sensação de 

que se é capaz de fazer algo, ou de que se é incapaz, a sensação que surge ao, estando 

com fome, ver a foto de nossa comida predileta, a raiva, etc. Todas as experiências tem 

uma expressão de energia associada. A energia pode ser modulada e descondicionada 

através de ações de corpo, fala e mente. Dessa forma, a meditação é uma ação. A ação 

de corpo é a imobilidade. A ação de fala é o silêncio. E a ação de mente a paz. Ainda 

que para quem olha de fora possa parecer que a pessoa não está fazendo nada, aquele ou 

aquela que pratica está realizando diversas coisas ao meditar. A pessoa exerce força 

sobre si mesma, exerce poder, pratica e sente o poder, vê como é por si mesma de 

maneira imediata, ela cohece, observa em detalhe; não responde a chamados externos 

ou internos, ela resiste e sente como é isso, usa criatividade, inova, quebra a rotina, 

busca o seu melhor, supera-se; Ela observa, escuta, contempla, questiona, se acalma, se 

alegra, perdoa, ama. E se um praticante consegue manter o hábito de meditar, ele ou ela 

fazem essas coisas inúmeras vezes, reservando tempo e disponibilidade de suas vidas 

para essa atividade, cuidando de si e dos outros, protegendo todas e todos.   Através 

deste processo, a pessoa tem a experiência energética desses momentos de regozijo, 

crescimento, calma, paciência, compaixão. Mais do que isso, quando alguém senta para 

meditar aflito, e percebe que consegue se acalmar, essa pessoa está treinando sua 

energia, sentindo como é estar se acalmar, vivenciando essa experiência não meramente 

de modo racional ou intelectual, mas energética e corporalmente também. Nesse 

sentido, Marcelo Nicolodi afirma: 

                                                             
158 Anotações realizadas a partir da palestra “Lucidez no Cotidiano”, em 06 de Abril de 2015, João 

Pessoa, PB 
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A mente dispersa não é a ferramenta adequada para olhar o ego. É 

preciso “preparar o microscópio”. Estabilizar a mente. A gente adora 

ouvir o darma, mas procrastina a prática. Posso saber tudo sobre Paris, 
sem nunca ter ido a Paris. Não é a mesma coisa. O caminho é um 

trabalho braçal159.  

 

Um conceito utilizado pelo lama Samten ao ensinar o budismo é o de 

Transmigração. Que serve para designar a transmigração entre bolhas de realidade. 

Pelo fato de a pessoa ver as bolhas de realidade como sendo capazes de serem 

conquistadas, organizadas, ajustadas, até  que produzam a sensação de felicidade, no 

momento que uma bolha de realidade se rompe – coisas que se terminam: empregos, 

casamentos, relações, vidas, obetos... – a pessoa transmigra para uma nova bolha 

(conjunto de referenciais de significado) onde ela possa continuar sustentado suas 

identidades, hábitos e propensões energéticas – carma. Como até mesmo a meditação 

pode fazer surgir uma identidade:  

 
A meditação não é o primeiro passo. Estamos imersos na 
transmigração, buscando fora de nós a satisfação interna. O primeiro 

passo é querer entrar no caminho espiritual e parar de agir de forma 

auto centrada. Se olharmos para o Nobre Caminho de Oito Passos, o 
Buda só ensina a meditação no sexto passo. Então tem coisas para 

serem feitas antes (BAJA, 2015)160. 

 

 Os cinco primeiros passos do Nóbre Caminho Óctuplo – ensinamento associado 

ao Buda Sakyamuni –  são: a correta compreensão filosófica, que significa querer 

abandonar objetivos que não são capazes de produzir felicidade duradoura e colocar-se 

na direção daquilo que produz uma experiência estável de liberdade; o correto uso da 

intenção, isto é, manter uma motivação interna livre de má vontade, avareza, aversão e 

crueldade; o correto modo de usar a fala, promovendo o amor e a concórdia, sem falar 

rudemente, difamar, mentir ou tagarelar, visto que ao falar uma pessoa influencia a sua 

mente a dos outros; a correta ação que consiste em não matar, não roubar e não manter 

relações sexuais desonestas; o correto viver, que significa ser honesto nos meios de 

ganhar a vida, evitando o comércio de armas, seres vivos, carne, bebidas embriagadoras 

                                                             
159 Anotações realizadas no retiro sobre o Livro de Trungpa Rinpoche, Além do Materilismo Espiritual 

(Lúcida Letra, 2016) conferido pelo aluno do lama Marcelo Nicolodi em 25/08/16 no CEBB-Darmata 

(PE). 
160 Anotações a partir da palestra “Aprofundamento da Meditação com os Cinco Lungs”, por Márcia Baja, 

no CEBB – Darmata (PE), em 28/08/2015. O áudio do encontro está disponível no youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=W_UVleicZ94 
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e venenos161. Assim, segundo os budistas do CEBB, a meditação parece requerer uma 

preparação da pessoa, que passa a ajustar sua vida segundo uma ética específica.  

 

Quando o Buda atingiu a iluminação ele disse “me libertei daqueles 
que foram meus senhores por vidas incontáveis”, que são justamente 

essas disposições mentais e fixações. O caminho mais fácil para 

atingir essa liberdade, o caminho direto, é sentar e não se mover. Não 
tem nenhuma teoria nisso.  A gente senta, aí, os impulsos eles vêm e a 

gente exerce liberdade frente aos impulsos. Então estamos fazendo 

Shamata.  Estamos fazendo isso pra fazer contato com as aparências, 

que são os nossos obstáculos, e para poder ultrapassar as disposições 
mentais que brotam das aparências, sem o que vamos ficar sempre 

obedecendo aquilo que surge (SAMTEN, 2015)162. 

 

 

A seguir serão apresentadas uma série de observações sobre meditação. Estas 

observações foram feitas pelo próprio lama Padma Samten ou por seus alunos. Estes são 

conselhos para os iogues do cotidiano foram colhidos ao longo de mais de três anos de 

estudo junto ao lama e ao CEBB, editados a partir de anotações dos diários de pesquisa 

junto aos eventos budistas de que o autor participou.  

Em certa ocasião o gaúcho Henrique Lemes, em visita ao CEBB João Pessoa, 

em uma conversa sobre a prática de meditação, explicou que praticar shamata consiste 

muito mais em ampliar o foco da mente – a atenção plena, a presença espontânea e a 

pureza primordial – do que em “enxotar as moscas” (tentar afastar pensamentos e 

distrações).  

 

Ele recomendou: se você se distrair, amplie o foco da sua percepção. 

Se formos muito rígidos é a identidade tentando eliminar um pedaço 

da identidade. A atenção tensa, como a de um piloto de fórmula um, 
que pode perder até sete quilos em uma única corrida, não é o nosso 

objetivo ao meditar, e sim uma concentração vívida, mas relaxada 

(LEMES, 2017)163. 

 

                                                             
161 Os passos do Nóbre Caminho Óctuplo são: Correta compreensão, correta intenção, correta palavra, 

correta ação, correto viver, correto esforço, correta aplicação e correta meditação. Os três últimos se 
referem à prática de meditação. Correto esforço é evitar maus hábitos ainda não manifestos, vencer maus 

hábitos já manifestos, vencer mals hábitos já despertos, desenvolver pensamentos e hábitos positivos e 

mante-los; Correta aplicação é a aplicação correta das técnicas de contemplação da respiração, do 

relaxamento do corpo, dos fenômenos “exteros” e “internos”, claramente consciente, com os sentidos 

despertos tendo vencido os desejos mundanos; a correta meditação pode significar manter a prática do 

nobre caminho livre de máculas (SAMTEN, 2001).  
162 Anotações de campo realizadas o retiro da iluminação do Buda: Ensinamentos sobre os Seis Bardos 

#5, 2º dia, manhã - Transmitido ao vivo no website Youtube em 2 de dez de 2015, disponível no canal do 

Lama Samten no Youtube. 
163 Henrique Lemes, no Cebb João Pessoa em 04.03.17. 
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Por ter realizado um retiro que durou cerca de dois anos e meio, Henrique fala 

da prática de meditação a partir de sua própria experiência. Em sua visita a João Pessoa 

ele também falou sobre os obstáculos da prática. Ele explicou que o praticante pode 

criar obstáculos dentro da meditação se partir de visões errôneas como as dos seis reinos 

do samsara, isso pode se dar assim: No reino dos deuses a meditação dá prazer; nos 

Semideuses a pessoa pensa que medita melhor ou pior do que os outros; no reino dos 

humanos a pessoa medita a partir de uma agenda; nos animais a meditação é 

acompanhada pela preguiça; no reino dos Fantasmas Famintos a pessoa adia a 

meditação para um dia no futuro, quando tiver condições, e acredita que nesse momento 

ela não conseguirá ou que meditação não é algo que ela pode conseguir praticar; no 

reino dos infernos, surge uma sensação aflitiva, a pessoa pode pensar: “eu devia estar 

fazendo algo útil, quem inventou isso?” (LEMES, 2015)164. 

Sobre Vipassana, a meditação de contemplação e reflexão, Henrique afirma que 

a meditação não é uma tentativa de se livrar do samsara, de superar as propensões pelo 

esforço. Durante a prática, a pessoa apenas tenta observar a coemergência165 entre 

observador e aparência, observando apenas isso se revela como a pessoa cai no samsara. 

Então, não há a necessidade de esforços para desconstruir algo, ou para construir algo, o 

processo da meditação consiste apenas em observar a coemergência e as bolhas de 

realidade (LEMES, 2017)166. 

A base da meditação é a monotonia, não há nada ali para o “eu” manipular, a 

não ser a autonomia da energia sutil do corpo. Henrique também recomendou que a 

pessoa que pretenda meditar aprenda uma instrução simples e pratica aquilo até se 

tornar hábil com aquela prática. Por exemplo, uma instrução simples de meditação é: 

relaxe, inspire e tente exalar mais lentamente do que inspirou. Mantenha toda a sua 

atenção nesse processo sem se distrair. Continue repetidamente (LEMES, )167 O estado 

de consciência que a meditação busca não é um fechamento em si de onde o praticante 

acha que todo mundo é um pouco poluído. A lucidez vai deixar a pessoa mais 

interessada nos outros e menos em si mesma, e conduzir para a visão de que todas as 

pessoas possuem a semente de um Buda. Henrique destacou que quando a meditação é 

                                                             
164 Henrique Lemes, no Cebb João Pessoa em 04.03.17. 
165 Ou, Originação Interdpendente. 
166 Henrique Lemes, no Cebb João Pessoa em 04.03.17. 
167 Henrique Lemes, no Cebb João Pessoa em 04.03.17. 
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praticada corretamente, a pessoa levanta se sentindo melhor do que quando ela 

sentou168. 

 Outro aluno do lama que visitou o CEBB João Pessoa observou que, “se as 

pessoas não te procuram para reclamar e se lamentar, é sinal de que você não está 

aberto”. Por outro lado, se alguém passa a observar e a ajustar a motivação de cada 

atitude, essa pessoa passa a agir pensando em todos e não só em si mesma. Como 

resultado as outras pessoas sentem essa abertura e se aproximam (GITTI, 2016)169. Do 

mesmo modo, Samten explica que para manifestar a calma interna é fundamental que a 

pessoa reduza as energias da mente com relação a propensões cármicas170 em relação a 

propriedades, lugares, pessoas, objetos, situações. Para manifestar essa redução dos 

automatismos se utiliza shamata de cinco lungs. Na meditação budista, o esforço é para 

tentar recuperar a liberdade natural da mente (SAMTEN, 2017)171. Ainda sobre o 

trabalho com a Motivação, Samten afirma que se a pessoa não desenvolver uma 

motivação correta em todas as direções da sua vida, ela medita para melhorar, mas, na 

hora de ganhar dinheiro, ela faz o que for preciso. Se os princípios da meditação não 

forem aplicados em todos os âmbitos da vida, a meditação não funcionará. Quando a 

pessoa gera estabilidade na meditação, ela tem a sensação de que tem algo para 

oferecer, a sensação de riqueza (SAMTEN, 2015)172. 

 O termo Iogues do Cotidiano, enfatiza que a meditação não se pratica apenas na 

postura de lótus, mas o trabalho da motivação e da ética pessoal. Nesse sentido, Samten 

recomenda as pessoas a reduzir as necessidades financeiras e materiais. Reduzir as 

necessidades e aumentar o que se pode oferecer. Do mesmo modo, aprender a preservar 

a saúde e evitar as doenças e ensinar aos outros. Pois a maior parte das doenças são 

originadas por hábitos e fixações, que muitas vezes a pessoa nem chega a perceber que 

carrega, agindo apenas segundo seu condicionamento cármico173. A posição de 

                                                             
168 Henrique Lemes, no Cebb João Pessoa em 04.03.17. 
169 Anotações realizadas a partir de uma palestra de Gustavo Gitti, aluno do lama Samten, em João Pessoa 

em 12/10/16. 
170 Obsessão, compulsão, vício. 
171 Anotações realizadas a partir da palestra: O Sonho das Aldeias CEBB e a Cosmovisão Budista | Lama 

Padma Samten Transmissão ao vivo da palestra de abertura do 1º Encontro de Formação em Auto-

Organização do Projeto Terra Pura (de 13 a 16 de Abril de 2017 no CEBB Caminho do Meio (Viamão-

RS)). 
172 Anotações sobre a palestra Compaixão e Lucidez, por Lama Samten, em 30 de Maio de 2015, Recife –

PE. 
173 Anotações realizadas a partir da palestra: O Sonho das Aldeias CEBB e a Cosmovisão Budista | Lama 

Padma Samten Transmissão ao vivo da palestra de abertura do 1º Encontro de Formação em Auto-

Organização do Projeto Terra Pura (de 13 a 16 de Abril de 2017 no CEBB Caminho do Meio (Viamão-

RS)). 
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meditação revela todas as bolhas de realidade em que a pessoas está inserida sem saber: 

produz sabedoria discriminativa e todas as bolhas vão virando lucidez174. A prática de 

meditação contemplativa e reflexiva também pode ser feita a partir das emoções 

aflitivas, é recomendado que, nos momento que alguém praticar uma ação negativa para 

os outros, que essa pessoa ao menos observe como ela se sente. Provavelmente 

perceberá a ausência de paz interna e bem estar, mas experimentará algum tipo de 

aflição175. O Lama Samten adverte também que se o meditante imaginar um estado de 

meditação, jamais irá atingi-lo, pois o estado de meditação é não construído, é rigpa 

(SAMTEN, 2015)176. A mente não é os pensamentos, é a base para eles. No sonho 

podemos não ser nós mesmos, não carregar as mesmas propriedades, mas “o espaço 

onde surge o sonho é o mesmo espaço em que surge a vigília, o espaço da mente” 

(SAMTEN, 2015)177. 

 Todos os ensinamentos do budismo parecem ter por base as Cinco Sabedorias 

Búdicas, associadas aos Cinco Dhyani Budas, são as sabedorias através das quais todos 

os Budas se iluminaram. Elas também são utilizadas em meditações de contemplação e 

reflexão (vipassana), para pacificar pensamentos ou relações aflitivos. As Cinco 

Sabedorias Búdicas são: 

 

Sabedoria do Espelho (cor: azul): A sabedoria do espelho nos permite 

oferecer aquilo que faz sentido dentro do mundo do outro, aquilo que 

ele é capaz de entender. Esta sabedoria nos permite acolher o outro 
onde quer que ele esteja e a partir dela estabelecemos contato positivo, 

que nos permite ir adiante de forma significativa e produtiva. Esta 

sabedoria nos permite a compreensão de que o mundo que vemos ao 

nosso redor é o mundo que reflete nossa mente. Sabedoria da 
Equanimidade (cor: amarelo). Esta compreensão faz nascer um 

interesse genuíno em mover-se na direção do outro, amparando, 

promovendo qualidades positivas como compaixão, alegria, 
equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, 

concentração e sabedoria. No contexto da prática educativa 

incrementamos as qualidades positivas que permitem um crescimento 
dentro do contexto das aprendizagens que demandam cada etapa. 

Sabedoria Discriminativa (cor: vermelho): Tem por base a lucidez e a 

serenidade. No contexto da prática educativa constitui o eixo de 

compreensão que nos permite diagnosticar obstáculos, orientar e 
prescrever métodos. Sabedoria da Causalidade (cor: verde): Sabedoria 

que brota da adversidade das circunstâncias. No contexto da prática 

educativa permite que avancemos além das sensações de ganho ou 
perda, vantagem ou desvantagem, nossa e dos outros. Permite que 

                                                             
174 Anotações realizadas em um retiro com o Lama Samten no CEBB – Darmata (PE) em 06/09/2015. 
175 Anotações realizadas em um retiro com o Lama Samten no CEBB – Recife (PE) em 17/08/2015 
176 Anotações realizadas em um retiro com o Lama Samten no CEBB – Darmata (PE) em 06/09/2015. 
177 Anotações sobe a palestra “Lucidez no Cotidiano”, 06 de Abril de 2015, em João Pessoa, PB 
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possamos dissolver obstáculos e negatividades, ou integrá-las, para 

que as aprendizagens sejam significativas e positivas. Sabedoria de 
Darmata (cor: branco): Permite-nos não dar concretude demasiada as 

situações e fenômenos, ou, ao que quer que esteja nos afetando, 

permitindo o acesso á região de lucidez, coragem, estabilidade, 
criatividade e segurança, interna em cada um (PROPOSTA 

PEDAGÓGICA DA ESCOLA CAMINHO DO MEIO, 2012)178. 

 

 Outra prática de meditação bastante famosa no CEBB é a Metabavana, ou 

meditação do amor universal. Ela consiste na repetição mental de oito versos, na direção 

de uma ou mais pessoas. Os veros são: Que a pessoa em questão encontre a felicidade; 

se liberte do sofrimento; encontre as causas da felicidade; se liberte das causas do 

sofrimento; se purifique de todo o carma; encontre lucidez; encontre real capacidade de 

beneficiar os seres; e que veja nisso a fonte de alegria felicidade e energia.  

 A seguir, apresenta-se o estudo das “Faixas” ou “Blocos” mentais. Neste 

ensinamento de lama Samten, os blocos ou faixas mentais se referem sistematizações 

realizadas a partir de alguns padrões de pensamentos reproduzidos pelas pessoas. Tais 

padrões estariam intimamente ligados à uma estrutura muito sutil do funcionamento da 

mente humana, e, segundo o pensamento budista, afetam profundamente a visão de 

mundo das pessoas, o que, por sua vez, irá fundamentar a ética e o comportamento de 

cada um. O sistema consiste em seis padrões de comportamento mental, intitulados 

blocos menos um, zero, um, dois, três e quatro. 

Bloco -1 – é quando a pessoa vê os outros em uma situação aflitiva e considera 

isso um momento oportuno para tirar vantagem: banqueiros, políticos, bandidos, 

indústria de armas, etc. 

Bloco Zero – é também conhecido como doença da normose. A pessoa está 

amortecida e enraizada no pensamento de que modificando as condições externas ela 

encontrará a felicidade. Aí ela vai do trabalho para a casa e no final de semana, faz um 

churrasco e acha que isso é tudo. O problema é que essa visão produz auto centramento, 

a pessoa não olha mais para as outras pessoas com interesse, ela ouve notícias sobre a 

Amazônia estar sendo devastada e pensa “é assim mesmo”, “isso não é problema meu”. 

Bloco 1 – A pessoa desconfia de que poderia fazer algo diferente. Descobre 

filosofias, permacultura, bioconstrução, fontes de energia renovável, vegetarianismo, 

meditação, etc. Ou a pessoa percebe que os indígenas não possuíam prisões, hospitais, 

manicômicos, lixo, etc. E que o modo de vida atual, que está tornando as pessoas 

                                                             
178 Disponível no site http://institutocaminhodomeio.org.br/proposta-pedagogica/  
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infelizes e destruindo o meio ambiente, é um modo construído, artificial, e que as coisas 

podem ser feitas de outro jeito. Na visão de Lama Samten, o Estado não vai resolver os 

problemas da população por que aquilo que se chama Estado, é na verdade um grande 

grupo de pessoas imersas em bloco -1 e Zero. Um grande sintoma de bloco zero é 

quando a pessoa funde as noções de economia e sentido da vida. 

Bloco 2 – Mesmo que a pessoa queira ser diferente a ela não consegue 

simplesmente querendo, o carma exerce força e arrasta a pessoa. Se alguém pensa que 

não é arrastado pelo carma, e acha que é livre, basta tentar ficar sentado imóvel olhando 

para a parede durante uma hora. A pessoa vai ver o carma.  Então, no Bloco 2, nasce o 

praticante que começa a praticar shamata. O bloco 2 inicia quando a pessoa entende que 

controlar o mundo não é possível devido à impermanência, e que mesmo que se obtenha 

do mundo o que se quer, a insatisfatoriedade está à espreita. Então a pessoa decide 

entender e organizar o seu mundo interno. Do contrário a pessoa é refém da realidade 

externa aparente. Porém, o treinamento não é para a pessoa se tornar indiferente, é para 

gerar lucidez. 

Bloco 3 – A pessoa encontra qualidades que se manifestam naturalmente, basta 

que a pessoa não esteja auto centrada. 

Bloco 4 – A pessoa tem a sensação de que tem algo para oferecer aos seres, se 

sente no mundo ajudando. 

Dentro do sistema filosófico do CEBB, o estudo dos seis blocos da consciência 

se insere na compreensão das bolhas de realidade e da Roda da Vida, assunto que não 

aprofundaremos aqui. A exposição do pensamento filosófico budista veiculado pelo 

CEBB e pelo lama Padma Samten já é suficiente para os objetivos deste trabalho. Não 

se pretendeu neste aqui, apresentar todo o conteúdo filosófico do budismo ou do CEBB, 

mas apenas os seus aspectos fundamentais e os principais conceitos necessários para a 

compreensão da meditação budista que vem se propagando no Brasil por meio desta 

instituíção.  

Esta apresentação sobre o Lama Samten, o CEBB e a meditação ensinada por 

eles, revela um pouco da condição atual no Brasil desta tradição que remonta ao Tibete 

e à linhagem Nyingma do budismo, que através do CEBB gradualmente se expande em 

terras brasileiras. As trajetórias de Chagdud Rinpoche e de Lama Padma Samten, foram 

pioneiras e cruciais neste processo. As práticas meditativas como Shamata, Vipassana e 

Dzogchen são hoje protegidas por alguns templos e praticadas por centenas de pessoas, 

que se beneficiam e produzem benefícios para outras pessoas, tal como se apresentou 
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nesta pesquisa. A filosofia e a prática da meditação são colocadas como uma forma de 

resistência ante a cultura de consumo voraz do capitalismo, fortalecendo frentes como o 

pensamento ecológico e autossustentável, a educação emancipadora, a compreensão e o 

desenvolvimento da inteligência emocional e a cura das relações por meio da cultura de 

paz.   

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A cultura de meditação que teve origens na Índia Antiga inspirou variadas 

formas de expressão através dos séculos: o Vedānta upanishádico, o Yoga e o Budismo 

(tradições vastíssimas e múltiplas em si mesmas) talvez sejam as tradições que mais se 

consolidaram.  

Estas tradições preservam o pensamento do rico universo cultural dos 

meditantes, monges, ascetas, renunciantes e iogues. O resultado deste estudo revela que 

existe uma certa forma de pensar que é semelhante em todas essas tradições, ou seja, a 

ideia de que meditar é primeiramente concentrar a atenção para uma terapêutica das 

paixões e impulsos instintivos. 

E, em segundo lugar, tendo atingido uma condição de calma interna pela 

terapêutica da concentração interna, a meditação objetiva contemplar teorias não-

dualistas sobre a realidade, que visam a transformação da forma de olhar e compreender 

o universo.  

De acordo com o estudo realizado, todas as tradições pesquisadas acreditam na 

existência de um poder de transformação da consciência contido no estado de profunda 

calma. Essa calma seria manifestada através do cultivo da unificação mental meditativa.  

Partindo de pressupostos epistemológicos e ontológicos próprios, estas doutrinas 

criam um sentido de realidade no qual o humano se vê enganado pelas aparências que o 

cercam e o dominam pelo desejo. Ao mesmo tempo, esta experiência de realidade é 

dotada da potencialidade para que cada pessoa produza a sua libertação frente à tal 

ilusão, atingindo assim a condições de liberdade e felicidade progressivamente mais 

estáveis e duradouras.   

 Conforme a pesquisa realizada as práticas mais elementares de meditação são 

duas: de estabelecimento da calma e de cultivo da compaixão. A primeira será a base 

para a segunda. O primeiro tipo de meditação, tem o objetivo de produzir atenção, 
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concentração e de acalmar os movimentos racionais, verbais e de significado. O 

processo é completamente experiencial, e no início pode parecer muito difícil acalmar a 

mente, obter concentração e também manter uma prática regular.  

O estado de atenção relaxada que esta prática produz precisa ser atentamente 

“polido” para que fique livre das manchas do torpor, sonolência ou moleza corporal. Tal 

estado de atenção relaxada precisa ser cultivado com bem estar, relaxamento, 

tranquilidade e alegria.  

Na tradição do Dzogchen, que é considerado o ensinamento mais precioso e 

elevado da tradição Nyingma (a mais antiga) do budismo tibetano, a meditação que 

conduz ao estado mais elevado de consciência – reconhecimento de rigpa – parece ser 

uma versão desta simples técnica meditativa de atenção e relaxamento simultâneos. 

Essa simples meditação em que o exercício consiste em estar atendo e relaxado é 

considerada a mais poderosa e é praticada por iniciantes e por mestres avançados, e 

recomendada para ser cultivada durante toda a vida.  

Esta prática específica é conhecida como Shamata (repouso na paz) e pode ser 

praticada a partir de uma instrução muito simples como essa: sente-se em uma postura 

confortável, obsrervando a sua respiração, sem elaborar ou questionar sobre nenhum 

assunto, mantendo atenção vívida e interessada sobre as sensações provocadas pelo 

movimento da respiração. Demoradamente acalme o corpo, a mente, os impulsos 

internos e suas impressões em relação às condições externas a você; distrair-se é 

inevitável, apenas tente perceber que se distraiu, então lembre de observar a respiração e 

retorne a contemplar suas sensações.179. 

 A segunda prática elementar de meditação, comum às diferentes tradições 

pesquisadas, são as contemplações de contemplação e reflexão para o cultivo de um 

olhar sobre a vida que não seja fundamentado nos anseios egoístas, ou no auto-

centramento, mas sim, em uma visão inclusiva e interessada com os outros.  

Este processo de meditação visa superar o egoísmo e seus males, que produz 

hábitos fundamentados unicamente nas sensações de “gostar” e “não gostar”. Para isso 

o treinamento da meditação será voltado a construir, através dessa contemplação e 

reflexão, a noção de bem-estar coletivo.  

Um modo de praticar esse tipo de meditação é, após acalmar corpo, impulsos 

internos e impressões com a meditação de repouso na paz (Shamata), considerar o 

                                                             
179 Prática elaborada pelo autor com base na pesquisa realizada. 
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sofrimento das outras pessoas, que independentemente de sua classe social, riqueza, 

idade e privilégios, experimentam a insatisfação e o sofrimento por causa do apego, da 

aversão e da visão materialista sobre a vida.  

Durante esse tipo de meditação a pessoa pode experimentar assumir posturas de 

humildade, acolhimento, igualdade, generosidade, bondade e compaixão, treinando 

essas qualidades e refletindo sobre qual a melhor maneira de agir diante de situações 

aflitivas. 

 Esta filosofia tem se mostrado relevante ao longo da história, tanto para fins de 

organização social e de coletividade, como para trazer conforto para questões 

existenciais e psicológicas como a morte e as dificuldades da vida.  

Do ponto de vista filosófico, o aspecto mais importante que esta pesquisa tem a 

destacar é o de que, segundo as tradições de meditação, a informação e a atividade 

racional, não são suficientes para suprir as necessidades de um desenvolvimento 

humano pleno. É preciso ensinar também a silenciar, acalmar, tranquilizar, se preocupar 

com o outro e compreender sobre a felicidade.  

 Acreditamos que essa pesquisa cumpriu o seu principal objetivo: fornecer um 

panorama inicial, mas consistente, sobre a origem, desenvolvimento e situação atual das 

práticas de meditação bem como da filosofia que as fundamenta.  

A multiplicidade dos povos do mundo, das culturas e das tradições religiosas 

apresenta um leque colorido de significados para a existência humana, disso decorre 

uma infinidade de modos de se viver e de buscar a felicidade.  

Esta consideração coloca o irrefutável fato de que a busca por uma inserção no 

mercado econômico talvez não seja o único, nem necessariamente o melhor, objetivo de 

vida. As cidades de hoje, são regidas por complexas estruturas de poder, propaganda, 

repressão, cultura de massas, exploração e é importante colocar isso em perspectiva.  

Ao mesmo tempo, a intrigante condição existencial humana manifesta um 

mundo interno igualmente complexo em estruturas de poder. Compreender o 

funcionamento de um universo tão complexo requer no mínimo tempo, espaço, calma, 

profundidade e lucidez.  

Acreditamos que a partir desta pesquisa, o leitor que venha a se sentir inclinado 

a trabalhar com Meditação dispõe de material informativo que pode auxiliar na 

construção de estratégias e métodos em diversos âmbitos, tais como atividades em 

escolas, espaços de promoção da saúde, casas de detenção, casas de reabilitação, 
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espaços culturais ou até mesmo para uma ética de cuidado pessoal e familiar, onde se 

busque a liberdade e o desenvolvimento pleno do ser humano.  

  O budismo, o yoga e a meditação, nos últimos anos chamaram a atenção dos 

cientistas, que, por sua vez, têm comprovado a enorme eficácia destas práticas no 

tratamento da ansiedade, estresse, depressão, raiva, medo, carência e tristeza. Assim, a 

promoção da saúde e da felicidade também estão associados a estas práticas.  

As áreas do conhecimento que parecem ter mais afinidade e aplicabilidade com 

a técnica e filosofia de meditação são a educação e a saúde. É inegável que a sociedade 

atual em que vivemos passa por diversas crises, dentre elas a ecológica, que é o maior 

resultado da lógica de consumo e saque pela qual nos relacionamos com a natureza. A 

utilização das práticas meditativas na educação e na saúde podem ser um caminho para 

pesquisas futuras e para o despertar de uma consciência coletiva mais harmônica entre 

as pessoas e o meio ambiente.   
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