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Resumo 
 
Este trabalho foi escrito a partir de uma pesquisa realizada na cidade de Curitiba, no Centro de 
Estudos Budistas Bodhisattva Paramitta (CEBB), com os "facilitadores do darma", pessoas 
engajadas no estudo e na prática do Budismo. O objetivo do trabalho foi entender o 
significado das práticas sociais dos sujeitos da pesquisa e se as mesmas constituem estratégias 
de espiritualidade, indo além de uma aderência a simples modismo ou a meros mecanismos de 
auto-ajuda e, também, entender como esse fenômeno se insere na discussão da modernidade. 
Foram registrados e analisados doze depoimentos, através de entrevistas semi-estruturadas 
com os facilitadores do CEBB. É possível encontrar neste trabalho conceitos sociológicos para 
uma discussão sobre modernidade e suas principais características culturais, vista sob a teoria 
weberiana, e revisitada por autores contemporâneos que localizam as contradições a ela 
inerentes e que privilegiam o advento da globalização como um fator definitivo para a 
compreensão das relações sociais na alta modernidade. Para entender como essa religião 
oriental asiática chegou em Curitiba, foi traçado um breve histórico sobre a diáspora mundial 
do Budismo, levando em conta as consequências das trocas interculturais decorrentes desse 
processo, em relação aos (novos) movimentos religiosos das últimas décadas. Em seguida, o 
texto contém a apresentação e análise dos dados colhidos em campo através das entrevistas 
com os facilitadores. As informações obtidas através dos depoimentos foram analisadas a 
partir de categorias que correspondem a uma “tipologia”, tanto das condutas espirituais quanto 
a formas de conversão dos ensinamentos em ação espiritual e social. As conclusões sobre a 
parte empírica foram articuladas com os conceitos advindos da minha revisão de literatura, na 
parte final do trabalho. 
 
Palavras-chave: modernidade, globalização, religiosidade contemporânea, Budismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III 
 
 

Abstract 

This paper was written after a research conducted in Curitiba, at Centro de Estudos Budistas 
Bodhisattva Paramitta (CEBB), among the "facilitators of darma", people engaged on the 
study and practice of Buddhism. The aim of this work was to comprehend the meaning of the 
social practices of these subjects and if their practices constitute spirituality strategies, rather 
than an adherence to a fad or to mere self-help mechanisms, and also to realize how this 
phenomenon appears in the discussion on modernity. Twelve speeches were registered and 
analyzed, through semi-structured interviews with the facilitators. It's possible to find here 
sociological concepts regarding the discussion on modernity and its main cultural features, 
seen under the weberian theory and revisited by contemporary authors who localize the 
contradictions in it inherent, and who spotlight the advent of globalization as a critical element 
to understand the social relations in high modernity. In order to comprehend how this ancient 
Western Asian  religion arrived in Curitiba, a brief historical research on the Buddhism world 
diaspora was traced, taking into account the consequences of the intercultural exchanges 
resulting from this process, towards the (new) religious movements ascending in the last 
decades. Afterwards, the text contains the presentation and the analysis of the data obtained in 
the field research through the interviews. The information obtained was analyzed by 
categories that correspond to a "tipology" of their social and spiritual behaviors as well as of 
forms of conversion from the teachings into spiritual and social action. The following 
conclusions drawn from the empirical part were articulated with the literature review 
concepts, at the end of the work.  
 
Key words: modernity, globalization, contemporary religiosity, Buddhism. 
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Introdução 
 

No meu círculo de relacionamentos pessoais, conheço pessoas com diversas 

orientações religiosas e crenças em diferentes explicações acerca do sobrenatural. De certo 

modo, eu tenho percebido que essas formas de lidar com a espiritualidade exercem um peso 

significativo na maneira de eles se relacionarem com o mundo ao seu redor. Nos últimos dois 

anos em especial, tenho tido um contato estreito com o Budismo através da influência de 

amigos próximos e, sobretudo, do meu namorado. Esses meus amigos, dentre os quais está 

meu namorado, há jovens universitários que, depois do envolvimento de seus pais com o 

Budismo, decidiram estudar a doutrina e introduzir o que aprendiam sobre ela na vida 

cotidiana.  

Depois de um contato maior tanto com esses jovens quanto com seus pais, fui 

percebendo que eles mantinham costumes que compunham um perfil particular: hábitos 

alimentares e de saúde diferenciados, preferências por leituras específicas, compartilhavam 

um apreço por filosofia, por manifestações artísticas e culturais, enfim, diversos costumes que 

os tornava semelhantes em algum aspecto que me instigava. Em pouco tempo eu entendi que 

seus costumes em comum estavam relacionados à influência da conduta dos pais e também à 

vinculação destes a um conjunto de práticas que incluíam o estudo e a prática do Budismo, 

principalmente a partir de encontros sediados no Centro de Estudos Budistas Bodhisattva 

Paramitta (CEBB Paramitta), em Curitiba. Minha atenção então se voltou a respectivamente à 

mãe de meu namorado e ao pai de seu amigo.   

Nos diversos encontros, a mãe de meu namorado, Bernadete, mostrou-se 

compromissada com a prática e era inclusive um membro assíduo do CEBB. Ela chegou a me 

convidar diversas vezes para ir a encontros e palestras no CEBB, e eu, curiosa por 

desconhecer do que se tratava, aceitei. A primeira palestra em que eu fui foi ministrada pelo 

idealizador do CEBB, Lama Padma Samten. Na sua fala, ele evocou seus conhecimentos 

sobre ciência moderna, mais especificamente física quântica, em articulação com preceitos 

budistas; falou também sobre filosofia, advogando novas formas, mais “harmoniosas” e 

“saudáveis”, de viver a vida em sociedade. Nessa época eu havia escrito um trabalho sobre 

epistemologia e pós-modernidade, depois de realizar árduas leituras sobre as transformações 

paradigmáticas que vinham acontecendo dentro do campo da ciência e da cultura 

contemporânea. Então, articulando idéias, passei a me interessar em como o Lama 



 

 

 

2  
 
 

aproximaria e relacionaria esses conhecimentos tão acadêmicos dos anseios (espirituais?) dos 

ouvintes de suas palestras.  

O que me chamou atenção na ocasião, inicialmente, foi a figura do Lama, um físico de 

formação mostrando alto domínio sobre a doutrina budista e, mais do que isso, evidenciando 

a aplicabilidade daqueles princípios como um caminho prático para seus ouvintes 

melhorarem suas vidas, em uma linguagem simples, mas com conteúdo denso. Mas o que 

mais tomou meus pensamentos foi observar o público atento para quem ele falava e pensar no 

porquê de aquelas pessoas estarem ali, ou ainda, como elas haviam chegado até o CEBB. 

Depois de outras palestras e eventos, conversei com Bernadete sobre meu interesse de 

realizar uma pesquisa com os membros que ajudavam com mais engajamentos na manutenção 

das atividades do CEBB e ela não só me apoiou como me colocou em contato com a 

“facilitadora do darma” Márcia, em cargo das decisões administrativas mais importantes do 

CEBB no momento. Assim, surgiu a idéia formal de se pesquisar o grupo do CEBB e 

aconteceu a abertura por parte do grupo para que eu me adentrasse em seus ambientes de 

prática budista e buscasse mais informações sobre o grupo, em parte devido as idéias “frescas” 

que surgiram no meu contato com a discussão sobre epistemologia, cosmologia ocidental e o 

diálogo com novos saberes, ou devido a minha curiosidade em localizar nesse grupo a 

possibilidade de se estar diante de uma nova forma de ver o mundo.  

As informações sobre a natureza da instituição, no caso o CEBB, sua origem e 

funcionamento, foram encontradas principalmente na internet1. As primeiras consultas, tanto 

aos freqüentadores que a priori pareciam ser mais “antigos” quanto aos dados online, 

permitiram entender um pouco do histórico do CEBB e, assim, da natureza das atividades 

realizadas lá pelos facilitadores. 

Segundo a definição dada por seus próprios coordenadores no site, o CEBB, que foi 

“inaugurado” em Curitiba na década de 90, trata-se de uma instituição aberta, de caráter 

cultural e não-religioso, sem fins lucrativos, uma organização que visa a favorecer o 

intercâmbio de culturas budistas e não budistas. O CEBB curitibano organizou a vinda de 

mestres e professores de diferentes linhagens budistas e colaborou na organização da vinda a 

Curitiba do líder espiritual tibetano Dalai Lama. Atualmente reúnem-se lá praticantes de três 

tradições budistas: Budismo Tibetano, Zen Budismo e Budismo Theravada. A instituição foi 

idealizada e fundada por Lama Padma Samten em esforços conjuntos. com o facilitador Bruno 

Davanzo e sua esposa Sueli.  

                                                
1  Disponível em <http://www.cebb.org.br/pr/curitiba>. Acesso em: 02 set. 2008. 
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Lama Samten, como é chamado, é físico de formação com bacharelado e mestrado 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e foi professor universitário de 

1969 a 1994. Neste período, dedicou-se ao estudo da física quântica, teoria a partir da qual 

encontrou afinidade com o pensamento budista. Ele foi ordenado Lama (título que significa 

mestre, professor, líder e sacerdote) da linhagem Nyngma do Budismo Tibetano, por Chagdud 

Tulku Rinpoche (“rinpoche” quer dizer mestre precioso) em 1996.  

Em 1986, Lama Samten fundou o primeiro Centro de Estudos Budistas em Viamão no 

Rio Grande do Sul, que atualmente chama-se Instituto Caminho do Meio, sede onde o lama 

reside. De lá ele estrutura e coordena grupos de prática em outros centros de estudos budistas 

no Brasil vinculados ao instituto, inclusive o de Curitiba, com a ajuda de facilitadores locais. 

Como explicado brevemente no início, os facilitadores do darma (termo que designa 

os ensinamentos de Buda) são os membros do CEBB que decidem tomar os ensinamentos do 

lama com maior engajamento, com o compromisso de aplicá-los em outras esferas da vida 

além da religiosa. Eles constituem a maior parte do corpo administrativo do CEBB, 

conduzindo atividades regulares no centro (tais como meditação, Ioga, leitura e estudo de 

textos budistas, etc.) e também organizando eventos abertos relacionados à prática (tais como 

retiros, palestras de monges e lamas convidados, a vinda do Dalai Lama, etc.). As pessoas que 

procuram as atividades e freqüentam o CEBB constituem a sanga (termo que se usa para 

designar os membros da comunidade budista). Os cursos do CEBB são abertos e ofertados à 

comunidade em geral. Contudo, vale ressaltar que a sanga não possui nenhum monge. 

A partir desse conjunto de informações adquiridas principalmente nas primeiras três 

semanas de aproximação com o grupo, foi possível perceber que os facilitadores do CEBB 

praticam o Budismo Tibetano de maneira gradual, num contexto distinto da disciplina 

monástica tibetana intensa e exclusiva, fenômeno que só se tornou possível no ocidente mais 

recentemente com a dispersão do Budismo. Historicamente, o darma era transmitido para 

monges que já haviam passado pelos ensinamentos introdutórios desde muito jovens, pessoas 

totalmente voltadas ao estudo e à meditação, em um contexto de reclusão que a vida 

monástica disciplinada exige. Ou seja, apenas recentemente os ensinamentos do Buda vêm 

sendo tomados por leigos, no Ocidente e mais especificamente no Brasil. 

Assim, o CEBB em Curitiba é uma associação de praticantes leigos que tomam os 

ensinamentos do Budismo Tibetano com uma ênfase na doutrina Mahayana visando aplicá-los 

na vida diária, sob a orientação do Lama Padma Samten. Os facilitadores, ainda que se 

dediquem ao estudo da filosofia budista, mantêm uma rotina fora do CEBB: à primeira vista, 
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são pessoas de instrução elevada, têm famílias, profissão e mantém uma rotina de trabalho, 

vivem no meio urbano e, em grande maioria, são mulheres.  

O fenômeno da aceitação do sistema religioso budista pelos integrantes do CEBB se 

insere fora do padrão cultural e religioso (de matriz judaico-cristã) brasileiro. E são as 

implicações envolvidas na recepção da filosofia religiosa do budismo pelos “facilitadores 

locais do darma” de Curitiba que pretendo problematizar. As inquietações que levaram a essa 

pesquisa derivam da curiosidade em entender como esse fenômeno se insere na discussão da 

modernidade.  

Uma vez introduzido o tema em questão, o trabalho segue a ordem de capítulos 

explicada a seguir.  

O primeiro capítulo contém elucidações sobre os passos para a construção da pesquisa, 

nessa sequência: a justificativa para sua realização; o problema ou hipóteses; os objetivos 

específico e gerais do trabalho; e a metodologia aplicada. 

 O objetivo do segundo capítulo é localizar a discussão sobre a modernidade e os 

conseqüentes resultados sobre a racionalidade instrumental e o desencantamento do mundo, 

dentro da perspectiva weberiana, e também o debate posterior, que a partir de novos aspectos 

culturais trazidos à tona na modernidade, entende a modernidade como, senão um projeto 

cultural em crise, um projeto inacabado. Serão levados em conta debates contemporâneos 

acerca de discussões que tratam de “novidades” da modernidade tardia, que têm como pano de 

fundo a globalização e suas conseqüências sobre a vida pessoal e as estratégias espirituais e 

existenciais adotadas, em dissonância com valores e práticas religiosas ou espirituais 

hegemonicamente estabelecidas no Ocidente. Este capítulo mostra também como a trajetória 

diaspórica do Budismo ganhou força na confluência do movimento esotérico. 

No terceiro capítulo o leitor encontrará um breve histórico da origem milenar do 

Budismo, uma síntese dos preceitos centrais e as diferentes atitudes ascéticas que constituem 

os princípios de ações dirigidas ao mundo de acordo com essa doutrina, e também as 

principais idéias que regem as três maiores escolas ou veículos budistas.  

No quarto capítulo, será brevemente traçado o caminho da diáspora mundial do 

Budismo e serão apontadas algumas conseqüências culturais de sua difusão mais recente. Em 

seguida, será narrada a inserção dessa religião no Brasil, enfatizando a recepção da vertente do 

Budismo Tibetano, tradição adotada pelos e para a qual se dirigem em grande parte os estudos 

dentro do CEBB.  
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Já no quinto capítulo, serão apresentados, primeiro, a sociografia do grupo de 

facilitadores do CEBB em Curitiba e, em seguida, os dados empíricos, inseridos em quatro 

grandes categorias de análise que correspondem a uma “tipologia” das condutas espirituais e 

de formas de conversão ensinamentos em ação espiritual e social dos agentes analisados. A 

tipologia consiste nas categorias: trajetória de vida, escolha espiritual e motivações; questões 

ligadas a mudanças de habitus; questões voltadas à sociabilidade; e questões ligadas ao ethos 

institucional dentro do CEBB. Esta seção contém momentos das falas dos facilitadores que 

serviram de referencial para responder às perguntas iniciais. As entrevistas na íntegra e as 

tabelas estão anexadas em volume à parte. 

E por fim, segue uma parte conclusiva, em que contraponho minhas hipóteses, 

objetivos e indagações iniciais deste trabalho e em que serão articulados o marco teórico e os 

resultados obtidos pela pesquisa empírica..  
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1 Construindo a pesquisa  
 
1.1 Justificativa 
 

A priori, foi o estranhamento (termo caro à Antropologia) que me confrontou com 

indagações e reflexões sobre suas orientações espirituais, sobre o modo de vida que os 

facilitadores levavam, bastante diferente do que eu conhecia; sobre o engajamento deles na 

tradução da doutrina budista (de tradição milenar e origem tão remota) em prática cotidiana e 

também o mecanismo implícito nesse processo de tradução cultural. Não passou despercebido 

o esforço dos facilitadores em tornar fluida a relação entre ensinamentos budistas e sua 

conduta diária. Para mim era notável e incomum perceber que as pessoas que participavam 

das palestras, encontros, retiros entre outros eventos estivessem tão dispostas a incorporar 

aquele repertório específico e diferenciado de ensinamentos na sua rotina diária, motivados 

principalmente pela disposição de mudar a vida.  

Eu assisti a palestras de monges e lamas, ocidentais e orientais, que estiveram anos 

reclusos dedicados à meditação, cujas falas eram dirigidas a um público exigente e atento, em 

espaços concorridos, com tradutores de plantão mediando perguntas das mais densas e 

profundas, filosoficamente. Os ascetas orientais que traziam “palavras de sabedoria”, trajados 

em túnicas e muito frequentemente com os cabelos raspados, e os ouvintes ocidentais atentos 

e exigentes, usando “jeans” e com o carro estacionado do lado de forma, apesar de 

pertencerem a mundos distintos, separados por um abismo cultural, encontravam um ideal 

comum: dedicarem-se, cada um ao seu modo e a seu ritmo, a tarefa de trazer benefício aos 

seres através da compaixão, o tema mais recorrente das palestras.  

A proposta dos facilitadores a princípio é que a prática do darma pode se dar recitando 

mantras, meditando, manifestando generosidade, ampliando o acesso ao darma, não só no 

âmbito das dependências do CEBB, mas de diversas outras maneiras fora dali. Depois de 

observar encontros e ter conversas informais com praticantes, percebi que os facilitadores 

assumem um voto ou um compromisso de estender as prescrições do darma, sem enxergar 

uma fronteira entre a vida profissional, familiar, afetiva, espiritual. Para eles, todo o momento 

parece ser uma oportunidade de praticá-lo, com vistas ao bem-estar de todos os seres e à 

iluminação espiritual. Então, debrucei-me sobre a tarefa de entender em que medida a adesão 

pelo Budismo podia ter tido uma suposta influência direta e definitiva sobre a conduta 

“social” dos facilitadores e de que maneira eles haviam decidido operar essas novas 

mudanças nas suas trajetórias pessoais.  
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Adotando a idéia de que nenhum problema intelectual é de fato um problema se não 

tiver ligação com a vida prática (MINAYO, 1999), aqui se encontram meus interesses, 

motivações pessoais e minha inserção no cotidiano com uma preocupação de cunho 

sociológico em entender o contexto desses membros mais engajados no CEBB, em Curitiba. 

Para esse fim, a pesquisa proporcionou meu primeiro contato com a metodologia que envolve 

pesquisa de campo, a partir da minha inserção em contextos não-acadêmicos como 

pesquisadora. À pesquisa de campo foi somada uma pesquisa bibliográfica contendo alguns 

temas antes nunca explorados, a exemplo da sociologia da religião e de estudos sobre o 

fenômeno contemporâneo da difusão global de religiosidades orientais e em especial do 

Budismo, em contextos não-orientais. 

Já existe uma lista detalhada de pesquisas sobre a emergência do Budismo nos EUA, 

na Europa e até mesmo na Austrália e na África do Sul. Por outro lado, ainda que o Brasil 

tenha uma das filiações budistas mais fortes fora da Ásia quantitativamente falando, estudos 

mais abrangentes são escassos sobre a emergência do budismo na América do Sul e no Brasil.  

As escolhas por novas estratégias espirituais ligadas ao Budismo e as construções de 

novos projetos de vida baseados nessas escolhas por parte dos facilitadores locais do darma 

em Curitiba vem se diferenciando do modus vivendi da sociedade moderna, seja no que tange 

a estratégias terapêuticas de auto-conhecimento, experiências religiosas e espirituais, ou 

mesmo no que tange a preferências alimentares, hábitos de consumo, conduta e ação no 

mundo, entre outras diferenciações. A adoção de outros habitus traz à tona questionamentos 

sobre os valores culturais e religiosos hegemônicos e uma crítica ao modelo cultural 

ocidental.  

Além dessas mudanças significativas relativas à recepção do Budismo em novos 

contextos, o processo de hibridização propiciado por trocas interculturais num mundo 

globalizado não poderia isentar a teodicéia oriental de transformações, pois acarreta a 

tradução e ressignificação de seus preceitos centrais em novos contextos de inserção. Assim, 

as transformações ocorrem como numa sala toda espelhada, modificando todos os agentes 

envolvidos. 

No presente trabalho, pretende-se tratar de um caso bem localizado de adesão ao 

Budismo (o estudo de caso dos facilitadores do darma no CEBB em Curitiba) e assim 

contribuir tanto com o mapeamento da sua difusão, quanto com a discussão ainda incipiente 

sobre as condições de sua recepção e sobre os desdobramentos culturais de sua presença, no 
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Brasil em especial. No entanto, não há a intenção de dar quaisquer respostas definitivas a essa 

questão, em grande parte devido ao dinamismo desse fenômeno.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivos gerais 

 

O objetivo central deste trabalho é entender qual é o significado das práticas sociais 

dos entrevistados e se as mesmas constituem estratégias de espiritualidade, indo além de um 

simples modismo ou de meros mecanismos de auto-ajuda e, também, entender como esse 

fenômeno se insere na discussão da modernidade. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

Os objetivos específicos se dividem em: 

Apreender as principais características da modernidade ocidental a partir da teoria de 

Max Weber, no que diz respeito a sua sociologia da religião. 

Explicitar e compreender aspectos culturais decorrentes do desencantamento do 

ocidente, da modernidade à globalização. 

Entender a relação entre movimentos sociais da década de sessenta e novas 

religiosidades contemporâneas e entender a relação contraditória entre desencantamento do 

mundo e o fenômeno estudado. 

Analisar como ocorreu a inserção do Budismo no Ocidente e sua recepção no CEBB. 

Compreender a trajetória e as motivações dos facilitadores para se comprometerem 

com a prática. 

Articular, através da teoria e da empiria, as minhas idéias. 

 

1.3 Hipóteses de pesquisa 

 
As hipóteses de pesquisa foram concebidas através dos primeiros contatos com os 

facilitadores e da presença em eventos do CEBB, em articulação com os temas com que eu já 

tinha trabalhado na graduação ou que foram mobilizados para o desenvolvimento deste 

trabalho, como: modernidade, globalização e hibridização cultural, transição de paradigma 
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societal, modernidade tardia (ou pós-modernidade), religião na contemporaneidade, 

religiosidade oriental e budista. As inquietações que levaram a essa pesquisa derivam da 

curiosidade em entender como esse fenômeno se insere na discussão da modernidade. 

No caso dos sujeitos da pesquisa, a comunidade budista do CEBB, estou diante de uma 

“conversão” de ocidentais a uma ética budista, ou seja, uma forma de ver o mundo baseada no 

Budismo. Apesar da evidência da localização do fenômeno e dos sujeitos envolvidos num 

espaço-tempo definidos, ou seja, a capital curitibana à época contemporânea, a prática budista 

dos sujeitos dessa pesquisa remete ao Tibete e a uma religião muito antiga. De maneira 

simplificada, como nos conta Lama Padma Samten (2001), o longo e demorado roteiro da 

diáspora do Budismo rumo ao Ocidente começa na Índia, há 2.500 anos. De lá o Budismo 

cruza o Himalaia, chega ao Tibete e depois se dispersa pelo Japão. Japoneses cruzam o 

Oceano Pacífico trazendo o Zen para a Califórnia nos estados Unidos. Com a invasão chinesa 

no Tibete, monges tibetanos seguem a trilha dos monges japoneses auto-exilados e são 

acolhidos na costa oeste dos Estados Unidos, por adeptos da contracultura. Desde então o 

Budismo, sob o olhar ocidental, teve grande difusão e se tornou uma religião mundial que vem 

ganhando um número crescente de adeptos no Brasil.  

Como se vê, a conexão não é tão óbvia assim e me trouxe uma certa inquietação para 

entender as motivações que levaram os “facilitadores do darma” em Curitiba a terem contato 

com essa religião milenar oriunda do extremo oriente e como essa recepção vem acontecendo. 

É a partir da trajetória mundial desde o Oriente e as transformações dela decorrentes que será 

possível entender um pouco sobre em que condições o Budismo pôde chegar ao CEBB em 

Curitiba. Assim, a possibilidade dessa aproximação em tempos de globalização gerou algumas 

hipóteses para tentar explicar a presença do Budismo no CEBB.  

A modernidade ocidental apresenta algumas características fundamentais, dominantes 

por mais de dois séculos. Os esforços da sociedade moderna para entender o mundo se 

exprimiram fundamentalmente pela medição e instrumentalização da realidade. Isso se deu 

através de uma ordem racional hegemônica que fez do conhecimento científico sua única 

ferramenta legítima, em detrimento de outras formas de entender e agir sobre o mundo. Esse 

paradigma pode ser ilustrado pelo estilo de vida da sociedade moderna, capitalista, que pode 

ser visto também sob o termo weberiano “jaula de ferro”. 

Porém, segundo um grupo crescente de cientistas, epistemólogos, filósofos e 

pesquisadores atuais, dentre eles Immanuel Wallerstein, Ilya Prigogine, Boaventura de Sousa 

Santos, Zygmunt Bauman, este modelo está em crise e há um novo paradigma em curso. A 
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crise dos valores essenciais do pensamento racional ocidental deu espaço à contestação dos 

modelos de desenvolvimento econômico e dos estilos de vida, não apenas pelos modelos 

teóricos, mas pelos novos movimentos sociais que surgiram nos anos 1960 conhecidos como 

contracultura (underground).  

A mudança dos referenciais teóricos acabou extrapolando os cânones dos discursos 

científicos; essa ação “deslegitimadora” da ciência começou no interior das próprias ciências 

ungidas historicamente de poder (a física e outras ciências, como a biologia evolutiva, por 

exemplo). Cientistas que também se dedicavam ao exercício filosófico da ciência iniciaram 

um longo debate, que já dura algumas décadas, abrindo um diálogo com outros saberes 

(práticas culturais e conhecimentos religiosos orientais e africanos). Essa mudança de padrão 

em curso engendra novas formas de pensar e agir sobre o mundo, engendra novos estilos de 

vida que podem ser considerados “alternativos” em relação ao modo de viver ocidental da 

sociedade de consumo.  

Na presente pesquisa, pretende-se investigar em que medida o fenômeno 

contemporâneo da adesão ao Budismo por ocidentais pode ser um exemplo dessa 

transformação. Para tal, foram formuladas as seguintes perguntas:  

Esse fenômeno encontra explicação a partir da teoria weberiana acerca da 

modernidade? Em que condições da modernidade ocorre essa recepção?  

Qual é seu significado cultural no contexto da globalização? A adesão às práticas 

religiosas do Budismo pode ser entendida como um elemento de uma nova racionalidade 

construída no bojo da globalização?  

Como ocorreu a trajetória do Budismo até o CEBB? Como se deu a recontextualização 

e ressignificação dos preceitos budistas dentro do contexto leigo do CEBB? 

Esses sujeitos são despojados ou continuam como qualquer indivíduo inserido no 

modelo cultural ocidental? Pode-se afirmar que eles operam uma crítica ao modus vivendi 

ocidental? Por que a comunidade budista do CEBB resolveu adotar outro habitus? Essas 

mudanças são radicais e chegam afetar os projetos de vida dos praticantes? Ou são superficiais 

e se expressam apenas um modismo dentro de um circuito de consumo? 

 

1.4 Metodologia de pesquisa 
 

O presente trabalho consiste em uma análise que combina a teoria e a empiria.  
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A abordagem empírica do meu objeto escolhida foi a metodologia de pesquisa 

qualitativa, na forma de observação participante e de entrevistas semi-estruturadas. A 

primeira técnica mencionada, a observação participante, possibilitou um contato direto entre 

mim, pesquisadora, e os sujeitos entrevistados, os facilitadores locais do darma, para obter 

informações sobre a realidade dos atores sociais em seus próprios contextos de sociabilidade. 

Vale ressaltar, contudo, que nas primeiras vezes em que eu encontrei com freqüentadores do 

CEBB e participei de eventos lá organizados e sediados, não havia uma intenção de realizar 

uma pesquisa sociológica. A observação participante começou formalmente em setembro de 

2008 e se deu em alguns eventos abertos para o público em geral e outros oferecidos 

especificamente para os facilitadores. Dentre eles, um retiro de quatro dias numa casa de 

retiros afastada em Curitiba. Eu estive presente também em diversas palestras de mestres, de 

monges, de professores budistas e do Lama Samten, em mini-cursos, durante práticas, 

eventos interreligiosos promovidos em conjunto com a Associação Inter-religiosa de 

Educação (ASSINTEC) do Paraná e também em algumas entrevistas, divididos entre o CEBB 

e o Espaço Holístico, academia que apóia o CEBB na promoção de eventos budistas.  

Os primeiros encontros de aproximação serviram apenas para uma familiarização com 

o contexto do CEBB e, portanto, não foi descrito sistematicamente. A descrição dos elementos 

que foram observados está incluída implicitamente na apresentação e na análise dos dados 

empíricos contidas do capítulo 5.  

A segunda técnica mencionada, a entrevista semi-estruturada ou pouco dirigida, 

constitui a parte mais importante da pesquisa empírica. O modelo de entrevista aplicado foi 

baseado em método semi-estruturado, visto que objetiva apreender na forma de narrativa a 

história de vida e a decisão do facilitador de se inserir na prática. Este modelo de entrevista foi 

escolhido, pois possibilita que o facilitador retrate, retrospectivamente no seu depoimento, 

experiências vivenciadas sob sua interpretação, com um pensamento crítico. Segundo Minayo 

(1999), a entrevista em profundidade possibilita o diálogo entre o informante e o pesquisador, 

na qual ele focaliza uma etapa ou um determinado momento da experiência. No caso desta 

pesquisa, as categorias subjetivas forneceram informações referentes a: motivações que os 

levaram à prática budista, a relação entre espiritualidade e práticas corporais, sociais e 

ambientais, valores religiosos, relação intra-mundana ou extra-mundana, ética econômica e 

ética social; alguns de seus hábitos cotidianos que mudaram, representações de grupo, 

opiniões e atitudes, rituais, preceitos e práticas formais ou informais de autoridade e de 
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autonomia do indivíduo, a relação do indivíduo com o texto sagrado, formas de autoridade e 

de poder nas práticas instituídas.  

As entrevistas permitiram que o informante tratasse de suas razões e motivações para 

aceitar o ethos e a filosofia budista, abordando o tema proposto de forma livre, ainda que 

houvesse um roteiro de perguntas para orientar indiretamente a conversa. Os depoimentos 

foram classificadas e agrupadas em quatro grandes categorias de análise: 1) questões ligadas à 

trajetória de vida, escolha espiritual e motivações; 2) questões ligadas às mudanças de habitus; 

3) questões voltadas à sociabilidade; e 4) questões ligadas ao ethos institucional. Além dessas 

categorias-chave, há informações que compõem a sociografia do grupo, a partir de dados 

como nome, idade, estado civil, local de nascimento, tempo de residência em Curitiba, grau de 

escolaridade e atividade profissional.  

Para que eu fizesse contato com cada facilitador, a facilitadora Márcia me forneceu 

números de telefones e e-mails de cada um. Então, foi ela, na posição de responsável formal e 

administrativamente pelo CEBB, que me indicou quem seriam as pessoas que eu entrevistaria, 

no caso, quem ela apontou como “facilitadores do darma”. Na sua lista, havia quatorze nomes, 

mas eu só entrevistei doze, pois os outros dois não responderam por e-mail meu convite para 

participar da pesquisa e não eram muito freqüentes nos encontros em que eu estava presente 

para que eu pudesse convidá-los pessoalmente.  

As entrevistas duraram uma média de 40 minutos; foram marcadas mediante 

telefonemas e realizadas, na maioria dos casos, na residência de alguns e na sala de prática do 

CEBB; foram gravadas com um aparelho celular. As entrevistas foram transcritas na íntegra e 

enviadas para os e-mails de cada um deles, como proposto por mim antes dos depoimentos. 

Depois de transcritas as entrevistas, as informações relevantes para se pensar as quatro 

categorias de análise supracitadas foram tabuladas e comparadas. As entrevistas na íntegra e 

as tabelas estão anexadas em volume à parte, como adiantado acima.  

As impressões de campo e as idéias e reflexões decorrentes dessa aproximação 

tornaram-se possíveis devido a um conjunto de obras e autores, oriundos da epistemologia, da 

sociologia da religião e até da filosofia, por exemplo, que me influenciaram ao longo da 

graduação e que contribuíram para o processo de familiarização com o tema, como Zygmunt 

Bauman,Ilya Prigogina e Isabelle Stangers, Immanuel Wallerstein, Fritjof Capra, Dimas 

Floriani, Boaventura de Sousa Santos, entre outros.   

Inicialmente para este trabalho, foram evocados preceitos da teoria sociológica clássica 

weberiana que forneceram categorias relacionadas à religião e à modernidade para dar início 
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à discussão proposta neste trabalho. As preocupações teóricas em situar o fenômeno da 

adesão do Budismo por ocidentais dentro de uma discussão contemporânea conduzem a uma 

bibliografia que procura discutir traços culturais da modernidade tardia sob o olhar 

transversal da globalização e das trocas interculturais por ela propiciadas. Pretende-se levar 

em conta a possibilidade de enxergar os (novos) movimentos religiosos contemporâneos, a 

diáspora mundial do Budismo e as condições da sua adesão por ocidentais como um sintoma 

das mudanças culturais que vêm ocorrendo nesse mesmo tecido da globalização. A fim de 

confirmar as hipóteses e alcançar os objetivos propostos, a discussão sociológica a seguir visa 

dar o pontapé inicial para o desenvolvimentos dessas teorias.  
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2 Modernidade: um projeto inacabado? 

 

2.1 Modernidade e religiosidades orientais e ocidentais 

 

Conceitos fundamentais de Max Weber (1971, 2000) acerca da modernidade serão 

utilizados para ilustrar as diferenças típico-ideais entre as civilizações orientais e ocidentais a 

partir de formas racionais de agir sobre o mundo, dentro da perspectiva de sua sociologia da 

religião. O interesse de Max Weber pelas características que diferenciam a civilização 

ocidental da oriental, mais especificamente pela relação de atividades econômicas e 

estratificação social com as idéias religiosas, se deu a partir da noção de que as religiões 

tentam oferecer uma orientação ética às atividades cotidianas.  

Diante da idéia de que as religiões estiveram dedicadas a uma sistematização e 

racionalização do modo de vida dos crentes, ele estudou mais particularmente as religiões com 

importância para se entender a ética econômica a partir da forma pela qual se vinculam ao 

racionalismo econômico que dominou o Ocidente. Para tal, o autor realizou um estudo 

comparativo entre as sociedades ocidentais e orientais e suas respectivas atitudes e idéias 

religiosas para captar as causas do estabelecimento do capitalismo.  

Weber, na sua sociologia da religião, trata as religiões mundiais como unidades 

imaginárias. A elas são aplicadas tipos ideais que ilustram o que fenômenos sócio-culturais 

têm de peculiar a fim de compará-los com outros similares ou não. Dentre as religiões do 

mundo, cinco sistemas de regulamentação da vida determinados religiosamente se destacam 

por terem conseguido reunir a sua volta multidão de crentes. Tais éticas religiosas se dividem 

entre o confucionismo, o hinduísmo, o budismo, o cristianismo e o islamismo. Uma sexta 

religião seria o judaísmo, a partir do qual houve a evolução da moderna ética do Ocidente 

como um todo e que também fornece elementos para se entender os fundamentos do 

islamismo e do cristianismo.  

Em uma análise histórica, a partir de um processo de desenvolvimento cultural, as 

respostas religiosas ao problema de explicação da distribuição desigual de felicidade e 

sofrimento no mundo se polarizaram em duas teodicéias contrastantes: a religiosidade mística 

do Oriente asiático, que percebe o mundo através da possessão contemplativa do sagrado, da 

magia, da reencarnação e do carma; e a religiosidade ascética do Ocidente de matriz judaico-

cristã, representada pela ética protestante e pelas idéias de predestinação e vocação, que 

resultou na racionalidade instrumental. 
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A diferença historicamente decisiva entre a maioria das formas orientais asiáticas de 

religiosidade e a maioria das ocidentais está em que as primeiras desembocam essencialmente 

no misticismo contemplativo, e as últimas no ascetismo ativo (WEBER: 2000, pág. 370). A 

importância da diferença entre as duas teodicéias é seu efeito sobre a ação no mundo: ambas 

vêem uma ligação entre o divino e o mundo.  

Porém, para a religião mística do Oriente, o bem de salvação específico é um estado de 

ânimo, é a iluminação mística que só pode ser conquistada por uma minoria qualificada 

religiosamente mediante uma atividade sistemática: a contemplação. A contemplação para 

alcançar seu fim exige sempre a eliminação dos interesses cotidianos, pois é o valor supremo 

da existência no mundo físico, e desta forma o misticismo oriental se apresenta hostil à vida 

econômica.  

Para o místico, sua liberação do mundo físico demanda iniciativa própria, pois ele não 

é um instrumento do divino, mas sim seu recipiente, diante da despersonalização e imanência 

do poder divino no cosmo. A procura mística da salvação com a minimização das ações exige 

uma atitude de humildade e abandono de si mesmo, que conduz ao sentimento de amor sem 

objeto. Somente um modo de viver racionalizado, tal como a fuga contemplativa do mundo 

própria do Budismo genuíno2, conduz à concentração no bem de salvação e evita a 

mundanização. Assim não há conexão direta entre a religião e os atos práticos e intensos da 

vida de trabalho devido às experiências místicas que emprega como meio de salvação. Neste 

caso, o pensamento religioso não se desfez totalmente de elementos metafísicos, ritualísticos e 

mágicos.  

Por outro lado, para o ascetismo ativo, o bem de salvação constitui uma qualidade 

ativa do fazer, representa a consciência de se estar executando a vontade divina que se 

manifesta no mundo material. Para o asceta, a compreensão consciente do divino se relaciona 

com o conseguir agir de modo racionalmente ético orientado unicamente por um Deus e como 

um instrumento deste, para o cumprimento ativo de sua vontade. Ao contrário do misticismo, 

pode pactuar com e existência da ordem política de poder, pois a aprecia como meio de 

transformação ética e racional do mundo e da repressão do pecado. 

A abordagem da ética econômica das religiões, desenvolvida principalmente n’Ética 

protestante e o espírito do capitalismo, fornece bases para a tradição weberiana na análise dos 

                                                
2 Weber entende que a tradição do Budismo monástico ou Theravada é a que guarda maior fidelidade 
ao Budismo genuíno através da mensagem original de Buda, vendo nele o tipo ideal da religiosidade 
oriental asiática. 
 



 

 

 

16  
 
 

fenômenos da modernidade e os conseqüentes resultados sobre a racionalidade instrumental e 

o desencantamento do mundo. Nesta obra, Weber apresenta alguns tipos ideais de práticas e 

preceitos religiosos em direção a uma ética intra-mundana (calvinista, pietista, metodistas e 

seitas batistas), cada uma delas com suas respectivas asceses, isto é, práticas de disciplina, 

mortificação do corpo e atitudes corporais e espirituais frente à vida, aos comportamentos 

morais, sexuais, econômicos, controle e gestão do tempo e expectativas em relação ao futuro, 

na medida em que a relação individual do homem com Deus substituiu a relação mediada pela 

Igreja. 

Para essa teodicéia, o lado profissional do homem religioso figura como sua vocação, 

religiosa, e, assim, a idéia de êxito da ação racional demonstra a bênção de Deus. A ética 

protestante, impedindo o consumo e gerando acumulação, criou condições para o 

assentamento de uma mentalidade capitalista, conduzida pela vida racional que comportava: 

abriu o caminho a vida dos negócios e apontava o êxito nessa área como fruto da condução de 

uma vida racional “abençoada”.   

O ascetismo intramundano do protestantismo tem mais importância para os fatos 

históricos que Weber se propõe a analisar, pois, mesmo sem intenção, tem concordância com 

valores e motivações associadas ao capitalismo enquanto uma forma de atividade econômica. 

Estimulou uma conduta sistemática nos domínios da administração, da política e da ciência 

que colocou o indivíduo moderno a serviço da acumulação do capital. O dinheiro deixa de ser 

um meio para satisfazer as necessidades materiais e passa a ser o fim em si.  

No entanto, cabe ressaltar que para Weber:  

 
[...] nenhuma ética econômica foi determinada exclusivamente pela religião 
[...]. A determinação religiosa na conduta da vida, porém, é também um - e 
note-se isso - apenas um dos elementos determinantes da ética econômica 
(WEBER, 1971, p. 309-310). 

 

Weber coloca que o “capitalismo” existiu no solo de todas essas religiosidades, 

inclusive a asiática, mas não houve nenhum desenvolvimento, nem em germe, em direção ao 

capitalismo moderno e, sobretudo, nenhum “espírito capitalista” no sentido próprio do 

protestantismo ascético, ao qual o autor atribui uma aptidão para a aquisição, para o lucro 

(2000, pág. 416). Portanto, o capitalismo apareceu como um tipo ideal nas civilizações 

ocidentais, ao passo que entre as sociedades orientais não mostrou suas características 

fundamentais. Ele afirma ainda que os motivos dessa diferença residem na tendência daquela 

ao racionalismo técnico e econômico. Outro efeito do processo por que passou o Ocidente 
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moderno foi a racionalização da dominação política, cuja conseqüência foi a secularização das 

estruturas burocráticas. 

Weber examina as tensões agudas e duradouras das religiões em relação ao mundo e 

suas ordens, e para isso opera a distinção entre as esferas da vida (“erótica”, “estética”, 

“política”, “econômica”, “religiosa” e “intelectual), que vão ganhando uma lei interna, e 

autonomia dos valores que as orientam. A distinção entre as esferas da vida pode ser um 

sintoma de fragmentação e especialização do mundo moderno, da perda de uma unidade 

primordial do mundo através do processo de racionalização, a qual permeia todas as esferas da 

vida.  

Houve na religiosidade do Ocidente uma batalha da religião contra a magia, num 

processo histórico e social de desencantamento do mundo em que elementos mágicos foram 

eliminados como meios de salvação. Posteriormente, no mesmo processo, a teodicéia 

ocidental foi esvaziada pelo racionalismo científico que acabou por confinar a religião para o 

reino do irracional.  

A cultura científica, ao contrário da motivação religiosa de busca pelo sentido da 

existência, fornece subsídios para o entendimento intelectual do que é organicamente prescrito 

e surge como esclarecimento do ciclo natural das coisas mundanas, de forma que o progresso 

dos valores da vida civilizada não procura desvendar o significado das ocorrências do mundo 

interior: “A ciência contribui para a tecnologia do controle da vida calculando os objetos 

externos bem como as atividades do homem” (WEBER, 1971, p. 177). A ciência, subordinada 

à lei do progresso sem fim, se constituiu como um valor em tensão com a religiosidade. A 

racionalidade científica se desenvolveu tendo seu progresso como seu único fim, criando 

ferramentas para o cálculo e para o domínio das manifestações da natureza.  

Para Weber, distintas visões de mundo representam uma compulsão universal, uma 

característica da existência humana, pela busca de um sentido para o cosmos, para que se 

possa tomar uma posição diante dele. Deste modo, o pensamento místico oriental e o 

pensamento racional moderno constituem ethos distintos que se exprimem em duas maneiras 

de enxergar e agir sobre o mundo: uma que, através do valor interior da contemplação 

religiosa, implica numa integração com a natureza, e outra que através da ciência e da técnica, 

orienta a exploração e manipulação da natureza. 

Assim, a racionalidade moderna ocidental foi marcada, primeiro, pela sistematização 

de crenças que eliminou a magia prático-ritualista e, depois, pela eliminação de elementos 
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religiosos, num processo de desencantamento do mundo. Já para a religiosidade asiática de 

todo o tipo, o mundo permaneceu um jardim encantado, repleto de magia. 

Weber mostra certo pessimismo cultural em relação à modernidade, pois acredita que o 

desencantamento do mundo propiciado pela racionalização vai contra as realizações 

emancipatórias do homem, de forma que o mundo moderno está em vias de se transformar 

numa jaula de ferro por obra de forças de mercantilização do capitalismo industrial e da 

regulamentação e secularização. Essa idéia sugere o triunfo da ciência em detrimento da 

religião, menos lazer e diversão e cada vez mais regulamentação e inibição da espontaneidade 

a todos os níveis.  

Alguns autores, como Stuart Hall (2005), Boaventura Santos (1996, 1997, 2001, 

2004), Zygmunt Bauman (1998, 1999, 2001), Arjun Appadurai (1996) e José Jorge de 

Carvalho (1994a, 2001, 2006), fizeram uma releitura atualizada ou de certa forma teceram 

uma crítica à modernidade vista sob o legado da sociologia weberiana, apontando para 

novidades que fazem repensá-la: contradições intrínsecas à modernidade, a globalização e 

suas conseqüências sobre identidades culturais, estilos de vida e sobre as estratégias espirituais 

dos indivíduos. 

 

2.2 Transição de paradigmas na modernidade tardia 

 

Boaventura de Sousa Santos (2001, 2004) tece uma crítica ao modelo de racionalidade 

ocidental, a qual chama de “razão indolente” moderna. A razão indolente presidiu os grandes 

debates filosóficos e epistemológicos através do modo como resistiu à mudança das rotinas; 

negligenciou e deslegitimou outros saberes ao universalizar seus próprios fundamentos.  

Ele descreve (1996) o paradigma sócio-cultural da modernidade e sua trajetória 

histórica ao longo dos diferentes períodos do capitalismo, identificando sinais mais recentes 

da crise. Para ele, o projeto da modernidade constitui-se desde o século XVI até o século 

XVIII, momento que coincide com o surgimento do capitalismo enquanto modo de produção 

dominante nos países da Europa, onde ocorreu a primeira onda de industrialização. Deste 

modo, o trajeto histórico da modernidade está ligado ao desenvolvimento do capitalismo nos 

países centrais.  

Para ele, o projeto da modernidade se assenta sobre dois pilares, o da regulação e o da 

emancipação. O pilar da regulação consiste no princípio do Estado, no princípio do mercado e 

no princípio da comunidade. O pilar da emancipação por sua vez consiste em três lógicas: a da 
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racionalidade estético-expressiva da arte e da literatura, a da racionalidade cognitivo-

instrumental da ciência e da técnica e na lógica da racionalidade moral-prática da ética e do 

direito. Esses pilares operam em correspondência e conexão. No entanto, cada um consiste em 

princípios de diferenciação que podem gerar uma vocação de maximização: no caso do pilar 

da regulação, a maximização do Estado, do mercado ou da comunidade, e no caso do pilar da 

emancipação, a esteticização, a juridificação ou a cientificização da realidade social.  

A grande armadilha que a modernidade montou foi a transformação incessante das 

energias emancipatórias em energias regulatórias. O problema está na vinculação de ambos à 

concretização de objetivos práticos de racionalização global da vida coletiva e individual. O 

excesso do primeiro e o retraimento do segundo prejudicam a articulação entre subjetividade e 

cidadania, afastando as sociedades capitalistas contemporâneas de alternativas emancipatórias.  

Porém, contraditoriamente, a lógica de concentração e de exclusão da modernização 

tornou possível negar os valores fundamentais da modernidade através de processos de 

racionalização legitimados. As sociedades capitalistas vêm passando por transformações 

profundas sem que deixem de ser capitalistas. A modernização científico-tecnológica e neo-

liberal cresce na mesma medida em que aumenta sua crise, devido a suas conseqüências: o 

agravamento da injustiça social pela concentração de riqueza, a devastação ecológica e com 

ela a destruição da qualidade de vida e mesmo da sustentabilidade da vida no planeta.  

Esse déficit de alternativas se reforça com problemas globais que vão desde a fome e 

guerra, explosão demográfica, até as assimetrias entre países pobres e países ricos e a 

degradação ambiental. Essas transformações parecem apontar para uma desregulação da vida 

social, política e econômica.  

 

Essa situação é saliente ao nível da racionalidade cognitivo-instrumental. O 
compromisso industrial-militar do desenvolvimento científico-tecnológico e 
os perigos da proliferação nuclear e da catástrofe ecológica daí resultantes 
são sintomas bastantes do cumprimento excessivo e, portanto, irracional da 
racionalidade instrumental da modernidade. A hegemonia desta 
racionalidade irracional significa simultaneamente o seu esgotamento na 
medida em que, combina receitas neo-liberais, se transforma numa lógica de 
dominação e de regulação a nível mundial (SANTOS, 1996, p. 89). 

 

A partir dos anos 60, a ordem moderna entra em colapso evidente com sinais de 

desestruturação e desorganização. Ele afirma que, à medida que a legitimidade ideológica do 

projeto moderno permanece, precisa ser reinventada. O inconformismo perante as 

conseqüências sócio-culturais da modernidade combinada com uma profunda crítica da 
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epistemologia da ciência moderna contribui para a emergência de um novo paradigma: o 

paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente. O sociólogo apresenta o 

perfil de um novo paradigma sócio-cultural e as condições sociais da sua emergência, nas 

sociedades capitalistas.  

Sua reflexão sobre a transição de paradigmas epistemológicos – entre a ciência 

moderna e a ciência pós-moderna3 – foi complementada por uma reflexão sobre transição de 

paradigmas societais, isto é, entre diferentes modos básicos de organizar e viver a vida em 

sociedade. Ele defende que as diferentes formas de conhecimento se vinculam com diferentes 

práticas sociais e, assim, uma transformação profunda nos modos de conhecer deveria estar 

relacionada de alguma maneira com uma transformação igualmente profunda nos modos de 

organizar a sociedade. Contudo, pondera que a transição societal deveria ser discutida 

considerando a extrema diversidade das sociedades nacionais.  

  Sua análise servirá, neste texto, para levar em conta alguns dos aspectos da crise da 

modernidade enquanto paradigma societal. Ele constata que a sociedade contemporânea vem 

passando por uma metamorfose de visão de mundo, devido a uma pluralidade de condições, 

tanto sociais quanto teóricas, que descortinam uma fase de transição, em direção a outros 

paradigmas epistemológicos, sociais, políticos e culturais. Segundo ele, o reconhecimento do 

conflito paradigmático tem por objetivo debater acerca de possíveis alternativas de 

desenvolvimento societal, para que seja possível operacionalizá-las. O conflito paradigmático 

que se deflagra tem expressão em três áreas: a primeira, conhecimento e subjetividade; a 

segunda, padrões de transformação social; e a terceira, poder e política. 

A primeira face do conflito paradigmático é a do conhecimento e subjetividade, ou 

conflito epistemológico. Para o velho paradigma a ciência é uma prática social privilegiada 

porque produz a única forma de conhecimento válida. Esse conhecimento é cumulativo, e o 

progresso científico assegura através do desenvolvimento tecnológico o progresso da 

sociedade. A ausência de alternativas globais ao modo como a sociedade está organizada se 

deve ao modo como se procedeu à invalidação das alternativas quando elas tanto no plano 

epistemológico quanto prático não se mostraram compatíveis com as práticas hegemônicas, 

sobretudo depois que a modernidade se reduziu à modernidade capitalista.  

                                                
3 A análise de Boaventura dos alicerces da racionalidade moderna e da transição do paradigma dominante na 
ciência para uma ciência pós-normal (1997) tem um aspecto específico que interessa neste trabalho, o que 
coincide essencialmente com a crítica à dicotomia entre sujeito e objeto que implicou na dicotomia sociedade e 
natureza. A revisão da relação entre sujeito e objeto traz efeitos epistemológicos sem precedentes que destronam 
narrativas há muito hegemônicas sobre o fazer ciência.  
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Porém, o conhecimento vinculado a uma prática e a uma cultura tem conteúdo ético 

próprio que pode assumir diferentes formas. E essas formas não são excludentes, mas sim 

permeáveis. Sendo o novo paradigma um conhecimento aberto, ele recusa a intemporalidade 

das verdades científicas e o veredicto que só a ciência moderna pode dizer sobre a realidade. 

As preocupações centrais do novo paradigma é criar alternativas e a concorrência dialógica 

entre elas, mas principalmente criar uma subjetividade que queira lutar por elas. Postula então 

a construção de uma nova subjetividade  

A abstração do sujeito, oriunda do modelo de neutralidade científica que separa sujeito 

e objeto, resultou num auto-esquecimento. A subjetividade engendrada pelo velho paradigma 

é o indivíduo unidimensional, maximizador da utilidade, que escolhe racionalmente orientado 

pelo arquétipo do homo economicus. O novo paradigma epistemológico aspira à construção 

de uma nova subjetividade em que sujeito abstrato moderno cede lugar à amplitude do sujeito 

concreto. Esta amplitude significa  

 

[...] o alargamento das razões com que se podem justificar as condutas, um 
alargamento da racionalidade cognitivo-instrumental para uma racionalidade 
mais ampla, onde caiba, além dela, a racionalidade moral-prática e a 
racionalidade estético-expressiva, um alargamento da demonstração racional 
para a argumentação racional, em suma, um alargamento da racionalidade 
para a razoabilidade (SANTOS, 1996, p. 334). 

 

Tendo que todo conhecimento é autoconhecimento, o novo paradigma tenta evidenciar 

a concretude do sujeito em detrimento de seu silenciamento, num movimento de 

transformação da subjetividade. Sua discussão acerca da emergência do sujeito é relevante 

para os fins deste trabalho, pois a autonomia individual vigente no mundo secular pode 

explicar um engajamento social e uma escolha pela prática religiosa desinstitucionalizada, já 

que individualiza o sujeito também na esfera religiosa 

 

Os padrões de transformação social também instauram o conflito por meio de dois 

grandes paradigmas de desenvolvimento social: o capital-expansionista e o eco-socialista. Este 

conflito se baseia nas diferenças inegociáveis de cada um dos paradigmas e é cada vez mais 

um conflito social e político sustentado por grupos e interesses organizados. O primeiro deles, 

o paradigma capital-expansionista é dominante. Nele, o desenvolvimento social é medido pelo 

crescimento econômico, o qual se assenta na industrialização e no desenvolvimento 

tecnológico. Aí é flagrante a descontinuidade entre sociedade e natureza, pois a natureza é 
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valorizada apenas enquanto condição de produção. Esta se assenta na propriedade privada e 

mais especificamente, na propriedade privada dos bens de produção.  

Já no paradigma eco-socialista, em surgimento, há outra concepção de 

desenvolvimento social, que se mede pelo modo como são satisfeitas as necessidades humanas 

fundamentais. A natureza é então a segunda natureza da sociedade, mas integrada a esta. O 

novo paradigma pressupõe um equilíbrio fundamental entre três formas principais de 

propriedade: a individual, a comunitária e a estatal.  

Em decorrência da globalização, o paradigma eco-socialista resulta de um diálogo 

cultural amplo e tanto quanto possível horizontal, de modo que é também o paradigma das 

comunidades inclusivas e permeáveis, nas quais a identidade é multímoda, inacabada, 

restaurável e reinventada. Reflete um conflito social e político sustentado por grupos e 

interesses organizados cônscios de suas necessidades. Esse paradigma faz proliferar uma 

diversidade de movimentos sociais (pacifistas, feministas, ecológicos, de defesa dos direitos 

humanos, etc.). O conflito se traduz em práticas sociais e epistemológicas alternativas, que 

geram racionalidades, híbridas. 

 

A terceira área de competição e contradição paradigmática é a do poder e da política, 

na qual se forjam as coligações capazes de conduzir à transição de paradigmas. A ciência 

moderna constitui-se como um saber iluminista secularizado, com ambições universalizantes e 

emancipatórias que, num segundo momento, no entanto, acabou se tornando um modelo 

global e totalitário de racionalidade instrumental, de regulação. Ensejou um modelo de 

dominação que se desenvolveu num contexto sócio-político de revoluções industriais, 

progresso e desenvolvimento do capitalismo, do colonialismo e do imperialismo. Boaventura 

(1996) argumenta que a secularização weberiana que marcou a modernidade é confrontada 

com o fato de que a democracia e o liberalismo se apresentam hoje como discursos e práticas 

à semelhança do fundamentalismo religioso.   

A concentração exclusiva do paradigma dominante apenas numa forma, a democracia 

representativa, significou o empobrecimento do potencial democrático que a modernidade 

trazia no seu projeto inicial. Assim, faz-se necessário reinventar dispositivos institucionais 

adequados para transformar as relações de poder.  

O paradigma emergente está vinculado à transformação das relações sociais, de 

relações de poder na partilha de autoridade, mas essa transformação assume necessariamente 
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formas diferentes nas unidades eco-socialistas de consumo e nas unidades eco-socialistas de 

produção, por exemplo, ao expandir a democracia de forma intemporal e integracionista. 

Se o pensamento que impulsionou a modernização rejeitou as particularidades dos 

principais aspectos das sociedades tradicionais, há concepções alternativas que validam 

discursos não-ocidentais no que se refere à discussão de poder e identidade, por exemplo. 

Os alicerces do projeto sócio-cultural moderno e seus preceitos epistemológicos 

fundamentais não se sustentam. A desconfiança face às instituições que se proclamavam 

arautos das promessas da modernidade enfraqueceu o caráter nacional do Estado bem como o 

secularismo. Nos países periféricos e nos centrais, a transnacionalização da economia 

enfraquece o Estado e, paralelamente a isso, aparecem novas práticas de mobilização social 

orientadas para reivindicações pós-materialistas, culminando em novos movimentos sociais 

(movimentos ecológicos, antinuclear, pacifista, feminista, antiracista).  

Os novos movimentos sociais exprimem um ressentimento perante as promessas 

modernizadoras e progressistas não cumpridas e uma grande desconfiança face às instituições 

que as anunciaram, sobretudo ao Estado e também ao mercado. As armas do pensamento 

crítico do paradigma da modernidade que eram poderosas e mesmo revolucionárias 

transformaram-se com o tempo: a onda de contestação do movimento estudantil no fim da 

década de 60 ilustra a crise global da idéia de revolução social. 

Este contexto de mudanças concatenadas no âmbito global cria condições para uma 

nova tolerância discursiva e para uma interação horizontal entre as alternativas 

epistemológicas, sociais e culturais..  

 

2.3 Novos projetos de emancipação 

  

Boaventura de Sousa Santos (1996) perpassa o tema dos movimentos sociais, pois trata 

da relação entre regulação e emancipação e da relação entre subjetividade e cidadania. Ele 

escreve que no final dos anos 60, nos países centrais, o processo histórico do desenvolvimento 

da cidadania social sofre uma transformação cuja dimensão só veio a revelar-se na década 

seguinte. O excesso de regulação vem convivendo com movimentos emancipatórios, 

testemunhos de emergência de novos protagonistas nas transformações sociais em curso. Dois 

fenômenos marcam essa transformação: a crise do Estado- providência e o movimento 

estudantil.  
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A crise do Estado-providência se assenta basicamente na crise do regime de 

acumulação consolidado no pós-guerra, o “regime fordista” (que consiste na separação entre 

concepção e execução no processo de trabalho), associado à integração dos trabalhadores na 

sociedade de consumo.  

 O movimento estudantil dos anos 60 foi o grande articulador da crise político-cultural 

do fordismo e a presença da crítica acadêmica nele é a expressão da radicalidade da 

confrontação que protagonizava. São três as facetas principais dessa confrontação: primeiro, 

uma ideologia anti-produtivista e pós-materialista se opõe ao produtivismo e consumismo; 

segundo, identifica as múltiplas pressões do cotidiano (trabalho alienado, família burguesa, 

autoritarismo da educação, monotonia do lazer, dependência burocrática) e propõe-se a 

ampliar o debate e a participação políticos; terceiro, declara que as lutas pela emancipação não 

se reduzem à hegemonia operária e legitima a criação de novos sujeitos sociais além da base 

classista. 

 No entanto, a busca de novas formas de cidadania levou a um desarme organizacional 

em relação à cidadania historicamente constituída, a cidadania de origem liberal. Uma nova 

cultura política e uma nova base organizativa instituídas pelo movimento estudantil se 

expandiram, a partir da qual é possível entender os novos movimentos sociais dos anos 70, 80 

e 90. As duas últimas décadas foram anos de experimentação social, de formulação de 

alternativas ao modelo de desenvolvimento econômico e social do capitalismo e de afirmação 

política de novos sujeitos sociais, bem simbolizadas nos novos movimentos sociais.  

 A novidade maior dos novos movimentos sociais reside em que constituem uma crítica 

da regulação social capitalista e uma crítica à emancipação social socialista. Ao identificar 

novas formas de opressão que vão além das relações de produção, como a guerra, a poluição, 

o machismo, o racismo ou o produtivismo, os novos movimentos sociais apóiam um novo 

paradigma social balizado pela cultura e pela qualidade de vida em detrimento da riqueza e 

do bem-estar material. Fazem uma denúncia radical dos excessos de regulação da 

modernidade, sugerindo que o desenvolvimento tecnológico das forças produtivas e o bem-

estar material, ao invés de serem fator de emancipação, transformam-se em fatores de 

regulação. Os novos movimentos sociais se mobilizam por responsabilidades transclassistas, 

com exceção parcial do movimento ecológico que se mobiliza por responsabilidades 

integracionais.  

 A relação regulação-emancipação é caracterizada pelo fenômeno da globalização-

localização. No âmbito da regulação, a globalização é tornada possível pela reprodução da 
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dominação e hierarquização sociais. A mais-valia pode ser sexual, étnica, religiosa, etária, 

política, cultural; pode ter lugar no hábito de consumo, nas relações desiguais entre grupos de 

pressão, nas relações sociais de destruição entre sociedade e natureza, etc.  

Por outro lado, o processo de globalização no campo da regulação é também um 

processo de localização. As relações de produção e de reprodução da dominação se dão 

através de máquinas, dos regulamentos fabris, também por meio de mediações religiosas, 

políticas e outras mediações, em que a intersubjetividade é abstrata. Por outro lado, o 

cotidiano é por excelência o mundo da intersubjetividade, no qual ocorrem as vivências dos 

excessos de regulação e das opressões concretas que a ele subjazem.  

No âmbito da emancipação, ocorre também um fenômeno correspondente de 

globalização-localização. Os valores, a cultura e a qualidade de vida em nome dos quais se 

luta são maximalistas e globalizantes, sem um sujeito social definido. Se por um lado, em 

alguns movimentos o interesse é coletivo e o sujeito social que os titula é potencialmente a 

humanidade no seu todo (movimento ecológico, movimento pacifista), em outros, há um 

interesse específico de um grupo social (as mulheres, os favelados, as minorias étnicas, os 

jovens). Porque os movimentos são “locais” no tempo e no espaço, a fixação momentânea da 

globalidade da luta é também uma fixação localizada e é por isso que o cotidiano deixa de ser 

uma fase menor ou um hábito descartável para passar a ser o campo privilegiado de luta por 

um mundo e uma vida melhores. Nas palavras de Boaventura: 

 
Perante a transformação do cotidiano numa rede de sínteses momentâneas e 
localizadas de determinações globais e maximalistas, o senso comum e o 
dia-a-dia vulgar, tanto público como privado, tanto produtivo como 
reprodutivo, desvulgarizam-se e passam a ser oportunidades únicas de 
investimento e protagonismo pessoal e grupal. Daí a nova relação entre 
subjetividade e cidadania (1996, p. 261) [grifo meu]. 

 

A emancipação por que lutam não é política, mas antes pessoal, social e cultural. Os 

protagonistas dessas lutas pela subjetivação não são as classes sociais4, são grupos sociais 

transclassistas com interesses coletivos por vezes muito localizados, mas potencialmente 

universalizáveis. As formas de opressão e exclusão contra as quais lutam exigem uma 

transformação global dos padrões de socialização e de inculcação cultural, bem como a 

transformação dos modelos de desenvolvimento, ou exigem transformações concretas 

                                                
4 “Ao contrário do que se deu com o dueto marshalliano cidadania-classe social no período do capitalismo 
organizado” (idem. Pág. 261) 



 

 

 

26  
 
 

imediatas e locais, exigências que em ambos os casos vão além da mera concessão de direitos 

abstratos e universais.  

Assim, os novos movimentos sociais de inspiração no princípio de comunidade 

rousseauniana ocorrem no marco da sociedade civil, diretamente ligados ao estilo de vida 

adotado no cotidiano, e não no marco do Estado, de partidos ou sindicatos tradicionais. Com 

isso, revaloriza-se o princípio da comunidade e a idéia de igualdade, a idéia de autonomia e de 

solidariedade, criando uma nova cultura, calcada na emancipação.  

Para Boaventura (1996), os anos 60 apenas começaram e continuarão a ser uma 

referência central de aspiração de novos modos de organizar e viver a vida em sociedade. 

Apesar de todas as limitações e fracassos, os movimentos sociais dessa década tentaram pela 

primeira vez combater os excessos de regulação da modernidade através de uma equação entre 

subjetividade, cidadania e emancipação, ainda que não de forma eficaz. Foi quando novos 

estilos de vida passaram a se balizar pelos esforços em direção a uma emancipação pessoal, 

social e cultural, propiciando a produção de subjetividades cotidianas, em contraponto à jaula 

de ferro que aprisiona o individuo na racionalidade instrumental.  

 

2.4 Globalização e Hibridização cultural  

 

Os termos em que se deu e continua dar a globalização do sistema mundial origina 

recorrentemente processos de fragmentação e de localização. A racionalidade moderna da 

vida social e pessoal se aperfeiçoou e acabou por desintegrar-se. Especializando-se, foi 

criando uma irracionalidade global. A totalidade abstrata das lógicas da racionalidade acabou 

por se fragmentar em mini-racionalidades múltiplas que vivem à sombra dessa irracionalidade 

global. A tarefa é a de reconstruir um arquipélago de racionalidades locais, adequadas às 

necessidades locais, racionalidades alternativas em oposição e em resistência à ocidental, 

dominante.  

Frente aos processos de racionalidades em crise (Ocidental) surgem outras alternativas 

a essa crise. Esse amplo processo permite pensar a articulação entre a racionalidade ocidental 

e outras racionalidades, ou seja, a emergência de racionalidades híbridas. 

Daí a necessidade de se retornar ao questionamento da categoria de “racionalidade” 

restrita ao modelo legitimador de uma ética econômica das religiões e ao modelo dicotômico 

(típico-ideal) contemplativo e ascético. As racionalidades do capitalismo tardio, ao 

extrapolarem seu aspecto inicial, tanto de fuga do mundo como de investimento instrumental e 
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legitimador de desencantamento do mundo, introduzem outras vertentes e potencialidades aos 

processos de objetivação (sistêmica) e subjetivação do mundo (cultura, mundo da vida) que, 

na co-existência de outras formas alternativas de vida e organização sistêmica do mundo, 

revelam a emergência de outras realidades mais complexas, cujo entendimento e compreensão 

podem ser localizados nas novas tensões emergentes dos modelos cognitivos que abrangem 

discursos científicos, práticas culturais e outros saberes culturais e religiosos, e em um novo 

mundo em (des)construção. 

Preocupado com as dimensões culturais da globalização, Appadurai sugere que 

modernidade e globalização aparecem como duas dimensões indissociáveis, ou seja, aparecem 

como dois lados da mesma moeda. Nas duas últimas décadas, fluxos culturais assumiram uma 

escala global, principalmente devido a dois fatores: a ampliação da comunicação (sobretudo 

eletrônica) de massa e as migrações de pessoas. Appadurai percebe a inevitabilidade de cair 

no terreno global ao se falar de cultura. “[...] a própria localidade é um produto histórico e que 

as histórias que permitem a emergência de localidades acabam por fiar sujeitas à dinâmica 

global” (APPADURAI, 1996, p. 33). Como decorrência, as paisagens imprevisíveis 

possibilitam novas ordens de instabilidade na moderna produção de subjetividades.  

Canclini (1997) privilegia as dimensões culturais e comunicacionais, e também 

políticas da globalização. A internacionalização da cultura e da economia, e a 

transnacionalização de empresas e organismos intensificaram as dependências recíprocas entre 

as nações. Novos fluxos comunicacionais informatizados geraram processos globais, com a 

flexibilização e eliminação de restrições e controles nacionais que limitavam as transações 

internacionais. Somando-se a isso, fluxos migratórios e turísticos favorecem a aquisição de 

línguas e imaginários culturais.  

A dimensão cultural essencial da globalização é o papel das pessoas. Na época 

globalizada, além de nos relacionarmos efetivamente com muitas sociedades, podemos situar 

nossa fantasia em múltiplos cenários ao mesmo tempo. Assim desenvolvemos ‘vidas 

imaginadas’ e com a expansão global dos imaginários, incorporam-se ao nosso horizonte 

culturas dos outros, ou identidades, que, até há poucas décadas, sentíamos estranhas à nossa 

existência.  

Os movimentos de globalização coexistem com a interculturalidade. O global se 

modula nas fronteiras, na multiculturalidade das cidades e na segmentação de públicos 

midiáticos. As cidades contemporâneas induzem a sociabilidade híbrida que nos leva a 

participar de forma intermitente de grupos cultos e populares, tradicionais e modernos, em 
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meio a cruzamentos e intercâmbios. A globalização é o resultado de movimentos múltiplos e 

abertos, em parte contraditórios com vários modos possíveis de desenvolvimento, que 

implicam diversas conexões local-global e global-local. 

O processo de hibridização, de que fala Peter Burke (2003), é o produto de encontros 

entre culturas distintas que marcam-se umas nas outras, independente das intenções dos 

indivíduos ou grupos, como conseqüência do processo de globalização e de migrações. A 

discussão de hibridização cultural tem como pano de fundo as inter-relações possibilitadas 

pela globalização. Tendo como pressuposto que não cabe falar de culturas insuladas, as 

tradições culturais mantêm inevitavelmente contato com tradições alternativas.  

Terry Eagleton (2005) também defende a idéia de que as culturas estão 

inevitavelmente envolvidas umas com as outras, que nenhuma é isolada ou pura já que são 

híbridas, heterogêneas e diferenciadas. O exemplo mais ilustrativo disso seria que nenhuma 

cultura humana é mais heterogênea e plural do que o modo de vida capitalista.  

Bauman (1998, 1999, 2001), Knetchel (2003) e Hall (2005) propõem que o processo 

de globalização coloca novas características temporais e espaciais no mundo cultural. 

Enquanto na modernidade o tempo e o espaço eram um dos fatores de dinamismo, agora 

passam a resultar na diminuição de distâncias e de escalas temporais, o que acaba refletindo 

nas identidades culturais da atualidade. Os espaços se encontram mais híbridos, mesclados, 

ambivalentes, sem, contudo, perder antigas características. A globalização não é só de espaço 

e tempo, mas também de pessoas, de idéias e valores. 

 Por sua vez, Hall enfatiza os efeitos da globalização para as identidades culturais, 

através de transformação que vêm ocorrendo nas sociedades modernas desde o final do século 

XX, cujo efeito mais expressivo é a fragmentação das paisagens culturais de classe, gênero, 

sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que no passado nos forneciam sólidas localizações 

como indivíduos sociais.  

Desde os anos 70, o ritmo e o alcance da integração global aumentaram o fluxo e os 

laços entre as nações. Essas transformações afetam as identidades pessoais antes estáveis e 

deslocam e descentram o sujeito, levando à perda de um “sentido de si”. O duplo 

deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural 

quanto de si mesmos – constitui uma crise de identidade para o indivíduo.  

 O complexo de processos e forças de mudança em escala global sintetizado sob o 

termo globalização vem atravessando fronteiras nacionais e conectando comunidades e 

organizações em novas combinações de espaço-tempo, o que traz grandes efeitos sobre as 
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identidades culturais, efeitos enumerados a seguir: as identidades nacionais estão se 

desintegrando, fruto do processo de homogeneização cultural; identidades locais ou nacionais 

se reforçam como resistência à globalização; e novas identidades – híbridas – emergem. 

Assim culturas híbridas constituem um dos diversos tipos de identidades novas produzidas na 

era da modernidade tardia. 

A fragmentação das identidades modernas acaba por propiciar a reinterpretação e a 

resignificação das culturas não-hegemônicas, bem como as relações locais de identidade a 

partir dos movimentos diaspóricos mundiais, os quais descentralizam o sujeito moderno, 

possibilitando, por sua vez, o surgimento de novas narrativas, característica do rompimento 

com a perspectiva eurocêntrica de fazer história. 

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman preocupa-se com as implicações culturais da 

transformação do projeto de mundo moderno sobre o homem cotidiano, à luz de uma teoria da 

subjetividade.  Ele discorre sobre a insustentabilidade do projeto de mundo moderno enquanto 

caminho para a emergência da diversidade cultural, analisando as conseqüências e as repostas 

humanas às circunstâncias da modernidade tardia (FLORIANI, 2004; GIDDENS, 1991) que 

chama de pós-modernidade.  

 
A pós-modernidade [...] é a mente moderna a examinar-se longa, atenta e 
sobriamente, a examinar sua condição e suas obras passadas, sem gostar muito 
do que vê e percebendo a necessidade de mudanças. A modernidade que atinge 
a maioridade, a modernidade olhando-se a distância e não de dentro, fazendo 
um inventário completo de ganhos e perdas, psicanalisando-se, descobrindo as 
intenções que jamais explicitara, descobrindo que elas são mutuamente 
incongruentes e se cancelam. A pós-modernidade é a modernidade chegando a 
um acordo com a sua própria impossibilidade, uma modernidade que se auto-
monitora, que conscientemente descarta o que outrora fazia inconscientemente 
(BAUMAN, 1999, p. 288).   
 

A imagem instável do mundo diariamente gerada pelas preocupações da vida atual é 

destituída da suposta solidez que costumava ser a marca das estruturas modernas. O 

sentimento dominante agora é a incerteza, não limitada aos dons de uma só pessoa, mas a 

incerteza a respeito da configuração do universo que se transforma, a respeito da maneira 

conveniente de viver nele, dúvida acerca dos critérios pelos quais julgar os erros e acertos da 

maneira de viver.  

A ansiedade pós-moderna pela liberdade vem acompanhada por uma profunda 

descrença em um “caminho seguro” para a felicidade. Ao mesmo tempo em que se intensifica 

o sentimento de liberdade, cresce a insegurança em relação ao que fazer, amedrontamo-nos 
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diante da capacidade de decidir, do exercício da liberdade. Ter permissão e opções nos é 

culturalmente tão assustador quanto uma limitação imposta.  

 
É inteiramente diferente viver com a consciência pós-moderna de que não há 
nenhuma saída certa para a incerteza; de que a fuga à contingência é tão     
contingente quanto à condição da qual se busca fugir. O desconforto que tal 
consciência produz é a fonte de mal-estares especificamente pós-modernos 
(BAUMAN, 1999, p. 250). 

 

O mundo está se preparando para a vida sob uma condição permanente de incerteza. A 

confiança nas instâncias supra-individuais limitadoras, que ofereciam o conforto da segurança, 

deu lugar à contingência, que é reconhecida como inerente à condição humana5. Por outro 

lado, frente a essa condição de contingência, incerteza, vem ocorrendo uma reação cultural, 

representada por uma ampla perda de confiança no potencial universal do projeto iluminista.  

Baseado na sua análise da pós-modernidade, Bauman estende as incertezas do mundo 

às experiências dramáticas do viver uma vida ambivalente, condição do ser pós-moderno, a 

fim de traduzir o drama do existir na contingência. Sua reflexão deixa o caminho aberto para 

se pensar como conciliar a ordem política moderna com a pluralidade de subjetividades. No 

caso de sua obra “Modernidade e ambivalência”, ele sugere que a emancipação, antes 

encoberta por promessas ilusórias de uma modernidade sólida, consiste em aceitar a 

contingência, da mesma forma que aceitamos o outro, através da solidariedade humana. Ele 

elaborou críticas à globalização, entendendo-a como processo irreversível, que gera novas 

sociabilidades ambivalentes, efêmeras e líquidas.  

 

2.5 O crescimento do movimento esotérico 

 

Carvalho (1994a, 2001, 2006) afirma que o esforço dos teóricos das ciências sociais, 

principalmente na sua fase formativa ou clássica, foi colocado na tentativa de entender como o 

mundo da modernidade ocidental se construiu sobre o arcabouço da racionalidade científica. 

Complementar a essa investigação, a construção teórica da modernidade abrangeu estudos 

sobre a religião no Ocidente, em que:  

 

                                                
5  Também a autora Agnes Heller, parceira intelectual de Bauman, discorre sobre a possibilidade de 
auto-determinação do sujeito na transformação da contingência em destino, através da consciência da 
contingência dos processos de mudança e transformação social. Cf. HELLER, A., FEHÉR, F. A 

condição política pós-moderna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.  
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Max Weber, ao fazer uso consistente da famosa expressão “desencantamento 
do mundo” na sua avaliação da condição moderna, declarou o fim de um 
modelo de vínculo sagrado nas relações entre homens e suas conseqüências 
para a consolidação da experiência individual no mundo do espírito 
(CARVALHO, 1994a, p. 5).  

 

Durante os dois últimos séculos, plenos de modernidade científico-filosófica, o 

momento da modernidade ocidental em que se consolidou o processo de “desencantamento do 

mundo” de Weber, um primeiro sintoma presente desse desencantamento que se refere à 

modernidade foi o estabelecimento de uma certa rejeição ao cristianismo. Um movimento 

maior de mudanças na esfera religiosa implicou em algum tipo de crítica, reavaliação e 

distanciamento da religião fundante da civilização ocidental (de matriz judaico-cristã), que 

tornou possíveis reformulações radicais do que seja o cristianismo, sobretudo enquanto 

postura filosófica, apontando para uma “tendência acentuada aos ateísmos, agnosticismos e 

anti-cristianismos, reação que acabou por configurar-se praticamente numa tradição cultural 

nova, com seus padrões e estilos expressivos próprios” (Idem, p. 5-6). 

A cosmovisão ocidental moderna, racionalista e cientificista, que pressupõe uma 

natureza desencantada, é incompatível com visões de mundo sustentadas por princípios 

metafísicos e supra-sensíveis. Porém, na contramão desse modelo, o movimento esotérico 

cresceu num momento paradigmático da civilização ocidental, como reação muito particular ä 

modernidade e suas conquistas materiais e filosóficas.  

Segundo sua análise diante da intensificação da sensação de pluralidade e da 

diversidade do campo religioso contemporâneo, Carvalho (2001, 2006) coloca que certas 

interpretações que se tem feito sobre a crise da religião na modernidade podem ser ampliadas 

ou até desfeitas por uma compreensão da presença do esoterismo no Ocidente. O esoterismo 

moderno aparece como uma possível alternativa ou mesmo um questionamento do suposto 

desaparecimento do sentido transcendente unificador alijado do mundo contemporâneo 

ocidental judaico-cristão, dominado pela cultura de massa e pela razão instrumental.  

Para Bizerril (2007), várias versões filosóficas, acadêmicas, teológicas e religiosas da 

modernidade compreenderam o “desencantamento do mundo” de Weber como algo 

característico da condição ocidental. Outros propuseram estratégias para um reencantamento 

do mundo, como alternativa ao reconhecimento do desencantamento enquanto condição 

moderna por excelência. Porém em sua opinião o esoterismo pode ser visto como uma terceira 

opção, nem desencantada, nem reencantando-se, mas caracterizada pela proposta de uma 
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intensificação da experiência religiosa, tanto mais desvinculada das formas institucionais 

tradicionais quanto mais privatizada no âmbito individual. 

Depois da crise cultural e histórica que se convencionou chamar de desencantamento 

do mundo, esse movimento esteve num primeiro momento circunscrito na elite intelectual 

européia, e mais tarde, através de várias mediações, sua influência aumentou e recolocou 

questões religiosas na era moderna como um todo. Nos dias de hoje, o movimento esotérico se 

constitui como uma vertente importante na religiosidade contemporânea. Nas palavras de 

Carvalho: 

 
Considero o esoterismo moderno como sendo um grande movimento, 
intelectual e espiritual, constitutivo da religiosidade contemporânea, e que 
mantém com o cristianismo uma posição conflitiva. Por um lado, o 
esoterismo expandiu-se criticando o catolicismo por ter perdido seu lado 
iniciático, o caminho do auto-conhecimento, além do seu caráter oficial e 
político de articulador da vida comunitária e legitimador do controle do 
Estado sobre o indivíduo [...] teria fechado o caminho da religiosidade plena 
para maioria de seus fiéis (1994a, p. 7). 

    

Sobre a abertura do campo religioso no Ocidente, ele coloca que a retomada da 

dimensão esotérica do cristianismo, da tradição pagã à margem da Igreja, numa tentativa de 

reencantar o mundo desencantado, acabou fragmentando a tradição cristã, que teve muitos de 

seus símbolos reprocessados em diversos novos contextos. O movimento esotérico enfatizou 

um olhar comparativo entre as religiões mundiais na direção de novas sínteses, equivalências 

e complementações religiosas, motivando a observação de várias tradições espirituais em seus 

locais de origem. As atenções se voltam para aspectos de religiões de espiritualidade, parte 

fundamental de todas as religiões conhecidas.  

Em síntese, a formação do esoterismo moderno se fundamentou na busca por um 

sentido último da vida, ou seja, na busca por um sentido existencial.  O ponto fundamental é 

recuperar a importância experiência física, intelectual e espiritual, através de técnicas oriundas 

de tradições esotéricas e ocultistas de origem européia, tradições indígenas, ritos e mitologias 

pré-cristãs, de contribuições de alguns ramos científicos e de religiões orientais asiática. 

A Teosofia de Blavatsky, que ocupa lugar central no esoterismo moderno, critica 

duramente o cristianismo por ter perdido seu lado profundo, iniciático, principalmente quando 

contrastado com as tradições de espiritualidade plena e primordial de origem indiana, de que 

também é exemplo o Budismo. A partir de suas várias vertentes, a cultura religiosa do 

Ocidente vem se ampliando, e se ampliam também as idéias oriundas de textos orientais 
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(hinduístas, budistas e sufistas) aclamados por alguns teólogos e filósofos ocidentais como 

Nietzsche e Schopenhauer (Idem, p. 8).  

Guilherme Magnani (2000) também trata dessa vertente religiosa, o esoterismo 

moderno, que ele chama de Nova Era ou Neo-esoterismo. Ele descreve as características 

principais desse movimento, pensando sua crescente amplitude como conseqüência da 

efervescência das mudanças culturais dos anos 60. 

Segundo ele, entre as décadas 60 e 70, houve nos EUA uma corrente contestatória dos 

padrões então vigentes conhecida como movimento da contracultura. A juventude estado-

unidense se preocupava com o fim dos anos de prosperidade e do modernismo acadêmico, 

fatores evocados para explicar a desorientação da geração do Pós-Guerra nos EUA. As 

origens históricas do movimento de recusa do establishment se deram a partir de algumas 

transformações induzidas pela Modernidade: individualismo, descrédito nas instituições e nas 

ideologias dominantes, retraimento da esfera pública em favor da esfera privada, um avanço 

de uma cultura psicológica com a expansão de métodos terapêuticos e da psicanálise, entre 

outras mudanças.  

Segundo ele, a rebelião da contracultura propôs transformações que acabaram afetando 

muitos aspectos sociais, como por exemplo o comportamento sexual e a organização da vida 

familiar, o estilo de morar e de se vestir, introduziu novos hábitos de consumo e formas de 

comunicação.  

Através de revistas, da mídia e de organizações que tinham adeptos em países centrais 

e periféricos, uma mudança silenciosa e contínua de comportamento e atitudes foi ganhando 

lugar em escala planetária, baseada em propostas que incluíam vivências inovadoras, 

abrangendo as relações pessoais, familiares, afetivas, profissionais e campos de atuação como 

o da saúde, da preservação ambiental, produção de alimentos, tecnologias alternativas. 

Também afetou os valores religiosos predominantes, elemento importante para responder as 

questões iniciais deste trabalho. 

Nesse sentido, houve um movimento de procura por melhor qualidade de vida que vai 

além de aspectos materiais de conforto e facilidades. Com sua perspectiva holística que 

integra os planos espiritual, emotivo, físico e mental, esse movimento inaugura novos padrões 

de conhecer, sentir e relacionar-se. A disseminação de práticas e terapias corporais abriu 

espaço para maiores cuidados com o corpo e com a alimentação. Baseia-se em princípios de 

autoconhecimento, de sacralização do mundo interior, investimento no aprimoramento das 

potencialidades pessoais, pois considera haver um “eu” superior e divino, de forma o adepto 
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se sente pertinente e vinculado ao todo, através da experiência mística e de seus 

desdobramentos. Esses novos valores religiosos se inserem no fenômeno da Nova Era (New 

Age) ou neo-esoterismo.  

 Magnani (2000) sugere que o perfil da Nova Era é um novo estilo de lidar com o 

sagrado, pois tem a ver com a busca permanente por um sentido frente às vicissitudes e 

incertezas da vida, no mundo contemporâneo. O fenômeno está relacionado a modificações de 

comportamento e de práticas religiosas contemporâneas, sem contudo constituir uma religião 

específica por não ter um formato canônico, com hierarquia, dogmas, culto organizado ou 

uma doutrina revelada. Por outro lado, pode ser considerada uma religião por favorecer o 

desenvolvimento de aspectos religiosos com combinação elementos doutrinários de diversas 

religiões místicas e iniciáticas dedicadas essencialmente a descoberta interior.  O adepto é seu 

próprio oficiante, já que a revelação não vem de uma instância transcendental, mas do íntimo 

de cada um, considerado como recipiente do divino. 

No entanto, ressalta que esse movimento se diferencia de outras religiões de conversão 

que se proclamam detentoras da verdade e dos exclusivos meios de salvação. Sem a presença 

de uma autoridade central, a religião da Nova Era apresenta um caráter autônomo, aberto e 

não-dogmático, o que pode figurar um significativo apelo para pessoas insatisfeitas com o 

caráter burocrático e hierarquizado de muitas religiões institucionalizadas.  

Na década de 60, a religião da Nova Era tinha seu sentido ligado à interpretação 

astrológica do ciclo zodiacal: saída da Era de Peixes caracterizada pelo predomínio do 

cristianismo e entrada na era de Aquário que significava um momento de mudanças para os 

homens no âmbito da natureza e do sobrenatural, bem como do surgimento de uma nova 

consciência. Esse movimento surgiu na seqüência da contracultura e do Movimento do 

Potencial Humano de influência teosófica.   

Magnani acrescenta que 

 

Esse processo de renovação espiritual e busca de caminhos místicos não é, 
entretanto, um mero produto da efervescência da contracultura; tem raízes na 
própria corrente do trascendentalismo norte-americano do século XIX (cujos 
representantes mais proeminentes são Ralph Waldo Emerson e Henry 
Thoreau), na teosofia desenvolvida por Helena Blavatsky, Henry S. Olcott e 
Annie Besant e em correntes esotéricas e ocultistas de origem européia. Teve 
ainda como marco o Congresso Mundial de Religiões em Chicago, em 1893, 
que contou com a presença de Swami Vivekanda, um dos divulgadores da 
cultura espiritual da Índia nos países ocidentais (MAGNANI, 2000, p. 12-
13).  
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Em contato com o movimento de contracultura, o neo-esoterismo, que buscou 

inspiração na religiosidade oriental, acabou atingindo um público mais amplo, aumentando o 

fluxo entre Oriente e Ocidente, levando a novos encontros, experimentos e propostas. Os 

jovens adeptos do movimento da contracultura descobriram a filosofia e religiões Orientais 

através de inúmeros caminhos que os levaram ao encontro de gurus e mestres, muitos dos 

quais se instalaram nos centros do mundo Ocidental levando práticas, crenças, instituições de 

certa forma já transformados e ressignificados, mas ainda inspirados nos milenares e 

tradicionais sistemas de origem. O processo, que no início dos anos 70 vai consolidar o que 

Magnani chama de sistema Nova Era, teve como pólo a costa Oeste dos EUA, Londres e 

centros religiosos da Índia, Tibete e do Extremo Oriente, mas depois difundiu-se refletindo em 

todo o mundo Ocidental.  

A difusão do fenômeno da Nova Era dependeu, portanto, de determinadas 

circunstâncias que surgiram na esteira da efervescência política e cultural dos anos 60 e que se 

expandiram na década de 70, na forma de recusa aos valores do sistema. Para ilustrar essa 

idéia, Magnani menciona o fato de que muitos militantes de organizações de esquerda e 

participantes do movimento cultural enveredaram por caminhos religiosos e alternativos. 

O quadro de certa forma se completa com a contribuição de Fritjof Capra, que 

procurou estabelecer um paralelo entre a física moderna e o misticismo oriental. Segundo 

Capra, trata-se de uma mudança de paradigma, cuja base epistemológica e conseqüentes 

rupturas ecoam no campo da medicina, da psicologia e da economia. Com esse argumento, a 

Nova Era deixa de ser vista como uma excentricidade de hippie e passa a incorporar outras 

tendências, tanto no campo científico quanto no ramo dos negócios, já na década de 80. 

A fase de recusa radical dos valores dominantes foi outrora associada a um visual 

psicodélico, hippie e rural. Contudo, a tendência passa a ser a procura da prosperidade, a 

descoberta e aperfeiçoamento de potencialidades interiores, a busca de uma melhor qualidade 

de vida, configurando um verdadeiro estilo de vida reconhecido e visível na paisagem dos 

centros urbanos, com um caráter universal e cosmopolita, já sem o peso do estigma.  

Cresce então nos grandes centros urbanos a demanda por itens de consumo como ervas 

medicinais, alimentos, acessórios, itens de higiene pessoal etc., produzidos de acordo com 

princípios considerados “naturais”. As dimensões dessa demanda começam a exigir um 

abastecimento regular, contínuo, visível no aumento de feiras de produtos orgânicos, 

restaurantes vegetarianos, produtos alternativos em relação ao mercado convencional, enfim, 
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uma nova escala de produção, consumo e divulgação de produtos e serviços ligados ao 

sistema Novas Era.  

Atualmente, o número crescente de adeptos compõe um público exigente e informado, 

oriundo de camadas sociais com grau de escolaridade elevado, herdeiras da tradição da 

contracultura. Os níveis de compromisso, entendimento e participação de grupos focais 

variam de acordo com o propósito das instituições (oras pendendo mais pro aspecto comercial, 

oras pra centralidade das práticas espirituais) em que se dá a sociabilidade entre os adeptos.   

Em resumo, Magnani escreve que a Nova Era consiste num sistema formado por um 

heterogêneo conjunto de práticas que ocorrem dentro de um circuito. Esse circuito é 

constituído por instituições espirituais ou comerciais que oferecem produtos e serviços, nas 

quais seus adeptos, usuários ou freqüentadores ocasionais constroem seus trajetos e fazem 

suas escolhas, a partir das quais criam laços de sociabilidade. Nesses circuitos se congregam 

os espaços mais identificados com um estilo de vida particular, fundamentado na 

convergência de escolhas, semelhantes gostos, preferências, inquietações e princípios. Os 

participantes do circuito partilham de um mesmo universo cultural, de uma mesma visão de 

mundo e sistema de valores identificados com o discurso da Nova Era, que, segundo o autor, 

vem crescendo em escala planetária. 

Diante das colocações acerca do movimento neo-esotérico ou Nova Era, o mais 

importante para os fins desse trabalho é que o movimento esotérico ocidental do século XIX 

(em particular a Teosofia de Helena Blavatski) de que é originário veio a culminar com os 

movimentos orientalizantes e espiritualistas crescentes a partir da década de 60. Apesar do 

pequeno número de adeptos em seu início, as correntes esotéricas de certo modo 

pavimentaram o caminho para a posterior vinda de mestres e difusão de seus ensinamentos e 

favoreceram a familiarização com o vocabulário das tradições espirituais orientais e com suas 

práticas inovadoras, ainda que adaptadas.  

Essa corrente de pensamento e espiritualidade fez crescer o interesse pelas tradições 

espirituais do Oriente, sobretudo o Hinduísmo e o Budismo, e teve um papel importante na 

sua difusão. Isso se deu em grande pelo fato de a filosofia do misticismo oriental conseguir 

fornecer exposições lúcidas sobre a condição humana e desenvolver instrumentos para a 

transformação da mente e para a autotransformação, aspectos que vêm despertando o interesse 

de ocidentais.  
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3 conhecendo a doutrina budista  
 

3.1 O homem que despertou 

 

A lenda conta que, há aproximadamente 2.500 anos no sopé do Himalaia, em uma 

região que hoje pertence ao Nepal, havia um príncipe chamado Sidarta Gautama que pertencia 

ao clã dos Sakya. Obedecendo às ordens de seu pai, não deixava seu luxuoso lar. Um dia, 

decidiu sair para além dos limites do povoado imediato. Então deparou-se com quatro visões: 

um doente, um velho e um cadáver, que representavam a inevitabilidade da doença, do 

envelhecimento e da morte.  

Pela primeira vez, o príncipe foi atingido pela conscientização de que o sofrimento por 

que passa toda a humanidade é o fato básico da vida, de que não se pode fugir. A quarta visão 

foi a de um peregrino mendicante que não possuía nada, mas que não parecia incomodado 

com a pobreza. Sidarta resolveu então abandonar sua esposa e filho, abdicou da vida mundana 

e luxuosa oferecida por seu pai, e decidiu seguir numa jornada espiritual em busca do 

significado da existência.  

Na sua caminhada, encontrou mestres eruditos, passou por práticas de ascetismo 

extremo e de mortificação e viveu como eremita. O resultado foi um corpo debilitado, sem 

que tivesse encontrado a verdade que procurava. Foi quando ele percebeu que seu corpo era 

seu principal aliado na busca pelas respostas para o sofrimento, ele era a base fundamental da 

consciência que poderia conduzi-lo ao caminho para a emancipação dessa insatisfatoriedade.  

Buda abandonou o caminho do asceticismo, pois percebeu que o praticando a pessoa 

rejeita parte de si mesma, o que a impede de alcançar a plenitude. Viu que o melhor caminho 

era o meio termo, o caminho do meio. Alimentou-se, banhou-se e vestiu roupas limpas. Então 

se sentou de pernas cruzadas embaixo de uma árvore para meditar e decidiu não sair de lá 

enquanto não encontrasse as respostas que procurava.  

Após uma noite ele esteve em estado de meditação profunda, e finalmente despertou 

para a compreensão da estrutura da realidade e para liberação do sofrimento, entrou em estado 

de nirvana, (o objetivo da vida, um estado de consciência da natureza última, no qual se 

dissolveu todo o sentido de separação e dualidade), abandonando o último vestígio de um “eu” 

independente. Assim ele passou a ser conhecido como o “desperto”, ou Buda. Ele seguiu 

transmitindo o que descobrira para muitos outros discípulos. Ele foi chamado de Buda 

Sakyamuni por causa da tribo em que nasceu. 
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Após a morte do Buda histórico Sakyamuni, aos oitenta anos e depois de mais de 

quarenta anos transmitindo seus ensinamentos oralmente, suas idéias centrais forma 

espalhadas por seus ouvintes e passados à forma escrita. Assim como aprenderam com Buda 

Sakyamuni, seus discípulos enfatizavam os ensinamentos para as experiências particulares de 

cada ouvinte, os adaptando às necessidades locais. Por onde viajavam, da mesma forma que o 

Buda histórico, eles ensinaram métodos de iluminação de acordo com a capacidade de cada 

pessoa.  

 

3.2 O surgimento do Budismo 

 

Smith e Novak (2003) enumeram seis aspectos que contribuíam de forma vital para o 

estabelecimento histórico de algumas religiões: a autoridade, o ritual, a teologia especulativa, 

a tradição, a confiança na ajuda divina, o sobrenatural (graça e mistério), que por outro lado 

pode barrar sua função. O Budismo surgiu a partir do hinduísmo, numa reação contra as 

corrupções e perversões hindus. Surgiu a partir de algumas fraquezas inerentes ao pensamento 

hinduísta como uma religião que no inicio estava quase livre desses seis componentes, pois a 

religião de Buda se fortaleceu essencialmente com sua crítica. 

Smith e Novak (2003) definem alguns pontos fundamentais do Budismo, afirmando 

que: Buda pregou uma religião destituída de autoridade, desafiando a todos a empreender sua 

própria busca religiosa e investigação racional, convidando para a experiência. Buda pregou 

uma religião destituída de ritual, pois rituais eram armadilhas irrelevantes para o árduo 

trabalho de redução do ego. Buda pregou uma religião que evitava especulação, mantendo 

silêncio. Buda pregou uma religião destituída de tradição, seu rompimento com o passado é 

exemplificado por seus ensinamentos no vernáculo do povo, e não em sânscrito. Buda pregou 

uma religião de intenso esforço pessoal, auto-estímulo e iniciativa. Buda pregou uma religião 

destituída de sobrenatural, a mente é capaz de poderes, acima de adivinhações, previsões etc.  

O Budismo original sofreu alterações históricas, mas manteve algumas de suas 

características fundantes: apelo à validação direta (a experiência pessoal é a resposta para cada 

pergunta); a qualidade de vida era o teste final pela relação entre causa e efeito que afetam a 

experiência; o Budismo era científico (não se deixa levar por questões especulativas); as 

soluções para as questões difíceis precisam ser transcendentalmente pragmáticas e úteis; seu 

objetivo é combater o mal e o sofrimento que aflige os seres de forma terapêutica; Buda 

começa com os problemas dos seres humanos e a maneira de lidar com eles e não parte do 
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universo para chegar nos seres humanos, dessa forma o Budismo é psicológico; amplitude da 

visão, independente do status social (o Budismo é igualitário); a natureza humana tem um lado 

social porém seu apelo é ao indivíduo. 

 

3.3 Os três veículos: Hinayana, Mahayana e Vajrayana 

 

Com a dispersão dos ensinamentos de Buda, surgiram diferentes interpretações em 

diferentes pontos da Ásia: o veículo Monástico, o veículo Mahayana e o veículo Vajrayana. 

O veículo Monástico ou Hinayana (veículo menor) como foi cunhado por 

representantes do Mahayana, envolve os ensinamentos fundamentais creditados ao Buda. É 

também conhecido como tradição Theravada dos mestres antigos. Para os seguidores do 

veículo Monástico, a figura do praticante que busca a pureza libertando-se do ciclo de 

renascimentos e mortes, o samsara, constitui o ideal espiritual do arhat, aquele que alcança 

um estado de beatitude e de santidade.  

A idéia central era a de que para se libertar do samsara era necessário reconhecer a 

natureza essencialmente vazia do “eu” e combater as emoções aflitivas que levam à 

insatisfação e ao sofrimento. A vida mundana era vista como um veneno e a vida monástica 

seria o caminho para a libertação, para o estado de budeidade. Os primeiros cinco séculos de 

desenvolvimento do Budismo na Índia foram monásticos, solidificando a comunidade de 

monges com uma sociedade extra-social chamada sanga. Esse pensamento gerou indivíduos 

orientados para a educação, isolados de exigências econômicas, políticas, sociais e religiosas. 

Este veículo espalhou-se pra fora da Índia, principalmente para o Sri Lanka, Ásia Central, Irã 

e Ásia Oriental e impera hoje no Ceilão, Tailândia, Birmânia e Camboja, Sul e sudeste da 

Ásia.  

O surgimento do Budismo Mahayana ou Messiânico deu-se por diferenças de 

interpretação das mais variadas ordens. Apenas no segundo século antes de Cristo surgiriam 

as resignações das escolas Theravada e Mahayana. O segundo veículo, Mahayana ou 

Messiânico, foi uma progressão do veículo Monástico. Ele incorporou desenvolvimentos 

éticos e filosóficos que vinham ocorrendo na Índia, nos cinco séculos seguintes.  

Um dos principais conceitos desenvolvidos no âmbito do veículo Mahayana é a não-

dualidade entre samsara e nirvana: uma vez reconhecido que o nascimento dentro da roda da 

vida implica na inevitabilidade do veneno da existência mundana no samsara, cabe ao 

praticante lutar pelo antídoto através da aplicação do darma, ensinamentos doutrinários de 
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Buda. As paixões mundanas, características desse mundo, deixam de ser obstáculos para se 

atingir a libertação. O nirvana acontece aqui e agora, e não enxergarmos isso se deve à 

impureza de nossa visão, de modo que alcançar a liberação não é mais uma questão de deixar 

esse mundo, foco de monges.  

Essa idéia repercutiu nas instituições e na doutrina budistas. Dentre as conseqüências 

mais evidentes, Lopes Nina (2006, p. 23) ressalta que foi o papel mais expressivo que a sanga 

leiga passou a ter. Aboliu-se a rígida separação entre monasticismo e laicidade, pois qualquer 

um passa a ter o potencial de budeidade. Nos primeiros séculos da era Cristã, houve uma 

gradual transformação de alguns monastérios em universidades monásticas e, 

consequentemente, os novos centros de educação passaram a ser acessíveis tanto para monges 

quanto para leigos, a fim de ensinar uma ética social fundamentada no amor e compaixão por 

todos os seres. Sob esse aspecto a doutrina Mahayana fornece base subjetiva para a ação 

mundana, a orientação religiosa fundamentada em uma ética que deve conduzir a prática e a 

vida em sociedade.  

Um dos conceitos fundamentais do Budismo Mahayana é o ideal bodicita. Diferente 

do auto-centramento dos seguidores do veículo Monástico, aqui o objetivo religioso do 

bodicita é o caminho altruísta, em que o bodisatva, pela prática da compaixão, faz o voto de 

permanecer no samsara por numerosos renascimentos a fim de beneficiar a todos os seres e 

ajudá-los a atingir a iluminação, antes de si próprio.  

Nas escolas pertencentes ao veículo Theravada, o conceito de bodisatva refere-se 

somente às vidas passadas de Buda, relatadas em narrativas chamadas jakat. Já no Mahayana, 

esse conceito é ampliado e diz respeito a qualquer praticante, monástico ou leigo cujo intuito é 

beneficiar todos os seres sencientes. Dalai Lama, em “O universo em um átomo”, diz que o 

budismo traça a divisão crítica entre senciência e não-senciência:  

 

Quando se examina o pensamento filosófico budista, existe um entendimento 
de que os animais estão mais próximos dos seres humanos (no sentido de que 
ambos são senciente) do que as plantas [...] Assim como nós, os seres 
humanos, desejamos escapar do sofrimento e buscar a felicidade os animais 
também o fazem [...]; temos a capacidade de sentir dor e prazer [...] tanto seres 
humanos como animais têm consciência apesar dos diferentes graus de 
complexidade (p. 107).  
 

 O bodisatva representa o compromisso a que todos devem aspirar, como um salvador 

piedoso. Além de um modelo a ser seguido, a figura do bodisatva é também um objeto de 

devoção, o que figurou como um grande apelo aos seguidores leigos. Aos poucos a devoção 
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foi resultando num variado panteão de budas e bodisatvas, o que mostra a face messiânica do 

budismo Mahayana.  

O veículo Mahayana, devido ao seu aspecto de abertura para leigos, foi mais flexível e 

suscetível às concepções de diversas culturas por onde se espalhou em relação ao Monástico, 

pois funciona como o “grande veículo do budismo”, em que cabe uma variedade de métodos 

para seus adeptos alcançarem o estado de Buda (CAPRA: 1983, pág. 77-81), espalhando-se 

principalmente pelo Norte da Ásia, Mongólia, China, Coréia, Japão e pelo Tibete. 

Posteriormente, uma nova dimensão foi dada aos sutras, que são as escrituras budistas. 

Uma literatura mitológica repleta de lendas, milagres e de seres celestiais e salvadores, foi aos 

poucos substituindo o ascetismo e monasticismo da era medieval. A criação e o 

desenvolvimento do panteão budista ocuparam um lugar central no veículo Vajrayana ou 

Tântrico, porém o elemento da devoção a outros budas não teria tanta importância quanto no 

Mahayana, dando lugar a novas práticas contemplativas. 

Os budistas insistiram em disseminar os valores de desenvolvimento de 

comportamento social e decidiram se inserir nas baixas castas, nas tribos e entre os 

estrangeiros, e isso aconteceu quando o Budismo adentrou o Tibete. O budismo Tibetano 

preservou grande parte das tradições budistas tântricas da Índia, o que constituiu o terceiro 

veículo, o veículo Vajrayana, chamado também de Tântrico ou Apocalíptico.  

O Veículo Vajrayana, ao incorporar rituais védicos, mandalas, mantras, festas, 

sexualidade, controle da respiração, deidades femininas e Ioga, algumas características 

“emprestadas” do hinduísmo, ganhou popularidade frente a ele, bem como enfraqueceu o 

Budismo Monástico tal qual surgiu na Índia. Além desse fator, outras transformações culturais 

na Índia aconteciam devido à presença islâmica, tais como a destruição de mosteiros. Nesse 

período, junto com a sanga de monges, os ensinamentos também se enfraqueceram.  

De acordo com o veículo Vjrayana, a doutrina baseada nos tantras (textos focados em 

técnicas contemplativas que buscam revelar a pureza da mente) e na meditação, visualização e 

identificação com diversas deidades radicaliza os conceitos do pensamento Mahayana através 

das práticas da Ioga tântrica. O método de execução é associado a uma deidade de meditação 

espiritualmente evoluída que, por sua vez, está relacionada a um aspecto específico de nossa 

consciência. A capacidade de visualizar e identificar-se com divindades pretende influenciar a 

realidade, remodelar a própria identidade e transformar o corpo, a palavra e a mente do 

praticante, mediante “ser” ou representar o outro, através de linguagem alegórica ou simbólica 

contida nos mantras, que são sons recitados repetidamente, acompanhados da visualização.   
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Seu ideal espiritual é a figura do mahassida, um praticante intensamente dedicado. O 

simbolismo, a idéia de transformação e as energias sutis do corpo unem-se para se chegar no 

“caminho rápido”. Enquanto pelos outros veículos leva-se mais de uma vida para se alcançar a 

luz, o praticante tântrico pode atingir a iluminação nessa mesma vida. A realização da idéia de 

não-dualidade entre samsara e nirvana, idéia desenvolvida pelas correntes filosóficas 

mahayanas, permite a inversão lógica do caminho da iluminação: acredita-se que cada um já 

possui a natureza búdica, logo, os praticantes falam e agem então como Budas já iluminados, 

como se houvessem tomado o antídoto.  

 

3.4 Conceitos centrais: doutrina transformada em prática 

 

Independente do veículo para se chegar à iluminação ou à compreensão da natureza 

ilimitada de Buda, a base fundamental do darma pode ser disposta a partir dos seguintes 

elementos: as quatro nobres verdades, o caminho óctuplo, a lei do carma e do renascimento, a 

natureza do nirvana, as três marcas da existência, a tolerância essencial do budismo e a 

completa ausência de dogma ou autoridade nesse sistema.  

O sistema budista evoluiu em torno de uma idéia nuclear, a do alívio do sofrimento 

como preocupação primordial, como é postulado nas Quatro Nobres Verdades sobre a 

existência que Buda proferiu em seus primeiros sermões. 

A primeira nobre verdade é a onipresença do sofrimento na vida, produto de carmas 

passados. Buda viu claramente que a vida é frustrante e insegura, conforme experimentada de 

maneira típica. Sofrimento e dor estão presentes em toda existência finita, pois a vida está 

deslocada.  

A segunda nobre verdade proferida por Buda é que a fonte do sofrimento, a ignorância, 

acha-se no desejo egoísta, no apego e na ilusão. O desejo de realização pessoal, de nosso 

próprio ego, à custa dos outros, leva à separação e ao egoísmo frente ao semelhante. O “eu” 

separado do todo gera o sofrimento. Trancamo-nos dentro do nosso ego, buscamos 

equivocadamente a nossa realização por meio da intensificação e da expansão do “eu”, do 

nosso ego e da nossa identidade pessoal, acreditando que o aprisionamento no “eu” pode 

trazer a liberdade.  

A terceira é que o sofrimento pode ser banido ao cessar suas causas com vistas à 

liberação, esse estado é o Nirvana. Se superarmos o anseio egoísta, libertando-nos dos 
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estreitos limites do interesse por nós mesmos, concentrando-nos na vasta expansão da vida 

universal, seremos libertados de nosso tormento. 

E a quarta nobre verdade consiste na descrição do caminho para a liberação do 

sofrimento através do caminho óctuplo, oito prescrições ou métodos de como fazê-lo 

corretamente, como uma abordagem médica em que depois de se averiguarem os sintomas e 

fazer o diagnóstico de que há o sofrimento, o tratamento é eficaz se realizado por meio do 

método. 

O primeiro passo dentro do caminho óctuplo é ter visão correta. O modo de vida 

precisa de orientação intelectual, um mapa em que a mente possa confiar para empregar 

nossas energias na direção correta. Até que a razão seja satisfeita, o indivíduo não consegue 

prosseguir. O próximo passo consiste em ter intenção correta: nosso coração deve ser posto 

naquilo que realmente queremos; quando as pessoas buscam a libertação com uma intenção 

suprema, a persistência é indispensável. O passo número três é discurso correto, que indica 

que devemos nos tornar conscientes do nosso discurso e daquilo que ele revela sobre o nosso 

caráter através da atenção à linguagem, pois a fala deve ser direcionada à caridade. O quarto 

passo do caminho para a iluminação é ter conduta correta, já que: o treinando deve refletir 

sobre suas ações com vista aos motivos que as provocam através de cinco preceitos éticos 

(não matar; não roubar ou tomar aquilo que não lhe foi dado; não mentir; não ser incasto; não 

usar inebriantes). O quinto passo é viver corretamente. A nossa ocupação ou o nosso trabalho 

toma a maior parte da atenção que temos quando estamos despertos, porém, não deve ser um 

obstáculo para o progresso espiritual. O quinto passo prescreve que o leigo deve se engajar em 

ocupações que promovam a vida, ao invés de destruí-las.  

Para a tradição Budista, o terceiro, o quarto e o quinto passos vistos até agora se 

referem à moralidade que deve acompanhar e ser uma conseqüência da vida meditativa. 

Esforço correto: a compaixão e o desapego ganham força a partir da ênfase no 

empenho e na vontade. Os dois últimos passos do caminho óctuplo representam a importância 

fundamental da prática meditativa nos ensinamentos de Buda. “Meditação” significa 

desenvolvimento ou cultivo da mente, que envolve tanto a concentração correta (o oitavo 

passo) quanto a correta atenção. Correta atenção: a mente tem extrema influência sobre a vida 

de modo que Buda aconselha a auto-análise contínua. A libertação da existência inconsciente, 

autômata, é apenas alcançada pela consciência refinada que podemos buscar somente na 

profunda compreensão de nós mesmos. A correta atenção tem como objetivo testemunhar 

todos os eventos físicos e mentais, inclusive nossas emoções, sem reagir a eles, sem condenar 
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alguns nem se prender a outros. No cotidiano temos pouco controle sobre os nossos estados 

mentais e sensações física e normalmente temos pouca consciência das nossas reações. 

Concentração correta: é aprender a focar a própria mente, ou seja, tentar sustentar atenção 

total. Esse é o caminho para a iluminação, de forma que a ignorância, anseio e aversão (os três 

venenos da mente) começam a evaporar, dando lugar à percepção direta. 

As Quatro Nobres Verdades6 (SMITH, NOVAK, 2003, p. 43-46) combinam a 

transformação do samsara para o nirvana. O samsara, ciclo de mortes e renascimentos, é 

geralmente representado de forma pictórica como a roda da vida, representada como estando 

presa aos braços do demônio da ilusão. O nirvana é a cessação do nascimento e da morte, 

quando se escapa da roda da vida e se alcança a iluminação.  

As três marcas da existência sensível, ou, três indícios do ser são: não-eu, 

impermanência ou transitoriedade e sofrimento. Do apego a um “eu”, a um princípio central, 

deriva a insatisfação, devido ao fato de que o “eu” é impermanente e se transforma. Tudo está 

sujeito à lei universal da impermanência, de forma que não só o mundo da experiência que 

apreendemos é impermanente como nós que o apreendemos, também somos.  

O caminho budista mortifica o “eu”, à medida que busca compreender que a crença na 

importância de uma identidade discriminatória (tal como gênero e casta) que compõe o “eu” é 

uma ilusão. O egoísmo é uma tentativa da parte de combater o todo pelo apego a uma 

identidade que é relativa. Assim vê-se que esse apego é a única causa do mal e do sofrimento 

que nos atinge, pois não percebemos que existe uma dependência entre mim e a realidade na 

forma de uma mente única.  

A personalidade é uma vestimenta da mente.  O “eu” é um produto em constante 

mutação dos cinco componentes da personalidade, os cinco skandas: corpo, sensação, 

percepções, tendências de disposição ou formações mentais e consciência. Porém nenhum dos 

fatores constitutivos da personalidade contém uma identidade ou “eu” permanente. Essa noção 

é o âmago do darma. Afirmar que possuir uma identidade significa estar preso 

temporariamente na ignorância pode ter um sentido místico: o “eu”, ao passar de nascimento 

em nascimento, é um campo de batalha do desejo e do apego a uma identidade contra a 

                                                
6 Dalai Lama (2006) entende que a ciência cai na esfera de ação da primeira verdade, pois ela examina 
as bases materiais do sofrimento ao cobrir todo o espectro do ambiente físico como os seres sencientes. 
Já no reino mental, encontramos a segunda das verdades, que é a origem do sofrimento na consciência, 
na psicologia, nas aflições e no carma. Afirma, no entanto, que ambas a terceira (seu fim ou sua 
cessação) e a quarta (o caminho) estão distantes do domínio da análise científica, pois pertencem à 
filosofia da religião.  
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aspiração espiritual. A identidade surge com o nascimento na roda dentro da vida e existe 

temporariamente, mas depois desaparece, como uma ilusão. A ausência de uma identidade 

fixa em todas as coisas levada a um extremo lógico produz a doutrina da vacuidade (de acordo 

com a teoria da vacuidade a verdade não se encontra em nenhum ponto de vista ou conceito, 

em nenhum sistema de pensamento, pois é inexprimível. Só pode ser apreendido através da 

conscientização do todo e não das partes separadas).  

Todas as coisas e eventos são destituídos de existência objetiva ou independente. Uma 

tal existência independente implicaria que as coisas e os eventos estariam inteiramente 

autocontidos e imutáveis e que seriam, de alguma forma, completos em si próprios, tendo um 

status ontológico sólido. Isto significaria que nada tem a capacidade de interagir com outros 

elementos ou influenciá-los. Assim, a crença numa realidade objetiva, fundamentada na 

pressuposição de existência intrínseca independente é indefensável de acordo com a teoria da 

vacuidade.  

Os eventos e as coisas são “vazios” no sentido de que não possuem nenhuma essência 

fixa ou imutável, não possuem nenhuma realidade intrínseca absoluta que propicie sua 

independência. Para o Budismo existe causação, que implica contingência e dependência dos 

eventos e das coisas.  

A lei da vacuidade leva então a lei da causalidade, relacionadas com o carma. A cadeia 

de causas e efeitos entrelaçados é um processo sem fim, que se autoperpetua O termo carma 

se refere tanto ao princípio inteiro de causação quanto aos atos específicos e individuais dos 

seres sencientes. Tais atos podem ser físicos, mentais ou verbais. As intenções resultam em 

atos, que por sua vez resultam em efeitos que condicionam a mente para determinados traços e 

propensões, que podem gerar outras intenções e ações.  

Da perspectiva budista, existe uma questão crítica do papel da consciência, pois a 

origem das criaturas sencientes é entendida através da atividade do carma:“a formação do 

universo está intimamente conectada às propensões cármicas dos seres sencientes” (DALAI 

LAMA, 1996, p. 92), num conjunto de condições que operam junto com a lei natural da 

causalidade. A causalidade cármica ou a intencionalidade dos pensamentos e das ações 

desempenha um papel importante na evolução do sistema físico e da senciência, pois há uma 

relação direta entre as propensões cármicas dos seres sencientes e a evolução do universo.   

O carma é a conseqüência de ações passadas, devido ao apego à identidade contida no 

”eu”. A modificação da reação, física e mental, encontra-se na mente de cada um. Estaria 

então nessa idéia a gênese de uma "preocupação ecológica" no Budismo. Se cada um 
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conseguisse mudar seu carma no mundo físico, transformando-o positivamente dentro da lei 

da causalidade e através da compaixão por todos os seres, o samsara seria mais tolerável. E 

mais, se houvesse uma consciência individual de que tudo está conectado numa rede de 

interdependência, o ideal Mahayana de compaixão tocaria a todos. Para o budista a 

moralidade segue a consciência (ou a diminuição da ignorância) ao passo que o aumento da 

consciência não é uma conseqüência necessária do aumento da moralidade.  

A noção do não-eu torna-se um terreno fértil para o objetivo budista de 

autotransformação, já que suprime a idéia de um “eu” absoluto e imutável. Desse ensinamento 

se depreendeu a idéia de que, independente da posição social ou casta, todos têm a natureza 

primordial, ou seja, todo ser humano nasce com a capacidade de se tornar desperto, ou um 

Buda. Ainda que haja mestres para mostrar o caminho para a iluminação, percorrê-lo cabe a 

cada um sozinho. A validade dos ensinamentos dos mestres só pode ser percebida 

pessoalmente através da vivência, e essa experiência é individual, somos nosso próprio 

mestre, nossa própria autoridade. 

 A circunstância externa, a vida familiar e doméstica, o trabalho profissional, os 

interesses estranhos ao lar, tudo isso deve ser superado pelo processo de recondicionamento 

mental, que inclui também uma sistematização da conduta prática. A pessoa dominando a si 

mesma passa a dominar as situações, a partir do domínio dos processos de pensamento, desejo 

e ação. Somente as atitudes que beneficiam o bem-estar comum são corretas e apenas os atos 

destituídos de egoísmo são destituídos de carma negativo. 

O maior obstáculo para a compreensão do mundo da vida budista decorre da sua 

incompatibilidade com o modelo dualista que permeia tanto o senso comum quanto o 

pensamento filosófico ocidental: a dicotomia entre corpo e espírito, entre corpo e mundo, e 

entre ser humano e natureza, entre sujeito e objeto.  

  Um exemplo da formação primária dessa concepção do sujeito é o dualismo 

cartesiano “mente” e “matéria” que coloca o sujeito racional e pensante no centro do 

conhecimento. A filosofia ocidental consiste de reflexões e refinamentos dessa concepção de 

sujeito.   

Para o Budismo, essa distinção dualista não existe, na medida em que há uma 

definição ampla de ser humano sob a forma de um continuum, da inexistência intrínseca do 

“eu”. O sistema de meditação trata de unificar os termos complementares que constituem o ser 

humano e que se encontram separados em razão da condição generalizada de dicotomia. O 
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elemento central da técnica de meditação é um retorno à origem unificada do todo e o 

treinamento visa a recuperação deste estado de unidade original.  

A meta da maioria dos estilos de espiritualidade de origem indiana é a transcendência e 

a liberação definitiva do mundo fenomênico, de seu ciclo de morte e renascimento, 

priorizando a realização espiritual, assumindo em algumas de suas versões uma atitude 

ascética em relação ao corpo. Trata-se da unidade absoluta entre corpo e mente, e os 

exercícios espirituais visam à reintegração destes princípios e o retorno à condição “original” 

de não-dualidade. A meditação na tradição budista tibetana é fundamental como requisito para 

compreensão dessa condição original.  

A meditação sugere um conjunto de atitudes diante de si mesmo e da totalidade da 

vida, revelando também um repertório para a prática, um posicionamento nas situações 

diárias. Teoria e ação são inseparáveis, já que se está transmitindo não apenas um certo tipo de 

experiência vivida da qual depende a compreensão, mas também um ensinamento de ordem 

intelectual ou ética.  
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4 Novo Budismo? 
 
4.1 Breve histórico da globalização do Budismo 

 

A preocupação de Martin Baumann (2002) é descrever um esquema histórico da 

globalização do Budismo. Ele considera que o Budismo possui atualmente um formato 

globalizado que vem ganhando progressivamente uma “vigorosa disseminação [geográfica em 

escala] global de adeptos e instituições budistas no final do século XX” (BAUMANN, 2002, 

p. 36). Viagens intercontinentais e intercâmbio de professores e textos vêm ocorrendo há um 

século, reforçadas ultimamente pelos meios de transporte, telecomunicações e a Internet, de 

forma que toda a variedade de Budismo(s) pode ser encontrada fora da Ásia, freqüentemente 

numa cidade onde há diferentes grupos budistas.  

As primeiras ordens e organizações budistas ocidentais foram fundadas sinalizando 

movimentos ambiciosos para criar novas e originárias variações nas interpretações e 

aplicações do budismo. A chegada e o estabelecimento das tradições budistas fora da Ásia 

aconteceram através de três vias principais: primeiro com a imigração de trabalhadores, 

homens de negócio ou refugiados que trouxeram consigo idéias e práticas budistas, 

manifestadas em seu novo país de residência; num segundo momento, ocorreu 

intencionalmente a partir da Ásia com zelo missionário; e na seqüência, outras foram 

deliberadamente importadas por ocidentais convertidos (textos em línguas asiáticas foram 

traduzidos e publicados, idéias e práticas budistas foram adotadas e professores da Ásia foram 

convidados a dar palestras no Ocidente). 

Segundo Baumann (2002), o processo de estabelecimento das tradições budistas fora 

da Ásia deve ser visto a partir da própria Ásia e das mudanças que lá ocorreram. Até hoje, os 

estudos organizaram o aparecimento do Budismo em território não-asiático em duas linhas: 

entre imigrantes com descendência budista e budistas convertidos. Além dessa diferenciação, 

ele ressalta a importância do contraste que existe entre o Budismo tradicionalista e 

modernista.  

Baumann (2002) começa a tratar da difusão global do Budismo a partir do século 

XVII, quando informações fragmentárias e distorcidas que desqualificavam costumes e 

concepções dos “remotos” budistas na Ásia foram divulgadas na Europa por viajantes e 

missionários jesuítas no Tibete, China e Japão. Isso se estendeu no curso da expansão 

colonial européia.  
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Ao mesmo tempo na Europa, o movimento romântico através da sua rejeição ä 

proeminência do racionalismo abriu portas para as tradições religiosas e filosóficas do 

Oriente. A partir de 1850, orientalistas e filósofos europeus se empenharam em estudar e 

traduzir a filosofia, a ética e os ensinamentos religiosos da Ásia focando esse entusiasmo 

intelectual em compilações textuais localizadas em bibliotecas e institutos no Ocidente. Esse 

movimento de “Renascença Oriental” como foi conhecido iniciou a divulgação das idéias 

budistas na Europa e nos EUA.  

Na virada de século surgiram as primeiras ordenações de ocidentais como monges 

Theravada e as primeiras organizações budistas fora da Ásia e aconteceram as primeiras 

palestras e difusão de livros na tentativa de ganhar adeptos entre as camadas sociais da média 

e alta sociedade. Até então o Budismo era abordado como um hobby intelectual sem causar 

grandes mudanças.  

Na Inglaterra e Alemanha foram construídos os primeiros monastérios, ermitérios, 

organizações e bibliotecas budistas por pessoas que tinham assumido o Budismo como sua 

nova orientação de vida. Nos EUA, imigrantes budistas oriundos da China e Japão sofreram 

rejeição e dificuldades, e alguns tiveram desinteresse em manter a religião naquele país no 

começo do século XIX. Baumann (2002) aponta estudos mostrando que movimentos de 

entusiasmo com o Budismo também apareceram em pequena escala na Itália, Rússia, 

Hungria, Áustria, Belgrado e África do Sul. Mas, com a Segunda Guerra Mundial, as 

atividades budistas públicas na Europa acabaram, com exceção de Londres.  

No final do século XIX, observa-se uma mudança na ênfase dada as religiões asiáticas 

por simpatizantes ocidentais: alguns poucos europeus se tornaram auto-convertidos dos 

ensinamentos, espalhando a visão de um Budismo racional, científico e pragmático, em 

detrimento do Budismo “popular” tradicional com suas características ritualísticas e 

devocionais. Tanto os modernizadores asiáticos quanto os adeptos ocidentais enfatizaram o 

aspecto racional e escritural do pensamento budista, em consonância com as últimas 

descobertas das Ciências Naturais, concepção que predominou até a metade do século XX.  

Nos anos 50 e 60, com o grande fluxo de imigração asiática, novas tradições budistas 

foram transportadas pra Europa e simultaneamente foi crescendo o interesse pela meditação, 

liturgia e ensinamentos budistas. Novos grupos budistas se estabeleceram em vários países 

europeus, criando condições para a visita de mestres e para a promoção de cursos de 

meditação Zen e Theravada e palestras. Além de professores japoneses, professores de outras 

tradições budistas, dentre eles tailandeses, vietnamitas, coreanos, chineses, chegaram da Ásia 
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para ganhar adeptos e fundar centros. Nos EUA deflagrou-se o mesmo processo, que atraiu os 

membros de protesto e do movimento emergente da contracultura. Esse movimento 

transformou o interesse intelectual pelos preceitos budistas de outrora em um interesse maior 

pela prática meditativa.  

Durante essa fase, o Budismo não era mais dominado por uma única tradição principal, 

como havia acontecido na Europa com o Theravada e nos EUA com o Budismo Mahayana. 

Na década de 60, o Zen Budismo chegou a ter um número maior de adeptos em relação a 

outras tradições cuja difusão também vinha crescendo.  

A partir dos anos 70 o Budismo foi representado e difundido mais expressivamente 

fora da Ásia por monásticos. Desde então, uma alta classe de monges e lamas conduziu 

ensinamentos em excursões pela Europa, EUA, Austrália, África do Sul e América Latina, 

formando suas próprias organizações, sendo que muitas delas se estabeleceram ganhando 

inclusive ramificações na década de 80.  

Comunidades de refugiados budistas e homens de negócios de países asiáticos do 

Vietnã, Laos Camboja e Tibete conseguiram apoio em alguns países da Europa, Canadá, 

EUA para manter sua herança cultural, fechando-se em um ambiente sócio cultural 

conservador e frequentemente discriminatório. Porém, Baumann (2002) chama a atenção para 

o fato de que, longe de serem congeladas no tempo ou imutáveis, essas comunidades budistas 

na diáspora sempre estiveram em constante mudança, criando formas novas e adaptadas de 

Budismo tradicionalista. 

A diversidade da presença do Budismo tem sido estruturada analiticamente a partir de 

duas categorias dicotômicas: budistas imigrantes e budistas convertidos (com a ressalva de 

que, quanto maior o número de gerações consecutivas, a primeira categoria não dá conta de 

especificidades, pois se aplicam melhor à primeira geração de cada vertente). E, também 

valendo-se do critério de modo de transmissão, há uma diferenciação quanto a duas variações 

de interpretação e prática budistas (tomando-se por base apenas a prática do Budismo 

Theravada no Ocidente): o Budismo tradicionalista e o Budismo modernista, pensadas como 

as duas primeiras variações - conversão e herança étnica – como tipos ideais à moda 

weberiana.  

Sobre a propagação e a presença global do Budismo, Baumann (2002) afirma que há 

uma conexão entre “Leste” e “Oeste” que tornam claras as mudanças modernistas pelas quais 

as tradições budistas passaram na própria Ásia antes da sua propagação mundial. Da mesma 

maneira, os desenvolvimentos do Budismo fora da Ásia podem lançar luz nas mudanças e 
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desenvolvimentos ocorridos dentro dela. Na Ásia, os Budismos tradicionalista e modernista 

estão em estado de tensão e institucionalmente não caminham bem juntos. Entretanto, nos 

países ocidentais, às vezes, essas duas vertentes encontram-se factualmente, no mesmo 

pagode ou templo, na forma de congregações paralelas, em que ocorre o paralelismo entre o 

Budismo tradicionalista e o modernista. 

Embora a meditação tenha sido sempre praticada pelos budistas desde o começo da 

tradição, há 2.500 anos, no decorrer do tempo houve uma “divisão de trabalho”: monges 

moradores das florestas dedicavam-se a práticas ascéticas e meditativas, enquanto os monges 

moradores das vilas eram especializados em rituais e aspectos doutrinários de tradição budista 

e raramente praticavam meditação. A meditação não era considerada como prática de leigos, 

mas reservadas aos ordenados somente. Em contraposição, o Budismo modernista enfatiza 

justamente os elementos racionais, científicos e escriturais do Budismo.  

Sobre a dinâmica das mudanças religiosas, a ocorrência de tais congregações paralelas 

oferece oportunidades para observar processos de modernização, racionalização, 

ocidentalização e reinterpretação do Budismo tradicionalista. No contexto não asiático de 

diáspora, um certo número de costumes culturais ou folclóricos-religiosos tornaram-se 

questionáveis por monges e visitantes de templos como um Budismo “cerimonial” ou 

“popular”; essas práticas têm sido colocadas de lado ou consideradas impróprias em um 

templo estabelecido numa sociedade ocidental.  

O Budismo tradicionalista tem grande ênfase na devoção, no ritual, nas festividades 

religiosas, em dimensões sacramentais e em conceitos cosmológicos específicos. O Budismo 

tradicionalista ou ‘popular’ foi desvalorizado e visto como incompatível com os tempos 

modernos, contrastando com o Budismo modernista, com sua ênfase na meditação, na leitura 

de texto, em uma abordagem instrumental e na compreensão racionalista. Centros de 

meditação, muito distintos dos monastérios, estabeleceram-se em número crescente. Essas 

instituições, dirigidas por leigos passaram a conduzir atividades meditativas depois de terem 

como base ensinamentos de monges ou textos budistas.  

Ele afirma que os convertidos budistas assumiram primeiramente interpretações 

modernizadas do Budismo. Desde a década de 70, discípulos ocidentais divulgaram 

abordagens modernistas, atraindo um crescente número de convertidos ocidentais. No lugar 

de um treinamento enraizado num sistema religioso, a prática meditativa era apresentada 

como uma técnica de presença de atenção e de cura psicológica.  
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Baumann (2002) coloca que os budistas convertidos ocidentais já começaram a formar 

um “Budismo sem crenças”. Conceitos como carma e reencarnação são tomados como 

“crenças” que necessitam ser analisadas criticamente por um agnosticismo existencial 

budista. A diferença entre o Budismo tradicionalista e modernista foi esquematizada por 

Baumann somente dentro da tradição Theravada. Porém, observam-se contrastes similares e 

práticas diferenciadas também em outras tradições budistas prevalecentes em países não 

asiáticos.  

Esse autor (2002) considera os seguidores ocidentais das escolas tibetanas uma 

exceção, pois para ele eles não correspondem à abordagem sugerida. Ele acredita que para 

este caso, os elementos tradicionalistas – como atitudes devocionais, elementos litúrgicos e 

supremacia do professor – são expressivamente considerados pelos convertidos ao Budismo 

Tibetano. Por outro lado, este tem se adaptado fortemente aos ambientes culturais ocidentais, 

adotando formas modernas de interpretação. Assim só um olhar mais próximo – tal qual 

possível com a análise das entrevistas de profundidade com os facilitadores do darma no 

CEBB em Curitiba, realizada no capítulo seguinte – para saber em que extensão os 

convertidos budistas realmente seguem o Budismo Tibetano percebido como “tradicional” ou 

uma versão modernizada e ocidentalizada do Budismo Tibetano.  

 

4.2 O Budismo Tibetano na diáspora 

A fuga do Dalai Lama em 1959 e o conseqüente endurecimento do regime Chinês 

deram origem a um fluxo maciço de tibetanos rumo ao exílio. O líder tibetano e milhares de 

refugiados estabeleceram seu “governo no exílio” em Dharamsala, na Índia. Não tardaria 

muito para que os ocidentais (europeus e americanos em sua maioria), estimulados em parte 

pelos ideais do movimento contracultura que reinava em seus países de origem visitassem tais 

agrupamentos e entrassem em contato direto com lamas tibetanos. A partir desses encontros, 

verdadeiros “marcos zero” da diáspora tibetana, surgiram mais tarde os primeiros núcleos de 

Budismo Tibetano no Ocidente.  

Para Lopes Nina (2006), Baumann (2002), Smith e Novak (2003) a meditação seria 

um fator determinante para a disseminação dessa religião no Ocidente, apesar da conjugação 

de diversos outros elementos. Lopes Nina (2006) elenca três pontos fundamentais para se 

entender as zonas de diálogo entre Budismo Tibetano e o Ocidente. A primeira zona de 

diálogo refere-se ä questão da paz. Há muito tempo o Budismo é associado às noções de paz e 

não violência, pois um de seus preceitos centrais é não matar ou ferir, não apenas seres 
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humanos, mas toda e qualquer forma de vida. Além disso, o Dalai Lama tornou-se, hoje, um 

dos líderes mundiais mais importantes na defesa da paz, papel que lhe confere maior 

visibilidade no mundo.  

Por meio da defesa de princípios que dizem respeito a toda a humanidade, como paz, 

tolerância, justiça etc., o Dalai Lama acabou por elevar a causa tibetana de luta por 

independência de seu país a um patamar universalista, no qual a luta por uma existência mais 

justa e pacífica prega a não violência que ecoa a palavra seminal de Gandhi. Dalai Lama 

declara seu intuito de ampliar alguns “princípios éticos universais que poderiam ajudar 

qualquer pessoa a alcançar a felicidade a que todos nós aspiramos” (TENZIN GYATSO, 

2000, p. 32). Sua postura diante da paz abre o Budismo para o diálogo com outros líderes 

religiosos e outras tradições espirituais, um importante fator de sua atuação no Ocidente.  

A segunda zona de diálogo é a ciência da mente desenvolvida há séculos dentro da 

doutrina budista. A prática da meditação é o grande ponto em comum entre muitos lamas e 

certamente o grande diferencial do Budismo em relação às religiões ocidentais. Como técnica 

sistematizada ao longo dos anos a partir da experiência de iogues, provou ser instrumento 

para a transformação da mente e para a autotransformação. Levando em conta as 

características materialmente arcaicas do Budismo Tibetano, a negligência com o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia (no sentido ocidental dos termos) não impediu no 

entanto que os tibetanos se engajassem nos últimos anos com cientistas ocidentais para 

explorar o que o Dalai Lama chama de “ciência interior” ou “caminho para a investigação e 

desenvolvimento da mente”.  

Em grande parte, o Budismo está voltado para a identificação de hábitos mentais, 

através da análise sistematizada do comportamento humano e ainda do mapeamento dos 

mecanismos envolvidos no funcionamento da mente. O corpo de conhecimentos do Budismo 

sobre a mente e sobre a integração entre mente e corpo estabeleceram expressivas zonas de 

diálogo com estudos de psicologia, saúde, morte, neurobiologia, neurociência e ciência 

cognitiva moderna, constituindo uma ponte de comunicação com o Ocidente. 

Assim, a religião budista desponta como o principal canal de comunicação do Tibete, 

no sentido de uma linguagem privilegiada, para o diálogo com o Ocidente em detrimento de 

outros aspectos da cultura tibetana que são reduzidos nesse processo.  

A terceira zona de diálogo está relacionada à tradição acadêmica do Budismo 

Tibetano. Nas últimas décadas, houve a aproximação de alguns lamas com instituições de 

ensino ocidentais. Alguns lamas e monges já chegaram ao exílio com uma formação 
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educacional mais completa e passaram a lecionar em universidades do Ocidente. Por outro 

lado, alguns professores universitários ocidentais ingressaram na vida monástica e realizaram 

estudos acadêmicos sobre suas vivências. Isso permitiu que algumas universidades dos EUA 

incorporassem o estudo acadêmico do Budismo Tibetano.  

  

4.3 Novo Budismo? 

 

Smith e Novak (2003) entendem que, mundializado e ocidentalizado, esse “novo 

Budismo” tal como se difunde no continente americano apresenta cinco características 

principais:  

A primeira característica é que é centrado na meditação e é um fenômeno leigo, ao 

contrário do que vinha acontecendo durante vinte e cinco séculos no Budismo asiático em que 

monges tinham a vanguarda da tradição com a meditação sendo sua incumbência quase 

exclusiva freqüentemente para uma fração de poucos especialistas. A grande maioria dos 

leigos budistas limitou suas preocupações a alcançar mérito – o acúmulo de carma positivo 

que leva a um renascimento melhor por meio da conduta ética e da observância do ritual. O 

novo Budismo da América transformou o arranjo tradicional por ser um movimento leigo e 

pelo fato de a meditação ser prática básica da maioria. Além disso, redefiniu as fronteiras da 

sanga, que não se restringe a monges, mas a todos que pedem refugio na sanga buda e darma, 

e que pratiquem a meditação budista.  

A segunda característica, é que a constituição basicamente leiga da sanga dissolveu os 

laços de autoridade que colocavam os monges, homens e anciãos acima de leigos, mulheres e 

jovens, respectivamente.  

Terceira, a tendência da sociedade ocidental de cultuar a igualdade entre os sexos 

transforma o legado de desigualdade entre os sexos da cultura asiática e budista, e em muitos 

grupos budistas no Ocidente há mais mulheres do que homens.  

A quarta característica do novo Budismo é que nunca antes houve tanto contato entre 

as principais tradições, isso pode trazer uma mistura sem precedentes entre idéias antes 

estritamente sectárias. 

A quinta característica: é social e politicamente atuante, apesar de não ser um aspecto 

de todo o tecido budista e exclusiva de suas versões ocidentais; de modo geral, 

“neobudistas”afirmam que não basta trabalhar para a paz interior individual e que é 

necessário transformar as injustiças sociais a fim de se diminuir o sofrimento de grande parte 
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da humanidade, através da compaixão. A idéia de que há uma interdependência entre vida e 

altruísmo motiva ocidentais a se unirem às causas de direitos humanos, protestos 

antinucleares e pró-ecológicos, caminhadas pela paz, esforços antiguerra e educação para a 

transformação social não-violenta, diálogos interreligiosos. 

Esse formato “híbrido” do novo Budismo pode ser visto, a partir da teoria de 

Hibridização Cultural de que trata Peter Burke (2003), como resultado de encontros 

sucessivos múltiplos, em que há o movimento duplo de des-contextualização e re-

contextualização que diz respeito a uma apropriação seletiva de seus preceitos fundamentais.  

 

4.4 O Darma verde e amarelo 

 

Segundo Guilherme Magnani (2000), as religiões de procedência asiática estão 

presentes no Brasil desde as primeiras décadas do século XX, inicialmente vinculadas a 

imigrantes japoneses. Só a partir do fim da segunda guerra, nos anos 50, os templos e 

associações se difundiram mais amplamente e se estabeleceram em vários pontos do país. 

Com isso, a prática de acupuntura, até então restrita à colônia oriental paulista no bairro da 

liberdade, começa a se difundir além do âmbito desses imigrantes.e seus descendentes. 

Processo semelhante ocorreu com algumas modalidades de artes marciais como Tai-chi- 

chuan, Yoga, Kung Fu etc.  

O desenvolvimento do Budismo no Brasil em particular será tratado por Frank Usarski 

(2002, 2004). Ele faz uma análise sistemática da presença do Budismo em terras brasileiras, 

distinguindo três linhas principais: o Budismo de imigração, o Budismo de conversão de 

“primeira geração” e o Budismo de conversão de “segunda geração”.  A que interessa às 

questões iniciais deste trabalho é a terceira tipologia: o Budismo de conversão de segunda 

geração, que se manifestou nos anos 70. Ao contrário das outras duas, não se caracteriza pelo 

contexto étnico, asiático, visto que a grande maioria de seus adeptos se declarou “branco”, 

“pardo” ou “preto”, de acordo com as categorias do censo nacional. Essa corrente também se 

distingue pela maior heterogeneidade de doutrina. Ainda assim:  

 

Prevalecem particularmente os centros do Budismo tibetano. Ao 
mesmo tempo há grupos comprometidos com uma escola específica, 
mas interessados no Budismo em geral, abertos a uma variedade de 
abordagens dentro do espectro de tradições budistas. Além disso, tem 
um caráter internacional: em vários casos, grupos brasileiros se 
integram em uma rede de instituições que inclui centros em outros 



 

 

 

56  
 
 

países da América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. Em outras 
palavras: trata-se de um Budismo globalizado, não somente quanto a 
padrões organizacionais, estratégias de propaganda, rotinas e matérias 
de ensino, mas também quanto ao substrato religioso (USARSKI, 
2002, p. 27). 

  

Usarski (2002) afirma que em comparação com outros países ocidentais, o Brasil foi 

descoberto relativamente tarde por monges, lamas e mestres orientais. Como conseqüência, 

movimentos budistas de conversão de segunda geração já tinham se acostumado às 

necessidades e às expectativas de um público ocidental, quando aqui foram 

institucionalizados.   

No que se refere ao Budismo Tibetano, foram fundados diferentes grupos em grande 

número de cidades no país. Em 1993, a primeira instituição do Budismo Tibetano no Brasil 

foi fundada em São Paulo: o Odsal Ling, inspirado pelo mestre da escola tibetana Nyngma, 

Chagdud Tulku Rinpoche. Este rinpoche tinha mudado dos estados Unidos para o Brasil em 

1996, com isso transferindo a sede do seu movimento da Carolina do Norte para Três Coroas, 

rio Grande do Sul, onde há um templo fundado por ele. Em 1995, Chagdud Rinpoche fundou 

o Gonpa Brasil, uma entidade que hoje funciona com organização nacional com centros 

associados em BH, Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador, Goiânia e Curitiba. Cabe ressaltar 

que foi Chagdud Tulku Rinpoche que ordenou Lama Padma Samten, o idealizador e 

coordenador dos mais de vinte e cinco Centros de Estudos budistas Bodhisattvas (CEBBs).  

Para Lopes Nina (2006), essa dinâmica da constituição do campo religioso budista 

tibetano no Ocidente obedece a padrões de diáspora que tem a ver diretamente com a escola 

ou linhagem a que pertencem os lamas. Na situação da diáspora, o modo de atuação dos 

lamas tem sua natureza ressignificada na adaptação às lógicas culturais a que são submetidos. 

Essas características mostram que essas zonas de diálogo nascem de um processo de 

diferenciação cultural. 

Na sua avaliação acerca do impacto do Budismo de conversão da segunda geração na 

sociedade brasileira, Usarski o considera maior do que o das outras duas vertentes. Ele 

acredita que essa terceira linha vai aumentar sua influência social no futuro e apresenta cinco 

razões para isso: 

 Primeiro por não haver obstáculos lingüísticos; segundo, devido a uma variedade de 

canais de comunicação, o intercâmbio de informações é mais fácil (ele cita a revista 

Bodisatva, a internet); terceiro, de acordo com um Budismo engajado, ambiciosas atividades 

foram lançadas destacando o potencial social dessa religião (que segundo ele muitas vezes é 
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considerada indiferente a problemas “mundanos”); quarta razão seria que essa terceira 

corrente é muito dinâmica em termos de organização e promoção de eventos budistas, 

trazendo quase toda semana um encontro especial, uma discussão, uma cerimônia, um 

festival, etc; quinto, num ambiente religioso como o Brasil, Usarski realça o significado de 

visitas de líderes budistas da Ásia. Além do Dalai Lama que veio ao Brasil em 1992 e 1999, 

com vasta cobertura midiática e com auditórios lotados, outros mestres que representantes do 

Budismo sempre vêm pra orientar retiros ou dar palestras, independente da linha budista. Ele 

revela ainda que o Budismo da terceira corrente não tende a crescer entre as massas, pois se 

concentra na classe média.  

Esse breve histórico da travessia que o Budismo fez do Oriente para o Ocidente tem 

como pano de fundo processos migracionais, diaspóricos e comunicacionais possibilitados 

pela globalização, como já tratado acima. Ao contrário de ser hermética e restrita a grupos 

étnicos, a inserção do Budismo se deu em meio a dinâmicas culturais de ressignificação e 

apropriação seletiva de seus preceitos de acordo com demandas locais, de maneira que torna 

propicia zonas de diálogos. Como consequência, a dispersão do Budismo no Ocidente levou a 

uma forma peculiar de Budismo, ocidentalizado, modernizado e ressignificado. 

Carvalho (2001), ao tratar da dimensão espiritual na sociedade brasileira 

contemporânea, afirma que, no sentido oposto da hipótese da secularização derivada da idéia 

de mundo desencantado, o espaço da experiência religiosa só tem se intensificado no fim do 

último século. A pluralidade e dinamismo do campo religioso brasileiro o permeiam por novas 

religiosidades de toda a espécie, a exemplo do interesse crescente por religiões orientais 

asiáticas, como o Budismo. 

Depois de realizado esse breve mapeamento da amplitude qualitativa que o Budismo 

vem ganhando no Ocidente e mais particularmente no Brasil, os dados empíricos que 

constituem o próximo capítulo poderão fornecer informações complementares acerca das 

condições e implicações culturais da adesão ao Budismo Tibetano por facilitadores do darma 

no CEBB em Curitiba.  
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5 Dados da pesquisa empírica 
 

5.1 Sobre os Facilitadores do darma: sociografia  

Inicialmente, o mapeamento sociográfico, realizado a partir das primeiras perguntas no 

início de cada entrevista, permite a apresentação descritiva dos entrevistados, através de 

informações como nome completo, idade, estado civil, local de nascimento e tempo de 

residência em Curitiba, escolaridade e por fim atividade profissional. Ao todo houve doze 

entrevistas e foi perguntado a todos se prefeririam usar seus próprios nomes ou nomes 

fictícios. Por unanimidade, todos concordaram em usar seus nomes verdadeiros: André (26 

anos), Ângela (46), Bernadete (48), Bruno (42), Conceyção (49), Gabriel (28), Halima (46), 

Leila (55), Liliam (56), Marinei  (59), Milton (54) e Márcia (37 anos).  

As idades demonstram que, mesmo em se tratando de um processo de assimilação e 

escolha do Budismo que se deu há algum tempo, suas opções se deram em fase adulta. O que 

significa que a escolha no Budismo é fruto de uma construção longa, demorada e que exigiu 

muita persistência e disciplina emocional e mental para se adequar às novas prescrições de 

controle do corpo e da mente.  

As informações permitem afirmar que do total de doze entrevistados, onze possuem 

formação superior e sete deles declararam ter feito algum tipo de especialização, com uma 

exceção: Bruno começou a estudar Administração e História, mas abandonou a vida 

universitária para trabalhar como instrutor de Tai-Chi. Esses dados mostram o alto grau de 

educação formal dos entrevistados.  Todos residem em Curitiba, no meio urbano.  

Quase três quartos dos entrevistados, isto é, oito, são mulheres. Do total, seis são 

casados, quatro solteiros e duas, separadas. De todos, três fizeram uma opção mais radical, 

aproximando suas atividades profissionais de suas atividades relacionadas ao Budismo: 

Marcinha e Angela (instrutoras de Ioga) e Bruno (instrutor de Tai-Chi Chuan).  

 

5.2 Trajetória de vida, escolha espiritual e motivações  

No que se refere à trajetória de vida, escolha espiritual e motivações para se aprofundar 

no Budismo, os relatos mostram, de modo geral, que os entrevistados tiveram ao longo de 

suas biografias experiências e conflitos com as demais tentativas de aproximação a religiões 

que não preenchiam suas necessidades interiores ou espirituais.  
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Pode-se perceber que as trajetórias da metade deles, em termos de busca por 

experiências espirituais, passaram por um longo caminho de crítica e desconstrução das 

vivências religiosas tradicionalmente transmitidas pela família. 

A exceção seria André, 26 anos. Ele nos diz que seus pais não lhe transmitiram religião 

e que sua escolha pelo Budismo foi pessoal. Considera sorte não ter passado por outras 

tradições e linhas terapêuticas e ter tido contato direto com Lama Samten, através de uma 

palestra. Em suas palavras “[antes] tinha uma ausência [...] uma coisa inconformada”.  

Quanto à busca espiritual de Gabriel, ele foi ativo na mocidade espírita kardecista de 

que sua família fazia parte, mas procurou outras fontes, como a igreja carismática, institutos 

como o Self Realization de Yogananda, Gourdgieff, Ayahuasca, estudou Osho, Khrishnamurti 

e outros mestres. Porém, nas outras tradições não pôde aprender “como” ajudar as outras 

pessoas nem como alcançar uma realização. Como estudante de medicina, conta que não 

aprende como lidar com o sofrimento e a morte na faculdade, pois a medicina só ensina 

técnicas e procedimento padrão. Não tinha reconhecido nenhum tutor espiritual. Fez a 

“transição” religiosa quando decidiu seguir o caminho budista depois de ter conhecido Lama 

Samten numa palestra, pois viu nele um mestre.  

Sobre suas experiências religiosas (com sua família japonesa e budista, com a Igreja 

Católica e com a Igreja Messiânica), Milton conta que chegava num ponto em que elas não 

respondiam suas inquietações intelectuais, pois percebia algumas divergências e paradoxos. 

Diz que elas se tornaram mera formalidade ritualística na forma de enterros, casamentos e 

batizados, vazias de significado e de espiritualidade. Então se distanciou de religião. Ele 

conheceu Lama Samten numa palestra e, ouvindo-o, já fez conexão mental com ele, pois ele 

trouxe conhecimentos novos e os ensinamentos, um desafio intelectual, foram mostrando 

coerência. Começou a fazer Tai-chi com o Bruno, que o convidou para a meditação e daí 

passou a freqüentar o CEBB.  

Já na trajetória espiritual de Ângela, ela conta que o encaminhamento familiar no 

espiritismo e seu conhecimento posterior sobre a Umbanda já não eram o suficiente. Na sua 

profissão anterior, como assistente social, havia uma busca pelo entendimento da vida e do 

sofrimento para que pudesse oferecer uma orientação para as pessoas. O interesse de Angela 

pelo Budismo surgiu fazendo o curso de Ioga e na seqüência começou a ir nas palestras do 

Lama e “aquilo foi fazendo sentido”. 

No caso de Márcia, ela conta da culpa que sentia por não conseguir nas suas 

experiências pessoais praticar a compaixão, evitar a raiva, ser generosas como se pregava na 



 

 

 

60  
 
 

missa católica. Ela entendia que faltava um método para que aquilo operasse. Na sua busca 

pelo caminho espiritual queria entender a mente e procurava uma forma prática para 

transformar a sua vida, mas até então não tinha adotado uma definitiva. Não conhecia o 

Budismo, mas decidiu ir a um retiro de meditação em Curitiba com Lama Samten e decidiu se 

engajar no compromisso de beneficiar os outros seres.  

As irmãs Liliam e Marinei relatam que, apesar da longa vivência católica em família, 

elas começaram a se incomodar com a visão do catolicismo sobre o pecado e a culpa, sobre 

um deus punidor e passaram a questionar os dogmas da igreja católica e se afastaram, mas que 

sentiram falta da espiritualidade. As duas começaram fazendo Tai-Chi e depois meditação. 

Marinei afirma que através da meditação, tomou contato com o Budismo Tibetano e tudo 

começou a ficar mais claro e a ter mais sentido. Liliam conta que participando mais do CEBB, 

das palestras, de retiros, descobriu uma coisa que a satisfaz, algo com que se identificou. 

Um caso em especial mostra que, no lugar da insatisfação com a religião 

tradicionalmente transmitida pela família, Conceyção buscava uma filosofia ou uma prática 

que pudesse livrá-la de seus obstáculos pessoais e ajudá-la a “se melhorar como pessoa”, sem 

entrar em conflito com a Umbanda, sua religião e de seus avós e pais. Ela já tinha estudado 

kardecismo e Ramatis, mas não tinha encontrado uma conexão. Decidiu fazer meditação para 

acalmar os pensamentos e as energias no CEBB e percebeu que por trás da prática havia os 

ensinamentos do Buda e então resolveu estudar. Isso mostra que ela vê compatibilidade e até 

complementariedade entre Umbanda e Budismo, diferentemente de Gabriel que fez uma 

“transição” para o caminho budista, se “despedindo” dos outros caminhos espirituais que antes 

lhe haviam oferecido conhecimento.  

Leila e Halima informaram que estudaram em colégios de freiras católicas e contam 

que viram contradição entre a moral cristã pregada - que engloba preceitos como pecado, 

punição e culpa – com a conduta moral de alguns padres e freiras que namoravam entre si.  

No caso de Leila, ela se decepcionou e desistiu de freqüentar a Igreja Católica. Depois 

do catolicismo, passou pelo kardecismo, Espiritismo de cura, Ramatis e pelo budismo Japonês 

Nam Mioho Rengue Kyo, mas em nenhum caso se identificou com os grupos que frequentava, 

pois achava as pessoas distantes. Ela buscava uma “sanga” que lhe desse força pra seguir o 

caminho e quando leu o livro do Lama Samten, pôde participar do CEBB, confirmou que 

tinha achado a sanga que procurava.  

Halima foi influenciada pela postura anti-religiosa do pai libanês. Ele proibia a família 

de se aproximar de qualquer religião, devido a sua experiência política no Líbano em tempos 
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de militância pelo Movimento Nacionalista Sírio. Seu pai era contra a representação política 

dividida de acordo com facções religiosas e a favor da união do mundo árabe, naquele país. 

Ela não sabia muito sobre Budismo, mas o que chamou sua atenção foi o nível cultural do 

Lama Samten por ser físico. Decidiu ouvir sua palestra e concluiu que ele ia respondendo 

todas suas indagações anteriores e pensou ”É isso, é isso”. Ela nunca buscou um caminho 

espiritual, mas a afinidade aconteceu de forma simples.  

Halima e Bernadete contam que tinham aversão a qualquer religião. Bernadete contou 

que se sentia infligida pela obrigatoriedade de freqüentar os cultos católicos, pela hierarquia, 

pelo conflito da culpa, coisas de que se viu livre a partir dos 14 anos com a permissão de seu 

pai. Ficou sem religião até os 32 anos, aberta para novas experiências e teve então contato 

com xamanismo indígena. Entretanto ainda não sentia uma conexão religiosa.  Ela fez 

conexão com os ensinamentos do Lama Samten, pois eles traziam parâmetros para sua 

experiência, pra sua prática e pro seu estudo.  

O entrevistado Bruno conta que, apesar de nunca ter seguido uma religião, sempre 

esteve numa busca por um caminho introspectivo com uma constante inquietação e conexão 

com a espiritualidade. Ele relata seu contato com uma variedade de estudos sobre: gnose, Zen 

Budismo, I-Ching, esoterismo de Helena Blavatsky, Castañeda e auto-conhecimento, 

participando em instituições como o instituto Gourdgieff, Quarto Caminho, escola Nyngma e 

Centro de Darma, em SãoPaulo. Conheceu também práticas como Zazen, Tara Vermelha e do 

Budismo Vajrayana, mas decidiu se aprofundar em Tai-chi e Zen Budismo. No entanto, 

durante esse tempo, ele não fez conexão com essas práticas em grande parte por não ter uma 

compreensão racional delas. Ele teve afinidade com Lama Samten devido a sua abordagem 

lógica e simples do darma.  

Na maior parte dos depoimentos, as trajetórias estão marcadas por uma idéia de 

“falta”, (a noção de falta de espiritualidade, de conexão com alguma coisa superior, de uma 

conduta coerente com uma identidade religiosa ou mesmo de auto-conhecimento), e marcadas 

também por uma idéia de inexistência de um “método” ou “caminho” para se amenizar essa 

falta.  

Grande parte dos entrevistados remontou uma trajetória diversificada em matéria de 

estratégias na busca de ensinamentos que pudessem transformar suas vidas. São 

predominantes os pontos de vista sobre uma busca por maior coerência entre ensinamentos e 

vivência interior, entre preceitos e conduta emocional de vida, coerência que eles encontraram 

nos ensinamentos do Lama propagados no CEBB. De modo geral, as motivações para que eles 
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se aprofundassem no Budismo foi a possibilidade de ligação entre uma linguagem e um 

método para que pudessem se auto-realizar, facilitada pelas habilidades do Lama Samten.  

 

5.3 Questões ligadas a mudanças de habitus
7
 :relação entre espiritualidade e práticas 

corporais, sociais e ambientais  

No que se refere a questões ligadas às mudanças de habitus, é possível observar um 

intenso exercício intelectual de busca através de leituras e estudo, mas não apenas no sentido 

racional ou cerebral: a aproximação entre práticas de meditação e de exercícios corporais 

aparecem com grande significado nesta busca. 

Por exemplo, Bernadete conta que a fala do Lama entra na sua vida diária, mas para 

que os ensinamentos ganhem sentido prático, não basta só ler livros de mestres ou ouvir suas 

palestras. É necessário se colocar em estudo, ler, ouvir palestras, praticar, ler de novo e assim 

está constantemente se colocando em experiência a fim de.  “contemplar os ensinamentos na 

vida para entender de verdade”.  

Ainda que Liliam perceba os ensinamentos como lógicos e evidentes, conta que às 

vezes ela precisa ler mais de uma vez, além de ouvir as palestra, para assimilar os 

ensinamentos, pois apesar da simplicidade é tudo ”distante e não se pratica”. Para Bruno, os 

livros têm muitas coisas que são complicadas para transformar em prática para que faça 

sentido na vida. Bruno entende que o Lama fornece o diagnóstico do problema e como 

resolver isso, numa forma de linguagem que possibilita acessar essa forma de fazer diferente.  

Esses exemplos ilustram a noção de que a realização dos ensinamentos é possível a 

partir da compreensão racional deles, seja através da meditação, seja através da contemplação 

dos ensinamentos na vida. Os relatos apontam que há uma auto-exigência por um contínuo 

exercício de meditação, como forma de disciplina para harmonizar corpo e mente que torna 

consciente o que é irracional e recalcado, a exemplo de abordagens terapêuticas 

convencionais.  

Segundo as palavras de Bruno, praticar de manhã e fazer retiros é uma necessidade, 

uma coisa boa. Na igreja católica ele não havia encontrado como treinar a mente, como 

meditar, mas depois pôde conhecer um método com o Zen Budismo. No caso de Halima, ela 

explica que quer praticar, meditar e fazer retiro no seu tempo livre. Começou a levantar cedo, 

a ter disciplina e a cuidar do corpo focando a prática no mundo, que para ela vai além da 

                                                
7 A noção de habitus se remete aqui ao sentido dado por Bourdieu (2004) ao referir-se ao conjunto de disposições 
subjetivas (valores, crenças) e orientações (práticas sociais) do agente no âmbito do campo social no qual está 
inserido. 
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prática formal feita no CEBB. Ela afirma que se não tiver saúde, não vai poder sentar em lótus 

pra meditar, pra transformar sua mente e trazer benefício para os seres. Halima explica o 

processo: primeiro ouve os ensinamentos, medita e depois muda ação no mundo.  

Bernadete faz duas horas diárias de meditação pela manhã, momento propício para 

poder perceber o estado de mente e treinar suas emoções e pensamentos desde o começo do 

dia. Ela nos conta que com a disciplina meditativa aprendeu a lidar com o corpo também.  

Ângela associa Budismo à prática, a todo momento, e diz que a mudança maior foi o 

ganho interno, pois trabalha seus sentimentos. Diz que pratica o corpo e a mente com 

meditação diária, pois o trabalho com o corpo permite que ela permaneça em meditação. 

Desta forma, ela busca sintonia entre corpo e mente.  

Outro exemplo é André, pra quem as transformações na mente afetaram seu corpo. Ele 

faz o ngondro, que é uma prática Vajrayana realizada no Gonpa. Ele tem trabalhado com dois 

métodos específicos, o Mahayana (Shamata e Prajnaparamita, no CEBB) e o Vajrayana (Maha 

Yoga, no Gonpa), pois pra ele pessoalmente essa combinação foi complementar e muito 

eficiente.  

Milton relata que com a meditação, passou ter a consciência das emoções, não tem 

mais medo, está mais tranquilo, sossegado, não se perturba tanto com coisas externas. Entende 

que da mesma maneira que cuidamos e limpamos o corpo, devemos limpar a mente meditando 

todo dia: “[...] corpo, mente, emoção e paisagem são inseparáveis”. Vários conceitos 

aglutinados ao longo de sua trajetória se juntaram: alimentação equilibrada, rejeição a 

remédio, cuidado com corpo e mente. Ele menciona que passou a perceber a ligação e a 

coerência entre os ensinamentos. 

Márcia começou a fazer Ioga para melhorar a meditação, para poder sentar em lótus e 

melhorar a energia do corpo. Considera saúde como parte do caminho pra cuidar da mente e 

das emoções. Para ela, as pessoas não são rígidas e o corpo é instrumento de prática que, se 

estiver limitado ou doente, dificulta a meditação e assim a mente fica doente também. Conta 

que a mente foi melhorando. Cuida da alimentação, pacifica emoções, faz Ioga, medita. as 

ações, corpo, fala, e mente, senta em silêncio pra meditar e superar impulsividade e 

responsividade, silenciar, muda o ritmo. Cabe ressaltar a visão dela de que tendo autonomia 

dentro dessas práticas, “somos terapeutas de nós mesmos”.  

Marinei afirma que por sempre ter sido agitada, buscou o Tai-chi pra fazer meditação 

com movimento, e depois começou a meditação silenciosa. Ela acredita que o ensinamento 
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budista essencial se baseia em praticar o bem, não praticar o mal e conduzir a mente, evitando 

fazer coisas erradas com o corpo, a fala e a mente. 

Conceyção começou a fazer meditação no CEBB para acalmar energias e 

pensamentos; acredita que os ensinamentos, vastos e profundos, mudam seus pensamentos. 

Com a meditação, Conceyção transforma a motivação do dia para trazer benefício para os 

seres. Sempre fez Ioga e tenta conciliar tempo com atividades físicas que fazem bem à saúde. 

Gabriel entende que tudo é projeção da mente, então trabalha com essa idéia na meditação. 

Não vê sua prática de meditação diária como uma disciplina rigorosa, pois naturalmente se 

sente melhor e as coisas ficam mais leves, sutis.  

Apesar de o curso de meditação no CEBB ter uma estreita ligação com a doutrina 

budista (como sugere o caminho óctuplo, a quarta nobre verdade proferida por Buda, sobre a 

importância da meditação), há uma distinção entre a procura pela prática “terapêutica” 

meditativa e a procura direta pelos ensinamentos nomeadamente “budistas”. Essa idéia pode 

ser ilustrada pela fala do facilitador Bruno. Ele foi o fundador do CEBB com o apoio do Lama 

Samten e é dono e administrador da academia Espaço Holístico que funciona “junto” com o 

CEBB na realização de cursos, palestras, eventos etc., ligados ao CEBB, ou seja, partcipa da 

condução dos dois espaços.  

Quando perguntado na entrevista sobre o curso que as pessoas geralmente procuram no 

início, Bruno respondeu: “Acho que é mais a meditação que chama. Então se eu chamo um 

curso de introdução de meditação, eu tenho essa noção, eu faço isso. Se eu faço um curso de 

introdução ao Budismo, tem procura também, mas a introdução à meditação tem mais”. 

Depois, eu perguntei: “Por causa da vinculação com a religião, existe preconceito?”. E ele 

respondeu ”É, tem um pouco de preconceito. Mas a meditação não, aí as pessoas vêm, 

conhecem e vêem que é uma abordagem diferente, que não é como uma [...] evangelização, 

como ocorre no Budismo Terra Pura”.  

Por outro lado, Liliam comenta que não consegue se concentrar pra fazer meditação 

sozinha, então prefere fazer meditação em grupo. Nas palavras de Marinei: 

 
(...} até a linguagem é difícil, e também ficar naquela posição sentada, 
pra mim não dava. [...] no começo você não entende nada, e a 
meditação é muito difícil. Eu até hoje não sei meditar. Não adianta 
você sentar lá e pensar que é isso e pronto. Exige muito de você no 
começo [...]. A gente estuda Budismo, a gente estuda como Buda 
ensinou, o que é importante pra ser um Bodisatva, como é que a gente 
pratica. Mas a meditação em si é muito difícil.  
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 Para as duas, a meditação não é a base da compreensão dos ensinamentos, pois, pelas 

dificuldades do método meditativo, elas acabam focando o estudo dos livros, a 

acompanhamento de palestras e as discussões em grupo, que para elas caracterizam a 

compreensão dos ensinamentos de uma maneira mais lógica e racional.  

Contudo, para a maioria, a centralidade da meditação se deve a importância de um 

método para compreensão e realização dos ensinamentos, em que aparece uma disposição em 

conectar mente (espírito) e matéria (corpo). É possível perceber que aproximação entre 

espiritualidade e práticas corporais mobiliza uma visão integradora entre o mundo interior e o 

entorno, com implicações relevantes para um ethos ambiental e social.  

Uma vez mais, preceitos e práticas buscam coerência, pois buscam traduzir 

consequências para o cotidiano de cada um e dos outros, além de ter efeitos sobre o corpo e a 

saúde, a relação com o meio ambiente, o corpo, o consumo, a dieta etc.. Dos 12 entrevistados, 

6 já mantinham hábitos alimentares naturalistas ou vegetarianos, dentre eles Bernadete, 

Bruno, Márcia, Leila, Halima e Conceyção.  

Márcia e Bruno mencionaram que a atitude “saudável” e alimentação mais natural 

estavam relacionadas a um cuidado com o corpo e a energia. Os cuidados que Márcia tomava 

com a saúde já funcionavam antes do Budismo: parou com carne, refrigerante, evitava doces; 

a prática do darma só reforçou. Com a prática procura ser mais natural, usa homeopatia, 

naturopatia, acupuntura para harmonizar. Bruno também conta que sempre foi "natureba". 

Come pouca carne por saúde, evita condimento, tenta comer mais natural para não atrapalhar 

a prática, pois a alimentação interfere na energia. Já praticava Tai-chi e medicina chinesa. 

Antes do Budismo seus hábitos já estavam funcionando e afirma que “tudo se mistura ao 

longo do tempo”.  

Conceyção já era vegetariana, leu sobre naturalismo, energia dos alimentos, Ramatis, e 

então seu hábito alimentar se encaixou com preceitos do Budismo. Leila também conta que 

sempre teve alimentação equilibrada, saudável, não come carne, procura se alimentar de 

“legumes, verduras, saladas, arroz, feijão”.  

Bernadete já tinha uma atitude naturalista e ecologista, presente inclusive na sua 

atuação profissional como eco-designer, mas segundo ela, “o Budismo requalificou suas 

atitudes”. Halima sempre foi vegetariana, mas coloca que não havia um motivo nobre para sua 

escolha, mas apenas porque não gosta de carne. Para as duas, o Budismo influenciou na 

percepção que elas tinham sobre os seres vivos, pois passaram a ver a vida com compaixão e 

equanimidade.  
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Bernadete e Halima contam que a motivação para parar de comer carne antecedeu o 

contato com o darma. No entanto, nota-se nas suas falas que houve uma reavaliação do 

propósito de se cuidar da alimentação e da importância do olhar sobre a natureza e sobre as 

diversas manifestações de vida, a partir da motivação de se beneficiar todos os seres.  

Da outra metade, nenhum deles radicalizou os hábitos alimentares, apesar de terem 

diminuído a quantidade de ingestão de carne e incluído outros alimentos na dieta diária. 

Marinei diz que sua alimentação mudou: come mais verdura, clorofila, soja, mas não pretende 

parar com a carne. Contudo vale ressaltar que se não mudaram pra uma dieta vegetariana 

radical, eles incluíram alimentos mais “saudáveis e naturais” em seus cardápios.  

De maneira geral, a finalidade de se manter hábitos corporais saudáveis é melhorar a 

condição da prática de meditação. Além disso, o Budismo ampliou a conscientização com a 

natureza e com diferentes formas de vida. A percepção da vida de seres sencientes e da 

natureza, sob o olhar equânime e compassivo de quem aspira o ideal Mahayana, está ligada a 

visão cosmológica budista baseada na lei de causalidade e interdependência implícita nas 

falas: “o Budismo respeita os seres vivos e sencientes”, nas palavras de Marinei. Ela vê nesse 

sentido uma interação do Budismo com a natureza. Ela percebe o Budismo próximo ou 

interagindo com a natureza. Ela acredita que os efeitos dos atos são universais pra natureza e 

pra humanidade e destaca que há interdependência nas ações do homem. Menciona seu 

engajamento com ação comunitária; conta que procura usar sacola retornável e recicla lixo, é 

econômica com alimentos. 

Milton se tornou mais consciente com a alimentação, experimentou a motivação de 

beneficiar outros seres sendo vegetariano, mas hoje come carne, só diminuiu. O facilitador 

Gabriel também evita carne, mas sem radicalizar sua dieta. Na entrevista com André, ele 

relata que diminui carne na alimentação naturalmente, que evita condimento, açúcar, 

estimulantes, e come mais verdura. Angela também busca alimentos que sustentem a prática, 

mas natural, diminuiu a carne. Liliam diminuiu carne na alimentação, mas não pretende parar, 

pois associa o vegetarianismo à cultura Tibetana. 

Em relação a serviços médico-terapêuticos, Liliam mencionou que não procura 

medicina convencional e tampouco toma remédios. Fazia tratamento de Iridologia com 

naturopata Dr. Pedro no Espaço Holístico. Já Milton explica que já não usava tratamento com 

alopatia pra sua família: pratica homeopatia, iridologia e acupuntura. Parou de fumar 

definitivamente por iniciativa própria, através de um ensinamento do Lama.  
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É visível uma busca pela harmonia entre as dimensões interiores (corporais, mentais e 

espirituais) e o entorno, através de métodos ascétIcos. A mudança de habitus (relacionados 

com o cuidado com o corpo, com alimentação e consumo de produtos e serviços e com a 

espirititualdade) é informada por uma visão holística, integradora do todo em que corpo, 

mente, emoção e paisagem são inseparáveis. Neste sentido, o Budismo vai em direção oposta 

ao cristianismo. Não é por acaso que há uma busca de diálogo entre uma ciência crítica 

ocidental e as lições do Budismo sobre a natureza.  

 

5.4 Questões voltadas à sociabilidade :relação mundana, ética econômica e ética social 

As entrevistas apontam para uma profunda transformação do ethos em relação ao 

entorno, aos valores e a uma redefinição da consciência sobre consumo, hábitos sadios de 

alimentação, tolerância ao outro. Por outro lado, a mudança de visão de mundo sobre si e os 

demais é sempre reforçada pela necessidade de interações sociais e comunitárias (sanga, 

CEEB) e um “dar o melhor de si” nas relações com os outros. É possível perceber o esforço de 

traduzir os ensinamentos em prática, como um resultado de uma mudança de consciência 

(com meditação, retiros, estudo de mestres budistas).  

Quando perguntados sobre como os ensinamentos budistas influenciam o 

relacionamento familiar e com pessoas mais próximas, a maioria frisou que a forma de ver as 

pessoas e de se relacionar com elas mudou para melhor, pois eles se tornaram menos 

responsivos e impulsivos e refletem mais sobre as ações e as consequências de suas ações 

através do auto-controle, mudando o entorno. Por exemplo, André, Conceyção, Leila, Marinei 

e Marcinha comentaram que sua relação com a família, antes conflituosa, agora está melhor 

porque tentam entender a visão do outro com uma perspectiva menos responsiva e mais 

tolerante.  

Márcia, desde o primeiro retiro do Lama, se comprometeu a tentar se harmonizar 

primeiro com a família, com quem tinha mais conflito, para depois aplicar no trabalho, com 

amigos etc, “para ter coerência”. Acredita que as nossas ações formam uma cadeia maior de 

relações. Passou por conflito na profissão de arquiteta e virou instrutora de Ioga, abriu uma 

escola e “pacificou tudo”.  

A idéia de transformação do ethos em relação ao entorno fica claro nessa passagem no 

relato de Márcia. De acordo com ela, com a meditação surge o observador que breca a 

impulsividade e faz refletir sobre a motivação e as consequências das ações, constantemente 
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operando: "cuide das suas ações quando ninguém está olhando". Tudo se torna meio de 

prática: o princípio do darma é o mesmo, não muda, o que muda são as circunstâncias.  

De acordo com as falas pode-se observar um enfoque sobre tolerância e relações mais 

harmoniosas com as pessoas mais próximas. De acordo com André, a meditação não tem um 

fim em si mesma, pois a prática não é só meditar, acontece no calor do acontecimento, no 

cotidiano. Sendo assim, não faz sentido falar em uma divisão entre vida cotidiana e prática do 

darma. Pra ele, a prática transforma sua maneira de ver e se relacionar com as pessoas. O 

Budismo o ajuda a ser uma pessoa melhor e através da prática do Prajnaparamita amplia a 

visão e o entendimento das cosias. Considera o Budismo um caminho bem pessoal. É contra 

pregação missionária, pois isso só leva a conflitos. Ele mantém uma posição mais ativa só 

com pessoas que aspiram estudar e que buscam o Budismo. Na política vê posições 

ideológicas marcadas por conteúdo interno negativo e disputas pessoais.  

Halima comenta que antes suas emoções eram automatizadas, depois a auto-

transformação é sutil, muda a maneira de se relacionar. Tenta se observar e aplicar os 

princípios, evita falar de Budismo: muda ação, evita o discurso. Usa a fala para enriquecer o 

entorno. Mostra uma preocupação com preceitos de cuidado com fala, mente e corpo, na 

aspiração de trazer beneficio para os outros. Assim como André, pensa que a verdadeira 

prática acontece no cotidiano, pois o caminho do Bodisatva é a ação no mundo. No CEBB a 

prática é formal, apenas. Em todas as esferas da vida vê tendência a ter influência mais 

positiva. 

Leila faz preces e medita diariamente pra levar pro cotidiano o compromisso de estar 

“conectada a todo momento”. Acha que não adianta ler nem fazer prostração se não praticar 

no dia-a-dia. Tenta trazer os ensinamentos pra vida, no relacionamento com as pessoas, 

interiorizando-os e se acalmando, sendo menos responsiva. Percebe progresso nesse sentido. 

Quando se melhora a si mesmo é bom pra todos. Ela se coloca no lugar do outro com 

acolhimento, apaziguamento (cita exemplo de reconciliação na familia).  A partir da sua 

experiêcnia como professora de francês, professor ali na frente (da turma) pode influencias as 

pessoas, pois suas aulas são também uma prática. Modifica o entorno, levando coisas boas e 

alegria pros seres. Procura olhar tudo com bondade e mudar tudo. A sanga a acolheu e dá 

sentido às suas atividades, precisa da vida espiritual e não só trabalhar. 

Gabriel mudou sua percepção de mundo. Amenizou seus conflitos internos, ficou mais 

tolerante, acolhedor, julga menos. Percebe que depois de resolver seus próprios conflitos, 

pôde abrir sua energia pra outras coisas. Mudou a relação na família, com as pessoas na 
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faculdade, com a namorada. Passou a participar mais de atividades coletivas. Citou sua 

afinidade com medicina social. Em sua opinião, o darma está presente no engajamento social 

e na cidadania. Quando se aproximou da sanga, viu interesses em comum, percebeu 

envolvimento social e ambiental. Ele relata que pra ele os laços e teias protegem e dão 

nutrição. 

Milton define que a realidade é uma projeção da nossa mente, então a solução dos 

conflitos é na mente e não "lá fora" no outro. É possível mudar o mundo com a mente boa e 

olhar positivo, através da meditação, pois há a motivação de se agir melhor no entorno. Ajuda 

para os outros não pode ser só material, pois todos precisam de condições pra parar, olhar a 

própria mente e nas emoções para se liberar do sofrimento e alcançar a tranquilidade e auto-

controle. 

Bernadete considera que sua “ética já era legal", já era generosa, o Lama só a 

requalificou. O Budismo muda seu modo de ver o mundo, tem vontade de modificar o 

entorno. Tenta manter motivação pura, traz os ensinamentos e pratica na vida, fez voto pra 

ajudar os outros, evita gerar dificuldades com suas ações. Mudança interna começou mudança 

externa, sua busca pela felicidade afetou seu comportamento, afetou o entorno. Mas ela 

acredita que ninguém, nem Buda, pode ser salvador do outro.  

Na família em casa, no trabalho, e com seus alunos, Bruno enxerga mudanças na forma 

de se relacionar: tenta se colocar na situação do outro, enxerga os conflitos com outras 

perspectivas, no esforço de construir relações mais harmoniosas. Pessoas chegam  com 

perturbações, dificuldades. Como professor e instrutor de Tai-chi, tenta transmitir algo 

positivo, ensinar auto-controle. Sempre convida seus alunos pra meditação, procura divulgar a 

abordagem do Lama através de outras práticas (que não a budista), pois pra ele todos podem 

meditar, sem ser budistas. 

Angela entende que, além de estudar, tem que praticar, observar a motivação do dia, 

movimentar a alegria interna em direção às pessoas, inserindo a prática no presente. Trocou de 

emprego, virou instrutora de Ioga. Acredita que atitudes individuais ganham dimensão 

coletiva, pois modificam o todo, o grupo passa a ter ação diferente, como na metáfora do fio 

de contas. O convívio com as pessoas mudou com o sentimento de acolhimento. Seus amigos 

se restringem mais à sanga.  

Conceyção pôde entende melhor outras religiões e a Umbanda, estudando o darma. 

Com o Budismo, as pessoas vão amadurecendo, buscam entender o ponto de vista do outro e 

aliviar conflitos com a família. Acredita que suas ações têm efeito nas pessoas, tenta 
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influenciar os outros na separação do lixo de forma ecológica, acolhe cachorros das ruas. 

Apesar das individualidades, tenta se harmonizar com as pessoas.  

 Liliam procura praticar os ensinamentos budistas no seu trabalho voluntário no 

Instituto Paranaense de Cegos, de forma a encaixar suas atitudes ao que aprendeu. Ela age 

mais no âmbito da família e na sanga das crianças, no CEBB Está mais calma, mais 

observadora. O darma está presente em tudo, aplicado, pois muda o olhar sobre o mundo..  

Marinei procura seguir preceitos budistas de não fazer coisa errada com o corpo, fala e 

mente. Sempre teve consigo a aspiração de sobrepor a tudo o ideal de amor e humanização: 

“Uma coisa que eu aprendi é que toda vez que você tira pra dar pro outro, aquele espaço, ele 

cria uma energia, e ele vai ter uma outra coisa boa”. Voluntária no Instituto Paranaense de 

Cegos, ela procura difundir a cultura de paz e também dá ensinamentos budistas e de valores 

para crianças na sanga do CEBB. Quer ser uma pessoa boa, agir na sociedade, mudar a 

realidade pra pessoas serem felizes.  

Diante desses depoimentos, é possível afirmar que a conduta na vida cotidiana 

(mundana) é informada pelos resultados obtidos com internalização e pragmatização do 

darma. São as práticas espirituais que orientam uma ética econômica e social e que dão 

sentido para a vida cotidiana.  

Halima conta que tem menos necessidades (materiais) e se sente mais rica, com mais 

simplicidade e menos luxúria. Márcia afirma que com os retiros, simplificou o consumo, as 

necessidades, a vinculação com a sociedade, evita prestações, não usa cartões, evita 

compromissos de longo prazo, é autônoma, pois planejou sua vida para fazer retiro a qualquer 

momento. O que tira a paz na meditação é o cotidiano.  

Conceyção diz que seus impulsos para o consumo diminuíram, evita extravagância, 

mas acha que consumo e compra geram bens para a sobrevivência de outras pessoas. Liliam 

conta que nunca foi muito consumista, e que como professora já tinha uma consciência, 

tratava com as crianças do meio-ambiente, do consumismo, falava da cadeia de ações, porém 

conta que agora avalia mais. Já Milton diz que como sempre consome o que ganha, porém 

agora não cria expectativa nem tem ansiedade. 

Observa-se nos depoimentos a reavaliação de uma ética econômica orientada para o 

consumo, com a preocupação de se atentar para valores interiores, em detrimento de práticas 

mundanas sem significado para a busca espiritual.  

Termos como “bom coração”, “compaixão”, “motivação de levar benefício a todos os 

seres” e “acolhimento” foram recorrentes, o que evidencia uma preocupação clara com uma 
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moralização da conduta (através do cuidado com corpo, fala e mente) não só no compromisso 

de estabelecer relações positivas com os outros, mas também evitando lhes trazer dificuldades. 

Não realizam suas atitudes aos olhos de um deus, mas eles próprios cuidam das suas próprias 

ações.  

 

5.5 Questões ligadas ao ethos institucional dentro do CEBB 

  De acordo com as falas, a plena realização dos ensinamentos e a habilidade de 

simplificar o darma em linguagem racional e aplicável para a vida, conferem ao Lama Samten 

a legitimidade para transmitir o darma, pois torna vivo o ensinamento na vida das pessoas. 

Para Conceyção, Bruno e Márcia, o Lama seria o grande modelo de facilitador e ao mesmo 

tempo o fator de agregação da sanga. É visível nas palavras de Bernadete, Halima e André 

uma confiança e entrega aos ensinamentos propostos pelo Lama. Os facilitadores vêem nele a 

figura de um mestre libertário que apenas mostra o caminho, “aponta o dedo” para a auto-

realização, mas cabe ao praticante segui-lo. 

Para Bernadete, Lama Samten é um mestre libertário, um líder que requalifica as 

pessoas, distribui habilidades de cada um dentro do grupo. Tem fala simples, didática, lógica e 

seus ensinamentos entraram direto em sua vida. O Lama só reproduz e simplifica as palavras e 

os ensinamentos do Buda de 2500 anos atrás, mas que ainda são atuais. Lama tem programa 

de ensinamentos sistematizados, dirigidos para facilitadores, pra que eles tenham condições de 

auxiliar os outros, a partir do voto de Bodisatva.  

Halima explica que no começo o nível cultural do Lama chamou sua atenção, por ele 

ser físico. Desde o princípio ele respondeu a todas suas indagações que ela podia ter, através 

do darma. Na sanga, ele reconhece as habilidades de cada um. Para ela, todos contribuem sem 

nomeações, espontanemente, sem exigência.  

André tem conexão forte com Lama Samten, ele o considera seu guru, uma figura 

definitiva no CEBB, pois tem a realização.  Lama prescreve um sistema de ensinamentos para 

os facilitadores para estes ajudarem a estabilizar o grupo. Eles ajudam quem está começando, 

são praticantes leigos, mas não substituem o Lama.  

Conceyção diz que sua conexão com o Lama aumentou seu vínculo com o CEBB, pois 

ele traz integração, é magnético e tem energia. Gabriel reconheceu em Lama Samten um tutor 

espiritual, mestre que antes não tinha achado. Quando viu ligação, se sentiu motivado. Já para 

Marinei e Liliam o referencial é o Bruno (“é um expert, confiável e autêntico”).  
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Para Bruno, o Lama é o grande facilitador, pois tem realização e vivência, torna vivo o 

ensinamento: “Integração é quando o Lama está lá”, traz energia.  Sua habilidade é a 

linguagem acessível, que propicia o diálogo com qualquer público, pois traduz o Dalai Lama 

de forma simples e transforma aquilo em prática de forma que faz sentido na sua vida. Além 

disso, o Lama busca acentuar a habilidade de cada um.  

A história do CEBB é paralela à trajetória de Bruno. Diante de uma sanga já 

constituída em Curitiba, mas ainda incipiente, foi ele quem formalizou em cartório a 

existência do CEBB, com vistas à vinda do Dalai Lama em 99. Sob a orientação do Lama 

Samten, montou o CEBB em Curitiba baseado no modelo do CEBB de Viamão - RS. Ele 

acompanhou as mudanças de abordagem de Lama Samten e conta que quase dissolveu o 

CEBB pra montar um Chagdud Gonpa: 

  

Mas nós pensamos: não, nós não queremos, a gente quer continuar com o 
CEBB. Aí surgiu uma cisão e foi aí que surgiu o Chagdud Gonpa. O Chagdud 
Gonpa partiu do CEBB, depois teve o Centro Zen que também partiu do 
CEBB, e agora tem o Budismo Theravada que a gente tá junto. 

 
Hoje em dia, há uma ênfase no estudo do Budismo Tibetano com o Lama. Conta que 

teve grande afinidade com o Lama por sua abordagem a partir da ciência, da meditação e da 

explicação através do Prajnaparamita (lucidez), pra ele a mais importante. Aqui, Bruno 

demonstra que possui uma conexão maior com a filosofia, meditação e estudo do que com a 

cultura, com a parte ritualística ou religiosa tibetanas, fazendo contraponto à ênfase dada no 

Gonpa. Mesmo sendo grupo de leigos, o CEBB é reconhecido como instituição budista. 

No que se refere a processos de integração, Bruno, Bernadete e Márcia mencionam que 

as pessoas que geralmente procuram o CEBB buscam alguma orientação sobre como aliviar o 

sofrimento. À medida que o interesse vai aumentando, aumenta também a inserção e o 

engajamento. É interessante observar nos depoimentos como os processos de integração e o 

engajamento em tarefas se baseiam na livre iniciativa, no comprometimento pessoal e 

principalmente como são balizados a partir do reconhecimento de habilidades pessoais 

específicas, desenvolvidas dentro da própria prática do darma. O aspecto de reconhecimento 

das habilidades de cada um pelo Lama deu espaço para que cada um ajustasse sua maneira de 

atuar no CEBB aos conteúdos com que têm maior intimidade. Isso mostra que as relações de 

autoridade e de poder nas práticas instituídas são informais ou imperceptíveis, sem a 

necessidade de nomeações ou divisão de tarefas de forma hierárquica e mostra também um 

alto grau de autonomia e flexibilidade.  
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Quanto à participação na sanga, Milton fala que entre eles não funciona a lógica do 

mundo corporativo, do trabalho, pois há o aspecto de mandala que permite a participação de 

todos de maneira que as habilidades pessoais ganham espaço. Como condutor de prática, 

Milton entende que as pessoas que procuram os cursos se atraem pelo CEBB por ser um 

ambiente livre, sem obrigações. André também compreende que não existe forma hierárquica 

de entrar no darma, a integração acontece de acordo com o interesse da pessoa.  

Bernadete, ao falar da sua trajetória, ela ressalta que pôde encontrar autonomia, 

liberdade, individualidade, independência de ritual e ausência de hierarquia, aspectos que 

inicialmente a impedia de ver o Budismo como uma religião, em grande parte devido a sua 

primeira referência de experiência religiosa com o catolicismo.  

Márcia também compreende que no CEBB a participação é voluntária, as pessoas 

doam seu tempo espontaneamente. Não encontra restrições no Budismo, todos são livres. 

Lama é o exemplo, nunca impõe nada, só sugere; e assim atrai as pessoas pro ambiente. Há 

papéis, mas não são rígidos, eles se substituem.  

Ângela, por iniciativa própria, ajuda na organização do espaço e de eventos, não lhe foi 

passado, mas participar foi sua forma de inserção, decidiu assumir responsabilidade: é a 

prática do darma no darma. Sua motivação é ajudar todos os seres. Ela adquiriu conhecimento 

no grupo de facilitadores com leitura, prática e ação. O grupo fortalece uma energia interna. 

Liliam se sente melhor no CEBB (em relação ao Gonpa) porque lá o Budismo é aberto, 

ela entende mais, separa prática de rituais, tradição e cultura tibetanas.  Budismo tem filosofia 

por trás, não é religião de adoração ou devoção. O que há é reverência e respeito pelos 

professores e Buda.  

Para Conceyção, a sanga manifesta a natureza de Buda, é seu meio de amizades, 

considera todos acolhedores os admira. Pediu pra mudar horário de condução de prática e a 

sanga foi receptiva. Ela assume apenas os compromissos que pode cumprir. Há aqueles que 

estudam mais, não se considera uma facilitadora. 

Nas falas de Márcia e Leila, pode-se perceber um expressivo vínculo emocional com a 

sanga. Leila conta que se identificou com o ambiente, com a sanga e os primeiros, contatos, 

livro, palestra, retiros, foram confirmando que ela tinha achado a sanga que procurava. 

Percebe nos encontros com as sangas do Lama uma mesma energia (seja em Viamão, no Rio, 

seja em Curitiba). É no sentimento de grupo, carinho e afinidade com a sanga que ela encontra 

alimento pra prática e grande motivação pra avançar no caminho, pois ela que dá sentido a sua 
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vida espiritual. Segundo Márcia, a sanga é uma família, um refúgio, referência, pois dentre 

eles há uma linguagem comum.   

A sanga aparece como o um elemento de base para a sociabilidade, muitas vezes 

aparece como o grupo ao qual se restringem as amizades dos facilitadores. O tempo de 

convivência, a linguagem e o conhecimento em comum, a visão sobre o mundo, os novos 

valores partilhados, a ausência de uma estrutura hierárquica, a troca de vivências vão trazendo 

unidade ao grupo, permitindo que a participação seja sempre espontânea, voluntária e baseada 

no comprometimento pessoal. 

A proposta dos ensinamentos budistas valoriza o projeto de autonomia de cada adepto. 

Se no Budismo não há hierarquia de poder pessoal e institucional, como no catolicismo, o 

Lama é a referência como autoridade espiritual, pelos dons excepcionais que desenvolve, 

através do longo aprendizado da meditação e o carisma simplificador do darma. Ele foi o 

idealizador dos CEBBs em todo o Brasil e como ele reside em Viamão, não pode estar sempre 

perto da(s) sanga(s). porém, se o Lama orienta, não substitui o que cada um deve fazer por si. 

Há uma programação independente do Lama. Ele tem um programa de treinamento 

direcionado aos membros da sanga que decidem se engajar na aspiração biodisatva, pra que 

possam continuar seu trabalho de transmissão de ensinamentos. Os facilitadores do darma 

fazem um voto formal de trazer benefícios a todos os seres, não só no contexto de condução 

de práticas e engajamento dentro do CEBB, mas também assumem um compromisso em levar 

o darma “como agentes infiltrados na sociedade”, brinca Márcia. Nas definições obtidas 

através das entrevistas, entende-se que o intuito do facilitador no CEBB é receber as pessoas 

que chegam procurando a prática e, a partir do ponto e das crenças que eles tiverem, dos 

anseios, dos interesses do iniciante, abordar o darma com uma linguagem “facilitada” e 

simples.  

Os depoimentos de Márcia, Halima e André apontam para a idéia de que não há uma 

separação entre ação do facilitador no âmbito da sanga do CEBB e no âmbito da vida 

cotidiana (no trabalho, com a família, com os amigos), pois a proposta é que possam ser 

mestres da ação em todos os lugares, de forma coerente. O intuito é consolidar uma ação 

compassiva para com pessoas, na base da ação e do exemplo, e não na forma de evangelização 

ou pregação na base do discurso.  

De acordo com Leila, o facilitador do darma ajuda na conexão e na ligação das pessoas 

com o ensinamento, através de atividades e práticas que traduzam a linguagem do darma. 

Halima diz que o Lama prescreve práticas de acordo com um roteiro pra que todos 
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facilitadores tenham uma linguagem comum. A sanga transforma os ensinamentos e age no 

mundo. Para Liliam, facilitadores precisam de orientação pra terem linguagem comum. Não se 

acha muito atuante na sanga. Para André, facilitadores conduzem grupos pra estudar o darma 

de acordo com habilidades reconhecidas pelo Lama e pra praticar no cotidiano, pois devem ser 

mestres da ação em todos os lugares. Na opinião de Gabriel, o Lama orienta, mas não está por 

lá o tempo todo, então a sanga transforma os ensinamentos em experiência. Para Marinei, ela 

entende que o facilitador primeiro aprende e depois passa; no seu caso tenta transmitir a 

cultura de paz e valores pra sanga de crianças. Milton pensa que o facilitador primeiro 

contempla e traz suas experiências; depois ajuda pessoas a ampliarem o olhar pra se livrarem 

do sofrimento, são como “o dedo que aponta”. Márcia usa a metáfora da conta e do fio pra 

falar dos facilitadores e condutores. Ela diz que eles têm profissões fora, e traduzem a 

linguagem do darma, de acordo com o roteiro do mestre que os habilitará pra isso na 

sociedade. 

 Para tentar entender em que medida os facilitadores consideram que estão diante de 

preceitos budistas e tentar perceber como cada um percebe o Budismo, foi-lhes perguntado 

diretamente “Você considera o Budismo uma religião?”. Na maior parte das respostas não 

houve respostas incisivas, para “SIM” ou para “NÃO”, mas sim pendulares e ponderadas, 

seguidas de uma reflexão.   

Primeiramente, ambos Gabriel e Ângela, que através da família tiveram contato com o 

Espiritismo, destacam o aspecto da prática budista em detrimento do caráter religioso. Ângela 

revela que não vê o Budismo como religião, mas sim como “prática o tempo todo” ligada a 

Ioga, que também vai além do estudo (filosófico). Para Gabriel, o rótulo de budista não lhe é 

apropriado, porque ele não procura uma ideologia. O Budismo é uma prática no dia-a-dia, sem 

rituais. É uma crença pessoal, é uma espiritualidade, não é uma religião oficial.  

Nas suas falas, Gabriel, André e Milton problematizam a tentativa de se definir o 

Budismo. André não acha fácil definir Budismo como uma religião e o considera um caminho 

que o ajuda a ser uma pessoa melhor e que lhe permite ter uma visão mais abrangente. Milton 

também não gosta de ver o Budismo nem como uma religião nem como filosofia, pois 

segundo ele essa visão limita a profundidade e a liberdade de não ter a necessidade de um 

rótulo.  

De acordo com Leila e Conceyção, o caráter ritualístico do Budismo faz dele uma 

religião, contudo entendem que no CEBB os rituais não são a base para as práticas. 

Conceyção compreende que o Budismo,  
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Dentro do que o Lama propõe, é uma religião, lógico, porque acompanha 
algumas práticas [...], mas a coisa fica assim mais pra filosofia mesmo, em que 
a gente ouve os ensinamentos, tem os apoios dos livros, enfim, a coisa mais 
pra psicologia também e que não envolve tanto uma prática ritualística [a 
exemplo do Budismo Vajrayana]. 

 

Na opinião de Leila, “o aspecto da religião seria a questão do ritual, apesar de eu ter 

estado em pouquíssimos, mas tem, de qualquer maneira, tem a dedicação, tem as leituras, as 

saudações, as preces. Então esse é um aspecto religioso, das preces, dos mestres”. Entretanto, 

Leila ressalva que a abertura dos ensinamentos para todas as pessoas, independente da crença 

da pessoa, o destitui do aspecto que o definiria como religião porque é aberto e acolhedor e os 

ensinamentos são para todos, sem conflito com outras crenças.   

         Na opinião de Marinei, o Budismo é uma religião, mas se encaixa mais como uma 

filosofia de vida pra que ela consiga ser uma pessoa boa. Pra ela, Budismo tem um caráter 

ecumênico e aberto que o possibilita o diálogo com outras crenças. 

Nas palavras de Liliam: “É uma religião, ele é, eu acho. É uma filosofia, como toda a 

religião tem uma filosofia por trás”. Em sua opinião, qualquer um pode praticar esses 

princípios, mas como não é uma religião de adoração a deus, é tida como não-religião, 

tomando-se como referência o catolicismo. Comenta ainda que no CEBB pratica-se Budismo 

Tibetano (diferentemente do Gonpa) de uma forma mais aberta, não é tão rico em rituais e 

nem na cultura do país e é justamente com essa característica que ela se identifica no CEBB. 

Para Bruno, Márcia e Bernadete, o Budismo é uma religião na medida em que 

possibilita uma conexão, um religare. Bruno diz que no sentido da palavra religião – religare 

- considera o Budismo uma religião, mas não uma religião formal como a estrutura da Igreja 

Católica. Ele teve afinidade com a filosofia, com a prática, com a meditação e com o estudo, 

mais do que com a parte religiosa e ritualística. 

 Para Bernadete, considerando sua experiência, sua prática e do seu estudo, não vê 

Budismo como religião. No entanto, diz que pôde se reconectar com algo superior e é nesse 

sentido do religare que ela enxerga no Budismo uma religião.  

Marcia prefere o termo “caminho espiritual” ao termo “Budismo”, mas o considera 

como religião. Em seu primeiro retiro, o Lama falava do compromisso do caminho espiritual 

em beneficiar outros seres, como um método pra ela se conectar, se engajar, mas pra ela, antes 

esse caminho era pessoal, pra melhorar a si mesma.  
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Para Halima, o Budismo estava associado a uma filosofia no começo, contudo, da 

mesma forma que pra Márcia, ela vê como uma religião na medida em que há o 

reconhecimento e o compromisso em seguir com confiança um caminho espiritual verdadeiro 

que faça sentido. 

De acordo com as respostas obtidas, o Budismo não se constitui como uma religião, na 

medida em que não está formalmente ligado a uma estrutura hierárquica institucionalizada, 

nem a uma doutrina baseada na adoração a um deus extra-mundano, nos moldes de religiões 

cristãs. Não há, por parte dos condutores de prática e dos facilitadores, um esforço para tentar 

reproduzir sistematicamente a cultura e os rituais culturais do Budismo Tibetano. No CEBB a 

prática do Budismo está aberta pra pessoas de outras crenças, é adaptado ä cultura ocidental. 

Eles entendem que os ensinamentos “servem” para todos, pois são “facilitados”, ou seja, são 

traduzidos e ressignificados no contexto do CEBB, com o propósito de atender praticantes 

leigos que aspiram seguir com certa autonomia um caminho que os “(re)conecte” 

espiritualmente, no sentido do religare.  

Os objetivos das práticas são transformações interiores que ganham sentido na vida 

cotidiana, através do processo que envolve visão, meditação e ação no mundo, para se avançar 

no caminho espiritual. A interiorização de valores como compaixão e acolhimento tem 

consequências para uma mudança de consciência existencial, de si e dos outros, um retorno à 

origem unificada do todo, a uma mente cósmica e única. E é nesse sentido que eles vivenciam 

experiências religiosas. 
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6 Considerações finais 

 

As questões iniciais que me levaram a realizar este trabalho estavam relacionadas à 

visão de que as pessoas que seguiam o Budismo no CEBB eram informadas por valores 

diferenciados, que mantinham um conjunto de costumes inserido num circuito de práticas 

específicas (com por exemplo iridologia, acupuntura, meditação) bastante peculiar diante da 

tradição cultural hegemônica no Ocidente. Percebi que não só a escolha religiosa (pensando o 

Budismo em relação às religiões cristãs que predominam no cenário brasileiro) mas também 

suas preferências alimentares ligadas ao naturalismo e vegetarianismo, suas escolhas por 

atividades físicas como Tai-Chi e Ioga, bem como a ocupação do tempo de lazer dedicado 

principalmente à prática budista (preenchido por retiros, encontros freqüentes com a sanga, 

seja conduzindo prática, seja fazendo reuniões de estudo, presença assídua em palestras de 

mestres), os diferenciava do cenário sócio-cultural padrão.  

A princípio considerei que suas motivações para seguir essa religião oriental podiam 

estar diretamente relacionadas com preocupações filosóficas e culturais que incluíam 

percepções mais profundas sobre o meio-ambiente e a sociedade, em congruência com o 

pensamento holístico budista. De fato as entrevistas evidenciam que os princípios budistas que 

norteiam a prática dos facilitadores realmente têm conseqüências para um modo mais 

agregador de entender a interação homem e natureza. Contudo, a condição de aceitação do 

Budismo não se resume simplesmente a esse aspecto e ele nem é o mais importante. Ao longo 

do trabalho, foi ficando claro que o fenômeno da inserção do Budismo no contexto do CEBB 

é uma tradução de fenômenos culturais mais complexos, conectados com os processos de 

globalização dos estilos de vida, em resposta a outras constelações de eventos da modernidade 

tardia. 

Em pouco menos de meio século, diversas mudanças sociais e culturais que têm como 

bojo a globalização vêm confrontando a tradição cultural do ocidente moderno com modelos 

alternativos de estilos de vida, de valores éticos, de avaliação dos propósitos do consumo 

material, de relação entre sociedade e natureza e de maneiras diversas de se lidar com a 

espiritualidade. Em meio a uma crise de paradigmas, a globalização vem impondo novas 

possibilidades, e novos ethos emergem como desafios à ética econômica hegemônica.  

Os resultados obtidos pela pesquisa permitem afirmar que a adoção do Budismo como 

um modo de vida pode ser entendido como o resultado de uma luta por emancipação pessoal, 

social e cultural. Os adeptos do Budismo valorizam a qualidade de vida e uma relação 
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harmoniosa com a sociedade, em detrimento de valores de riqueza e de bem-estar material, 

que deslocam a orientação da vida de uma ética econômica instrumental para uma ética 

existencial não-material. Um dos elementos de forte apelo que chama atenção de novos 

adeptos para o Budismo está a bandeira levantada por mestres budistas que professam a 

possibilidade de se aplicar sistema de ensinamentos como, senão uma resistência ao modus 

vivendi ocidental, ao menos como uma maneira de aliviar o sofrimento a ele intrínseco, 

através das transformações interiores que o praticante convicto vivencia.   

No entanto, vale ressaltar que a acomodação do Budismo Tibetano em ambientes 

culturais bem diferentes de seu lugar de origem gera importantes conseqüências culturais para 

o processo de sua recontextualização. A tese de Smith e Novak e Baumann de que o Budismo 

tenha passado por uma modernização e se globalizado ao chegar ao Ocidente se confirma 

quando pensada no âmbito do CEBB. De fato, no contexto CEBB há uma ênfase na 

meditação, na liturgia, na abordagem instrumental e pragmática e na compreensão 

racionalista, deixando em segundo plano aspectos culturais, devocionais, ritualísticos ou 

folclóricos, próprios do Budismo tradicional. Apesar da grande influência de Lama Samten na 

coordenação do CEBB, (ordenado por uma mestre tibetano, Chagdud Tulku Rinpoche), o 

espaço é uma instituição mantida, dirigida e freqüentada por praticantes leigos que procuram, 

sobretudo, cursos de meditação. O ambiente do CEBB permite o encontro e o diálogo com 

outras tradições além da atualmente enfatizada por Lama Samten, (a escola Mahayana com a 

abordagem Prajnaparamita), por oferecer cursos de meditação das tradições Theravada e 

Zazen e receber monges e mestres de outras escolas em eventos. 

Com efeito, a maneira como o sistema budista foi recebido e ressignificado dentro do 

CEBB está diretamente relacionada com o tipo de estratégias e anseios espirituais a que ele 

veio responder. Nos depoimentos sobre a trajetória de vida dos facilitadores havia sempre uma 

inquietação no sentido da busca espiritual por um sentido existencial frente a um mundo 

fragmentado e racionalizado.  

De maneira geral, as narrativas se caracterizam por uma insatisfação com os dogmas 

católicos, a contradição entre a moral e a conduta de representantes religiosos, a falta de um 

mestre que tivesse a verdadeira realização, divergências e paradoxos sobre aspectos 

doutrinários, insatisfação com a hierarquia e rigidez de outras religiões. Eles contam que 

viram na prática budista um coerente método instrumental e pragmático de lidar com seus 

problemas e conflitos pessoais.   
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Percebe-se pelas entrevistas que o Budismo, tendo como referência a visibilidade da 

principal causa do líder Tibetano Dalai Lama, é associado às noções de paz, não violência, 

tolerância, justiça e à defesa de princípios universais que dizem respeito a toda a humanidade. 

A fala dos entrevistados indicou ainda que é possível articular a filosofia budista com outras 

orientações religiosas sem que haja conflito, ou seja, indicou que ao invés de angariar fiéis 

exclusivos, ela permite a compatibilidade simultânea com outras crenças, abrindo o Budismo 

para o diálogo com outras tradições espirituais.   

Num primeiro momento, o aspecto que atraiu o interesse da maioria dos entrevistados 

pelo Budismo foi a abordagem intelectual sofisticada, articulada com práticas espirituais que 

dão novos significados às dimensões do espírito e da mente. O Budismo busca fazer uma 

junção entre razão e emoção e desenvolve mecanismos mentais e emocionais muito 

sofisticados, um verdadeiro exercício de tomada de consciência sobre diversos níveis da 

realidade do mundo e da subjetividade.  

A disciplina meditativa é central na prática como meio de treinamento para harmonizar 

e integrar as dimensões interiores (espirituais, mentais e corporais) e sua prática é o grande 

diferencial do Budismo em relação às religiões ocidentais. Em sua essência, a preocupação 

primordial do sistema budista é o alívio e a liberação do sofrimento humano (produtos do 

apego a uma identidade egoísta) que só pode ser alcançada através do auto-conhecimento ou 

a através da mente de cada indivíduo, pois a pessoa dominando a si mesma passa a dominar 

as situações, a partir do controle dos processos de pensamento, desejo e ação..  

Muitos buscam também nas palestras de grandes professores, nos livros e nos estudos 

em grupo um apoio para ajudar na compreensão dos ensinamentos, mas fica claro que o 

caminho budista do auto-aperfeiçoamento só pode ser trilhado através da vivência individual, 

em que, por meio da contemplação, o ensinamento se torna vivo. O professor espiritual apenas 

faz a mediação entre o darma e o aluno, assim como na metáfora do “dedo que aponta” o 

caminho.  

A idéia da “auto-liberação” torna desnecessária uma estrutura de hierarquia, baseada 

numa liturgia que contenha alguma revelação fundamental, pois os praticantes são seus 

próprios oficiantes que acionam seus próprios recursos interiores para seguir o caminho, ou 

seja, qualquer um passa a ter o potencial de budeidade. A ausência de autoridade no Budismo 

se deve ao entendimento de que cada um deve empreender sua própria busca religiosa por 

uma investigação racional, com intenso esforço pessoal, auto-estímulo e iniciativa, sem 

mediações hierárquicas. Nesse sentido, a valorização da autonomia do indivíduo também 
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favoreceu sua aceitação cultural no Ocidente, caracterizado pela ideologia da liberdade 

individual.  

Assim, o ethos budista engendra um novo padrão de valores: Buda era um homem e 

não um deus, com a conseqüência de que aquilo que um homem fez qualquer outro pode 

fazer. O Budismo nega a existência do Deus cristão, pessoal e onipotente e, na falta de um ser 

extra-mundando poderoso com a capacidade de controlar a seqüência causa-efeito, o budista 

lança os olhos pra dentro de si mesmo a fim de satisfazer às suas necessidades espirituais.  

Porém, ao contrário de um auto-centramento, as narrativas mostraram que existe a 

intenção de expandir as descobertas interiores. Os exercícios de distanciamento do mundo e 

de auto-consciência  trazem resultados éticos que orientam uma ação no mundo, pois só assim 

os ensinamentos ganham sentido. O sistema de práticas da doutrina budista, através de um 

ethos compassivo imbuído nos ensinamentos, rege as atitudes, as realizações dentro do arranjo 

da vida e as atividades humanas, na totalidade de seus prolongamentos, não apenas sociais, 

mas também cósmicos no sentido do re-ligare. Somente os atos destituídos de egoísmo e as 

atitudes que beneficiam o bem-estar comum dão sentido ao caminho na busca da auto-

liberação do sofrimento.  

A valorização da tolerância e da cultura de paz são caminhos para se transformar o 

ethos em relação ao entorno através dos esforços para a concretização do ideal de 

universalização da compaixão, enxergando os outros como uma totalidade, um prolongamento 

de cada um. Sob esse aspecto, a doutrina Mahayana fornece base subjetiva para a ação 

mundana, à medida que se baseia na tradução de preceitos em práticas sociais, dando uma 

orientação ética pra se conduzir a vida em sociedade. A ênfase dada à tradição Mahayana nos 

estudos budistas oferecidos pelo CEBB casou com o contexto laico de lá, principalmente pelo 

fato de os facilitadores decidirem tomar o voto de bodisatva isentos da exigência de auto-

centramento e despojamento da vida mundana, elementos inerentes à disciplina monástica.  

O que diferencia o facilitador do darma de outros frequentadores do CEBB é o voto de 

bodisatva que aquele faz, selando seu compromisso de aplicação dos preceitos frente às 

situações cotidianas, sem fronteiras entre a vida profissional, familiar, afetiva e, portanto, 

social. Como visto no capítulo sobre os preceitos fundamentais da doutrina, o pragmatismo é 

o ponto crucial da cosmologia budista: a prática deve acontecer incessantemente, sem 

diferenciação das esferas da vida. Desta forma, o engajamento dos facilitadores na prática tem 

influência direta sobre a mudança de habitus empreendida, sobre o ethos participativo e 

deliberativo dentro da instituição CEBB e sobre a re-construção de sociabilidades, as três 
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categorias utilizadas neste trabalho para se compreender melhor a influência da doutrina 

traduzida no novo estilo de vida por eles adotado. As transformações que os facilitadores 

operam após a decisão pelo engajamento traduzem seus esforços em realizar os ensinamentos, 

transformando seu posicionamento frente ao mundo.  

Assim, ao resgatarmos as bases teóricas do debate sobre modernidade e globalização, 

no bojo da discussão clássica e contemporânea dos fenômenos da cultura e da religião, pôde-

se observar que o elenco das práticas sociais e dos valores espirituais que as sustentam, 

verificados ao longo desta pesquisa, não equivalem ao que Weber indicou nos seus estudos 

clássicos sobre a ética protestante. A pesquisa demonstra que o resultado obtido pelos agentes 

estudados deriva de um longo exercício de "ascese", obrigando-os a desenvolverem outro 

ethos, distinto daqueles estilos de vida hegemônicos ditados pelo mercado ou pelo mainstream 

da cultura ocidental. Mais do que isso, os resultados da prática devolvem uma orientação para 

ação no mundo, através de uma “ascese” diferente daquela, em certo sentido, demonstrada por 

Weber nas práticas das religiões ocidentais modernas. Embora o pietismo valorizasse muito o 

elemento emocional, o calvinismo por sua vez separava razão de emoção, julgando esta última 

menos importante para o desenvolvimento da vida religiosa; já o metodismo apresentava um 

sistema de procedimentos práticos bastante organizado, compatível com as exigências de 

intervenção no mundo, pela ética econômica.  

Finalmente, pode-se afirmar que os principais resultados obtidos pela presente 

pesquisa serviram para dotar de significado e de explicação o conjunto de práticas sócio-

culturais dos sujeitos entrevistados. Mais do que expressão de um “desencantamento” do 

mundo, decorrente da ética econômica da religião, verificamos que as estratégias espirituais e 

existenciais de nossos entrevistados apontaram para a busca por emancipação, à contra-

corrente dos valores da sociedade de consumo, mesmo que essa emancipação não signifique 

necessariamente a construção de mecanismos  políticos e ideológicos alternativos ao sistema 

de valores dominantes.   
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Apêndice 1 - Roteiro para as entrevistas 

 

Parte I - Sociografia 

 

1. Nome. 

2. Idade. 

3. Estado Civil.  

4. Local de nascimento. 

5. Tempo de residência em Curitiba. 

6. Escolaridade. 

7. Profissão. 

 

Parte II - Questionário 

 

A - QUESTÕES LIGADAS À TRAJETÓRIA DE VIDA, ESCOLHA ESPIRITUAL E 

MOTIVAÇÕES: 

 

1. Fale um pouco da sua trajetória espiritual e religiosa.  

2. Como foi seu primeiro contato com os ensinamentos de Buda? Há quanto tempo? 

3. Para você o Budismo é uma religião? 

4. Quais foram suas motivações para se aprofundar nos estudos budistas?   

 

B- QUESTÕES LIGADAS ÀS MUDANÇAS DE HABITUS  

 

1. Seu cotidiano mudou no que se refere a cuidados com o corpo, a hábitos alimentares, a 

consumo de produtos e/ou serviços? 

2. Fale sobre como o Budismo afeta sua vida familiar, sua vida com os amigos e sua vida no 

trabalho. 

 

C - QUESTÕES VOLTADAS À SOCIABILIDADE  

 

1. Seus familiares e amigos mais próximos seguem alguma religião? Qual? Eles conhecem o 

Budismo? 
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2. Pensando na sociedade humana de uma forma mais ampla, como você acha que os 

ensinamentos Budistas afetam sua vida como cidadão, como eleitor, como consumidor? 

 

D – QUESTÕES LIGADAS AO ETHOS INSTITUCIONAL  

1. Como ocorre seu relacionamento na sanga? Poderia descrever como se dá o processo de 

participação/integração? 

2. O que exatamente faz um facilitador do darma? 


