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Resumo: Este trabalho tem por objetivo abordar as técnicas corporais do 
Budismo Vajrayana a partir de um contexto multissituado de pesquisa em retiros 
e cursos promovidos por diferentes centros de prática do Brasil. Como 
entroncamentos num amplo circuito de práticas espirituais, tais eventos 
promovem o aprendizado e o desenvolvimento de técnicas que ensejam 
corporalidades específicas e modos de transformação pessoal. O aprendizado 
dessas práticas em "centros de darma", especificamente nos cursos e retiros 
promovidos por eles, se dá a partir da orientação de um professor ou mestre 
acerca de um conjunto de instruções e ensinamentos (como tantras e sutras) 
que descrevem posturas, mantras e práticas contemplativas a serem realizadas 
pelos aprendizes. Minha pesquisa tem apontado que tais corporalidades são 
feitas e experimentadas ao longo dos diferentes caminhos de vida dos 
praticantes, e estão em constante relação com outras corporalidades, percursos 
e estilos espirituais. Os eventos promovidos por grupos e instituições veiculados 
ao Budismo Vajrayana apontam para a pertinência de formas modernas de 
transmissão do conhecimento e a centralidade do corpo na constituição da 
espiritualidade. 
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INTRODUÇÃO 
As reflexões aqui presentes são resultado ainda parcial da minha pesquisa de 
mestrado em andamento. Como tal, não se pretende uma descrição exaustiva 
ou contundente, mas uma tentativa de articular alguns dos elementos do campo 
da espiritualidade com o campo das técnicas corporais budistas, o que se mostra 
particularmente produtivo no contexto do Budismo Vajrayana em cidades da 
região sul e sudeste do Brasil. 
Num primeiro momento irei delinear a constituição do campo de pesquisa, seu 
contexto e principais características. Posteriormente, pretendo pensar os 
praticantes a partir das noções de prática e de técnica como modos de 
transformação pessoal. E, por fim, apresentar a ideia de campos de prática (cf. 
Ingold 2000, 2010) como forma de descrição da multiplicidade de práticas que 
são articuladas nesses contextos. 
 

CONSTITUIÇÃO DO CAMPO 

O Budismo Vajrayana: linhagens em diáspora 
 
O budismo tibetano vajrayana (do sânscrito vajra, “raio” ou “diamante”; e yana, 
“veículo”), também chamado budismo tântrico (ou tantrayana), tem sua doutrina 
baseada nos tantras – textos sobre técnicas contemplativas e métodos para 
revelar a natureza da mente – e num conjunto práticas e conceitos que podem 
ser pensados como uma forma de “tecnologia espiritual” (Nina 2006: 24-25). 
Após a invasão chinesa do Tibet, na década de 1950, a diáspora de monges, 
monjas e lamas fez espalhar pelo mundo as linhagens e tradições do budismo 
vajrayana, através da criação de novos templos e “centros de darma” em 
diversos países, assumindo também novas formas e funções, uma vez distante 
de seu contexto original e sujeito a intensos processos de fragmentação e 
dispersão (: 31). 
O budismo vajrayana se apresenta como um caminho espiritual eminentemente 
prático. A noção de "veículo" (yana) é especialmente interessante, pois aponta 
para duas dimensões constitutivas da prática: a do veículo como método 
(indicado pelos tantras e ensinamentos) e do veículo como caminho espiritual, 
ou aquilo que conduz à realização. 
Nesse sentido, tanto o "veículo do diamante" quanto o sem-número de tantras 
que o compõem podem ser entendidos como técnicas de transformação pessoal 
e espiritual, enfatizando a dimensão da experiência pessoal e conjuntos de 
instruções para a efetivação do caminho budista. 
No Brasil há diversos centros, templos, instituições, comunidades e grupos de 
praticantes, assim como professores, mestres, monges e lamas que veiculam 
ensinamentos do budismo vajrayana. Notadamente, tomei contato com três 
linhagens distintas: a linhagem de Chagdud Tulku Rinpoche, da tradição 
Niyngma, via Lama Padma Samten e alguns dos professores do Centro de 
Estudos Budistas Bodisatva; a linhagem de Tenzin Wangyal Rinpoche, da 
tradição Bön, representada pelo Instituto Ligmincha Brasil; e a linhagem de 
Chögyal Namkhai Norbu, da tradição Dzogchen, através da prática da ioga 
tibetana (thul khor) com grupos de São Paulo e Curitiba. 



 
Circuitos da espiritualidade: formas modernas de transmissão 
 
Como já ressaltei, meu foco não está exatamente nos centros ou instituições, 
mas nos trânsitos e nas práticas veiculadas cotidianamente em diversas cidades, 
e também esporadicamente sob “formas modernas de transmissão do 
conhecimento, dividindo uma totalidade de saberes integrados em cursos 
temáticos específicos, organizando palestras, workshops e seminários” (Bizerril 
2007: 41). Para Bizerril, em seu estudo etnográfico de uma escola taoísta em 
São Paulo, tais formas modernas de transmissão podem ser imaginadas como 
“entroncamentos em um circuito por onde transita um público diversificado, cujo 
perfil inclui também um estilo New Age de relacionar-se com a experiência 
religiosa” (: 42). Embora não tome esta via de análise, o autor aponta para “um 
leque complexo de formas de vinculação, exclusiva ou múltipla, potencialmente 
diferenciadas pelo nível de imersão no saber, no estilo de vida a ele relacionado 
e pela profundidade do mergulho no tipo de experiência que oferece” (ibid). 
De acordo com Sônia Maluf, acerca da pluralidade das práticas e vivências 
religiosas no Brasil, tal “ecletismo da vida espiritual” (Maluf 2003: 160) se 
encontra também em outros domínios da vida, como no âmbito da cura e da 
subjetividade. Para ela, a “intensa mobilidade e circulação das pessoas entre 
diferentes experiências terapêuticas e rituais caracterizam a experiência neo-
religiosa no Brasil, mesmo entre aqueles que se consideram adeptos ou filiados 
a um grupo ou corrente espiritual particular” (: 162). Além dos percursos 
espirituais dos sujeitos, outro ponto que lhe chama atenção é a centralidade do 
corpo nas "culturas Nova Era" que, investido de outras qualidades, nunca é só 
matéria: “o corpo é representação, texto, forma simbólica, território onde a 
pessoa se inscreve, sua história, suas dores e sofrimentos ('é preciso saber 
escutar seu corpo', diz um terapeuta)” (Maluf 2005: 156). 
José Guilherme Magnani (1999) se utiliza da noção de "circuito neo-esotérico" 
para dar conta da heterogeneidade de práticas espirituais desenvolvidas na 
cidade de São Paulo, e aponta para as implicações da noção metodológica de 
circuito, que 

oferece um princípio de classificação aplicável em diferentes 
níveis de abrangência, permitindo distinguir tantos planos quantos 
sejam necessários para estabelecer um conjunto homogêneo e 
comparável. Assim, se o que está em questão é uma atividade 
específica — digamos, a acupuntura —, é possível situá-la no 
circuito específico dessa modalidade e desse modo comparar os 
diversos estilos, metodologias, bases filosóficas, técnicas e até 
instrumentos utilizados. Esse procedimento permite encarar o 
problema do “caos semiológico”, sensação que se tem quando se 
faz referência a uma prática vinculada diretamente ao caldeirão do 
universo neo-esô: nesse caso, dificilmente se encontram 
parâmetros comparativos, pois eliminam-se as mediações 
(Magnani 1999: 68-69). 



A multiplicidade de pessoas e percursos espirituais é um aspecto interessante 
dos cursos, workshops e retiros budistas, eventos que funcionam como 
entrocamentos de diversos circuitos de práticas espirituais. É nessas ocasiões, 
geralmente aos fins de semana ou nos feriados prolongados, que praticantes de 
diversas localidades, tradições e sanghas se encontram para ouvir 
ensinamentos, aprofundar seus estudos e aprender ou aprimorar certas práticas 
corporais. 
Retiros, cursos e workshops são eventos geralmente pagos e estruturados que 
podem se estender por vários dias, dependendo da programação e da temática 
a ser abordada. São tidos como um momento especial da prática espiritual e, 
também, um espaço de vivência, interação e diálogo entre praticantes de 
diversas tradições, localidades e caminhos espirituais. Os retiros comumente 
variam de um à dez dias, embora praticantes mais experientes sejam 
encorajados a realizar retiros cada vez mais longos (de um mês, três meses, um 
ano, três anos) e fechados – isto é, sem qualquer interação com afazeres do 
cotidiano ou mesmo com outros praticantes. Durante minha pesquisa, no 
entanto, frequentei somente retiros abertos, com duração de até dez dias e que 
contavam com uma programação diária de práticas, ensinamentos, espaços de 
confraternização e, por vezes, alojamento e alimentação. 
Os cursos e workshops que frequentei, à semelhança dos retiros, também 
contavam com uma programação preestabelecida, embora fossem mais curtos, 
podendo durar de uma única noite a até dois ou três dias inteiros. São também 
mais flexíveis e geralmente contam com uma temática específica – instruções 
sobre um dado conjunto de práticas, ensinamentos direcionados, o estudo de 
um texto ou livro, etc. Dependendo das dimensões e da duração, os retiros e 
cursos podem ocorrer nos próprios centros budistas que os promovem ou em 
outros espaços reservados para tais eventos. Os retiros mais extensos que 
participei contavam com a participação de até 170 pessoas e atividades em 
todos os períodos do dia. 
Uma das implicações mais imediatas de uma etnografia “multissituada” não é 
tanto o fato de que ela seja realizada em muitos locais, mas sim que sua ênfase 
está em questões “translocais”, não restritas a um único lugar, e que por isso 
podem e devem ser pensadas a partir de suas relações: “the fields are not some 
mere collection of local units. One must establish the translocal linkages, and the 
interconnections between those and whatever local bundles of relationships 
which are also part of the study” (Hannerz 2003: 206). Assim, a própria 
combinação de locais privilegiados para pesquisa diz respeito ao foco de análise 
ou comparação, e a seleção dos locais pode seguir processos graduais, insights, 
oportunidades e mesmo acasos (: 207). 
O procedimento que estabeleci para “entrar em campo” talvez seja semelhante 
à conhecida sugestão pragmática de “seguir os atores” (cf. Marcus 1995; Latour 
2012). Notava que os movimentos das pessoas – e também os meus – por 
diversos locais, linhas, linhagens e tradições apontava uma multiplicidade de 
espiritualidades e filiações diversas. Decidi que um tipo de "imersão prática" seria 
então mais proveitoso e passei priorizar retiros e cursos vinculados ao budismo 
vajrayana como foco de pesquisa. Foi aprendendo e praticando com meus 
interlocutores que percebi o campo das práticas budistas em contínua interação 
com outras práticas e praticantes também de outras tradições. Nesses 



contextos, parece-me, diferentes corporalidades são construídas pelos 
praticantes a partir do aprendizado e desenvolvimento das técnicas corporais. 
 

A PRÁTICA ESPIRITUAL COMO PRÁTICA CORPORAL 

Os praticantes 
 
De modo geral, o percurso tradicional de um praticante no caminho budista se 
dá a partir do contato com um professor e das relações que são estabelecidas 
com a sangha, a comunidade local de praticantes que se reúne em "centros de 
darma" ou "locais de prática", podendo ser imaginada, segundo alguns 
interlocutores, como uma "malha de contatos". É a partir desse contexto que 
retiros e cursos aparecem no horizonte como oportunidades de aprofundamento 
e "especialização" da prática budista, além de servir à atualização das relações 
entre praticantes de diferentes localidades. 
Num sentido amplo, um praticante é toda pessoa que realiza alguma prática com 
regularidade, sejam eles iniciantes/simpatizantes (frequentadores esporádicos), 
iogues/meditadores (aqueles que mantém alguma prática diária) ou 
professores/mestres (que têm formação ou iniciação nas práticas que ensinam). 
Também conheci praticantes (em geral iogues) que não frequentam nenhum 
lugar específico e entendem o próprio corpo como "templo/local da prática 
espiritual", o que lhes confere uma mobilidade ainda mais expressiva. 
Portanto, faço uso da categoria praticante para designar: 1) todos aqueles que 
na relação com um mestre ou lama estão na posição de aprendizes; ou 2) os 
que, tal como os professores, possuem uma prática pessoal cotidiana ou se 
engajam periodicamente nas atividades de uma sangha; ou 3) aqueles que são 
iniciantes ou simpatizantes, isto é, praticantes mais recentes ou ocasionais – e 
que frequentemente são aqueles com mais mobilidade entre diferentes centros 
de darma e outros percursos espirituais. 
Os praticantes costumam se descrever a partir das narrativas de seus percursos 
e vinculações espirituais, o que costuma envolver mudanças de perspectivas, 
reorientações, alargamento da percepção espiritual ou leituras universalizantes 
das próprias experiências. Também a prática cotidiana é entendia como 
constituidora da "pessoalidade" dos praticantes. 
De acordo com Marcel Mauss, “o primeiro e o mais natural objeto técnico, e ao 
mesmo tempo meio técnico, do homem, é seu corpo” (Mauss 2003: 407): 

Chamo técnica um ato tradicional eficaz (e vejam que nisso não 
difere do ato mágico, religioso, simbólico). Ele precisa ser 
tradicional e eficaz. Não há técnica e não há transmissão se não 
houver tradição. Eis em quê o homem se distingue antes de tudo 
dos animais: pela transmissão de suas técnicas e muito 
provavelmente por sua transmissão oral (ibid). 

A associação entre corpo e técnica evidencia o caráter duplo da técnica – 
enquanto ato tradicional e eficaz, e sua contra-invenção, a técnica de 
aprendizagem que enseja. A noção de imitação é, por isso, especialmente 
importante ao aprendizado pois a "imitação prestigiosa" (imitação de atos bem-



sucedidos) das "sequências dos encadeamentos" ou "séries dos movimentos" 
executados "diante dele [indivíduo] ou com ele pelos outros"; está relacionada 
também a uma "noção de prestígio" (isto é, autoridade de quem realiza os 
movimentos, do ponto de vista do imitador). Para Mauss, é aqui que se verifica 
"todo o elemento social", pois a imitação é para ele um ato "total", com os 
elementos psicológico e biológico também estão presentes, "indissoluvelmente 
misturados" (: 405). 
Michel Foucault identifica as “tecnologias do eu” enquanto uma das principais 
técnicas que os seres humanos se utilizam para entender a si mesmos – ao lado 
das tecnologias de produção, das tecnologias de sistemas simbólicos e das 
tecnologias de poder (Foucault 1988: 18). As chamadas “tecnologias do eu” 

permit individuals to effect by their own means or with the help of 
others a certain number of operations on their own bodies and 
souls, thoughts, conduct, and way of being, so as to transform 
themselves in order to attain a certain state of happiness, purity, 
wisdom, perfection, or immortality (ibid). 

Cada uma das técnicas, embora não funcionem separadamente, estão 
associadas a modos específicos de treinamento e modificações dos indivíduos, 
tanto no sentido de aquisição de habilidades quanto no sentido da aquisição de 
certas atitudes (ibid). 

 
A noção de prática 
 
Do ponto de vista dos praticantes budistas, a noção de prática é notadamente 
polissêmica. Em certo sentido, tudo o que se faz é uma prática. Da perspectiva 
budista, a prática é um "meio hábil" para a compreensão da verdadeira natureza 
da realidade, e deve ser realizada com afinco e regularidade, tal como um 
treinamento. 
Uma prática budista, em termos gerais, compreende a realização atenta de um 
conjunto de instruções (ou mesmo de um conjunto de práticas) e o espaço de 
sua realização, e tem a duração, ritmo e referenciais variáveis, podendo ser 
individual ou coletiva, formal ou informal, ritual ou cotidiana. 
Os ensinamentos budistas são trazidos pelas linhagens e escolas tibetanas 
através dos sutras e da transmissão oral: é a partir da exegese dos textos, 
realizada por um mestre ou professor qualificado (cuja compreensão ou 
conhecimento são derivados da própria prática) e das narrativas coletivizantes 
que os ensinamentos são veiculados como modos de interpretação dos 
processos de vida. 
Os tantras contém instruções da prática e delineiam os esquemas corporais de 
sua realização. Como um processo de educação da atenção, o aprendizado 
dessas práticas se dá através da imitação dos movimentos e, poderíamos dizer, 
do "ajuste rítmico" por parte do mestre ou professor, que mostra aos aprendizes 
o quê e como realizá-las – algo que, nos termos de Tim Ingold, se assemelharia 
ao processo de "redescobrimento dirigido" (Ingold 2010). A noção de treino 
aparece muitas vezes veiculada à prática da meditação: é preciso treinar-se no 



exercício da atenção, e cabe ao professor a orientação deste processo, 
apontando, mostrando ou descrevendo os elementos que o praticante deve 
trazer à atenção. Nesse sentido, a prática coletiva (com a sangha ou em retiro) 
é uma prática de atenção ao corpo e aos corpos ao redor – do professor e dos 
outros praticantes. 
Assim, a noção de uma “educação da atenção”, como desenvolvida por Tim 
Ingold (2010), parece bastante proveitosa para abordar a prática como os 
processos de aprendizado e treinamento dos praticantes budistas. Copiar os 
movimentos e posturas dos outros, acompanhar as instruções de um professor, 
é como “seguir o que as pessoas fazem”: 

o iniciante olha, sente ou ouve os movimentos do especialista e 
procura, através de tentativas repetidas, igualar seus próprios 
movimentos corporais àqueles de sua atenção, a fim de alcançar 
o tipo de ajuste rítmico de percepção e ação que está na essência 
do desempenho fluente (Gatewood, 1985). Como observou 
Merleau-Ponty, nós não copiamos tanto outras pessoas quanto 
copiamos suas ações, e ‘encontramos outros no ponto de origem 
dessas ações’ (1964, p. 117). Este copiar, como já mostrei, é um 
processo não de transmissão de informação, mas de 
redescobrimento dirigido” (Ingold 2010 :21 ). 

As noções budistas de “ensinamento” e “instrução”, conforme mobilizadas no 
contexto de prática, estão diretamente relacionadas com os processos de 
aprendizado, embora tenham significados diferentes. Os ensinamentos são 
entendidos como meios ou “métodos” para a superação do sofrimento, conforme 
ensinados por Buda e pelos mestres subsequentes, enquanto que as instruções 
são apontamentos descritivos, um roteiro de como realizá-los por meio de 
movimentos, posturas e respirações. Juntos, ensinamentos e instruções 
compreendem os meios hábeis que um professor ou mestre se utiliza para 
mostrar aos praticantes o caminho da prática budista. 
Para Ingold, a noção de “mostrar” é característica do processo de 
“redescobrimento dirigido”, uma vez que “mostrar alguma coisa a alguém é fazer 
esta coisa se tornar presente para esta pessoa, de modo que ela possa 
apreendê-la diretamente, seja olhando, ouvindo ou sentindo” (ibid), indicando o 
processo de aprendizado como uma educação da atenção. Seguindo o 
argumento de Ingold, 

o conhecer, então, não reside nas relações entre estruturas no 
mundo e estruturas na mente, mas é imanente à vida e 
consciência do conhecedor, pois desabrocha dentro do campo de 
prática – a taskscape – estabelecido através de sua presença 
enquanto ser-no-mundo. A cognição, neste sentido, é um 
processo em tempo real. ‘Em vez de falar de idéias, conceitos, 
categorias e elos’, sugere Gatewood, deveríamos pensar em 
fluxos, contornos, intensidades e ressonâncias’ (1985, p. 216). 
Estes são termos que descrevem, por um lado, as características 
da taskscape na qual os praticantes estão situados e, por outro 
lado, a trajetória de sua própria atenção enquanto abrem caminho 
através dela. Mas como a tarefagem [taskscape] através da qual 



qualquer pessoa se move é constituída pela prática de todas as 
outras, cada um desempenha um papel no estabelecimento das 
condições de desenvolvimento de todos os demais indivíduos. 
Assim o processo de cognição é equivalente ao próprio processo 
histórico da vida social (: 21-22). 

Se, portanto, a noção budista de prática pode ser pensada como um tipo de 
“educação da atenção”, algo que se faz com o corpo inteiro, e implica também 
numa noção de treino, algo que deve ser feito com regularidade e afinco, a 
prática é o processo pelo qual o praticante desenvolve uma habilidade. Sugiro 
que ideia de tarefagem como “campo de prática” pode ser útil para pensar como 
os praticantes se movem pelas diversas práticas budistas e por tantas outras 
práticas espirituais, isto é, que este conjunto compõe um campo de práticas 
espirituais que é percorrido e constituído pelos praticantes, seja no cotidiano, nas 
atividades da sangha ou em retiros budistas. 
Cada praticante compõe sua pratica cotidiana como um conjunto coerente de 
práticas corporais (e embora o termo sadhana não seja muito utilizado nessas 
narrativas de si, significa o conjunto das práticas cotidianas de um praticante). 
Há, por exemplo, para alguns praticantes, dois momentos privilegiados para 
praticar: pela manhã, após o despertar, ou à noite, antes de dormir. Em ambos 
os casos, a prática é posicionada e identificada com práticas de higiene corporal 
(tomar banho, escovar os dentes). Como um hábito cotidiano, a comparação 
ressalta a importância da prática para a manutenção e desenvolvimento da 
corporalidade do praticante. 
Do ponto de vista budista, a chamada doutrina do trikaya (literalmente, três 
corpos) estabelece que o corpo é triplo: há o corpo físico (aspecto grosseiro), o 
corpo energético (aspecto sutil) e o corpo da mente (aspecto secreto). Os três 
aspectos – também referidos como externo, interno e secreto – operam 
simultaneamente e reverberam uns nos outros. Segundo essa perspectiva, todos 
os corpos, de todos os seres, são triplos e assim também a realidade se 
manifesta nessas três dimensões. O corpo sutil é composto de canais e centros 
(chakras) por onde a energia circula. Esses elementos são localizados em partes 
específicas e assim também lhe atribuem qualidades específicas. Não apenas 
as qualidades dos elementos são localizadas no próprio corpo energético, 
constituindo-o dessa maneira como um corpo habilidoso por meio da prática 
efetiva, como também esse conhecimento é mobilizado na realização de outras 
práticas e fazeres, que são assim experienciados de outras maneiras. 

Nas iogas tântricas, o praticante é convidado a visualizar-se não 
apenas como uma deidade, mas também como objetos 
simbólicos, como vajra, mantra, ou sílabas-semente. Na realidade, 
essas sucessivas metamorfoses mentalmente vividas pelo 
praticante podem ser entendidas como uma alegoria da "não-
existência da existência inerente". Elas expressam a pluralidade 
das possibilidades relacionadas à representação de alguma coisa, 
e sua consequente falta de existência independente. Essa falta de 
existência inerente é precisamente a matéria-prima do processo 
de transformação promovido pela prática tântrica. Nas palavras de 
Dagyab Rinpoche, "a não-existência da existência inerente é igual 



à existência de uma gama ilimitada de possibilidades". (Nina 2006: 
25-26). 

Tais metamorfoses são feitas nos corpos, apontando de fato para a "gama 
ilimitada de possibilidades" como a corporificação das qualidades dos elementos 
(terra, água, fogo, ar, espaço/éter) ou as transições entre estados mentais (de 
atenção ou consciência), energéticos (sensações ou respirações) ou corporais 
(posturas ou movimentos). 

A prática espiritual como prática corporal 
 
A ideia de um "caminho consistente" no budismo está geralmente associada com 
a pertença a uma sangha (ou mesmo com várias sanghas), em cuja rede são 
articuladas diversas perspectivas práticas e espirituais – embora este não seja 
um fator determinante para a participação em eventos ou realização das práticas. 
Do mesmo modo, a multiplicidade de percursos espirituais implica também numa 
multiplicidade de referenciais de experiências e corporalidades, que operam, 
como numa “cosmologia coerente e original”, no sentido de uma transformação 
de si: “as experiências aparentemente fragmentadas e as trajetórias individuais 
aparentemente erráticas se reúnem no projeto comum de fabricar uma nova 
pessoa” (Maluf 2003:163). Há, portanto, no caso budista, uma certa equivalência 
entre prática corporal e prática espiritual. Embora nem toda prática corporal seja 
necessariamente entendida como “prática espiritual”, a prática budista se faz 
necessariamente com o corpo inteiro (mais ainda, com os três corpos inteiros). 
A imersão proporcionada pelos cursos e retiros parece implicar uma 
desestruturação da corporalidade cotidiana através da prática intensiva e 
vivência coletiva. As diferentes situações corporais são marcadas na entrada de 
um espaço de prática, nos movimentos ou posturas corporais privilegiadas, ou 
na associação de práticas ou movimentos identificados pelos praticantes como 
pertencentes a um mesmo “tipo” (como se dá, por exemplo, com a aproximação 
entre diferentes tipos de ioga). Tais diferentes situações corporais compreendem 
desde prostrações (para a entrada no espaço ou marcação de posição), ritmos 
de movimentos ou respirações, tipos de postura, modos de sentar, visualizações, 
práticas de silêncio, recitação correta das preces, engajamento nas atividades 
da sangha, etc. E também o uso de equipamentos parece ser parte constitutiva 
da corporalidade dos praticantes e dos seus arranjos pessoais: mats ou zabutons 
(colchonetes), almofadas, roupas leves, livros, incensos, bancos dobráveis, 
objetos e símbolos auspiciosos, livros de preces e mesmo o tipo de iluminação 
do ambiente fazem parte da construção das experiencias corporais dos 
praticantes. No mesmo sentido, a alimentação (muitas vez alinhada a uma noção 
de "vida saudável" e pautada pelo vegetarianismo ou veganismo) é outra 
marcação diacrítica dessas corporalidades, em geral construídas em oposição à 
uma corporalidade “cotidiana" (identificada como apressada, estressante e 
pouco saudável; nos termos nativos, uma corporalidade samsárica). 

 
  



CAMPOS DE PRÁTICA: considerações finais 
 

Uma vez o Buda viajava pelo país dos kalamas e, ao chegar numa 
aldeia, perguntaram-lhe: “Senhor, muitos sábios têm vindo aqui e 
pregado diferentes ensinamentos. Quando falam, insistem em que 
deixemos outras práticas e sigamos as que nos apresentam. 
Quando vão embora, logo surgem outros que, ensinando de forma 
diversa, também insistem que abandonemos as práticas 
anteriores. Como devemos proceder?” O Buda respondeu: 
“Quando esses sábios vierem, não acreditem por respeito, e nem 
rejeitem, mas testem. Testem como se estivessem comprando 
ouro, com o calor da prática. Caso verifiquem a validade do 
ensinamento, pratiquem como indicado, com afinco; não vendo 
benefício, abandonem-no” (Samten 2001: 112). 

Uma vez que é comum que se tenha aprendido em contextos e linhagens 
diferentes (inclusive não budistas), o ensino de uma determinada prática 
geralmente traz consigo referências ou aproximações à outras que são familiares 
à quem ensina. E essas aproximações e correlações frequentemente são feitas 
pelos próprios aprendizes, seja na forma de questões ou dúvidas dirigidas ao 
professor ou no próprio processo de aprendizado pessoal – isto é, a familiaridade 
numa prática (como a ioga) costuma conduzir o aprendizado de outras (como a 
meditação, por exemplo). 
As noções de corpo mobilizadas pelas práticas budistas ensejam ou viabilizam 
o projeto de "fabricação da pessoa", onde o corpo é entendido como local de 
diferentes formas de subjetivação (Maluf 2005: 159) e implicam assim na 
expansão dos limites corporais. A transformação pessoal que move os 
praticantes parece estar relacionada com a expansão das suas potencialidades 
corporais e com a ampliação do horizonte perceptivo pelo treino disciplinado da 
atenção. Assim, poderíamos dizer que um praticante habilidoso é aquele que 
desenvolve por meio da prática regular um conjunto de habilidades 
corporificadas (embodied skills), "incorporated into the human organism through 
a process of development. Thus the differences we call cultural are themselves 
biological" (Ingold 2000: 292). E na medida mesmo em que transformam o corpo, 
"these skills are literally embodied, in the sense that their development entails 
specific modifications in neurology, musculature, and even in basic features of 
anatomy" (: 390). A prática, portanto, parece ser simultaneamente um "fazer do 
corpo" e um "fazer corpo". 
Tomando a ideia de um campo de prática (taskscape) como a presença do 
praticante-no-mundo e constituído pelas práticas de todos os outros praticantes, 
pensar o circuito de eventos budistas como um "taskscape espiritual" aponta 
para um conhecimento que se desdobra dentro do campo da prática pessoal e 
coletiva. O campo de prática budista não está necessariamente restrito aos 
"arranjos de práticas" mais tradicionais: os ultrapassa, tecendo a todo momento 
novos arranjos, seja com práticas de outras linhagens, escolas ou tradições; seja 
com todo tipo de práticas do cotidiano. Similarmente, as formas modernas de 
transmissão parecem ter papel importante na proliferação desses novos 
arranjos. Em trabalhos posteriores pretende-se abordar mais minuciosamente a 



relação dessas novas linhas de transmissão com os movimentos de diáspora 
dos monges, mestres e linhagens do budismo tibetano. 
A partir da pesquisa de campo se procurou apontar algumas conexões entre o 
campo de prática budista e os campos de prática de outras tradições. Não se 
trata, porém, de indicar desvios ou “distorções da tradição”, nem de 
caracterizados como campos contidos em si mesmos, mas sim de localizar os 
praticantes nas intersecções de um campo de múltiplas corporalidades e 
referências, em que articulações entre tradições, práticas e espiritualidades são 
construídas, na prática, nos seus corpos. 
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BIZERRIL, José. 2007. O retorno à raiz: uma linhagem taoísta no Brasil. São Paulo, 
Attar. 
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