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INTRODUÇÃO: 

A meditação é um termo amplo que expressa o conjunto de práticas mente-corpo por meio das quais 

se busca treinar o foco, a atenção e a consciência no momento presente, podendo-se utilizar, para isso, outras 

faculdades mentais, como consciência corporal, raciocínio e sentimento. As práticas meditativas podem ser 

divididas em dois estilos: concentrativo e mindfulness. No estilo concentrativo, um fator, como a respiração, é 

objeto do foco da atenção e os estímulos ambientais são ignorados. No estilo mindfulness, não há um objeto 

único para o direcionamento da atenção, mas a abertura completa aos estímulos internos, como pensamentos, 

e externos, como sons, deixando-os surgir e cessar sem realizar julgamento ou análise sobre eles, apenas 

observando-os (“como se observássemos nuvens passando no céu”, frequentemente é dito). Esses estilos 

podem ser chamados de Shamata. Também é descrito o método da meditação contemplativa, a qual engloba 

habilidades desenvolvidas nos dois estilos já citados, buscando-se foco e atenção plena para a atitude de não 

julgamento como base da investigação de fenômenos escolhidos ou emergentes durante a prática. Este 

terceiro método é utilizado na Vipassana, prática meditativa descrita no texto Satipatthana Sutta, em que se 

procura analisar qualquer conteúdo de forma lúcida, “como ele realmente é”. 

A meditação é uma das 29 modalidades de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) 

ofertadas no Sistema Único de Saúde (SUS) e, segundo a pesquisa PICCovid, que teve 12.136 participantes, 

ela foi a principal prática de autocuidado utilizada nas regiões Nordeste e Sudeste e a segunda mais prevalente 

nas outras regiões do Brasil durante a pandemia em 2020.  

As práticas meditativas são ferramentas benéficas e de baixo custo para o cuidado não-

medicamentoso da saúde mental. Elas puderam ser realizadas individualmente ou em grupo por meio de 

plataforma virtual durante a pandemia, período desafiador em que foram geradas consequências negativas e, 

muitas vezes, duradouras, como depressão, ansiedade e estresse pós-traumático em grande parte da 

população mundial. Neste estudo, nosso objetivo foi compreender os efeitos das práticas meditativas 

observados pelos praticantes de meditação no período de distanciamento físico devido à pandemia de Covid-

19.  
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METODOLOGIA: 

Para alcançar o objetivo da pesquisa foi utilizada abordagem qualitativa, que permitiu investigar os 

efeitos percebidos pelos participantes das práticas meditativas na pandemia. Foi realizada observação 

participante mediada por tecnologia, que proporcionou a compreensão de fatos cotidianos de determinado 

grupo cultural e suas experiências em relação ao comportamento no contexto do isolamento social durante a 

pandemia de Covid-19.  

Para a coleta das informações recorremos a entrevistas semiestruturadas realizadas e gravadas no 

Google Meet após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos participantes. Adotamos 

o mecanismo de saturação do discurso para interrupção da etapa de coleta de informações. 

Foi critério de inclusão dos participantes a identificação como integrante da comunidade do Centro de 

Estudos Budistas Bodisatva (CEBB), instituição que vem se destacando na promoção de práticas meditativas 

para a população em geral e que realizou suas atividades, incluindo retiros meditativos, por intermédio de 

plataformas virtuais em rede. 

Para o tratamento dos dados fez-se uso da técnica de análise de conteúdo temática. Assim, 

observamos os padrões de sentidos atribuídos pelos participantes e selecionamos os temas de maior 

destaque relacionados ao objetivo do estudo. Além das impressões registradas durante as entrevistas, foram 

desenvolvidas: 1. apreensão do conteúdo das gravações em áudio e vídeo, o que foi realizado, sobretudo, 

durante o processo de transcrição; 2. leituras flutuantes das transcrições das entrevistas, buscando-se 

familiarização com as informações coletadas e compreensão de ideias gerais transmitidas pelos participantes, 

identificando, mesmo que superficialmente, trechos latentes. Posteriormente, expressões, frases e parágrafos 

significativos para responder o objetivo da pesquisa foram selecionados e, então, tais fragmentos permitiram 

a categorização temática, que se configura no reconhecimento dos temas principais relacionados ao objeto e 

objetivos do estudo. Buscamos, gradativamente, ser mais precisos na categorização, o que permitiu a 

construção de categorias, visando a interpretação em profundidade dos diferentes efeitos observados pelos 

praticantes de meditação durante a pandemia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O grupo de participantes foi composto por 8 mulheres e 7 homens com idade média de 49 anos (idade 

mínima de 30 e máxima de 68). Com exceção de uma pessoa, todas as demais residiam em território brasileiro, 

abrangendo quatro regiões do país distribuídas da seguinte maneira: 7 no Sudeste, 3 no Sul, 3 no Nordeste e 

1 no Centro-Oeste. A média de tempo da prática meditativa foi de 11 anos (tempo mínimo de 3 anos e máximo 

de 22 anos). Em sua maioria, os participantes identificaram-se como brancos, com ensino superior completo 

e adeptos do budismo. Apenas três haviam testado positivo para Covid-19 até o início de 2022 e todos 

realizaram prática meditativa regularmente durante o isolamento social. 

Por meio da análise temática identificamos seis categorias, ou efeitos das práticas meditativas na 

pandemia, quais sejam: Adaptação ao Contexto; Rotina de Autocuidado Autorreferido; Contemplação da 

Experiência Interna Sobre Si Mesmo; Sensação de Proximidade em Relação aos Outros; Compaixão e 

Engajamento em Atividades Coletivas. Apresentamos cada uma das categorias a partir de trechos 
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significativos dos discursos dos entrevistados, nos quais estão registrados núcleos de sentido sobre os efeitos 

das práticas meditativas durante o isolamento social na pandemia. 

Os participantes relataram que a Adaptação ao Contexto se deu por causa do impacto das práticas 

como mitigadoras dos efeitos negativos ligados ao cenário desafiador. Em suas palavras:  

“Não tive, durante a pandemia, um momento que eu falo assim: - “Nossa cara, eu entrei em sofrimento. 
Eu estava mal mesmo!” [...] [Devido] Às circunstâncias estruturais muito boas, mas, de outro lado, [devido] 
à bagagem justamente do assunto que a gente está falando: das práticas contemplativas” (DL).  
“Eu só tenho alguma chance por causa disso. Eu não sei como seria se não tivesse. Eu acho que, enfim, 
estaria deprimido” (BR).  
“Ao mesmo tempo que começa a entender a pandemia, a prática começa a mostrar que isso é 
impermanência. [...] Tu fica bem mais, vamos dizer, com equilíbrio diante das situações que se expõem” 
(RL).  
“Meu esposo não medita nem faz essas práticas e eu vejo a diferença de como a gente lidou com a 
pandemia” (YA). 
 

Na Rotina de Autocuidado Autorreferido as práticas meditativas apareceram como produtoras de um 

hábito de cuidado autônomo, de forma que os participantes planejaram, agiram, monitoraram e avaliaram, 

tendo como alicerce saberes, competências e o ideário das práticas meditativas. Tais eventos foram ilustrados 

das seguintes maneiras:  

“Em 2021 eu retornei com a prática formal, justamente por isso, eu falei: - “Eu vejo que, para o meu corpo, 
não adianta ficar sem a prática. Eu sei que quando eu estou tranquila, que eu estou respirando, que eu 
estou… isso vai fazer bem fisicamente também. Então, eu não posso ficar sem”. A minha mente está 
dependendo disso. O corpo, a energia e a mente. São os três aspectos da nossa prática. E aí eu fiquei 
mais disciplinada” (DB) 
“[A prática meditativa] realmente dá esse espaço. Você começa a perceber os seus impulsos. A 
meditação propicia você olhar o surgimento do próprio sentimento que brota internamente. Ao ver essa 
emoção surgindo, esse impulso surgindo, quando você tem esse espaço, que é o espaço do silêncio, 
observando a sua mente, você consegue não seguir aquele impulso diretamente. Então, é uma avaliação 
constante que a meditação vai trazendo para a gente” (EC). 
"Eu acho que tem essa questão da meditação que, com relação às emoções, ela também nos dá essa 
possibilidade de quase que olhar de fora. [...] Então, nesse sentido, acho que a meditação é muito potente 
para a gente acolher os sentimentos e emoções que nos perpassam. [...] Esse acolhimento de não julgar 
as emoções que vem, de olhar e falar: - “Eu estou triste, beleza, então. Deixa eu me visitar na tristeza, 
deixa eu ver como é isso". E, claro, se isso está me deixando muito desmotivado, nesse estado meditativo 
você vai fazendo as coisas com a tristeza, por exemplo. Mais do que tudo, é ver o que está se passando. 
E não só dizer: - “Ai, eu estou assim por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia eu não estava 
assim”. Não, eu estou assim na pandemia, entendeu? Não é por causa dela. Porque poderia estar tudo 
diferente e eu também estar assim". (EM) 

 

Na categoria Contemplação da Experiência Interna Sobre Si Mesmo observamos que tal contemplação 

parece envolver não apenas autorreflexão, mas também “insights”, isto é, além de refletirem sobre si mesmos 

os praticantes observaram que a meditação é também uma ferramenta para “entendimento esclarecedor sobre 

sua condição e experiência” (Leal, 2018). Nos termos dos participantes temos:  

“Agora que caiu a ficha do que é mindfulness. Porque é você estar ligado e você estar presente a cada 
momento, não só no momento que você está sentado ali para meditar. E já que o contato com o mundo 
externo ficou tão limitado e reduzido nesse período, eu estava assim escutando a minha cabeça o dia 
inteiro. [...] De você ficar realmente presente às suas reações, aos seus automatismos, aos seus 
comportamentos, as suas tendências” (CB)  
“Se eu te disser que foram só experiências boas, eu estou até te mentindo, porque eu acabei percebendo 
lados meus, eu acabei percebendo padrões, eu comecei a perceber dimensões que estavam aflorando 
que eu não tinha, talvez, tido contato com elas na intensidade que a pandemia ofereceu. [...] Então, eu 
posso dizer que eu acho mais favorável do que desfavorável, porque eu tinha uma caixa de ferramenta 
que me propiciou lidar com elas, iluminar elas e tentar encontrar espaço para poder trazê-las junto da 
minha própria prática” (HL). 
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Em relação à Sensação de Proximidade em Relação aos Outros observamos os diferentes graus de 

conexão com outras pessoas promovidos pelas práticas meditativas, relatados pelos participantes da seguinte 

maneira:  

“Eu me senti em isolamento, mas eu não me senti sozinha. Eu continuei tendo relações significativas, 
muito mais significativas, às vezes, do que quando eu estava pessoalmente [...] Então, assim, eu não me 
senti desconectada das pessoas e eu tenho certeza que isso foi pela prática” (AC)  
“De alguma forma isso também diretamente acabou me aproximando das pessoas, mesmo não 
fisicamente [...] Então isso já é alguma coisa que você está num tipo de solidão, mas ao mesmo tempo 
você não está, você está lembrando das pessoas” (HL). 
 

A Compaixão, de acordo com os princípios budistas, está relacionada a sentir com o outro e agir de 

forma a tentar diminuir o sofrimento desse outro. De acordo com Lama Padma Samten (2010): “[...] podemos 

olhar o outro e ver o que afeta a sua existência, para nos manifestarmos de forma positiva para remover os 

obstáculos, isso é compaixão”. Identificamos a compaixão como um dos efeitos das práticas meditativas 

durante a pandemia porque os participantes disseram-nos que: 

“Eu poderia estar meio isolado aqui em casa e não estar percebendo muito isto. Mas eu consegui 
perceber algumas pessoas próximas com mais amplitude. E aí eu pude ver isso como me fez bem e eu 
acho que me fez bem até para poder conversar [...] eu conseguia colocar para ela [mãe] e explicar para 
ela, para que ela pudesse ter um pouco mais de calma, tranquilizar ela. Então, foi muito bom” (RL) 
“Quando estava no meio da pandemia, começava a olhar e falar: - “Nossa, o sofrimento é gigante, as 
pessoas estão sofrendo muito, tem gente perdendo parentes, tem gente adoecendo”. Então, você 
começa a olhar e aquilo move. Poxa, agora é um bom momento para praticar. Buscando gerar benefícios 
no sentido de você também se equilibrar para poder, de algum modo, oferecer algo de bom para as 
pessoas que estão ao seu redor, que estão sofrendo (EC). 
 

Relativo ao Engajamento em Atividades Coletivas observamos os efeitos da realização das atividades 

coletivas remotas para lidar com o estresse. Segundo os participantes: 

“Na pandemia eu utilizei um método que eu, desde que eu cheguei no CEBB, utilizo. Eu me associo num 
grupo, eu funciono bem em grupo. Então, eu criei uma rotina de meditação todos os dias, das sete às 
oito da manhã [...] Só para ter a força do grupo” (LF)  
“A gente está se reunindo pelo Zoom e, na falta de outras atividades, eu agora estou pertencendo a dois 
grupos [de prática meditativa] semanais. Fora os retiros que eu faço de Lama Samten, de Alan Wallace, 
de Ponlop… (AC) 
"Então, eu dizia: - ‘Não, vamos fazer as pausas’. E os próprios estudantes e até outros colegas que 
também fazem isso acham ali um refúgio. O que eu recebi de troca dos estudantes... Sempre, só fazendo 
esses cinco minutinhos em sala de aula foi incrível. Eu tenho uma aula de sexta-feira que eles diziam - 
“eu só esperava chegar essa aula para fazer essa meditação". Só para compartilhar uma boa experiência 
de parar um pouquinho”. (YA) 
"Pessoas do CEBB, os tutores do CEBB davam um super apoio e a gente ia aprofundando nos 
ensinamentos. – “É assim mesmo, vamos lá! Continua praticando”. Então foi muito bom. Ter apoio da 
prática foi fundamental. Senão, acho que ainda estava na crise até agora". (EC). 

 
Observamos que os efeitos apresentados pelas práticas meditativas podem ser sinérgicos, ou seja, é 

possível que os efeitos gerados por elas juntamente com os ensinamentos de mestres budistas sejam maiores 

do que a soma de seus efeitos isolados. Essa sinergia é relatada por um dos participantes de maneira que 

permite identificar elementos constitutivos das categorias apresentadas acima:  

“No meu caso a meditação sempre esteve atrelada a um panorama mais amplo de uma visão de mundo 
inseparável do budismo. Da visão das quatro nobres verdades, da roda da vida, da noção da vacuidade 
e da operação da mente, das emoções. Então é como se eu nunca tivesse tido uma experiência de olhar 
para a meditação descolada desse universo. Então, quando eu falo em meditação, eu estou falando em 
meditação inevitavelmente colada, inseparável desse contexto mais amplo do budismo” (HL). 

 

No entanto, mesmo tendo em vista essa sinergia, diferenciamos as nuances dos discursos para 

compreender melhor os efeitos das práticas meditativas observados pelos praticantes de meditação no 
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período de distanciamento físico devido à pandemia de Covid-19. Por intermédio da análise dos discursos dos 

participantes, identificamos que as práticas meditativas produziram adaptação ao contexto desafiador do 

isolamento social durante a pandemia, além disso, constatamos um engajamento em atividades coletivas e 

individuais de autocuidado autorreferido, que auxiliou os praticantes a contemplar experiências interna sobre 

si mesmo, sentir proximidade em relação aos outros e compaixão.  

O conjunto dos efeitos pode ser dividido em dois grupos, um associado, sobretudo, à conexão consigo 

e outro relacionado à conexão com o outro. Ambos corroboraram para a redução da experiência negativa da 

solidão dos participantes, na medida em que promoveram, respectivamente, maior autoconhecimento e menor 

distanciamento emocional em relação aos outros.  

Ao conhecer melhor seus modos de viver a vida, o indivíduo é capaz de se cuidar com mais autonomia 

e ao se sentir mais próximo, emocionalmente, dos outros consegue cuidar das pessoas ao seu redor e reduzir 

o impacto coletivo do sofrimento difuso. No contexto de isolamento social que a pandemia exigiu, a autonomia, 

para cuidar de si, e a compaixão, para cuidar dos outros, foram práticas fundamentais para a saúde individual 

e coletiva. 

Esse conjunto de efeitos ratifica a ideia de que as práticas de meditação são uma ferramenta pertinente 

de cuidado à saúde mental, podendo ser associada e até substituir, em circunstâncias específicas, o cuidado 

medicamentoso. Ainda assim, mais investigações são necessárias para poder estabelecer a relação direta 

entre os efeitos específicos das práticas meditativas no cuidado de indivíduos e grupos em situações 

particulares.  

CONCLUSÕES: 

O objetivo do projeto, de compreender os efeitos das práticas meditativas durante o isolamento social 

na pandemia de Covid-19, foi alcançado. Identificamos seis diferentes efeitos diretamente relacionados à 

promoção da saúde individual e coletiva, sobretudo favoráveis para a saúde mental durante o cenário 

desafiador da pandemia.  

A meditação é uma potente modalidade das PICS e tem sido oferecida, mesmo que de forma limitada, 

pelo SUS à população. Nesse sentido, sugerem-se estudos que ampliem a compreensão dos seus efeitos em 

outras circunstâncias estressantes para os indivíduos e coletivos da sociedade brasileira. 
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