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Dalai Lama 

 

 

 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo 

2021



 
 

 

PATRICIA GUERNELLI PALAZZO TSAI 

 

 

 

 

 

O CONCEITO DE RESPONSABILIDADE UNIVERSAL:  

Uma análise do conceito pela Tradição Budista Mahāyāna Geluk no XIV 
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RESUMO 
 

O presente trabalho tem por objetivo explorar o conceito de responsabilidade 
universal, tal como apresentado pelo XIV Dalai Lama, que por sua vez se baseia 
nos fundamentos teóricos budistas da tradição Mahāyāna Geluk, através dos 
escritos de Je Tsongkhapa. Esse conceito por sua vez só pode ser 
compreendido a partir de uma contextualização histórica do Buddha Śākyamuni, 
bem como das mudanças sociais e teóricas por ele propostas em seu tempo, 
que serviram de inspiração para a travessia dos Dharmas para a China e Tibete. 
Com isso, há a necessidade de tratar de como os textos budistas são analisados 
e compreendidos, de como se deu o processo de tradução e as consequências 
das agendas políticas e ideológicas por detrás disso, de tal maneira que ao tratar 
dos conceitos fundamentais para compreender o que é responsabilidade 
universal, seja possível entender seu alcance e suas fundações. 
Com a contextualização da responsabilidade universal e sua importância para 
caracterizar o budismo Mahāyāna se faz necessário o diálogo entre esse 
conceito e outros conceitos de tradição judaico-cristã, através do amor mundi de 
Hannah Arendt, responsabilidade de Hans Jonas, e sensibilidade solidária em 
sua complexidade de Jung Mo Sung, para que seja possível compreender e 
construir pontes de comunicação entre esses dois sistemas distintos, de tal 
maneira que seja possível compreender o discurso feito pelo XIV Dalai Lama 
junto à ONU, em defesa dos Direitos Humanos a partir da responsabilidade 
universal. Por essa razão, o conceito de responsabilidade universal, tal como 
apresentado pelo XIV Dalai Lama é um fundamento para a defesa dos Direitos 
Humanos a partir de uma perspectiva budista Mahāyāna. 
 

 

Palavras-chave: Budismo Mahāyāna, Responsabilidade Universal, Dalai Lama, 

Tsongkhapa, Direitos Humanos.



 
 

 

ABSTRACT 
 

The research explores the Universal Responsibility concept as of as the XIV Dalai 
Lama speech to the UN. For instance, it is based on the Buddhist theoretical 
foundations of the Mahāyāna Geluk tradition, according to Je Tsongkhapa 
writings. This concept of Universal Responsibility may be understood by a 
historical contextualization of Buddha Śākyamuni, rooted both in social and 
theoretical changes proposed by himself in his time, served as inspiration for the 
crossing of the Dharmas to China and Tibet. From that, it is important to observe 
how Buddhist texts are analyzed, understood, how the translation process took 
place and which consequences of the political and ideological agendas are 
shown behind it. Thereby, dealing with the fundamental concepts of Universal 
Responsibility, it is so possible to understand its scope, its foundations, and its 
importance to characterize Mahāyāna Buddhism. At this point, it is necessary to 
dialogue with other concepts of Judeo-Christian tradition, having as main 
reference Hannah Arendt, Hans Jonas and Jung Mo Sung texts. Because of this 
communication between these two distinct systems, an understanding for the XIV 
Dalai Lama speech to the UN, in defense of Human Rights based on Universal 
Responsibility, is presented as a foundation for the defense of Human Rights 
from a Buddhist Mahāyāna perspective. 
 

 

Keywords: Mahāyāna Buddhism, Universal Responsibility, Dalai Lama, 

Tsongkhapa, Human Rights.



 
 

 

RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo explorar el concepto de responsabilidad 
universal, presentado por el XIV Dalai Lama, el cual a su vez se basa en los 
fundamentos teóricos budistas de la tradición Mahāyāna Geluk, por medio de los 
escritos de Je Tsongkhapa. Este concepto sólo puede entenderse a partir de una 
contextualización histórica del Buda Śākyamuni, así como de los cambios 
sociales y teóricos propuestos por él en su época, que sirvieron de inspiración 
para la convergencia de los Dharmas en China y Tíbet. Es entonces que surge 
la necesidad de abordar cómo se analizan y comprenden los textos budistas, 
cómo se llevó a cabo el proceso de traducción y las consecuencias de las 
agendas políticas e ideológicas detrás de él, de tal manera que al abordar los 
conceptos fundamentales con el fin de comprender la responsabilidad universal, 
sea posible comprender su alcance y sus fundamentos. 
Con la contextualización de la responsabilidad universal y su importancia en la 
caracterización del budismo Mahāyāna, se vuelve necesario dialogar entre este 
concepto y otros conceptos de la tradición judeocristiana, a través de amor mundi 
de Hannah Arendt, responsabilidad de Hans Jonas y sensibilidad solidaria en su 
complejidad de Jung Mo Sung, para que sea posible comprender y construir 
puentes de comunicación entre dos sistemas distintos, de tal manera que se 
pueda entender el discurso pronunciado por el XIV Dalai Lama ante la ONU, en 
defensa de los Derechos Humanos basados en la responsabilidad universal. Por 
esta razón, el concepto de responsabilidad universal, tal y como lo presentó el 
XIV Dalai Lama, es una base para la defensa de los Derechos Humanos desde 
una perspectiva budista Mahāyāna. 
 
 
Palabras clave: Budismo Mahāyāna, Responsabilidad Universal, Dalai Lama, 

Tsongkhapa, Derechos Humanos.
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 Inevitavelmente pode surgir a pergunta de por que estudar o conceito de 

responsabilidade universal, um conceito um tanto quanto desconhecido mesmo 

entre os estudiosos e pesquisadores das tradições budistas. Ainda mais em um 

país como o qual vivemos, com uma quantidade inexpressiva de pessoas que 

se denominam budistas.  

Além dessa pergunta, outra que poderia surgir em seguida seria, qual a 

importância de se estudar esse conceito no contexto em que vivemos. O que 

conduz a refletir sobre as bases e princípios condutores, que guiam os 

praticantes no caminho religioso ao qual se perceberam conectados. 

 Ambas as perguntas, por sua vez, levam a pensar sobre como as 

vertentes budistas são estudadas e compreendidas nos países europeus, nos 

Estados Unidos, e mesmo no Brasil. E inclusive o quanto desse conhecimento é 

realmente fundamentado em uma verificação à luz das línguas instrumentais 

budistas com o conhecimento das escolas que foram levadas de suas 

localidades originárias, disseminando as tradições através de diferentes 

contextos e cenários. 

 Esses questionamentos também impactam em como viemos a conhecer 

e o quanto sabemos sobre o Buddha histórico e as propostas de modificações 

sociais por ele trazidas em seu tempo, o que isso poderia contribuir em nosso 

tempo, e ainda há espaço para considerar de quais maneiras vieram a ser 

traduzidos os textos e as formas pelas quais foram recontados nas línguas ditas 

“ocidentais”. 

 Por Buddha histórico nos referimos à linha de análise histórica das 

tradições budistas tendo como base os feitos do Buddha enquanto ser histórico, 

como realizada por autores como Nakamura, Schumann, Hirakawa e Prebish. 

O passo inicial que inspirou o nascimento desta pesquisa, veio de um 

desejo intenso de saber mais sobre o que era a ideia de ‘responsabilidade 

universal’ no pensamento de S.S. o XIV Dalai Lama, e de encontrar nas obras 
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de Tsongkhapa, especialmente o Lamrim Chenmo e Byanchubgzunlam a 

presença da expressão responsabilidade juntamente com o contexto universal, 

que se refere na realidade a uma quantidade vasta de seres, chamados nos 

textos de “todos os seres sencientes”. 

 Esse desejo de pensar mais a respeito levou a buscar compreender um 

aspecto sobre a bodhicitta (a mente que deseja, aspira ou se move pela intenção 

em direção ao completo despertar) que leva ao compromisso de um praticante 

ou adepto do Mahāyāna, que inicia uma longa jornada para se tornar um 

Bodhisattva (ser que busca o completo despertar) e finalmente ao estado de um 

completo desperto, Buddha. 

 Ainda sobre a responsabilidade universal, é possível encontrar 

referências do conceito em outros textos da tradição Mahāyāna, e por essa razão 

não podemos supor que é um conceito inaugurado pelo XIV Dalai Lama, o que 

será visto oportunamente ao longo da dissertação (mais especificamente no 

Capítulo 2). 

 Para poder compreender a importância desse conceito para a tradição 

Mahāyāna, ainda mais a (sino-)tibetana Geluk, é importante trabalhar alguns 

conceitos fundamentais dos textos canônicos, discutindo inclusive a maneira 

pela qual são traduzidas as expressões. 

 Em seguida serão explicados os conteúdos de cada capítulo e as razões 

da escolha dessa ordem de divisão, bem como os métodos utilizados e autores 

trabalhados, de forma a possibilitar ao leitor, de antemão, uma perspectiva ampla 

do que será tratado. 

 

 Capítulo 1  

O Capítulo 1 busca trazer um panorama histórico, situando o Buddha 

Śākyamuni em seu tempo e espaço, contextualizando o cenário social, jurídico 

e religioso, bem como os impactos da mudança por ele proposta com seu 

movimento. Essa contextualização se faz necessária, por fazer parte do método 

isogético proposto por Tuck, para que seja possível a análise dos 

desenvolvimentos sociais propostos pelo Buddha, bem como para compreender 

como esse desenvolvimento chega ao XIV Dalai Lama. 

Com relação à datação do Buddha e desenvolvimento das tradições 

budistas e suas relações com possíveis textos védicos em seu tempo, usamos 
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Prebish, Hirakawa, Nakamura, Lamotte, Warder, Olivelle, bem como Gombrich, 

Schumann, Harvey e Tsai. Além disso apresentamos as críticas trabalhadas por 

Schopen, e as de Asad 

  Depois, ainda no mesmo Capítulo, será brevemente trabalhada a questão 

da travessia dos ensinamentos, Dharma, da Índia para a China, e depois da 

China para o Tibete, de maneira a explicar como se deu o processo de 

construção da religião budista no Tibete, o surgimento da escola Geluk, bem 

como a instituição da figura do Dalai Lama, e como exerce influência no povo 

tibetano, com base em Richardson, Aguilar, Lixin.  

 Chamamos de budismo sino-tibetano, uma vez que atualmente o Tibete 

é uma região autônoma, mas anexada à China, porém tal fato não suprime que 

havia relações diplomáticas e troca de influências culturais entre os dois reinos, 

bem como a existência de um monastério da tradição Geluk em Beijing (o 

monastério de Yōnghé), como tratado ainda no Capítulo 1. 

 

 Capítulo 2 

 O Capítulo 2 se utilizará também do método isogético, para contextualizar 

os conceitos trabalhados, de maneira que o leitor possua informações para 

compreender melhor o que ocorrera nos processos de tradução e de análise dos 

conceitos. 

. É também discutida a questão de como essas traduções foram 

realizadas durante o grande movimento das traduções de textos budistas 

indianos e tibetanos, realizado durante o séc. XIX, e as intenções por detrás 

dessa grande movimentação, além de como esse determinado momento 

impactou e continua a impactar a compreensão das teses e teorias budistas até 

os dias atuais. 

Os principais dicionários, usados como referência até os dias atuais, 

tiveram financiamento europeu, e o próprio processo de tradução dos primeiros 

textos, bem como formação de uma escola de tradução de textos tem por base 

esse momento.  

Nessa primeira parte trazemos as discussões dos autores Cohen, 

Wayman, Bhikkhu Analayo, Bhikkhu Bodhi, o próprio Dalai Lama juntamente 

com a Bhikṣuni Chodron, Harvey, Gombrich, Zimmermann e Shih, além das 

críticas trazidas por Schopen e Asad. 



16 
 

 Nesse mesmo Capítulo tratamos de expor o conceito de responsabilidade 

universal, utilizando o termo técnico em tibetano, tal como explicado pelo XIV 

Dalai Lama, e como seria possível traduzi-lo para outras duas línguas técnicas 

instrumentais – sânscrito e chinês – para ser possível traçar e localizar a 

expressão no cânone de textos da tradição Mahāyāna. 

 

 Capítulo 3 

 Já no Capítulo seguinte, o Capítulo 3, são aprofundadas algumas 

questões sobre a responsabilidade universal, bem como a falta de pesquisas e 

estudos sobre tal conceito e sua importância para o Mahāyāna. Além disso, é 

feita a análise do discurso do XIV Dalai Lama junto à ONU, em 1993, em que 

utiliza a responsabilidade universal como elemento importante para a defesa dos 

Direitos Humanos, bem como uma análise breve sobre os Direitos Humanos, de 

maneira a esclarecer alguns pontos sobre essas garantias fundamentais. 

 Além da análise do discurso feito pelo Dalai Lama, traremos de maneira 

breve o resultado da obra Buddhism and Human Rights, uma coletânea de textos 

acerca da possibilidade ou não da existência de Direitos Humanos nas tradições 

budistas, com maior destaque aos argumentos trazidos por Damien Keown, um 

importante pesquisador na área da ética budista, assim como quais os conceitos 

budistas mencionados por ele, bem como a não menção do termo 

responsabilidade universal na obra, com exceção do discurso do Dalai Lama. 

Ainda, serão apresentados alguns possíveis argumentos para a falta de menção 

do termo responsabilidade universal nas produções científicas que pesquisam e 

se dedicam às tradições budistas.  

 Com o objetivo de construir pontes rumo a um diálogo inter-religioso, 

analisamos o conceito de responsabilidade universal em comunicação com 

alguns conceitos enraizados na tradição judaico-cristã – através da utilização do 

método isogético de Tuck, mas também do método de Löwy, com sua afinidade 

eletiva – notadamente os conceitos de amor mundi, de Hannah Arendt, bem 

como responsabilidade em Hans Jonas, e a noção de sensibilidade solidária em 

sua complexidade, de Jung Mo Sung.  

 

 Os resultados da pesquisa são apresentados nas considerações finais, 

bem como as possibilidades de aprofundamento e de novas pesquisas a partir 
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desta, o que pode enriquecer o estudo das tradições religiosas, notadamente o 

estudo das tradições budistas, e sua comunicação e diálogo com outras 

tradições, ou mesmo contribuições das religiões na defesa aos Direitos 

Humanos. 

 Foi ainda elaborado um glossário com os termos mais utilizados a partir 

do sânscrito, de maneira a auxiliar o leitor, que além de contar com as 

explicações em notas de rodapé ao longo do texto, terá acesso aos termos 

reunidos no final, juntamente com as expressões em suas traduções para o 

chinês e o tibetano, e que se encontra logo após o final do Capítulo 3 e antes 

das Referências Bibliográficas. 

 O Discurso do XIV Dalai Lama foi disponibilizado em sua íntegra na parte 

de Anexo, em língua inglesa, tal como encontrado no seu original. Esse discurso 

foi utilizado em partes, com tradução autoral, em tópico próprio dentro do 

Capítulo 3.  

 Dentro do contexto budista, especialmente através dos escritos de Lama 

Je Tsongkhapa, notadamente o Lamrim Chenmo, há um senso de urgência na 

busca pelo beneficiar aos seres – que também inclui o cuidado para com o meio 

ambiente e condições sociais –  uma vez que para o Bodhisattva é insuportável 

ver a dor dos outros seres, afogando-se sofrimentos e misérias, e não buscar 

soluções para amenizá-los. Há a metáfora utilizada por Tsongkhapa, mas que 

está presente também em outros textos, de imaginar o mundo como uma casa 

em chamas e o Bodhisattva como aquele capaz de efetiva e eficientemente 

retirar os seres do perigo das chamas. 

 A responsabilidade universal é o que faz com que a bodhicitta se torne 

completa, efetiva e eficiente, para o resgate de todos os seres sencientes de 

dentro da casa em chamas, e por essa razão é o princípio motor para pensarmos 

no diálogo inter-religioso, tal como vem sendo proposto por S.S. o XIV Dalai 

Lama na defesa dessa “grande família humana” como carinhosamente chama a 

humanidade.  

 Humanidade que se encontra em situações de elevado risco, por fatores 

tais como desigualdade social e exclusão dos que não servem ao propósito dos 

sistemas, danos ambientais em situação alarmante, que colocam em risco a 

própria sobrevivência não apenas de seres humanos, mas de toda a cadeia 

interdependente de outras classes de seres, sencientes e não sencientes. Além 
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disso, há uma busca cada vez mais acelerada pelo consumo, pelo acúmulo de 

posses ou bens materiais, bem como desejo sedento pelo dinheiro, tido como 

fonte de toda a felicidade em nossos tempos.  

 Todos esses fatores levam a uma crise que não se limita a pequenas 

regiões, mas sim causa um impacto global. E um dos primeiros sinais do declínio 

causado pelos sistemas excludentes é a defesa de bandeiras pela eliminação de 

direitos e garantias fundamentais, especialmente os que tratam dos direitos 

coletivos. 

 O objetivo do presente trabalho acadêmico é explorar o conceito de 

responsabilidade universal, tal como discutido pelo XIV Dalai Lama 1 , 

fundamentado por sua vez na tradição Mahāyāna Geluk, e construir pontes de 

diálogo desse conceito com outros de tradição judaico-cristã, como mencionado 

anteriormente, de maneira a esclarecer o que é essa responsabilidade universal 

e como pode ser utilizada na defesa do pilar fundamental dos Direitos Humanos. 

   

 

  

 
1 De maneira a facilitar a leitura ao longo do trabalho, o título de S.S. (Sua Santidade) será 
subentendido toda vez que houver menção ao Dalai Lama ou XIV Dalai Lama. Assim como 
quando aparecer o título de Lama Je Tsongkhapa, que será mencionado como Tsongkhapa ou 
Je Tsongkhapa. 
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CAPÍTULO 1 – SITUANDO O BUDISMO EM SEUS TEMPOS E 

ESPAÇOS 
 

 

“Eu tomo como meu refúgio os Buddhas, que buscam 
cuidar e proteger todos os seres em todos os mundos, que 
se esforçam e lutam para dar abrigo para todos eles, e 
confiando nesse grande poder, não tenho mais medo.” 
Paṇḍita Śāntideva, Bodhisattvacaryāvatāra, Capítulo 1 

 

 

 

O Capítulo 1 trará um panorama sobre o Budismo, de maneira a tentar 

traçar o contexto histórico-social-religioso do Buddha2  histórico, demarcando 

quais as mudanças que estabeleceu em seu tempo e, além disso, como essas 

mudanças foram incorporadas às linhagens budistas iniciais.  

Dessas primeiras vertentes, veremos de maneira breve como saíram da 

Índia para a China, e especificamente como chegaram ao Tibete, uma vez que 

as lentes de leitura da dissertação versam sobre a tradição sino-tibetana Geluk. 

A parte histórica tem grande importância para a compreensão do Budismo 

enquanto movimento inicial, cujas teorias em aplicação prática propiciaram todo 

um desenvolvimento de conceitos e aprofundamento destes que nos levam a 

melhor entender as ações da tradição Mahāyāna, especialmente no tocante aos 

posicionamentos e ações do XIV Dalai Lama. 

 

 

1.1 Atribuindo uma data ao Buddha – tentativas de contextualizar o 

Buddha a um período histórico 

 

Em que período histórico viveu o Buddha?  

 
2 Optamos por manter o termo "Buddha" de acordo a grafia internacional padronizada desse 
termo em sânscrito (IAST). Os demais termos foram grafados da mesma maneira, exceto pela 
adaptação utilizada quando os termos são utilizados no plural - quando, então, foi acrescentado 
um "s" ao final. Essa adaptação é necessária uma vez que não existe uma forma única de plural 
para cada termo - sendo o sânscrito uma língua declinada, suas formas de plural variam de 
acordo com a função gramatical do termo na frase. Além disso, essa é uma solução amplamente 
utilizada também nos textos especializados de língua inglesa. 
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É uma das primeiras perguntas que salta à mente quando buscamos 

localizar no tempo e espaço uma tradição religiosa conhecida, mas ao mesmo 

tempo desconhecida no Ocidente3.  

Porém, essa não é uma pergunta fácil de responder, pois assim como é 

difícil atribuir datação para demais tradições religiosas da Antiguidade, como o 

período de Cristo, entre outros, é igualmente difícil e complexa a tarefa para o 

campo budista. 

Há um grande interesse religioso e acadêmico para buscar definir um 

período para um fundador de tradição religiosa, e não poderia ser diferente para 

com a tradição budista. Há diferentes maneiras que os budólogos 4  tentam 

resolver essa questão, porém, ainda não há consenso. 

O Buddha histórico, também conhecido por seu nome Sarvārthasiddha5, 

com nome familiar Gautama, teria nascido no território indiano de Kapilavastu, 

pertencente à oligarquia do clã Śākya, e que hoje seria Lumbinī no Nepal. 

O líder do clã Śākya e governante da região de Kapilavastu, que era 

submissa ao reino de Kośala, Śuddhodana era o pai de Sarvārthasiddha, que 

teria vivido entre os séculos VI e IV a.C., sendo a data específica uma questão 

bastante controversa em razão de debates entre estudiosos e budólogos6. 

 
3 A ideia de Budismo é conhecida através das traduções feitas por ocidentais, no séc. XIX, mas 
também por um crescente interesse em mesclar elementos de diferentes crenças religiosas por 
parte do mundo ocidental. Com isso, surge o interesse em adquirir símbolos do Budismo, mas 
sem realmente estudar a fundo a tradição religiosa. Os símbolos religiosos mais comuns são 
estátuas de Buddha, rosários budistas, incensos, almofadas de meditação e algumas frases de 
efeito, mas mesmo dentro da categoria dos que se consideram budistas são poucos os que 
realmente buscam compreender os fundamentos da tradição religiosa e as suas diferentes 
vertentes através de um estudo sistemático (dentro de uma estrutura adequada).   
4 Por budólogos devemos entender aqueles pesquisadores e pesquisadoras que se dedicam ao 
estudo das tradições budistas em âmbito acadêmico, a Budologia. Ainda, o XIV Dalai Lama tem 
usado o termo Buddhist Sciences (Ciências Budistas) para se referir ao estudo do Budismo ao 
invés de Buddhology, que seria traduzido para Budologia.  
5 O nome do Buddha histórico como Sarva-artha-siddha ou Sarvārthasiddha, tal como aqui 
apresentado possui suporte nos trabalhos de TSAI, Plínio. Meditações: A Vida do Buddha. 
Valinhos: ATG, 2017. E também na nota de número 25 do Apêndice V com a grafia Sarvártha 
Siddha em HODGSON, Brian Houghton. Sketch of Buddhism. In: Transactions of the Royal 
Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Vol. II. London: Royal Asiatic Society, 1830. Ainda, 

em HAICHANG, Ling. Buddhism In China 《中国佛教》. Beijing: China Intercontinental Press, 

2004. E ainda no dicionário Edgerton de Sânscrito Híbrido Budista elenca como a referência mais 
usada do nome do Buddha histórico nos textos Mahāvastu e Lalitavistara-sūtra.  
6 Há pesquisas que atribuem a datação de escombros de um templo budista para o séc. VI a.C., 
o que impactaria diretamente na atribuição de data distinta para o nascimento e parinirvāṇa ao 
Buddha histórico, cf. pesquisa feita por CONINGHAM et al. no artigo The earliest Buddhist shrine: 
excavating the birthplace of the Buddha, Lumbini (Nepal), publicado na Durham University Online, 
em dezembro de 2013. Há grandes críticas ao artigo e as supostas descobertas como sustentado 
por GOMBRICH em https://tricycle.org/trikedaily/recent-discovery-earliest-buddhist-shrine-sham/ 
(último acesso em março de 2020). 

https://tricycle.org/trikedaily/recent-discovery-earliest-buddhist-shrine-sham/
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Há uma série de questionamentos e levantamentos feitos não apenas por 

força de análise dos textos e argumentos das vertentes budistas, mas também 

através de estudos arqueológicos conduzidos, razão pela qual faremos um 

levantamento geral dos argumentos e principais autores, bem como 

colocaremos uma estimativa aproximada, considerada segura e virtualmente 

aceita pelos autores selecionados.  

 Prebish apresenta em sua pesquisa a existência de corrente majoritária 

dentro dos estudos da Budologia, apontando como errada a atribuição do 

período histórico do Buddha entre 563 a 483 a.C. (2008, p. 2). 

 O Simpósio de Göttingen, ocorrido em 1988 na Universidade de Göttingen 

na Alemanha, foi o momento em que budólogos de diferentes nacionalidades se 

reuniram para discutir acerca das diferentes maneiras de datação do Buddha 

histórico, apresentando cada qual seus argumentos e buscando delimitar melhor 

um período, com base nas evidências científicas coletadas.  

Prebish traz os principais argumentos dos budólogos que compareceram 

ao Simpósio e os elenca em sua pesquisa. Segundo ele, Warder faz sua análise 

com base nas datações realizadas por Bareau e Eggermont, colocando o 

Buddha histórico no período de 566 a 486 a.C., e afirmando ser quase certo que 

o evento de seu parinirvāṇa 7 ocorrera em 486 a.C. (WARDER, 2000, p. 44).  

 Então, os eventos principais da vida do Buddha histórico teriam ocorrido 

para Warder nas seguintes datas: nascimento em 566 a.C., saída do palácio 

para se tornar renunciante em 537 a.C., realização do completo despertar em 

531 a.C. e parinirvāṇa em 486 a.C. (WARDER, 2000, p. 45). 

 Prebish faz um apanhado de diferentes datações e coloca como uma das 

posições defendidas por uma parcela dos budólogos, alinhados às fontes de 

tradição Theravāda pertencentes ao Sri Lanka e ao sudeste asiático, de que o 

parinirvāṇa teria ocorrido em 544/543 a.C., e apresenta os tipos de teorias de 

datação do período histórico em que teria vivido o Buddha histórico (2008, p. 4):  

 
Antes do simpósio de Göttingen havia quatro sistemas básicos 
de datação para computar datas acerca do Buddha histórico: (1) 

 
7  Parinirvāṇa em sânscrito é o nirvāṇa final, alcançado após a morte, vide Dicionário de 
Sânscrito-Inglês de Monier Monier-Williams (Sanskrit-English Dictionary). Utilizamos a expressão, 
assim como os autores apresentados, no sentido do falecimento do Buddha.  
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a cronologia longa; (2) a cronologia longa ‘corrigida’; (3) a 

cronologia breve; e (4) os ‘registros pontuados’8. 
  

A cronologia longa é fundamentada essencialmente por fontes da tradição 

budista Theravāda provenientes do sudeste asiático e principalmente da região 

do Sri Lanka, também conhecido como Ceilão, e é fonte de debates e não 

aceitação no campo da Budologia (PREBISH, 2008, p. 5). A cronologia longa 

“corrigida” seria uma tentativa de adequar as falhas da longa.  

Já a cronologia breve é baseada em fontes dos primeiros textos budistas, 

escritos em sânscrito, chinês e tibetano e a cronologia dos “registros pontuados” 

é baseada em fontes chinesas, mais especificamente no 大唐内典録 (Dà táng 

nèi diǎn lù, em língua chinesa, com referência no cânone budista: Taishō 2149, 

capítulo 4, p. 262b (PREBISH, 2008, p. 6). 

Para Hirakawa, os registros pontuados teriam sido transmitidos 

juntamente com a transmissão do texto pertencente à categoria do Vinaya, 

chamado de Samantapāsākadikā9, e teria funcionado da seguinte maneira: a 

cada conclusão do período de retiros meditativos, ocorridos durante a estação 

de chuvas, um ponto era acrescentado no texto. Desde o falecimento do Buddha 

histórico até o momento da compilação e anotação feita por Fèi Chángfáng (費

長房) teriam sido acrescidos 975 pontos no texto (HIRAKAWA, 1990, p. 22). 

Lamotte, assim como Prebish, traz a questão da datação e as teorias 

existentes que tentam delimitar uma data para o parinirvāṇa, e com base nisso 

definir o período histórico. A opção de Lamotte é pela cronologia dos ‘registros 

pontuados’, datando o parinirvāṇa em 486 a.C. (LAMOTTE, 1988, p. 14): 

 
Essa será a data utilizada como hipótese a ser trabalhada. É a 
adotada pelo História e Cultura do Povo Indiano (II, p. 36), 
enquanto o Cambridge História da Índia (I, p. 171) prefere 483 
a.C., e os editores do Inde Classique (I, p. 220) optaram por 
47810. 

 
8 “Prior to the Göttingen symposium, there were four basic dating schemas for computation of the 
Buddha’s historical dates: (1) the long chronology; (2) the ‘corrected’ long chronology; (3) the 
short chronology; and (4) the ‘dotted record’.” 
9 Vinaya se refere à categoria de ensinamentos do Buddha histórico voltadas à conduta moral e 
disciplina, como códigos de conduta moral e ética para os praticantes. O texto 
Samantapa̅sa̅kadika̅ vem do cânone páli, ligado à tradição Theravāda do Sri Lanka. 
10 “This is the date which will be followed here as a working hypothesis. It is adopted in the History 
and Culture of the Indian People (II, p. 36), while the Cambridge History of India (I, p. 11) prefers 
483 B.C., and the editors of Inde classique (I, p. 220) opt for 418”. 
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Já Cousins (1996, p. 63) opta por colocar o parinirvāṇa do Buddha em 

400 a.C., de maneira arredondada: 

 
Nenhum método ou evidência que temos atualmente é suficiente 
para estabelecer [a datação] com os mais estritos padrões de 
evidência. O que certamente foi realizado foi destronar 
firmemente o consenso antigo - não é impossível que a longa 
cronologia ainda possa ser reabilitada, mas alguém terá que 
assumir a tarefa. Do ponto de vista da probabilidade razoável, 
as evidências parecem favorecer algum tipo de cronologia 
mediana e, sem dúvida, devemos falar de uma data para o 
Mahaparinibbana de Buda por volta de 400 aC - Escolho o 
número de forma arredondada deliberadamente, para indicar 
que as margens são bastante amplas11. 

 

Nakamura atribui o parinirvāṇa em 383 a.C. 12  enquanto Gombrich o 

coloca em 405 a.C. (GOMBRICH, 2009, p. XIII). Ambos se baseiam em tipos de 

cronologia diferentes e análise de textos de diferentes vertentes, o que provoca 

uma disparidade para a datação. 

Já para Bechert o período em que o Buddha teria vivido seria 448 a.C. 

tendo o parinirvāṇa ocorrido em 368 a.C. (NARAIN, 1993, p. 200).  

Diante da disparidade das evidências em que se apoiam os 

pesquisadores, é possível observar que há uma margem possível de ser 

estabelecida como datação atribuível ao falecimento do Buddha histórico, 

concentrada no período que compreende os anos entre 404 e 368 a.C., e essa 

será a margem a ser considerada para o presente trabalho, seguindo o 

pesquisado por Prebish (2008, p. 15). 

Tendo sido estabelecida a margem da datação do falecimento, é também 

possível de fazer o mesmo com o nascimento do Buddha. Dessa forma, tomando 

por base as pesquisas realizadas pelos budólogos supramencionados, é 

aceitável considerar o período compreendido entre 484 e 368 a.C. para o 

 
11 “No method or evidence we have at the present is sufficient to establish that to the strictest 
standards of evidence. What certainly has been done is a firmly dethrone the old consensus - it 
is not impossible that the long chronology may yet be rehabilitated, but someone will have to 
undertake the task. From the point of view of reasonable probability the evidence seems to favour 
some kind of median chronology and we should no doubt speak of a date for the Buddha's 
Mahaparinibbana of c.400 B.C - I choose the round number deliberately to indicate that the 
margins are rather loose”. 
12 NARAIN, Awadh Kishore. The Dating of The Historical Buddha Review. In: Journal of the 

International Association of Buddhist Studies, Vol. 16, 1993, p. 200. 
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nascimento e a morte de Sarvārthasiddha, situando-o entre os séculos V e IV 

a.C. 

Tendo definido esse período histórico para situar a vida do Buddha 

histórico, bem como o período em que realizou o completo despertar e deu 

origem ao movimento budista, se faz necessário considerar algo além do método 

de análise pela Budologia no Ocidente. 

Ao nos depararmos com textos, ritos e religiosidades distintas do 

cristianismo e suas vertentes, precisamos verificar quais lentes são utilizadas 

para as análises. 

Nos séculos XVIII e XIX um considerável interesse surgiu pelos textos e 

culturas vindas de países considerados como “Oriente” e em sequência 

pesquisas, traduções e comentários foram realizados, especialmente pelos 

esforços de nomes como Müller, Burnouf, Rhys-Davids, Weber, Schopenhauer, 

Nietzsche entre outros mais, que buscavam teorizar sobre o conhecimento 

havido pelo Oriente, entendendo-se por Oriente os países tidos como “exóticos” 

tais como Índia, China, Tibete, Coreia, Tailândia, Sri Lanka, entre outros13.  

Esses textos, conjunto cultural, social e político dos países não-cristãos 

foram escrutinizados sob o prisma da neutralidade científica; entendendo-se a 

ciência dentro dos moldes eurocêntricos, com o rigor e separação cartesianos.  

Sob essa aparente neutralidade científica para a análise dos textos e 

achados arqueológicos budistas, Schopen (1997, p. 12 e 13) traz o alerta:  

 
Embora a maioria dos estudiosos budistas, arqueólogos ou 
historiadores provavelmente resistiriam à sugestão, essa 
hipótese considerando as fontes para entender as religiões 
parece, ao se observar mais atentamente, muito semelhante a 
que isso possa ser por si só uma posição teológica ou religiosa. 
Imbuída, por exemplo, em um método arqueológico e histórico 
aparentemente neutro, mas que possa ser muito bem uma 
acepção decididamente não neutra e limitada, protestante, para 
afirmar onde a religião de fato se encontra14. 

 
13 Há pesquisa de Donald Lopez Jr., entre outros, que tratam dos intercâmbios e análise religiosa 
feita por indivíduos ligados a expedições, como Bernard Picart entre outros, que produziram um 
conhecimento distorcido das religiões asiáticas, e muito do que conhecemos até hoje por 
Budismo sofre grande influência dessas visões distorcidas e parciais. Inclusive é importante 
mencionar que no século XVII as religiões que não fossem Cristianismo, Judaísmo e Islamismo 
eram chamadas de Idolatria (p. 36). Vide: LOPEZ JR., Donald S. Prisioners of Shangri-La: 
Tibetan Buddhism and the West. Chicago: University of Chicago Press, 2018. 
14  “Although most Buddhist scholars, archaeologists, or historians would probably resist the 
suggestion, this assumption in regard to the sources for the understanding of religions looks, on 
closer inspection, very much like it might itself be a religious or theological position. Embedded, 
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 A afirmação de Schopen não visa descaracterizar as pesquisas 

realizadas, entretanto, enquanto pesquisadores e pesquisadoras de tradições 

budistas é necessário investigar se essa visão “protestante” não está presente 

nas premissas das pesquisas, como afirma o autor, ainda mais relacionado ao 

que pode ser considerado religião e o que não pode. 

 Os sistemas de datação que foram anteriormente descritos servem como 

parâmetro para entender os contextos pelos quais surgiram, ou seja, cada um 

dos sistemas de datação corresponde uma escola, uma vertente budista. 

 Então é importante ter em mente que essa aparente neutralidade 

científica, com a qual cada um dos budólogos supostamente obedece, ao 

proporem uma posição pessoal sobre qual teoria ou junção de teorias ou 

tentativas de justificar uma teoria, nada possuem de neutras. É como Schopen 

afirma, uma tentativa de dizer onde está de fato alocada a religião. 

 A crítica de Schopen se dirige também aos pesquisadores das Ciências 

da Religião, e de áreas correlatas, que adotam consciente ou inconscientemente 

o pensamento hegeliano de progressão da história, classificando as culturas de 

religiões não-cristãs orientais como fases iniciais do processo de 

desenvolvimento civilizatório, pelo fato de que os orientais não sabem ser livres 

e não tem noção da liberdade15. 

Com isso, é importante situar e contextualizar as análises de textos, 

achados arqueológicos, olhar antropológico dos países em cujo solo houve o 

florescimento e desenvolvimento das vertentes budistas foram realizadas pelo 

olhar europeu, influenciado pela lente de visão proveniente de uma racionalidade 

moderna, que é estreitamente ligada com a tradição protestante, como alertado 

por Schopen. 

Ainda, é necessário considerar a respeito de como definimos o termo 

religião e quais os seus limites, alcances, e um desejo de buscar elementos 

universalizantes da religião, tal como feito por Kant ao buscar a essência das 

 
for example, in apparently neutral archaeological and historical method might very well be a 
decidedly nonneutral and narrowly limited Protestant assumption as to where religion is actually 
located” 
15 Os argumentos de Hegel podem ser melhor verificados em sua obra: HEGEL, Georg Wilhelm 
Friedrich. Lectures on the Philosophy of World History, Volume 1: Manuscripts of the Introduction 
and the Lectures of 1822–3. Oxford: Clarendon Press, 2011, p. 87. 
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religiões, bem como a tentadora ideia para os países eurocêntricos da religião 

universal, estendendo as lentes eurocêntricas para a leitura dos acontecimentos 

nos países asiáticos, como proposto por Talal Asad (2010, p. 271).  

As críticas de Asad servem também para refletirmos acerca dos 

elementos que compõem um sistema religioso, sendo considerados os conceitos 

como símbolos característicos de vertentes religiosas, por serem portadores de 

significado e significação (2010, p. 272). O que é o caso da presente pesquisa, 

por tratar de um elemento caracterizador da tradição Mahāyāna, como será visto 

adiante. 

E de maneira a elaborar elementos comparativos ou tentar explicar 

conceitos, elementos e aspectos da tradição budista para países que vem de 

tradição judaico-cristã, utilizamos o método de Andrew Tuck da filosofia 

comparada16 e o de Löwy, com a afinidade eletiva17. 

Para Tuck, o fenômeno da isogesis18 para ele seria inevitável, uma vez 

que ao interpretar e compreender determinado texto filosófico distinto muito do 

intérprete é colocado no texto, e justamente por tal razão a melhor abordagem 

seria a da contextualização histórica e cultural daquela obra ou texto analisado. 

Outro fator importante abordado é a questão de que as ideias de determinado 

filósofo oriental não são exatamente iguais a de um ocidental, então a escolha 

de palavras não implica que ambos falem a mesma coisa sobre aquele 

determinado objeto, mas sim que se pode notar similaridades (TUCK, 1990, p. 

12 a 16). 

Feito o alerta, e cientes de que as pesquisas feitas até então no campo 

do budismo têm essa origem, é possível melhor compreender as inúmeras 

discussões ocorridas na tentativa de encontrar um método de datação que 

melhor explique os acontecimentos e ainda chegue em período mais exato de 

quando nascera e morrera o Buddha histórico. 

 
16 TUCK, Andrew. Comparative Philosophy and the Philosophy of Scholarship. Oxford: Oxford 
Press, 1990, p. 9 e 10. 
17 O conceito de afinidade eletiva, tal como apresentado por Michael Löwy será visto no Capítulo 
3. 
18 Para Tuck a isogesis é um ato de entendimento produtivo, parte do processo de interpretação, 
e algo natural feito por tradutores e pesquisadores, por essa razão a ideia de buscar uma 
objetividade na análise de textos provenientes da Índia e outros países asiáticos seria um erro 
(TUCK, 1990, p. 16).  
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Independentemente de qual o critério pareça melhor, ou qual tradição tem 

maior proximidade com os métodos de historicidade atuais, o que pode ser feito 

é tentar questionar os princípios, fundamentos e métodos pelos quais as 

pesquisas são realizadas, para que seja possível a análise a partir dos 

entrecruzamentos de períodos das tradições, de forma geral, e a partir daí buscar 

compreender os eventos da vida do fundador da tradição budista indiana, através 

de achados e os textos fundamentais, categorizados nas três cestas, Tripiṭaka, 

proferidas e ensinadas pelo Buddha histórico – Sūtra, Vinaya e Abhidharma19.  

 

 

 

1.2 Contexto histórico-social do período do Buddha  
 

1.2.1 Pensamento Religioso na Índia Antiga 

 

A formação do sistema religioso indiano, bem como o seu 

desenvolvimento é bastante complexo, diante primeiramente do tempo de 

história e entrecruzamento de povos e influências, tornando a tarefa de mapear 

e explicar um tanto quanto difícil levando em consideração o rico caldeirão 

cultural e de crenças das sociedades antigas e o fato de não ser o objetivo do 

presente tratar do tema com tamanha profundidade20.  

Como o objetivo do presente é contextualizar o período em que o Buddha 

histórico, ou Buddha Śākyamuni 21  viveu, é importante delimitar e trazer o 

contexto possível da época, dentro do recorte pretendido. 

Tendo isso em vista, é importante frisar que foi selecionado um período 

provável para a vida do Buddha, como visto no tópico anterior, e é com base 

nisto que o cenário religioso na Índia será explorado. 

 
19 As três cestas, Tripiṭaka, se refere a três áreas fundamentais para a desenvolvimento do 
pensamento do Buddha histórico, que são também conhecidas por Três Treinamentos 
Superiores – Ética-normativa, Vinaya; Sermões, Sūtras, e; Teoria da Realidade, Abhidharma. 
20 Para aprofundar o tema além dos autores mencionados: FERREIRA, Loyane Aline Pessato. 
Entre Vedas e Upanishades. In: História da Tradição Budista Indiana – Pensamentos e Estudos. 
Valinhos: ATG, 2018, p. 71 a 84. 
21 O Buddha também é conhecido por esse título, uma vez que pertencia à oligarquia dos Śākya. 
Śākyamuni significa o sábio do clã Śākya.   
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O budólogo Peter Harvey22 traz o argumento de que a religião dominante 

no período do Buddha histórico era o bramanismo, cujos sacerdotes eram 

indivíduos selecionados dentre a classe dos brāhmaṇa, brâmanes (HARVEY, 

2013, p. 8 e 9): 

 
Posteriormente, por volta de 200 a.C., essa tradição começou a 
se desenvolver na religião que agora é conhecida como 
hinduísmo. O bramanismo havia entrado no noroeste do 
subcontinente indiano por volta de 1500 a.C., trazido por um 
povo nômade que parece ter vindo de uma área que agora é 
conhecida como leste da Turquia, sul da Rússia e norte do Irã23. 

 

O povo nômade referido por Harvey se trata dos Aryans, que trouxeram 

consigo elementos que deram origem à classe de textos considerados sagrados, 

conhecidos por Vedas, que seriam textos revelados pelas divindades24. Em 

mesmo sentido aponta Lamotte (1988, p. 5): 

 
A religião dos Vedas [Vedismo] tornou-se Brahmanismo, uma 
coleção de conceitos religiosos e sociais que foram definidos e 
governado pelos brâmanes que constituíam um corpo sacerdotal. 
O trabalho dos brâmanes era triplo: definir a lei (dharma) ou 
status indiano aplicável às diferentes classes da sociedade; 
assimilar as religiões populares; finalmente, estabelecer as 
principais características das crenças religiosas.25 

 

Com isso é possível compreender que o Buddha histórico travava 

discussões e debates com a religião bramânica e os textos sagrados, 

pertencentes às categorias dos Vedas e dos Upaniṣads, como será visto mais 

adiante. 

 
22 Outros budólogos também partem do mesmo argumento, a partir de evidências históricas e 
arqueológicas, tais como Étienne Lamotte, Akira Hirakawa, e em solo nacional Plínio Marcos 
Tsai, entre outros. 
23  “Later, around 200 BCE, this tradition began to develop into the religion now known as 
Hinduism. Brahmanism had entered the north-west of the Indian sub-continent from around 1500 
BCE, brought by a nomadic people who seem to have come from an area now in eastern Turkey, 
southern Russia and northern Iran”. 
24 Uma abordagem mais voltada a explorar teorias de surgimento do ascetismo nas religiões 
indianas, e como isso também influencia o Budismo, vide Dissertação de Mestrado intitulada A 
Iconografia Budista de Gandhāra e o desenvolvimento da tradição Mahāyāna: a imagem do 
Bodhisattva ascético, de Estela Piccin.  
25 “Vedism became Brahmanism, a collection of religious and social concepts which were defined 
and directed by the brahmins who constituted a priestly body. The work of the brahmins was 
threefold: to define the law (dharma) or Indian status which was applicable to the different classes 
of society; to assimilate the popular religions; finally, to establish the main features of religious 
beliefs”. 
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O hinduísmo surgiria muito mais tarde, milhares de anos separam o 

budismo do hinduísmo, e por essa razão não é razoável afirmar que bramanismo 

e hinduísmo são a mesma coisa. O bramanismo deu origem ao hinduísmo, mas 

após muitas modificações26. 

Sobre a diversidade de crenças na Índia Antiga, aponta Hirakawa (1990, 

p. 15), que o cenário político de guerras, expansões e surgimento de novos 

pensamentos filosóficos tem participação importante para o desenvolvimento 

das religiões indianas: 

 
Havia dezesseis países na Índia central no tempo do Buddha, 
mas os mais fracos foram gradualmente sendo conquistados 
pelas monarquias mais poderosas. (…) os arianos entraram em 
contato com a religião dravídica e foram por ela influenciados. 
Todos esses fatores ajudaram a criar um ambiente conducente 
ao desenvolvimento de novas crenças religiosas27. 

 

Ainda, prossegue Hirakawa (1990, p. 15) argumentando que por conta 

dos processos acima descritos, a religião védica fora influenciada pela filosofia 

dos Upaniṣ̣̣̣ad, gerando um interesse crescente por parte de setores sociais 

intelectuais daquele tempo, por força da identificação dos princípios de ātman 

com brahman – entendendo ātman como uma substância imutável e eterna, em 

si mesma, e brahman como princípio cósmico, como divindade suprema, 

geradora de tudo e todos. 

O que seriam Vedas? Em sânscrito a palavra veda vem de conhecimento 

(do sagrado), como aponta Witzel (2003, p. 68). Os Vedas se trata de categoria 

de textos revelados cujo surgimento pode ser atribuído por volta do ano de 1500 

a.C., coincidindo com a entrada do povo Aryan28 no continente indiano, tendo 

alcançado seu desenvolvimento teórico máximo no período em que o Buddha 

histórico viveu (WITZEL, 2003, p. 68).  

 
26 Há bastante discussão sobre o fato de no período do Buddha histórico não ter surgido ainda o 
Hinduísmo, e por essa razão não nos prolongaremos no assunto. Para aprofundamento do tema 
sugerimos: Peter Harvey, Étienne Lamotte, Akira Hirakawa, cujas obras estão mencionadas nas 
Referências Bibliográficas. 
27 “Sixteen countries existed in central India at the time of the Buddha, but the weaker ones were 
gradually being conquered by the more powerful monarchies. (…) the Aryans had come into 
contact with Dravidian religion and had been influenced by it. All of these factors helped create 
an environment conducive to the development of new religious beliefs”. 
28 Aryan vem de ārya, que em sânscrito significa hospitaleiro. Ver mais em SCHUMANN, Hans 
Wolfgang. The Historical Buddha. Delhi: Motilal Barnasidass, 2004, p. 32. 
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Para Schumann (2004, p. 29), os Vedas surgiram com o Rgveda, por volta 

de 1500 a.C., e após surgiram outros como Yajurveda, Samaveda e o Atharveda. 

Por volta de 1000 a.C. surgiu em prosa o Brahmanas, que esclareceria os rituais 

védicos e mais adiante, por volta de 700 a.C. um dos primeiros textos da 

categoria Upaniṣad.  

Por sua vez os Upaniṣads seriam como comentários de um setor mais 

ortodoxo de praticantes, como aponta Harvey (2013, p. 10): 

 
Os Upaniṣads foram compostos a partir dos ensinamentos dos 
mais ortodoxos desses habitantes da floresta. Destes os [textos] 
pré-budistas são os Brhadāranyaka e Chāndogya (séculos sete 
ao sexto a.C.) e provavelmente os Taittirīya, Aitareya e Kausītaki 
(séculos sexto ao quinto a.C.).29  

 

Há outras maneiras de distinguir as categorias, e de acordo com Loundo 

(2014, p. 204) os Vedas se dividiriam em dois: os Brahmanas, voltado aos rituais, 

e os Upaniṣads, voltado à realização do estado de brahman. 

A diferenciação entre as categorias de textos sagrados bramânicos 

possibilita uma vasta discussão, a qual não é objeto do presente. 

Durante o período em que o Buddha histórico viveu já existia grande 

desenvolvimento de alguns dos textos sagrados do bramanismo, e que, por volta 

do séc. XIV, através do desenvolvimento do pensamento indiano – formulações 

sociais, políticas, religiosas e econômicas – deram origem ao hinduísmo, que por 

sua vez preserva e reverencia tais textos (TSAI, 2017a, p. 148). 

A origem do termo bramanismo, como religião, surge com a cada vez mais 

crescente participação e domínio da classe sacerdotal - dos brāhmaṇas - que 

conduziam os rituais de sacrifício necessários para as boas colheitas, para o 

comércio, casamentos, enfim, uma vasta quantidade de tipos de rituais 

diferentes, que faziam parte da vida cotidiana dos indianos.  

Essa grande variedade de tipos de procedimentos e rituais com o tempo 

deixa a população totalmente dependente da classe brāhmaṇa, que passa a 

complicar ainda mais os rituais e eleva os preços exigidos, gerando 

descontentamento geral (SCHUMANN, 2004, p. 33). 

 
29 “The Upanisads were composed out of the teachings of the more orthodox of these forest 
dwellers. Of these, the pre-Buddhist ones are the Brhadāranyaka and Chāndogya (seventh to 
sixth centuries BCE) and probably the Taittirīya, Aitareya and Kausītaki (sixth to fifth centuries 
BCE)”. 
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 O Bramanismo era um sistema religioso presente e de grande força na 

Índia Antiga à época do Buddha histórico, entretanto, não era o único. Havia 

ainda a classe religiosa de pensadores independentes, os śramaṇas, que 

rejeitavam a tradição védica e perambulavam pelos territórios livremente, tendo 

cortado os laços e obrigações familiares, vivendo de esmolas – um movimento 

que abarcava muitas correntes diferentes de pensamento – sendo certo que o 

budismo inicialmente, em sua origem, se tratava de um movimento śramaṇa 

(HARVEY, 2013, p. 11).  

A Índia no período contextualizado não era um país, mas sim um grande 

território dividido em quatro reinos que adotavam a monarquia, repúblicas que 

adotavam a oligarquia como sistema governamental e em outras regiões 

sistemas tribais (SCHUMANN, 2004, p. 2). 

 Os territórios, no período do Buddha, estavam em constante conflito30 – 

as monarquias guerreavam entre si, mas também guerreavam contra as 

repúblicas, ou gaṇa-saṅghas, apenas com o estabelecimento do império 

Mauryan é que cessam (CHAKRAVARTI, 1996, p. 8). 

 Outra característica interessante do período é que as monarquias eram 

normalmente governadas por um membro da classe brāhmaṇa, com domínio 

político dessa classe31, enquanto nas repúblicas predominava o domínio político 

da classe kṣatriya (CHAKRAVARTI, 1996, p. 12).  

 

 

1.2.2 Sistema de crenças e impacto na formulação social 

  

O sistema de crenças surgido a partir de revelação divina dos Vedas, e 

os comentários aos textos sagrados através dos Upaniṣads, acabou por 

impactar diretamente na formulação de documentos religiosos com status de 

jurídicos, como uma tentativa de organização social através da imposição de 

papeis designados a partir de uma variedade de textos. 

 
30  Além de Chakravarti, essa constatação de um período conturbado está presente nos 
argumentos de Warder (2000, p. 28). 
31 Segundo Chakravarti há poucas referências de membros da classe guerreira, kṣatriya, como 
governantes monárquicos, por essa razão a classe dominante nos sistemas monárquicos era a 
dos brahmin, e ainda é importante ressaltar que no período do Buddha havia grande avanço na 
conquista de territórios por parte dos monarcas. 
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 Um desses textos é o Manusmr ̣̣̣̣ti, ou Manavadharmaśāstra, conhecido 

nos países europeus e mesmo em solo estadunidense por Leis de Manu, que 

faz parte da categoria de Dharmasūtras, pertencente aos Vedas, se tratando de 

textos sobre a conduta correta, em que há uma ordem universal que deve ser 

mantida, sob pena de caos e destruição do universo. 

 Como afirma Rocher, os dharmasūtras são categoria que trata da 

disciplina social, escrita em prosa normalmente, cujo surgimento é atribuído a 

uma revelação divina recebida e transmitida pelos sábios, ṛṣis (ROCHER, 2003, 

p. 104). 

 Há distinção entre sūtras e śāstras, sendo mais comum a diferenciação 

pela forma de escrita, bem como o conteúdo. Os śāstras normalmente são 

comentários aos textos raízes, chamados de sūtras. 

 Rocher acrescenta (2003, p. 107):  

 
Tradicionalmente, o Manusmṛti ou Manavadharmaśāstra é 
reconhecido como o mais antigo e mais importante de todos os 
dharmasūtras em versos.32 

  

 Dentre a categoria dos textos que tratam da disciplina moral e ordem da 

sociedade, Rocher afirma ser o Manusmr ̣̣̣̣ti o mais antigo texto. Com isso abre-

se a discussão acerca da datação do texto, não havendo consenso entre 

pesquisadores, como será visto mais adiante ao mencionar Müller. 

O referido texto estabelece uma ordem social que deve ser respeitada e 

todos os papeis devem ser obedecidos e seguidos à risca, de maneira que possa 

haver harmonia. 

 Entretanto, não há igualdade entre os lugares sociais, mas sim uma 

hierarquia que contempla como privilegiados os mais próximos das divindades 

até chegar nos mais distantes, desprovidos de privilégios. 

O texto Manusmṛti apresenta divisão em quatro temas, como analisado 

por Olivelle (2005, p. 8): 

 
A estrutura que emerge da delimitação dos versos de transição 
consiste em quatro grandes divisões desiguais em termos de 
comprimento e importância: 1) Criação do mundo. 2) Fontes do 

 
32 “Tradionally the Manusmr ̣̣̣̣ti or Manavadharmaśāstra is recognized as the oldest and more 
important of all versified dharmasūtras”. 
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dharma. 3) O dharma das quatro classes sociais. 4) Lei do karma, 
renascimento e libertação final.33 

 

 Uma das primeiras versões traduzidas desse texto foi em 1794, entretanto, 

o presente trabalho utiliza a versão traduzida por Bühler e Müller do Manusmṛti, 

de 1886, bem como uma mais recente, traduzida por Olivelle, de 2005, para 

tratar dos pontos principais de críticas do Buddha histórico ao sistema vigente 

em sua época. 

 A autoria do texto é atribuída a uma divindade, em sânscrito deva, 

chamado Manu, que seria filho do deus Brahman, e que através da revelação 

divina trazia as regras para que o universo estivesse em constante equilíbrio e 

harmonia.  

Para Müller, Manu representaria a humanidade, uma vez que da palavra 

manu é que surge manava, que por tradução se refere ao homem (MULLER, 

1886, p. xii a xiv). Ou seja, Müller traz a possibilidade de refletir acerca do rico 

panteão de divindades védicas - os devas e as devīs – mais especificamente a 

partir da principal divindade geradora, Brahman, que tem por filho a humanidade, 

através de Manu. 

Essa visão de Manu como primeiro homem e progenitor de toda a 

humanidade, sendo ainda o primeiro a estruturar as leis divinas para os demais 

semelhantes em códigos é também compartilhada por Olivelle (1998, p. 481)  

Como visto acima, Rocher afirma ser o Manusmṛti o mais antigo texto da 

categoria dos Dharmasūtras, entretanto Olivelle afirma se tratar de um texto 

muito editado e revisado ao longo dos séculos (2015, p. 5), por essa razão se 

torna difícil a tarefa datá-lo com a precisão desejada.  

Segundo Müller e Bühler a data de composição do texto poderia ser 

considerada por volta dos anos 600 a 200 a.C. (MÜLLER, 1886, p. xix), porém 

para o budólogo chinês Hulin seria entre os anos 1200 a 1000 a.C. (TSAI, 2017a, 

p. 138). Embora não haja consenso entre pensadores acerca desse período de 

composição, é de se supor que já estivesse em vigência e vigor durante o tempo 

de vida do Buddha histórico34. 

 
33 “The structure that emerges from tracing the transitional verses consists of four major divisions 
of uneven length and importance: 1) Creation of the world. 2) Sources of dharma. 3) The dharma 
of the four social classes. 4) Law of karma, rebirth, and final liberation”. 
34 O tema foi discutido de maneira introdutória em artigo de minha autoria, em: TSAI, Patricia 

Guernelli Palazzo. Análise dos Manu-dharma-sutras e do Vinaya: breve contexto histórico-social 
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1.2.3 Estrutura Social e Jurídica 

 

A sociedade indiana à época do Buddha possuía sistemas de governo e 

religiosos distintos, mas com o avanço da religião bramânica, passou a ocorrer 

uma certa padronização da população em classes, especialmente nos locais em 

que prevalecia o sistema monárquico.  

Esse sistema de classes tem por origem os textos védicos, especialmente 

o Manusmṛti, também chamado de Manavadharmaśāstra. No período do Buddha 

histórico o termo utilizado para a distinção em classes era varṇa, que pode ser 

traduzido como classe, mas também cor ou forma35. 

Após a queda do Budismo como religião oficial, que se deu entre os 

séculos XIII e XIV d.C., passando a ser perseguido pela nova vertente religiosa, 

surgida de uma mescla de textos – o hinduísmo – o que anteriormente era 

conhecido por varṇas passa a ser casta, jāti, em uma estratificação social mais 

estanque e intransponível por nascimento (TSAI, 2017a, p. 144).  

A ideia que fundamenta a existência dessas diferenciações se daria por 

nascimento, e com isso, a ideia de karma se aproxima muito mais de uma ideia 

de destino, do qual não é possível escapar. Karma36 é então um conceito central 

para entender o sistema de classes, e posteriormente o de castas.  

 
do Buddha histórico. In: História da Tradição Budista Indiana: Pensamentos e Estudos. Valinhos: 

ATG, 2018, p. 85-99.  
35 A opção pelo termo classe se justifica diante de seu uso rotineiro por mais de um autor e 
pesquisador na área da Budologia, vide: TSAI, Plínio Marcos. História da Tradição Budista 
Indiana. Valinhos: ATG, 2017. HIRAKAWA, Akira. A History of Indian Buddhism. Hawaii: 
University of Hawaii Press, 1990. E também: HARVEY, Peter. An Introduction to Buddhism. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2013. Para as possibilidades de tradução do termo: 
MONIER-WILLIAMS, Monier. A Sanskrit-English Dictionary. Delhi: Motilal Barnasidass, 2005, p. 
924. A possibilidade de traduzir o termo como cor e/ou forma torna mais interessante a discussão 
filosófica por detrás do pensamento budista com relação aos cinco agregados, mais 
especificamente com o agregado forma (rupa em sânscrito), uma vez que a ideia de varṇas nos 
Rgveda traz a ideia de forma, aparência externa. A ideia de forma como cor também é 

interessante de encontrar relação com o termo em chinês para o agregado mencionado: 色 (sè) 

traduzido como cor/forma. 
36 Karma é derivada de karman, que é traduzido como ação, vide MONIER-WILLIAMS, Monier. 
A Sanskrit-English Dictionary. Delhi: Motilal Barnasidass, 2005. Na religião dos Vedas karma era 
uma ação ritual e sacrificial, e com o passar do tempo passou a ser cada vez mais destacado 
como lei de causa e efeito, ou como as consequências dos atos, de tal maneira que cada ação 
é como uma semente, cujos frutos nascerão ou agora ou no futuro, de tal maneira que há uma 
força divina por detrás do equilíbrio e compensação da lei do karma.  
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Quando passamos ao referencial do Buddha histórico, a palavra karman 

passa a ter a conotação de consequências das ações ou atividade, mas não em 

um sentido estático e imóvel, nem uma retribuição divina pelas ações – sejam 

elas boas ou más – como o premiar os bons e punir os ímpios.  

A ideia de karman dentro do pensamento do Buddha está mais voltada a 

uma causalidade dentro do referencial de vazio de natureza inerente, ou seja, as 

ações são interdependentes e impermanentes, o que implica diretamente a 

possibilidade de mudança de comportamentos e pensamentos. Karman então, 

para o Buddha, é o contrário do determinismo presente na postura dos 

brāhmaṇas e demais classes indianas, por força da interpretação dos textos 

védicos. 

O contexto então da Índia no período do século VI/V a.C. era de uma 

sociedade dividida em classes, adquiridas por força do nascimento, e com isso 

há pouca ou quase nenhuma mobilidade social.  

Os Vedas traziam a questão de ciclos de nascimentos e renascimentos, 

através do karma, e com isso o controle social era realizado através da crença 

em purificação das faltas para que os próximos nascimentos pudessem ser 

melhores. 

O princípio fundamental do Manusmṛti é a divisão em classes sociais, a 

partir da justificativa de ordem cósmica da divindade máxima do panteão indiano, 

conforme Bühler e Müller (1886, p. 13): 

Mas pelo bem da prosperidade dos mundos, ele criou Brahmana, 
Kṣatriya, Vaiśya e Śudra a partir de sua boca, seus braços, 
coxas e seus pés.37  

 

 Esse mesmo trecho foi traduzido por Olivelle de maneira semelhante 

(2005, p. 88) e por essa razão não serão necessários maiores comentários 

acerca da divisão divina das classes. 

 Cada classe possuía obrigações sociais bem demarcadas, como pode ser 

entendido a partir da tradução de Bühler (MÜLLER, 1886, p. 24): 

 
Aos Brahmana ele designou o ensino e estudo (dos Vedas), 
fazendo sacrifícios para o seu próprio bem e dos demais, dando 
e aceitando (oferendas). Aos Kṣatriya ele ordenou proteger as 
pessoas, dar presentes, e oferecer sacrifícios, estudar (os 

 
37 “But for the sake of the prosperity of the worlds, he caused the Brahmana, Kshatryia, Vaisya e 
Sûdra to proceed from his mouth, his arms, his thighs, and his feet”. 



36 
 

Vedas), e se abster de se apegar a prazeres sensuais. Os 
Vaiśya devem cuidar do gado, dar presentes, oferecer sacrifícios, 
estudar (os Vedas), negociar, emprestar dinheiro e cultivar a 
terra. Uma única atribuição ele prescreveu aos Śudra, servir 
humildemente as (outras) três classes.38  

 

 Para Olivelle (2005, p. 91), o mesmo trecho aponta uma ênfase distinta 

para a classe dos Śudras, e ao contrário de Bühler, não utiliza a expressão casta, 

que não existia no período antigo da Índia: 

 
Uma única atividade que o Senhor distribuiu aos Śudra, no 
entanto: o serviço sem rancor daquelas classes sociais.39 

 

O Senhor, que aparece no texto se refere à divindade geradora universal, 

que gera Manu, e este por sua vez transmite como revelação todo esse sistema 

(OLIVELLE, 2005, p. 53). 

A expressão ungrudging é uma escolha muito diferente do que visto em 

Bühler, mas apresenta uma possibilidade de compreender melhor o sistema 

védico de classes. 

A classe mais baixa é a dos Śudras e a eles cabe a obediência e servidão 

cegas, sem rancor, o que denuncia um sistema de escravidão, de punições, de 

indiferença e até mesmo maldade direcionadas contra eles, com a justificativa 

da purificação do karma dos pertencentes a essa classe. 

Mas quem eram os Śudras? Não seriam apenas os nascidos por linhagem 

familiar na classe, mas também, de acordo com Olivelle (2005, p. 40):  

 
“"Śudra" para Manu, penso eu, costuma ser uma palavra 
utilizada como código; identifica o inimigo e abrange uma ampla 
seção transversal da sociedade, tanto no passado quanto no 
presente. Evocou as lembranças dos dias ruins do passado; 
aumentou a ansiedade de que o que aconteceu sob os Mauryas 
pudesse se repetir. Também acredito que havia uma ameaça 
contemporânea à supremacia bramânica, não tanto do aspecto 
do poder político, mas de estabelecimentos religiosos rivais, 

 
38 “To Brahmanas he assigned teaching and studying (the Veda), sacrificing for their own benefit 
and for others, giving and accepting (of alms). The Kshatriya he commanded to protect the people, 
to bestow gifts, to offer sacrifices, to study (the Veda), and to abstain from attaching himself to 
sensual pleasures. The Vaisya to tend cattle, to bestow gifts, to offer sacrifices, to study (the 
Veda), to trade, to lend money, and to cultivate land. One occupation only the lord prescribed to 
the Sudra, to serve meekly even these (other) three castes”. 
39 “A single activity did the Lord allot to the Sudra, however: the ungrudging service of those very 
social classes”. 
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especialmente a dos monges budistas e o dos jainistas. Acredito 
que Manu inclui isso no código "Śudra"”.40 

 

Podemos ter uma ideia dessa aparente mobilidade social das classes 

através de punição, com o que fora afirmado por Müller (1886, p. cxiv), ao 

encontrar registros de que o clã familiar dos Śākya, do qual o Buddha histórico 

pertencera, tenha sido rebaixado de classe logo após a morte do governante 

Śuddhodana [pai de Śākyamuni], como uma sanção por não obediência aos 

Brahmanas41. 

Se assemelham nas análises do Manusmṛti tanto Müller e Bühler quanto 

Olivelle ao trazerem em suas traduções e comentários o aspecto de que a 

punição seria uma expiação das ações não virtuosas, como podemos 

acompanhar no artigo 22 do Capítulo VII, do Manusmṛti (MÜLLER, 1886, p. 219): 

 
O mundo inteiro é mantido em ordem através da punição, pois 
um homem sem culpas é difícil de se encontrar; através da 
punição o mundo permanece em alegria.42 

 

 E o mesmo trecho em Olivelle (2005, p. 155): 

 
O mundo inteiro é subjugado pela Punição, pois é difícil 
encontrar um homem honesto; claramente, é o medo da punição 
que faz com que toda a criação aceite o seu uso.43 

 

A morte pode ser imposta pelo governante como punição, mas também 

pode ser escolhida pelo infrator, como forma de se purificar e não ter 

consequências em seus próximos nascimentos. 

A expulsão da vida social, da vida em família poderia ser declarada pelo 

governante, ou também - como no caso da punição por morte – escolhida pelo 

infrator. Poderia tanto ser por um período de doze anos, como por exemplo é 

 
40 “"Sudra" for Manu, I think, is often a code word; it identifies the enemy and it encompasses a 
wide cross-section of society, both past and present. It evoked the memories of bad old days; it 
heightened the anxiety that what happened under the Mauryas could be repeated. I also think 
that there was a contemporary threat to Brahmanical supremacy not so much from political power 
but from rival religious establishments, especially the Buddhist and the Jain monks. I think Manu 
includes these within his code "Sudra””. 
41 Tal assertiva de Müller não é aceita por todos os budólogos, mas nos traz elementos para 
considerar o sistema indiano do período. 
42 “The whole world is kept in order by punishment, for a guiltless man is hard to find; through fear 
of punishment the whole world yields the enjoyments (which it owes)”. 
43 “The whole world is subdued through Punishment, for an honest man is hard to find; clearly, it 
is the fear of Punishment that makes the whole creation accede to being used”. 
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mencionado no Capítulo XI (MULLER, 1886, p. 445 e 446 / OLIVELLE, 2005, p. 

218), como pelo restante da vida.  

Ainda que decorrido o tempo, retornar para a família e para a vida social 

seria extremamente improvável, por força das intensas práticas ascéticas, que 

incluem restrição alimentar severa, ou até mesmo se alimentar de excremento e 

sangue, bem como viver em locais perigosos e isolados. Seria praticamente uma 

sentença de morte disfarçada de preservação da vida. 

Além disso, pelo fato de os Vedas preverem a classe sacerdotal como 

divina, era necessário o pagamento pelas outras classes aos sacerdotes para a 

realização de rituais, bênçãos e sacrifícios. Por essa razão, as Leis de Manu 

preveem uma série de modalidades de sacrifícios, a serem pagos pelos 

infratores, como punição e expiação aos crimes cometidos. 

A sociedade indiana, védica, do período anterior e contemporânea ao 

Buddha possuía um entendimento de que a violência teria o papel de apaziguar 

e reestabelecer a ordem cósmica, através das punições, sacrifícios e expiações. 

Como explicado anteriormente, a noção de classes, varṇa, não é a mesma 

das castas, jāti44, tornadas rígidas e incontornáveis pela sociedade indiana após 

o século XIII, por força do hinduísmo, como afirma Tsai (2017b, p. 119):  

Lá havia as castas, que não eram tão rígidas como são na 
atualidade histórica, e por isso os historiadores preferem chamar 
de varṇas. Essas varṇas eram estruturas sociais que se 
fundamentavam numa distinção baseada em sangue, em 
ancestralidade, em uma linhagem que se fundamentava em um 
ancestral que se fosse um brahman, sacerdote, conferia ao 
descendente esse status. O mesmo para os kṣatriya, guerreiros. 
Essas duas classes ocupavam o topo da sociedade, com 
diversos privilégios. 

 

Nesse mesmo sentido Olivelle (1998, p. 5) afirma: 

 
Esses grupos não eram tão restritos quanto às divisões em casta 
da sociedade indiana e parecia ter certa mobilidade entre os 
grupos. A divisão da sociedade em varṇa, entretanto, 
permaneceu do período védico até os tempos modernos como a 
concepção fundamental teológica e teorética da sociedade na 
Índia (...)45. 

 
44 Há também o alerta feito por Williams (2000, p. 14), que o conceito de varna não é o mesmo 
de jati, uma vez que o primeiro se trata de ideologia clássica dos brâmanes, enquanto o segundo 
é algo de tempos mais recentes, uma divisão social atual da Índia.  
45 “These groups were not as watertight as the later caste divisions of Indian society, and there 
appears to have been some mobility across the groups. The varna division of society, however, 
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 O sistema de quatro classes criadas pela divindade Brahman, com a mais 

baixa sendo a dos Śudras, não menciona os excluídos da apreciação divina, os 

destituídos de classe, que Olivelle menciona serem os cāṇḍāla, os impuros, 

como pode ser visto no Manusmṛti (OLIVELLE, 2005, p. 210): 

 
Cāṇḍālas e Śvapacas, no entanto, devem viver fora da vila e 
devem ser Apapātras. Suas propriedades consistem em cães e 
burros, suas roupas são as roupas dos mortos; eles comem em 
tigelas quebradas; seus ornamentos são de ferro; e eles 
constantemente perambulam. Um homem que segue a Lei 
nunca deve se relacionar com eles.46 

 

O que está por detrás dessa organização social em quatro classes, com 

uma quinta subentendida como os excluídos, os cāṇḍāla, é uma ideia de karma 

além da noção de destino, fortemente carregada com uma conotação de justiça 

retributiva divina, por inadequação adequação às categorias de comportamento 

segundo sua classe social. 

O medo de acumular karma não virtuoso que resultasse em sofrimentos 

era tamanho que se mostrou um mecanismo social grande de indiferença e 

exclusão (OLIVELLE, 2005, p. 217): 

 
Dessa maneira, como resultado de suas ações passadas, 
nascem indivíduos desprezados pelas boas pessoas: os 
retardados mentais, os mudos, os cegos e os surdos, assim 
como os que são deformados.47  

 

Aos bons homens e boas mulheres da sociedade védica indiana 

relacionar-se com pessoas portadoras de quaisquer tipos de doenças ou 

condições consideradas anormais ensejava até mesmo a perda da própria 

classe, como é encontrado ao longo do Capítulo XI do Manusmṛti, e por essa 

 
has remained from the vedic period until modern times the primary theological and theoretical 
conception of society in India (…)”. 
46 “Cāṇḍālas and Śvapacas, however, must live outside the village and they should be made 
Apapātras. Their property consists of dogs and donkeys, their garments are the clothes of the 
dead; they eat in broken vessels; their ornaments are of iron; and they constantly roam about. A 
man who follows the Law should never seek any dealings with them”. Por apapātra, Olivelle 
explica ser uma mescla de várias palavras utilizadas por um pensador védico chamado 
Āpastamba, sendo então um apapātra alguém excluído de toda e qualquer classe, um pecador 
hediondo e ainda um cão (OLIVELLE, 2005, p. 336). 
47 “In this way, as a result of the remnants of their past deeds, are born individuals despised by 
good people: the mentally retarded, the mute, the blind, and the deaf, as well as those who are 
deformed”. 
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razão os que tivessem qualquer traço ou característica de anormalidade eram 

descartados. 

As inadequações sociais eram punidas não apenas na forma de 

acontecimentos trágicos da natureza ou de caso fortuito, mas permitiam também 

através da aplicação de punições decretadas pelos regentes ou monarcas, que 

acumulavam as funções que hoje entendemos por Legislativo, Executivo e 

Judiciário, para reestabelecer o equilíbrio e a ordem cósmica, como descrito no 

artigo 22 do Capítulo VII, do Manusmṛti (vide nota 37). 

 Diante desse breve cenário de como era a organização social no período 

do Buddha histórico, ocupando o texto analisado uma posição de grande 

destaque como ferramenta de contenção social – texto este que serve até os 

dias de hoje como base fundamental para o sistema indiano – ainda há outro 

alerta dado por Olivelle que merece destaque (2005, p. 39):  

 
Ao ler o MDh, não se pode deixar de ver e sentir a intensidade e 
urgência com que o autor defende o privilégio bramânico. Um 
dos principais objetivos de Manu era restabelecer a antiga 
aliança entre brahma e kṣatriya, uma aliança que, em sua 
opinião, beneficiaria o rei e o brâmane, restabelecendo assim o 
brâmane em sua posição única e privilegiada na sociedade. 
Ouvimos por repetidas vezes a ênfase na inviolabilidade do 
brâmane, acerca de sua pessoa e sua propriedade. Ele tem 
imunidade contra a pena de morte, impostos e confisco de sua 
propriedade.48 

  

A classe mais privilegiada, com status divinizado é a dos brâmanes, que 

poderiam até mesmo matar, sem sofrer grandes punições, e ainda eram por 

excelência os conselheiros e auxiliares dos regentes, especialmente no tocante 

à aplicação de sanções aos infratores. 

  

 

 

1.3 Mudanças sociais, religiosas e jurídicas propostas pelo Buddha 
 

 
48 “Reading the MDh one cannot fail to see and to feel the intensity and urgency with which the 
author defends Brahmanical privilege. A major aim of Manu was to reestablish the old alliance 
between brahma and ksatra, an alliance that in his view would benefit both the king and the 
Brahmin, thereby reestablishing the Brahmin in his unique and privileged position within society. 
We hear the repeated emphasis on the inviolability of the Brahmin in his person and in his property. 
He has immunity from the death penalty, from taxes, and from the confiscation of his property”.  
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É necessário compreender que o que fora proposto pelo Buddha não era 

apenas uma mudança religiosa, de parâmetros religiosos, mas também 

perpassava a realidade social e jurídica da população indiana. 

Quando Sarvārthasiddha decide sair de seu lar, deixando para trás todas 

as obrigações sociais, esposa, filho, toda a riqueza e privilégios de sua classe 

kṣatriya, ele assume para si a condição de um śramaṇa, um asceta. 

É importante ressaltar que Śākyamuni não era um iletrado49, mas sim 

alguém muito versado tanto nos campos do conhecimento necessários para se 

tornar um regente (como seu pai Śuddhodana) quanto nos textos religiosos, 

especialmente os Vedas, sendo muito provável que tivesse conhecimento e 

domínio do Manusmṛti50. 

O movimento dos śramaṇas não era algo unificado, na verdade existiam 

diversas correntes de pensamento religioso e filosófico dentro dessa 

denominação – desde materialistas e céticos, quanto movimentos maiores como 

o próprio Budismo, o Jainismo e a corrente dos Ājīvikas51.  

Na tradição védica, de acordo com o Manusmṛti, há regras claras acerca 

da possibilidade de sair do lar em busca de desenvolvimento espiritual, e isso se 

daria somente após ter cumprido com as obrigações sociais, como menciona o 

artigo 2, do Capítulo VI (MÜLLER, 1886, p. 186 / OLIVELLE, 2005, p. 148), bem 

como o 3652 (MÜLLER, 1886, p. 198 / OLIVELLE, 2005, p. 150).  

Porém, o movimento śramaṇa era uma quebra total ao sistema e regras 

védicas, além de ser contrário aos retiros acompanhados dos praticantes dos 

Upaniṣads, como aponta Chakravarti (1996, p. 38): 

 
49 David Loy afirma que Sarvārthasiddha era um iletrado, entretanto, não encontra respaldo em 
nenhum outro budólogo, nem em textos da tradição budista. Seria bastante contraditório que o 
filho de um regente não tivesse acesso à educação, pertencendo a uma classe da nobreza, que 
necessitava de conhecimentos para poder liderar a república. O argumento de Loy pode ser visto 
em: LOY, David. The Great Awakening. Somerville: Wisdom Publications, 2003, p. 1. 
50 Śākyamuni pertencia à república dos Śākya. Isso implica que o modo de governo não era uma 
monarquia, com domínio da classe dos brâmanes, entretanto, os Vedas eram os textos sagrados 
para boa parte da Índia, inclusive da república Śākya. No período do Buddha histórico já havia 
grandes críticas com relação aos sacrifícios e rituais védicos, bem como o surgimento de outros 
movimentos religiosos, entretanto, ainda havia prestígio e privilégios à classe bramânica 
(HARVEY, 2013, p. 11 e 14 / SCHUMANN, 2004, p. 33).   
51 Sobre as demais correntes religiosas e filosóficas presentes na categoria de Śramaṇas, vide: 
HARVEY, Peter. An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices bem como 
WARDER, Anthony Kennedy. Indian Buddhism. 
52 Há a necessidade de ter dado continuidade à linhagem familiar (ter descendência), bem como 
ter estudado os Vedas e oferecido sacrifícios. Entretanto, em outros dispositivos há a regra de 
que o asceta deve ser pessoa idosa, entretanto, a qualificação para ser um asceta não apresenta 
critério de idade. 
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O samaṇa ou paribbājaka romperam especialmente com as 
regras que se aplicavam à figura do chefe de família (gahaṭṭha). 
Ao contrário dos videntes upanisádicos, que frequentemente se 
retiravam para a floresta acompanhados de suas esposas, os 
samaṇas ou paribbājakas renunciavam a suas casas, cortando 
todos os laços com seus parentes e viviam coletando esmolas 
do povo.53 

 

 Ou seja, era um movimento de ruptura e questionamento do domínio da 

classe brâmane, do sistema de classes, bem como dos textos sagrados dos 

Vedas e se deslocavam para partes afastadas, longe dos centros urbanos e 

cidades (WARDER, 2000, p. 33 e 36). 

Durante o período em que Śākyamuni vive como śramaṇa, passa a 

questionar o conteúdo dos Vedas, bem como as explicações espirituais contidas 

nos Upaniṣads, e especialmente o Manusmṛti (TSAI, 2017b, p. 64): 

 
Na construção da interpretação do termo meditação no budismo 
indiano antigo, é preciso levar em conta que existe uma 
contraposição que o Buddha histórico fez com respeito à 
espiritualidade explicada nos Upaniṣads, e também uma 
contraposição à ordem estabelecida no Manava-dharma-śāstra.  

 

Śākyamuni, como afirma a tradição budista, teve dois professores dentro 

do movimento śramaṇa: Ārāḍa Kālāma, sob o qual estudou, vindo a se destacar 

como o melhor discípulo, entretanto, não satisfeito com essa doutrina, parte e 

busca outro professor, Udraka Rāmaputra, tendo estudado e praticado, também 

não encontra o que buscava nessa doutrina, partindo para praticar e contemplar 

sozinho54. Os ensinamentos de meditação desses dois professores, conforme 

afirma Nakamura (1999, p. 18) parece representar dois estágios no processo de 

originação dos tipos de meditação budista. 

 
53 “The samaṇa or the paribbājaka broke especially those rules that applied to the householder 
(gahaṭṭha). Unlike the Upanishadic seers, who often retreated into the woods accompanied by 
their wives, the samaṇas or paribbājakas renounced their homes, cutting off all ties with their 
kinsmen, and lived by collecting alms from the people”. 
54 Dentro da tradição budista há várias formas de contar sobre a vida do Buddha, existindo textos 
como o Buddhacarita, de Aśvagoṣa, mas há muitos outros mais, que tentam descrever como 
teria sido. Por existir muitas variações, que mudam de acordo com tradição e escola, o foco será 
com base na bibliografia selecionada. Nos concentramos apenas em relatar o que há de comum 
acordo entre as tradições, e sob a ótica da Budologia, como pode ser visto em: HIRAKAWA, 
Akira A History of Indian Buddhism From Sakyamuni to Early Mahāyāna; WARDER, Anthony 
Kennedy. Indian Buddhism; TSAI, Plínio. Meditações: A Vida do Buddha.  
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Após longos anos de experiências ascéticas, Śākyamuni decide parar 

com essas práticas – ao ter uma epifania, após escutado uma conversa entre 

pai e filho passando em um barco, na beira do rio, próximo de onde meditava, 

em que o pai ensinava o filho sobre a cítara, que se a corda for por demais 

apertada ela se rompe, e se deixar solta demais o som não sai -  e percebendo 

seu corpo emaciado e fraco, aceita a oferenda de alimentos de uma jovem 

mulher chamada Sujātā55.  

Ao alcançar o completo despertar, samyaksaṃbodhi, o Buddha 

permanece debaixo da árvore bodhi (ficus religiosa), estruturando os 

argumentos e conceitos que viriam a ser as Quatro Verdades Superiores. 

Enquanto fazia isso, dois comerciantes, Trapuśa e Bhallika fizeram oferendas e 

pediram conselhos, se tornando então os primeiros alunos upāsaka 56 

(HIRAKAWA, 1990, p. 30).  

Após terminar de estruturar, e decidir ensinar aos outros o que ele realizou, 

sai em direção aos seus cinco ex-companheiros de tempos ascéticos, para 

ensiná-los, e que se tornam os seus primeiros discípulos monges, bhikṣus57.  

Através do ensino, do aconselhamento e da postura pessoal do Buddha 

é que o movimento budista passou a ganhar força. Ao ir de região em região 

ensinar a todos que se aproximavam é que fora possível observar os primeiros 

sinais de mudanças.  

Com isso dividiremos essa seção em duas partes: a primeira sendo a 

crítica do Buddha acerca da divisão em classes, e como isso passou a funcionar 

em sua comunidade religiosa, e; a segunda, com relação às mulheres e o acesso 

delas à liberdade e igualdade. 

 

 
55 Esse trecho em específico pode ser encontrado nas mesmas obras mencionadas na nota 
anterior [nota 42]. Essa passagem é bastante interessante se considerarmos o papel da mulher 
nesse período, ainda mais uma jovem e desacompanhada (sem marido), sendo a mulher uma 
protagonista de feitos impactantes para o desenrolar do processo de completo despertar do 
Buddha. 
56 Upāsaka é aluno que é detentor de obrigações sociais e familiares, ou seja, que possui família. 
O termo em sânscrito upāsaka significa atendente, podendo também ser entendido como leigo 
ou leigo devoto (NATTIER, 2003, p. 78). Dentro da estrutura budista existem alunos e alunas 
upāsakas e upāsikās, bem como monges e monjas, bhikṣus e bhikṣunis. Ainda há outra categoria 
de alunos e alunas sem filiação monástica. Esse relato está presente em Hirakawa e em Tsai. 
Warder, por sua vez não o menciona, indo diretamente aos cinco ascetas. 
57 Sobre os ensinamentos do Buddha será visto mais adiante no Capítulo 2, diante da ênfase do 
presente Capítulo se dar sobre a parte histórica e as consequências filosóficas e religiosas.  
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1.3.1 A crítica do Buddha com relação ao sistema de classes 

  

O sistema de classes, varṇas, era injusto e opressor, como visto 

anteriormente, por produzir grande desigualdade e dificultar o acesso ao 

conhecimento, e ainda permitindo inúmeras punições sob a ótica de purificação 

do karma. 

 A classe que gozava de maior domínio e prestígio - a dos brâmanes - era 

responsável pelos rituais, pelos sacrifícios, além de participar nas decisões dos 

monarcas, regentes e até mesmo na elaboração das regras das regiões. Os 

Vedas não eram de conhecimento nem de acesso universal, pelo contrário, como 

afirma Harvey (2013, p. 25): 

 
Por outro lado, os brâmanes ensinavam em sânscrito, que se 
tornara ininteligível para quem não o tivesse estudado e apenas 
deixava disponível os ensinamentos védicos para os homens 
pertencentes às três primeiras varṇas.58 

  

 Como visto na exposição sobre o Manusmṛti, no tópico anterior, apenas 

três classes possuíam um direito divino de estudar os Vedas, a dos brâmanes, 

guerreiros e comerciantes. À quarta classe, dos śudras, restava apenas a 

obrigação de obedecer e servir às três acima. 

 E mesmo para a classe dos comerciantes o acesso era mais difícil, diante 

da aliança política entre brāhmaṇas e kṣatriyas para manutenção do poder, ainda 

mais considerando que muitos da classe comerciante possuíam fortunas 

maiores que a dos brâmanes e guerreiros, mas faltava a eles prestígio e 

privilégio. 

 Já o Buddha histórico se distancia disso (HARVEY, 2013, p. 25): 

 
O Buddha ensinou a todos que o procuravam sem distinção: 
homens, mulheres, comerciantes ricos, servos, brâmanes, 
artesãos, ascetas, reis e cortesãs, e fez questão de insistir que 
a as classes sociais às quais pertenciam antes eram irrelevantes 
para a posição dos indivíduos na Sangha. Ele também exortou 

 
58 “In contrast, the Brahmins taught in Sanskrit, which had by now become unintelligible to those 
who had not studied it, and only made the Vedic teachings available to males of the top three 
varnas”.  
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seus discípulos a ensinar nas línguas locais ou dialetos de seus 
ouvintes.59 

 

 O fato de o Buddha ensinar a todos que chegassem a ele implica em uma 

quebra com o sistema anterior, mas a quebra se torna ainda mais significativa 

se pensarmos nas pessoas que ele ensina. 

Mulheres e pessoas de todas as origens sociais podem ser tratadas 

igualmente. Podem ter acesso ao estudo, à reflexão e à meditação. O que antes 

era reservado ao sexo masculino, determinado pela sua classe social, deixa de 

o ser. 

Em termos das classes sociais, o que antes havia em divisão entre varn ̣as 

distintas, com permissão de abusos e maldades praticados contra as mais baixas 

e privilégios e impunidade nas mais elevadas, passa a – dentro da comunidade 

do Buddha e não fora dela – ser de igualdade entre as pessoas, sem distinção 

entre as ‘cores’60, etnias, etc.  

Além disso, por não haver divisão por origem social, pouco importava a 

questão de quais papeis sociais os recém-ordenados possuíam, ao adentrar a 

comunidade passavam a ser todos mendicantes de alimentos e meditadores, 

estudiosos. Com isso, todo o status e conforto anterior que pudessem ter, agora 

já não mais poderiam. Teriam de viver como os demais, em simplicidade, 

pobreza e esmolando os alimentos que viriam a comer61. 

O objetivo seria justamente evitar o surgimento de uma nova classe social 

na Índia, que seria tão prejudicial quanto a dos brâmanes, mas com uma 

roupagem nova: a de monges e monjas, que seriam realizados e teriam poderes 

milagrosos, justificando novamente um sistema de privilégios. Ao colocar todos 

em pé de igualdade, durante o tempo de vida do Buddha histórico fora possível 

manter a estrutura assim. 

 
59 “The Buddha taught all who came to him without distinction: men, women, rich merchants, 
servants, Brahmins, craftsmen, ascetics, kings and courtesans, and made a point of insisting that 
social background was irrelevant to the position of individuals within the Sangha. He also urged 
his disciples to teach in the local languages or dialects of their hearers”. 
60 Varṇas. 
61  Exemplos acerca de crítica do Buddha com relação à divisão em classes podem ser 
encontrados na categoria de textos dos Sutras e Vinaya – exemplo está presente no Sutra sobre 

o Conhecimento do Início (Aggañña-sutta em páli, e em chinês 开端的知经), visto em TSAI, Plínio 

Marcos. Coleção de Meditações do Stavirayana e Paramitayana. Valinhos: ATG, 2017, p. 41. E 
em todos os códigos Vinaya os monges e monjas possuem os preceitos de manter poucas 
posses, de viver fora do conforto e bem-estar, sem distinção por classes sociais. 
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Essa mudança em termos de percepção dos indivíduos em uma 

sociedade rendeu inclusive debates e ensinamentos dentro da comunidade 

budista, com os exemplos de Upāli e Mahākāśyapa62, entre outros discípulos, 

inclusive Kṣudrapanthaka – que possuía algum tipo não especificado de déficit 

cognitivo – bem como a presença em textos da categoria Sūtra acerca do debate 

acerca das varṇas, como o Sutta sobre o Conhecimento do Início63, em que 

Vasettha e Bharadvaja, ambos monges que vieram de classe bramânica dizem 

ao Buddha sofrerem retaliações de membros dessa mesma classe, por 

renunciarem ao sistema védico que teriam adquirido ao nascer nessa linhagem. 

A comunidade do Buddha também trouxe mudanças à sociedade indiana 

em termos de análise jurídica, pois no sistema védico – como proposto pelo 

Manusmṛti – as decisões eram tomadas pelo governante, soberano, com auxílio 

de algum indivíduo pertencente à classe dos brâmanes, e em contrapartida, no 

sistema budista, as decisões eram tomadas por uma coletividade. 

Essa coletividade – no caso da comunidade masculina o Conselho dos 

Monges, ou no caso da comunidade feminina, o Conselho das Monjas (mas teria 

que contar com as instruções do Conselho masculino) – teria como referência 

princípios basilares que hoje são conhecidos como devido processo legal, direito 

à ampla defesa, somente sendo considerado culpado e responsabilizado após a 

condenação64. 

E deve ser frisado que essas mudanças ocorreram na Índia em período 

muito anterior ao advento Cristo, e nos países europeus, na América do Norte, 

e América do Sul - enfim, no mundo de influência Ocidental - demorou dezenas 

de séculos para alcançar. 

  

 
62 Upāli foi um discípulo do Buddha histórico, vindo da classe dos sudras, e sua profissão era de 
barbeiro. Mahākāśyapa, vinha de classe brâmane, entretanto, ao ingressar na comunidade do 
Buddha passou a se dedicar inteiramente a ensinar e auxiliar os de baixa classe, bem como 
pessoas excluídas. Já Kṣudrapanthaka (também pode aparecer escrito como Cūḍapanthaka) foi 
aceito na comunidade, mas expulso por seu irmão, por não conseguir nem ao menos memorizar 
uma única linha. Após ser expulso encontrou o Buddha que assumiu os cuidados e ensino, vindo 
a se tornar um professor e auxiliar muitos. Sobre os alunos do Buddha é possível encontrar as 
narrativas no Buddhacarita, bem como nos Contos de Jātaka, e mesmo em outros sūtras. 
63 O nome do texto em páli é Aggañña-sutta. 
64 Sobre o sistema de julgamento e análise dos conflitos da comunidade budista podem ser vistos 
os autores referenciados na Bibliografia, além dos códigos Vinaya que ainda existem até os dias 
de hoje. No caso do código Mūlasarvāstivāda, foi traduzido para o português, vide: TSAI, Plínio. 
Cerimônia do Uposatha de acordo com o Pratimokṣa Mūlasarvāstivāda. Valinhos: ATG, 2017. 
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1.3.2 Mulheres na comunidade – do invisível ao protagonismo 

 

Além disso, há um grande ponto polêmico à sociedade indiana da época 

– a aceitação e defesa do ordenamento monástico para mulheres, que não eram 

tidas como inferiores em relação aos homens dentro da comunidade budista. 

Não apenas o Buddha histórico, mas também outras vertentes como o 

Jainismo propuseram o ingresso de mulheres como praticantes monásticas 

(TSAI, 2017b, p. 124), o que causou grande choque aos padrões e costumes 

indianos, ainda mais diante de textos védicos e dos Upaniṣads que destacavam 

um papel à mulher como invólucro para gerar filhos65.  

Porém, precisamos ter em mente que o Buddha histórico propôs de 

maneira igualitária em seu tempo, se utilizando de meios habilidosos para driblar 

as desavenças políticas e sociais que surgiram com a mudança proposta.  

Após sua morte modificações foram feitas, em efeito chamado de 

corrupção dos textos canônicos e as mulheres voltaram a ser tratadas de 

maneira inferior66, especialmente após o séc. V d.C. com textos da tradição 

Theravāda e mesmo do Mahāyāna. 

Horner nos traz a questão da corrupção dos textos da tradição Theravāda, 

colocando o Buddha como alguém que hesita ou diz que o Dharma sumirá do 

mundo mais cedo por conta de as mulheres adentrarem a comunidade budista 

(HORNER, 1930, p. 109). Tal fenômeno também ocorreu em alguns Sūtras da 

tradição Mahāyāna. 

A desigualdade entre homens e mulheres na comunidade budista, bem 

como o surgimento de textos que expressamente inferiorizam a mulher é algo 

que ainda é objeto de intenso debate entre pesquisadores, e maiores estudos 

comparativos são necessários para poder chegar em conclusões definitivas 

 
65 Há discussão acerca de uma abertura para participação feminina em círculos de praticantes 
adeptos dos movimentos Upanis ̣ads, mas abrir esse espaço não necessariamente significa 
aceitá-las enquanto seres em pé de igualdade, o que nos retorna à questão do tratamento 
desigual e inferiorizado conferido às mulheres. 
66 Para maior panorama acerca desse aspecto vide FRANÇA, 2020, cujas referências completas 
estão nas Referências Bibliográficas. 
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acerca dos textos e como o budismo enquanto movimento inicial teria se 

desenvolvido com relação às mulheres, como aponta Collett (2009, p. 105).  

Dentro do contexto social da Índia, as mulheres eram tratadas em mesmo 

plano que os indivíduos de baixa casta, e suas obrigações sociais eram casar, 

ter filhos e seguir as regras sociais, e com o advento do Buddha histórico passa 

a ser diferente, de igualdade (TSAI, 2020, p. 261).  

As mudanças sociais que ocorreram com a comunidade budista, no 

período do Buddha histórico trazem um aspecto central para a compreensão do 

budismo em nosso tempo, e que muitas vezes é passado batido, sem a devida 

consideração: o da responsabilidade universal. Esse conceito será visto no 

próximo capítulo, mas já é possível identificar sua origem desde o início do 

movimento do Buddha, e a formulação de uma comunidade baseada em upekṣā 

(equanimidade), mahāmaitrī (grande amor-bondade), mahākaruṇā (grande 

compaixão) e responsabilidade universal67 – ou seja, as sementes do Mahāyāna 

já estão presentes no tempo em que Śākyamuni estava vivo. 

 No caso do surgimento do Mahāyāna, Schuster traz elementos 

para considerar a igualdade entre homens e mulheres dentro da comunidade, e 

mesmo dentro de uma sociedade (1981, p. 25): 

 
Mas existem muitas escrituras Mahāyāna que insistem que 
apenas os ignorantes fazem distinções entre as aspirações 
religiosas e as capacidades intelectuais e espirituais de homens 
e mulheres. Essa posição é a única que é consistente com a 
doutrina Mahāyāna do vazio de todos os fenômenos. Essa é a 
doutrina que está no coração de muitas escrituras Mahāyāna, 
começando com os Sūtras da Perfeição de Entendimento 
(Prajn͂āpāramitāsūtras).68 

 

 
67  No capítulo seguinte será visto com maior profundidade o que os termos mencionados 
significam. Upekṣā é o termo utilizado para designar a equanimidade; mahāmaitri para grande 
amor-bondade; mahākaruṇā para grande compaixão, e; responsabilidade universal seria o 
reforço da compreensão de interdependência entre todos os seres e o desejo de assumir para si 
a tarefa de auxiliar os demais para a saída dos sofrimentos. 
68 “But there are many Mahāyāna scriptures which insist that only the ignorant make distinctions 
between the religious aspirations and intellectual and spiritual capacities of men and women. This 
position is the only one which is consistent with the Mahāyāna doctrine of the emptiness of all 
phenomena. This is the doctrine which lies at the heart of many Mahāyāna scriptures, beginning 
with the Perfection of Understanding Sūtras (Prajn͂āpāramitāsūtras)”. 
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Como exemplo Schuster (1981, p. 26) utiliza o do monge Bodhiruci (菩提

流志), que foi da Índia para a China no séc. VII d.C. e foi tradutor de inúmeros 

Sūtras para o chinês e teve apoio da imperatriz Wǔ Zétiān (武则天)69: 

 
O fato de as escrituras Mahāyāna poderem ser usadas para 
defender o direito de uma mulher de exercer poder absoluto em 
um dos grandes impérios do mundo revela que alguns dos 
principais estudiosos budistas da China estavam bastante 
conscientes das atitudes positivas dos [adeptos da tradição] 
Mahāyāna em relação às mulheres. […] Bodhiruci ajudou a 
disponibilizar aos leitores chineses várias escrituras Mahāyāna 
que defendem a igualdade espiritual e intelectual das 
mulheres.70 

 

 Antes de Bodhiruci, outro monge também havia feito o mesmo em termos 

de defesa da igualdade de capacidades e condições entre homens e mulheres, 

o monge Dharmarakṣa (竺法護), entre os sécs. III e IV d.C. (SCHUSTER, 1981, 

p. 27). 

Pela hipótese levantada por Schuster é possível que os elementos que 

provocaram tamanha mudança na China já estivessem presentes no período do 

Buddha histórico, e explicaria tamanha reação negativa por parte da sociedade, 

e também por parte de alguns dos monges e praticantes leigos, que viriam mais 

à frente confeccionar teorias ou corromper textos de maneira a permitir e 

estimular a exclusão das mulheres. 

 

 

 

1.4 A Comunidade do Buddha e os Concílios – Divisões e 

Surgimento das Tradições Mahāyāna e Theravāda 
 

Com o falecimento de Śākyamuni, aos seus oitenta anos de idade, 

segundo narra a tradição, teria ocorrido naquele mesmo ano o Primeiro Concílio 

 
69 Schuster afirma que outros monges possuíam visões semelhantes às de Bodhiruci, e que não 
era um caso isolado, ou seja, havia uma defesa da igualdade entre homens e mulheres no 
movimento Mahāyāna. 
70 “That Mahāyāna scriptures could be used to argue for the right of a woman to wield absolute 
power in one of the world's great empires reveals that some leading Buddhist scholars in China 
were quite aware of the positive Mahāyāna attitudes toward women. […] Bodhiruci helped make 
available to Chinese readers a number of Mahāyāna scriptures which argue for the spiritual and 
intellectual equality of women”. 
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Budista, no qual a comunidade monástica se reunira para a elaboração de um 

cânone budista, contendo todos os ensinamentos, discursos e regras deixadas 

pelo fundador.  

 Prebish (2008, p. 14) faz um apanhado dentre teóricos e textos, 

documentos, pertencentes à tradição indiana que trazem apontamentos sobre o 

Primeiro Concílio, ressaltando os problemas encontrados para uma datação 

exata sobre o momento histórico dessas assembleias monásticas: 

 
Primeiramente, há um consenso entre todos os textos 
examinados sobre o acontecimento que o primeiro concílio 
ocorreu em Rājagṛha durante a primeira estação chuvosa logo 
após o parinirvāṇa do Buddha. Muitos budólogos supõem que 
esse evento possa ser fictício, inventado na ocasião do segundo 
concílio para que fosse dada autenticidade aos eventos que 
ocorreram após a morte do Buddha, mas todos os textos 
afirmam ter de fato ocorrido.71 

 

Em seguida, sobre o Segundo Concílio Prebish (2008, p. 14) continua: 

 
Em segundo lugar, todos os textos afirmam ter ocorrido um 
segundo concílio em Vaiśālī, 100 anos após o primeiro (fontes 
dos Sarvāstivādins e Mūlsarvāstivādins, que citam ser de 110 
anos), e virtualmente todos os budólogos reconhecem a 
historicidade desse evento.72 

 

 Após o Primeiro Concílio, é descrito em diversos tratados e documentos 

de diferentes regiões e vertentes que outros também ocorreram. Porém, acerca 

da quantidade - por conta das dificuldades de se encontrar artefatos históricos 

que pudessem comprovar a ocorrência, bem como a datação do período 

histórico no qual o Buddha teria vivido - ainda é extremamente difícil de 

considerar apenas uma hipótese como válida e certeira, uma vez que não há 

consenso entre os budólogos acerca de datas, como afirma Prebish (2008, p. 2): 

 
Dates for the first, second, and third canonical councils—once 
thought to be certain—must now be reexamined. Kings who 
presided at these events must be reconsidered. Most importantly, 
the role of the great Indian King Aśoka, from whose reign much 

 
71 “First, all the texts examined agree that a first council was held in Rājagṛha during the first rainy 
season following the Buddha’s parinirvāṇa. Many scholars suppose that this event may have 
been fictitious, invented upon the occasion of the second council so as to lend authenticity to the 
sequence of events following the Buddha’s death, but all the texts do affirm its occasion”. 
72 “Second, all the texts affirm that a second council was held in Vaiśālī, 100 years following the 
first council (except the Sarvāstivādin and Mūlsarvāstivādins texts, which cite 110 years), and 
virtually all scholars acknowledge the historicity of this event”.  
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of the previous dating begins, needs to be placed under the 
scrutiny of the historical microscope again.73  

  

O Concílio que marca a divisão na Saṃgha é apontado por diversos 

budólogos74  como o Terceiro Concílio, que trata da divisão da comunidade 

budista entre Sthāviravadas e Mahāsāṃghikas75. 

Há outros como Hirakawa que colocam como Segundo Concílio, 

entretanto, reconhece a existência de controvérsia, e apresenta o seguinte 

argumento (HIRAKAWA, 1990, p. 80): 

 
No entanto, o "Capítulo sobre o Concílio dos Setecentos" no 
Vinaya afirma apenas que a reunião se referiu às dez práticas e 
não a considera como Segundo Concílio.76 

 

 Apesar de ter muitos adeptos a corrente teórica de considerar a cisão no 

Segundo Concílio, não há evidências sólidas de ter sido realizado nesse período, 

mas se baseiam majoritariamente nos descontentamentos narrados pela 

tradição Theravāda, que somente veio a ter um cânone escrito ‘oficializado’ após 

o séc. V d.C., ocasião em que o Mahāyāna já teria surgido, de uma divisão da 

tradição Mahāsāṃghika, que era força majoritária e não pelo motivo de “quebra 

de votos” e “heresias” 77 . Ainda, é importante mencionar que a tradição 

Theravāda surge de uma vertente da Sthāvira, ou seja, nem Theravāda nem 

Mahāyāna existiam no tempo da cisão. 

Prebish (2008, p. 14), acerca do Terceiro Concílio afirma o seguinte: 

 
Terceiro, um concílio não-canônico em Pāṭaliputra é postulado 
alguns anos após (geralmente considerando 16 ou 37 anos após 

 
73 “As datas do primeiro, segundo e terceiro concílios canônicos - antes consideradas certas - 
agora devem ser reexaminadas. Os reis que presidiram esses eventos devem ser 
reconsiderados. Mais importante ainda, o papel do grande rei indiano Aśoka, cujo reinado 
começa grande parte em período anterior, precisando ser colocado novamente sob o escrutínio 
do microscópio histórico”. 
74 Usamos como referência os autores e pesquisadores Prebish, Nattier, Tsai, e argumentos 
utilizados em Hirakawa e Lamotte. 
75 Lamotte (1988, p. 272) traz considerações acerca dos textos canônicos que referenciam como 
sendo o Terceiro Concílio: O Concílio de Pāṭaliputra é mencionado apenas nas fontes cingalesas, 
tais como o Dipavamsa (VII, 34-43; 44-59), o Mahavamsa (V, 267-82), o Samantapasadika (p. 
60-1) e nas versões chinesas (T 1462, ch. 2, p. 684a-b). 
76 “However, the "Chapter on the Council of the Seven Hundred" in the Vinaya states only that 
the meeting concerned the ten practices and does not consider it to be the Second Council”. 
77 Tal linha de argumentação é apresentada por Nattier e Prebish, em: NATTIER, J. PREBISH, 
C. Mahasamghika Origins: The Beginnings of Buddhist Sectarianism. In: History of Religions, vol. 
16. Harvard University and Pennsylvania State University, 1977. 
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o segundo concílio), resultando na primeira cisma na história 
budista indiana, separando os Sthāviras e os Mahāsāṃghikas.78   

 

Alguns autores apontam que o Terceiro Concílio teria ocorrido por conta 

de discordâncias sobre como as regras Vinaya deveriam ser entendidas em 

termos de dez práticas distintas, que eram proibidas aos monges e monjas79.  

Uma das hipóteses de motivos para a cisão é a teoria defendida por 

Hirakawa (1990, p. 80): 

 
Nesse momento, surge a controvérsia sobre os dez pontos do 
Vinaya, e os anciãos se reuniram em Vaiśālī para deliberar sobre 
as disputas e resolvê-las. Muitos monges não se submeteram à 
decisão do conselho, no entanto, e a disputa mais tarde se 
tornou uma causa da cisma que resultou nas escolas de Stavira 
e Mahāsāṃghika.80  

 

Para Lamotte (1988, p. 81), havia ainda outro aspecto, o da questão de 

uma supremacia de monges, em função da escolha de tomar os votos 

monásticos: 

 
O surgimento do Mahāyāna estabeleceu o triunfo das 
aspirações leigas. Os [adeptos da tradição] Mahāyāna 
substituíram o antigo ideal de santidade pessoal seguido, após 
a morte, pela entrada no Nirvana, um novo ideal totalmente 
imbuído de altruísmo: o pensamento da Iluminação (bodhicitta) 
associado ao desejo de iluminação suprema e perfeita 
(anuttarasamyaksaṃbodhi) e ter como seu objeto é o bem-estar 
e a felicidade de todas as criaturas.81  

 

 A hipótese levantada por Lamotte possui conexão com outras mais, no 

sentido de que os monges passaram a ser uma classe privilegiada, custeada 

pelos leigos, para dedicação exclusiva às práticas pessoais, ao passo em que 

 
78 “Third, a non-canonical council at Pāṭaliputra is postulated some years later (generally being 
presumed to be either 16 or 37 years following the second council), resulting in the first schism in 
Indian Buddhist history, separating the Sthāviras and the Mahāsāṃghikas”.  
79 Hipótese presente em Hirakawa (1990, p. 80), que lista as dez práticas consideradas proibidas 
e que teriam possivelmente gerado o conflito que ocasionou na ruptura. 
80 “At this time, the controversy over the ten points of vinaya arose, and the elders met in Vaiśālī 
to deliberate over the disputes and resolve them. Many monks did not submit to the council's 
decision, however, and the dispute later became a cause for the schism that resulted in the 
Sthāvira and Mahāsāṃghika schools”. 
81 “The emergence of the Mahāyāna established the triumph of lay aspirations·. The Mahayanists 
substituted for the old ideal of personal holiness followed, after death, by entry into Nirvana, a 
new ideal wholly imbued with altruism: the thought of Enlightenment (bodhicitta) associated with 
the wish for supreme and perfect Enlightenment (anuttarasamyaksaṃbodhi) and having as its 
object the welfare and happiness of all creatures”. 
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aos que não possuíam as condições de dedicação exclusiva – no caso leigos e 

leigas – restaria apenas a possibilidade de contribuição financeira. As 

dificuldades dos leigos e leigas para praticar e estudar, bem como o crescimento 

do status monástico como algo superior e individualista – o que acabou por 

desviar do curso original pretendido pelo Buddha histórico, de igualdade - pode 

ter ocasionado o surgimento do Mahāyāna, conforme aponta Bentley (2003, p. 

191 a 196). 

 Prebish e Nattier apresentam hipótese diferente, em que evidenciam 

possíveis alterações e omissões em textos do cânone pāli acerca da cisão, de 

maneira a motivar a cisão em cima de violações ao código de conduta monástico, 

enquanto nos textos dos Sarvāstivāda as divergências são exclusivamente de 

caráter doutrinário (1977, p. 245 e 246). 

 Após essa grande separação da Saṃgha, outras menores vieram a 

ocorrer, que acarretarão no surgimento de mais de dezoito escolas ou tradições 

budistas82.  

 Ainda, há outra discussão entre budólogos e tradições acerca de qual 

seria a mais antiga, de maneira a demandar uma autoridade pela proximidade 

histórica ao Buddha. Tais disputas servem apenas para aquecer uma polêmica, 

mas não trazem solução para os problemas existenciais de nenhum dos adeptos. 

 Por essa razão, é incorreto afirmar que a tradição Theravāda é a mais 

antiga do que a Mahāyāna e por isso seu cânone seria mais próximo às 

intenções originais do Buddha histórico, tanto o é que Hirakawa contribui com o 

seguinte (1990, p. 8): 

 
As escrituras [da tradição] Mahāyāna já existiam no primeiro 
século a.C., indicando que o budismo Mahāyāna deve ter 
surgido no início da era comum enquanto o budismo Sectário 
[Theravāda] ainda estava em desenvolvimento. Os primeiros 
praticantes do Mahāyāna estavam especialmente interessados 
em ensinamentos sobre a não-substancialidade ou vazio de 
existência inerente [śunyatā]. Embora possam ser encontradas 
menções de não substancialidade nas Escrituras Budistas 
Iniciais, os adeptos do Mahāyāna enfatizaram e desenvolveram 
esse tema muito além de qualquer coisa encontrada no 
desenvolvimento inicial do budismo ou Nikāya. Os budistas da 
tradição Mahāyāna se esforçaram para emular o Buddha, 
seguindo o mesmo caminho e alcançando o mesmo status que 

 
82 Sobre as escolas que surgem a partir das cisões menores Hirakawa traz explicações (1990, p. 
2 e 3), bem como Lamotte (1988, p. 529 a 548). 
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ele ao realizar o estado de Buddha e salvar a todos os seres 
sencientes.83 

  

De qualquer forma, o cânone teológico em pāli só fora sistematizado no 

séc. V d.C. por Buddhaghoṣa no Sri Lanka, sendo que os textos atribuídos à 

tradição Theravāda foram escritos após o primeiro século d.C. (Nakamura, p. 

118) tendo sido preservado nos países do sudeste asiático, enquanto que o 

cânone Mahāyāna sofreu inestimáveis perdas – conflitos e guerras foram 

responsáveis por perda de textos – tendo sido praticamente exterminados no 

sânscrito, sobrevivendo na China (e ainda assim alguns foram perdidos por 

conflitos e perseguições ocorridas na China, bem como no Tibete)84. 

Assim como as demais religiões que surgem e vem a ser modificadas com 

os tempos, o budismo não se trata de algo puro, imutável e posto, como bem 

ressaltado por Cousins (1998, p. 372): 

 
É um erro pensar em um budismo puro, que se misturou com 
outras religiões de maneira sincrética, e até mesmo corrompido 
e degenerado em formas posteriores. Um budismo tão puro 
nunca existiu. O budismo sempre coexistiu com outras crenças 
e práticas religiosas.85 

 

Por essa razão, as tentativas de encontram um budismo primordial e mais 

antigo, de maneira a perpassar os séculos em conflitos de qual seria mais 

especial não passa de uma tentativa nada séria de estudar as tradições budistas, 

e não merecem qualquer destaque.  

Passamos então para o próximo tópico, sobre como o Budismo Mahāyāna 

foi para a China e posteriormente ao Tibete. 

 

 

 
83 “Mahāyāna scriptures were already in existence by the first century B.C.E., indicating that 
Mahāyāna Buddhism must have arisen around the beginning of the common era while Sectarian 
Buddhism was still developing. Early Mahāyāna practitioners were especially interested in 
teachings on nonsubstantiality or emptiness. Although mentions of nonsubstantiality can be found 
in Early Buddhist scriptures, Mahayanists stressed and developed this theme far beyond anything 
found in either Early or Nikāya Buddhism. Mahāyāna Buddhists strove to emulate the Buddha, 
following the same path and achieving the same status as he did by realizing Buddhahood and 
saving all sentient beings”. 
84 Há um esforço de recuperar os textos budistas do Mahāyāna, sendo retraduzido do chinês e 
tibetano para o sânscrito. 
85 “It is an error to think of a pure Buddhism, which has become syncretistically mixed with other 
religions, even corrupted and degenerate in later forms. Such a pure Buddhism has never existed. 
Buddhism has always coexisted with other religious beliefs and practices”. 
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1.5 Travessia dos Dharmas – Da Índia para a China e Tibete86 
 

Acerca da travessia dos ensinamentos do Buddha para outras regiões – 

fora do território indiano - durante o período em que esteve vivo o Buddha 

histórico, não havia a pretensão de disseminar os ensinamentos, pois o próprio 

Buddha afirmava que o seu Dharma não era para todos, mas sim para aqueles 

que possuíam pouca poeira nos olhos. Tanto o é, que segundo a tradição budista 

há o relato do deva Brahman pedir para o Buddha ensinar os seres (HARVEY, 

2005, p. 22).  

Além disso, eram os indivíduos que chegavam às comunidades para pedir 

pelos ensinamentos – um movimento diferente do que se pensa em termos de 

cristianismo – como afirmado por Hirakawa (1990, p. 77): 

 
Muitos desses convertidos chegaram à Índia central para fins de 
negócios, professaram sua fé no budismo e depois voltaram 
para suas casas para ensinar sua nova religião.87 

 

Como a característica dos movimentos renunciantes – do qual o budismo 

fazia parte – era a de incialmente serem andarilhos, mas com o passar do tempo 

as comunidades budistas se formaram em locais doados ou alugados por 

praticantes leigos e leigas abastados, possuindo limites geográficos, como 

aponta Hirakawa (1990, p. 63). 

 Foi com o império de Aśoka que o budismo se tornou uma religião oficial 

e utilizada como soft power88 para levar os ideais indianos para outros territórios, 

 
86 É importante trazer a questão logo de início, acerca do que fora elaborado por Dussel, em sua 
Ética da Libertação Na Idade da Globalização e da Exclusão, mais especificamente o que propõe 
uma releitura a partir de diferentes blocos ético-míticos, separados por elementos aparentemente 
unificadores para aquele bloco, mas que seriam diferentes dos demais (p. 32 e 47). Apesar de 
sua intenção ao trazer uma crítica a um ‘eurocentrismo’, acaba por cair vítima dessa mesma 
visão, ao se utilizar de traduções e visões sobre Índia e China que foram manchadas pelo 
‘eurocentrismo’, e desconsiderando por exemplo o Tibete, que tem influências grandes de Índia 
e China para sua formação identitária e religiosa.   
87 “Many of these converts had come to central India for business purposes, professed their faith 
in Buddhism, and then returned to their homes to preach their new religion”. 
88 O termo soft power foi cunhado pelo cientista político Joseph Nye, para o exercício de um 
poder não coercitivo, mas sim através do convencimento e contrasta com o hard power, ou poder 
através da força, especialmente militar. Há uma busca crescente nos últimos anos por associar 
o Budismo com a maneira de relações internacionais da Índia e da China, servindo como soft 
power desses países. 
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tendo enviado delegações budistas aos reis da Síria, Egito e Macedônia 

(HIRAKAWA, 1990, p. 95), chegando na China e posteriormente no Tibete. 

 Apesar de ter assumido para si o budismo como religião e ter colocado 

ênfase na propagação do budismo não apenas na Índia, mas também em outros 

territórios, Aśoka permitia a liberdade de credo, ou seja, liberdade religiosa em 

seu reinado (HIRAKAWA, 1990, p. 100): 

 
No Édito Pilar VII, Aśokaḥ nomeou ministros do Dharma para 
serem responsáveis por assuntos relacionados à ordem budista. 
Outros ministros do Dharma foram nomeados responsáveis 
pelos assuntos de Brahmans, Ājīvikas ou Jainas (Nirgranthas).89 

  

Essa maneira de expandir território e influência foi uma estratégia bem-

sucedida de Aśoka, utilizando o budismo como soft power indiano. Kishwar adota 

essa teoria (2018, p. 4): 

 
Interessante notar que a relação entre o budismo e a diplomacia 
do estado não é nova e remonta aos dias do imperador Aśokaḥ, 
que após sua adoção da religião começou a prática do 
dharmavijaya ou conquista através do Dharma.90 

 

O édito imperial de número 13 de Aśoka é o documento em que fala 

acerca da conquista através do Dharma, do qual destacamos o seguinte trecho: 

 

Eu fiz com que esse Édito de Dharma fosse escrito para que 

meus filhos e tataranetos possam não considerar novas 

conquistas, ou que se conquistas militares sejam realizadas, que 

sejam com tolerância e punições leves, ou ainda melhor, que 

considerem apenas as conquistas através do Dharma, porque 

isso gera frutos neste mundo e no próximo. Que eles possam se 

devotar intensamente a este [conselho] que gera resultados 

neste mundo e no próximo.91 

 
89 “In Pillar Edict VII, Aśokaḥ noted that he had appointed ministers of Dharma to be responsible 
for affairs related to the Buddhist order. Other ministers of Dharma were responsible for the affairs 
of Brahmans, Ājīvikas, or Jainas (Nirgranthas)”. 
90 “Interestingly, the relationship between Buddhism and state diplomacy is not a new one, and 
dates back to the days of Emperor Ashoka, who following his adoption of the religion began the 
practice of dharmavijaya or conquest through Dharma”. 
91 “I have had this Dharma edict written so that my sons and great-grandsons may not consider 
making new conquests, or that if military conquests are made, that they be done with forbearance 
and light punishment, or better still, that they consider making conquest by Dharma only, for that 
bears fruit in this world and the next. May all their intense devotion be given to this which has a 
result in this world and the next”. O Édito 13 pode ser consultado em diferentes traduções, como 
as de Hultzsch: 
https://archive.org/stream/InscriptionsOfAsoka.NewEditionByE.Hultzsch/HultzschCorpusAsokaS
earchable#page/n181/mode/2up (último acesso em 12 de maio de 2020), bem como pelo monge 

https://archive.org/stream/InscriptionsOfAsoka.NewEditionByE.Hultzsch/HultzschCorpusAsokaSearchable#page/n181/mode/2up
https://archive.org/stream/InscriptionsOfAsoka.NewEditionByE.Hultzsch/HultzschCorpusAsokaSearchable#page/n181/mode/2up
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O projeto de expansão budista de Aśoka, de acordo com Hirakawa não 

poderia ter envolvido apenas uma escola de budismo Nikāya, ainda mais porque 

havia outras escolas budistas no tempo de Aśoka (1990, p. 89). 

Porém, ainda que a intenção fosse manter uma influência sobre outros 

territórios através do Budismo, os ensinamentos do Buddha foram mantidos, 

mas as práticas e costumes foram se adaptando aos diferentes lugares, e por 

essa razão em pouco tempo outras vertentes e escolas de pensamento budistas 

foram surgindo, com interpretações diferentes.  

O termo missão é mais utilizado no contexto cristão, e apesar de existir 

budólogos que o empregam em suas obras não seria o mais exato, pois o 

objetivo não era uma conversão salvífica. O Budismo entrou na China não 

apenas como uma forma religiosa, mas também um sistema filosófico, como 

afirmado por Lixin (2007, p. 8):  

 
Segundo os livros de história, An Shigao, um príncipe da Parthia 
(atual Irã), e Lokaksema de Indo-Cita, foram os dois primeiros 
monges a chegar como tradutores budistas. Com mais e mais 
escrituras sendo traduzidas para o chinês, o Budismo 
gradualmente se apresentou aos chineses, não apenas como 
fonte de consolo espiritual, mas também como uma filosofia 
profunda que desempenhou um papel importante no 
desenvolvimento da civilização.92   

  

 Por essa razão não utilizaremos a expressão missão no contexto budista. 

 Ainda, segundo Lixin, existem duas teorias mais plausíveis sobre o 

período em que o Budismo adentrou o território chinês, a primeira sendo (2007, 

p. 7): 

 
Diz-se que o budismo foi trazido para este país em 2 a.C. (1º ano 
do reinado Yuanshou, dinastia Han ocidental), quando Yicun 

 
Theravada nascido na Austrália Shravasti Dhammika: 
https://archive.org/stream/InscriptionsOfAsoka.NewEditionByE.Hultzsch/HultzschCorpusAsokaS
earchable#page/n181/mode/2up (último acesso em 12 de maio de 2020). 
92 “According to history books, An Shigao, a prince of Parthia (present-day Iran), and Lokaksema 
from Indo-Scythae, were the two earliest monks to arrive as Buddhist translators. With more and 
more scriptures being translated into Chinese, Buddhism gradually presented itself to the Chinese 
not only as a source of spiritual solace but also as a profound philosophy that played an important 
role in the development of civilization”.  

https://archive.org/stream/InscriptionsOfAsoka.NewEditionByE.Hultzsch/HultzschCorpusAsokaSearchable#page/n181/mode/2up
https://archive.org/stream/InscriptionsOfAsoka.NewEditionByE.Hultzsch/HultzschCorpusAsokaSearchable#page/n181/mode/2up
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chegou da Indo-Cita para ditar as escrituras budistas a um 
homem chamado Qin Jingxian.93  

 

 A segunda teoria teria surgido a partir de uma lenda (LIXIN, 2007, p. 7): 

 

O outro é baseado na lenda de que, no ano de 64 d.C. (sétimo 
ano do reinado de Yongping, Dinastia Han Oriental), Liu Zhuang, 
ou Imperador Mingdi, sonhou uma noite com um homem de cor 
dourada usando um colar cintilante que sobrevoava seu 
palácio.94 

 

 Já para Harvey o Budismo teria chegado à China por volta do ano 50 d.C. 

(2013, p. 210), situando-se entre as teorias apresentadas por Lixin. 

 Harvey ainda aponta que (2013, p. 213): 

 
Como uma religião de origem não-chinesa, o Budismo foi 
favorecido pelos poderosos governantes, e também se tornou a 
religião do povo. O lado prático do Budismo foi enfatizado, na 
forma de devoção, meditação e boas ações, com mais de 30.000 
templos sendo construídos no norte [da China] no século VI 
d.C.95 

 

 As relações entre Índia e China se tornaram mais próximas, não apenas 

em termos de rotas comerciais, mas também devido ao grande movimento pela 

tradução dos textos budistas para o chinês, bem como peregrinações aos locais 

considerados sagrados, como afirma Lixin (2007, p. 63). 

 Para conseguir se espalhar em território chinês o Budismo levou muitos 

séculos, vindo a – com o advento da reunificação da China na Dinastia Sui96 – 

se consolidar como uma força unificadora (HARVEY, 2013, p. 213). 

 Na China a tradição Mahāyāna tem maior aderência, e é essencialmente 

essa vertente que também chega ao Tibete. 

 
93 “One has it that Buddhism was brought into this country in 2 BC (1st year of the Yuanshou reign, 
Western Han Dynasty), when Yicun arrived from Indo-Scythae to dictate Buddhist scriptures to a 
man named Qin Jingxian”.  
94 “The other is based on the legend that in 64 AD (7th year of the Yongping reign, Eastern Han 
Dynasty), Liu Zhuang, or Emperor Mingdi, dreamed one night of a golden man wearing a sparkling 
necklace who was flying over his palace. (…)”.  
95 “As a non-Chinese religion, Buddhism found favour with the powerful rulers, and also became 
the religion of the people. The practical side of Buddhism was stressed, in the form of devotion, 
meditation and good works, with more than 30,000 temples being constructed in the north by the 
sixth century”. 
96 O período ao qual Harvey se refere da Dinastia Sui se daria no séc. VI d.C., entre os anos de 
581 a 618. 
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 O Budismo chega no Tibete somente no meio do séc. VII d.C., segundo 

Lixin (2007, p. 17) e até o início desse século não havia língua escrita. De 

maneira a conseguir trazer os textos budistas e ter um desenvolvimento melhor 

para o povo tibetano, o imperador Songtsan Gampo envia um grupo seleto para 

estudar na região da Caxemira, e com isso surge a língua escrita tibetana. 

 Os argumentos de Richardson apresentam a chegada do Budismo ao 

Tibete através de alianças políticas realizadas com a China, através do 

casamento de Songtsan Gampo com a princesa chinesa Wencheng - um modo 

de soft power - como propõe Richardson (2003, p. 165): 

 
O casamento de Srong-brtsan Sgam-po com uma princesa 
chinesa no ano 642 d.C. foi um exemplo dos métodos pelos 
quais os chineses procuravam pacificar e civilizar os cansativos 
povos vizinhos dos quais estavam sob pressão. Um século após 
essa união, que introduziu a prática do budismo no Tibete, não 
há sinal de nenhum órgão religioso organizado exercendo 
influência política no país (...).97 

  

 Richardson traz uma visão distinta das demais apresentadas, por afirmar 

que não havia sinais de um corpo religioso que exercia influência política no 

Tibete, entretanto, a religião predominante no Tibete antes da chegada do 

Budismo foi o Bönpo, e ao ser introduzida outra religião começou um período de 

disputas político-religiosas entre grupos internos e um quase extermínio do 

Budismo no Tibete com o rei Lang Darma, por volta de 838 a 842 d.C. (HARVEY, 

2013, p. 205). 

Com um misto de disputas políticas e religiosas não apenas da própria 

região tibetana, mas também chinesas, mongóis e indianas, as diferentes 

escolas budistas passam a disputar o poder98. 

 Novas escolas surgem e outras se aliam para buscar supremacia não 

apenas religiosa, mas em termos de poder secular, e por séculos as lutas se 

 
97 “The marriage of Srong-brtsan Sgam-po to a Chinese princess in AD 642 was an example of 
the methods by which the Chinese sought to pacify and civilize tiresome neighbouring peoples 
from whom they were under pressure. For a century after that union, which introduced the practice 
of Buddhism into Tibet, there is no sign of any organized religious body exercising political 
influence there (...)”.  
98 Sobre as disputas entre as escolas e as lutas sangrentas entre elas, vide: RICHARDSON, 
Hugh. The Political Role of the Four Sects in Tibetan History. In: The History of Tibet, Volume 2. 
London: RoutledgeCruzon, 2003. 
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tornaram cada vez mais sangrentas, envolvendo outros territórios, até culminar 

com o domínio da escola Geluk (RICHARDSON, 2003, p. 171 a 173). 

 Para Richardson haveria distinção entre secular e religioso, entretanto, tal 

afirmação apresenta as fragilidades mencionadas por Schopen, e mesmo Asad, 

ao desconsiderarem outra realidade social, outro contexto, que não pode ser 

traduzido por mera transposição do que ocorrera nos países eurocêntricos. 

 

 

 

1.6 Tradição Tibetana Geluk - De Tsongkhapa a Dalai Lama Tenzin 

Gyatso  
 

1.6.1 Breve histórico de Tsongkhapa e a tradição Geluk 

  

Je Tsongkhapa Lobsang Dragpa foi o fundador da tradição tibetana 

Geluk99, e viveu no séc. XIV. Viveu sob a égide do sistema monárquico da 

Dinastia Phagdru, que marca a mudança de um sistema político e religioso da 

escola Sakya para a Kagyu (JINPA, 2019, p. 13). 

 Tsongkhapa não é o seu nome de fato, mas sim um título ou apelido dado 

pelo fato de ter nascido na região de Tsongkha, em Amdo, como aponta Jinpa 

em sua biografia sobre o fundador da tradição Geluk (JINPA, 2019, p. 19). 

 Lobsang Dragpa foi o nome que recebera por advento da tomada de seus 

votos monásticos, de seu professor Chöjé Dhöndrup Rinchen (JINPA, 2019, p. 

26). 

 Durante o seu tempo de vida havia três grandes tradições tibetanas do 

Budismo: Nyigma, Sakya e Kagyu100. As três possuíam grandes disputas por 

influência e poder, se aliando com ora os chineses, ora os nepaleses ou ainda 

os indianos e mongóis. Nessa disputa por poder e supremacia política e religiosa 

é que florescem as teorias e debates budistas no Tibete. 

 
99 Sobre a origem do nome, Jinpa (2019, p. 459) diz que Geluk vem das palavras Geden Ringluk, 
que significa “tradição dos virtuosos”, entretanto, no movimento inicial de seu tempo eram 
referenciados como tradição de Ganden ou mesmo Geden. 
100 Há uma grande variedade de escolas menores, inclusive que assimilaram práticas de religiões 
tibetanas pré-existentes. Sobre isso consultar History of Tibet, Volume 2. 
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 No caso de Tsongkhapa, durante o seu tempo de vida assiste o domínio 

por parte da tradição Kagyu, tendo sido instruído e recebido votos de um leigo, 

upāsaka, diretamente do IV Karmapa Rolpai Dorje, bem como seu primeiro 

professor pertencendo à mesma tradição (JINPA, 2019, p. 24).  

 Entretanto, Tsongkhapa não pertencia a nenhuma das tradições, tendo 

vindo a estudar com diversos professores e recebendo vários ensinamentos 

(JINPA, 2019, p. 350). 

 Durante o seu tempo de vida fundou três monastérios: Ganden, em 1409, 

Drepung, em 1416 e, Sera, em 1419. É o monastério de Ganden onde vem a 

surgir a que é conhecida por tradição Geluk na atualidade, e cuja data de 

fundação é considerada a data de nascimento da tradição de Tsongkhapa 

(JINPA, 2019, p. 352).  

Jinpa apresenta que historiadores tibetanos marcam a fundação da 

tradição no ano de 1409, porém o surgimento de uma nova tradição dentre as já 

existentes no Tibete pode ser atribuído a um dos alunos de Tsongkhapa, 

Khedrup Gelek Palsang (2019, p. 354): 

 
Não há dúvidas de que Khedrup desempenhou um papel crítico 
na consolidação da identidade da nova escola Ganden de 
Tsongkhapa, logo após a morte de seu mestre.101 

  

 Lixin também considera a importância de Tsongkhapa para o seu período 

(LIXIN, 2007, p. 20): 

 
A Dinastia Ming (1368-1644) viu o surgimento de outro famoso 
personagem no budismo tibetano. Ele não era outro senão 
Tsongkhapa, um nativo [da região] de Qinghai que começou a 
estudar budismo em Lhasa depois que ele foi ordenado monge. 
(…) Ele finalmente convocou uma grande assembleia e 
estabeleceu a tradição Gelupa.102 

 

 Era da intenção de Tsongkhapa reformar e revitalizar os ensinamentos 

budistas que acabaram por se deteriorar por força das disputas por poder entre 

as tradições e entre nações vizinhas. Como narra a tradição de biógrafos, 

 
101  “There is no doubt that Khedrup did play a critical role in consolidating the identity of 
Tsongkhapa´s new Ganden school in the immediate aftermath of the master´s passing”.  
102 “The Ming Dinasty (1368-1644) saw the emergence of another famous personage in Tibetan 
Buddhism. He was none other than Tsongkhapa, a native of Qinghai who began studying 
Buddhism in Lhasa after he was ordained a monk. (…) He eventually convened a grand assembly 
and established the Gelupa sect”.  
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Tsongkhapa fez esforços consideráveis para aprender com diversos professores 

de diferentes escolas e linhagens, e fez diversos retiros para poder refletir melhor 

sobre as teorias, bem como a aplicação delas de maneira eficiente. 

 Conforme a biografia de Tsongkhapa elaborada por Jinpa (2019, p. 193), 

o imperador chinês da Dinastia Ming, Yongle enviou uma delegação até onde 

Tsongkhapa estava para convidá-lo a ensinar em Beijing, por volta de julho de 

1408. Por força de suas condições de saúde declinou o convite, cuja carta pode 

ser lida em sua tradução no texto de Jinpa (2019, p. 194). 

 Após nova troca de correspondências entre o Imperador Yongle e Je 

Tsongkhapa, este chegou a enviar um de seus alunos mais antigos Jamchen 

Chöjé Śākya Yeshé para Beijing, chegando lá para ensinar em 1415 (JINPA, 

2019, p. 196). Por essa razão os textos de Je Tsongkhapa e o cânone Mahāyāna 

utilizado pela tradição Geluk está preservado em chinês, graças aos esforços de 

Jamchen Chöjé103. 

 Apresentar Tsongkhapa de maneira detalhada e com a devida 

importância seria extenso por demais, fugindo dos objetivos do presente, e por 

essa razão foram selecionados os momentos mais impactantes para explicar e 

situar de maneira breve esse sistematizador e inovador pensador tibetano, que 

deu origem à tradição Geluk, da qual mais adiante seria a mesma que teria como 

referência a linhagem de Dalai Lamas. 

 

 

1.6.2 Dalai Lama Tenzin Gyatso e a Linhagem de Dalai Lamas 

 

A escola Geluk conta com não apenas a fama e renome de Tsongkhapa, 

mas também com a linhagem dos Dalai Lamas, sendo certo que o primeiro foi 

um dos principais alunos de Tsongkhapa, de nome Gendun Drup, vindo de 

maneira ininterrupta aos dias de hoje como um de seus mais renomados 

professores o XIV Dalai Lama, Tenzin Gyatso104. 

 
103 O monastério Geluk foi construído posteriormente, e pode ser encontrado até os dias de hoje 

em Beijing, sendo chamado de Yōnghégōng (雍和宫). A construção do templo demonstra a 

importância que a tradição Geluk teve sobre a corte imperial.  
104 Sobre a narrativa da linhagem sucessiva de Dalai Lamas há bastante obras que tratam da 
questão, dentre as quais há de ser feita menção: AGUILAR, Mario I. The 14th Dalai Lama: 
Peacekeeping and Universal Responsibility. London: Routledge, 2021.  
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A linhagem dos Dalai Lama tem por origem um título mongol, dado pelo 

monarca Altan Khan, descendente de Kublai Khan, e significa “oceano de 

sabedoria”. Sobre a origem do título Dalai Lama (RICHARDSON, p. 557): 

 
(…) Bsod-nams rgya-mtsho aceitou o convite de (…) Altan Khan, 
e em 1578 foi visitá-lo em sua capital, perto de Kokonor. [Khan] 
carregou o jovem lama de presentes e concedeu a ele o título 
Dalai Lama Vajradhara ("Lama semelhante ao oceano, detentor 
do raio"). Em troca, Bsod-nams rgya-mtsho denominou Khan 
Chos-kyi rgyal-po lha'i tshangs-pa ("Rei da religião, Brahma 
entre os deuses"). Este foi o começo dos Dalai Lamas, embora 
uma retrospectiva piedosa tenha conferido o título aos dois 
antecessores de Bsod-nams rgyamtsho, que eram conhecidos 
pelo título 'Bras-spungs chos-rje, de modo que Dge-'dun grub se 
tornou o primeiro e Dge-'dun rgya-mtsho o segundo Dalai 
Lama.105 

 

 O título foi dado a partir do III Dalai Lama, tendo sido concedido aos dois 

anteriores como uma maneira respeitosa, para a instituição da linhagem de Dalai 

Lamas. 

 Como visto no tópico anterior, há também conferida uma importância à 

linhagem em termos de domínio político e religioso, reforçada na análise de 

Aguilar (2021, p. 7)106: 

 
A importância dos Dalai Lamas para o Tibete não pode ser 
desconsiderada e a formação e persona do 14° Dalai Lama foi 
moldada pelas expectativas tibetanas de um líder religioso 
budista que ao mesmo tempo era esperado liderar a política 
tibetana como chefe do governo tibetano. 

 

 Na atualidade temos o XIV Dalai Lama Tenzin Gyatso, nascido Lhamo 

Thondup, na região de Taktser, em 1935. Sua história de vida é algo bastante 

conhecido na atualidade, desde uma biografia contada por sua mãe, até um livro 

 
105 “(…) Bsod-nams rgya-mtsho accepted an invitation from (…) Altan Khan, and in 1578 went to 
visit him at his capital near the Kokonor. [Khan] loaded the young lama with presents and 
bestowed on him the title Dalai Lama Vajradhara (“Ocean-like Lama, Holder of the Thunderbolt”). 
In return, Bsod-nams rgya-mtsho named the Khan Chos-kyi rgyal-po lha'i tshangs-pa (“King of 
religion, Brahma among Gods”). This was the beginning of the of Dalai Lamas, although pious 
retrospection conferred the title on the two predecessors of Bsod-nams rgyamtsho, who had been 
known by the title 'Bras-spungs chos-rje, so that Dge-'dun grub became the first and Dge-'dun 
rgya-mtsho the second Dalai Lama”. Lama é a palavra tibetana para designar um líder espiritual 
com realizações e/ou autoridade para ensinar. 
106 No original: “The importance of the Dalai Lamas for Tibet cannot be downplayed and the 
formation and persona of the 14th Dalai Lama was shaped by Tibetan expectations of a religious 
Buddhist leader who at the same time was expected to lead the politics of Tibet as head of the 
Tibetan Government.” 



64 
 

em que reconta sobre a saída do Tibete e conflitos com a China e as dificuldades 

de hoje manter a identidade e cultura do povo tibetano no exterior107.  

 Por estar vivo, muito material pode ser encontrado acerca de sua 

biografia108, bem como de sua vasta obra, ensinamentos, discursos públicos e 

entrevistas, não sendo necessário, nem objetivo tentar trazer esses recursos à 

pesquisa, por serem de fácil acesso ao público em geral, ainda mais em língua 

portuguesa. Mais adiante no Capítulo 3 será retomada uma breve 

contextualização no tempo de seu discurso. 

 Com isso, o objetivo é apresentar nos próximos capítulos alguns dos 

conceitos fundamentais para a compreensão da responsabilidade universal, 

como apresentada pelo XIV Dalai Lama, e como trabalhada pela tradição Geluk. 

  

 
107  Sua mãe Diki Tsering escreveu a obra “Dalai Lama meu filho”, e o próprio Dalai Lama 
escreveu suas memórias sobre sua infância, a saída do Tibete e sua vida em “Liberdade no 
Exílio”. Ainda há uma grande diversidade de filmes e outros livros que falam sobre sua vida. 
108 A obra de Aguilar explora os elementos históricos dos Dalai Lamas e analisa a filosofia política 
do XIV Dalai Lama, sendo uma importante obra para compreender melhor o seu papel não 
apenas para os tibetanos, mas como liderança no mundo de forma geral. 
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CAPÍTULO 2 – RESPONSABILIDADE UNIVERSAL E OS SEUS 

PRESSUPOSTOS 
 

 

“Que o encontrar um ser senciente seja sempre um evento 
cheio de significado. Que ao me encontrarem eu possa ser 
uma fonte de realização de felicidade para eles, ainda que 
venham a gerar inimizade e aversão por mim. Que os que 
me insultam, falam mal de mim, ou causam mal aos outros, 
tenham a mais elevada sorte, o completo despertar.” 
Paṇḍita Śāntideva, Bodhisattvacaryāvatāra, Capítulo 3 

 
 

 

 Vimos no Capítulo anterior a apresentação de elementos históricos desde 

a provável datação do período em que o Buddha Śākyamuni viveu, assim como 

os argumentos existentes sobre como teria ocorrido a ampliação das 

comunidades e surgimento de outras vertentes a partir da base de ensinamentos 

conferidos pelo Buddha histórico para então desenvolver os elementos de como 

esses ensinamentos foram levados à China e, posteriormente, ao Tibete.  

 Com isso, pudemos passar rapidamente pelo surgimento da tradição sino-

tibetana Geluk e uma breve apresentação do XIV Dalai Lama. 

No Capítulo 2 apresentaremos os pressupostos teóricos para a 

compreensão do conceito de responsabilidade universal, como trabalhado pela 

tradição sino-tibetana Geluk, através da sistematização trazida por Lama Je 

Tsongkhapa até chegar nos escritos e ensinamentos do XIV Dalai Lama.  

O Capítulo é estruturado em quatro tópicos, de maneira didática a partir 

de direcionamento voltado à discussão dos termos técnicos budistas, que são 

conceitos fundamentais e pré-requisitos para entender a responsabilidade 

universal, e com isso possibilitar que as ações e discursos do XIV Dalai Lama 

possam ser compreendidos dentro dos referenciais da tradição, com os termos 

e alcances preservados.  

Por essa razão traremos à discussão os conceitos de completo despertar, 

a definição de um Buddha, de Tathāgata, bem como tathāgatagarbha e 

bodhicitta.  
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O objetivo do capítulo é, portanto, compreender esses elementos 

caracterizadores da tradição budista Mahāyāna a partir de pensadores que estão 

inseridos nela como Lama Je Tsongkhapa, fundador da tradição sino-tibetana 

Geluk e que, por sua vez, influenciou grandemente o pensamento do XIV Dalai 

Lama. 

 

 

 

2.1 A teoria do Tathāgatagarbha: o potencial para o completo 

despertar 

 

 Dentro desse tópico traremos uma breve explicação de termos 

relacionados ao conceito de tathāgatagarbha, para que seja possível 

compreender dentro dos referenciais da tradição, e não para fora dela, sem a 

devida contextualização. 

 Para isso será necessário apresentar o que é o completo despertar, bem 

como o que é um Buddha, o que é um Tathāgata para poder chegar ao 

tathāgatagarbha.  

 

 

2.1.1 – As implicações do termo bodhi na tradução para o Ocidente 

 

Para responder o que é completo despertar é necessário antes explicar 

como é o termo utilizado pela tradição em sânscrito, bem como no mandarim, 

uma vez que há diversas traduções do termo para o inglês, e nem sempre a 

tradução pode trazer o sentido mais adequado da palavra. 

Essa necessidade de explicação dos termos existe porque há correntes 

que utilizam e defendem a tradução do termo samyaksaṃbodhi por plena ou 

completa iluminação enquanto outros utilizam completo despertar. 

  No sânscrito, samyak se refere ao que é correto 109 . Apesar de ser 

traduzido classicamente por autores ocidentais como correto, a palavra samyak 

 
109  Segundo os dicionários Monier-Williams, na página 1181 e o Edgerton Buddhist Hybrid 
Sanskrit Dictionary, na página 582. No primeiro a palavra samyak aparece apenas como right, 
correct. Já no segundo, aparece a possibilidade de compreender samyak como adequado (do 
inglês proper). 
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comporta outra tradução, como apontada por Edgerton (vide nota 1) ao 

apresentar a possibilidade de usar o vocábulo adequado. 

 E qual seria o problema com a palavra correto como tradução de samyak? 

Uma compreensão equivocada do termo correto pode trazer uma falsa 

percepção de que outros caminhos ou outros sistemas religiosos podem ser 

incorretos. Essa mesma crítica pode ser levantada ao optar pelo termo adequado, 

levando à falsa impressão de que os outros seriam inadequados. 

 Quando o Buddha traz a questão do uso do correto ou adequado é no 

sentido de adequado ou correto para a superação dos sofrimentos, no caso do 

Caminho Óctuplo (āryāṣṭāṅgamārga)110. Ou seja, o que se relaciona com a 

produção e aumento dos sofrimentos é incorreto ou inadequado. 

 Com isso, a segunda parte da expressão é saṃbodhi. Monier-Williams 

(2008, p. 1178) traz como tradução “perfect knowledge or enlightment” 111  e 

Edgerton também traz o vocábulo como perfeita iluminação (1953, p. 582). 

 Porém, o Dicionário Princeton de Budismo apresenta outra possibilidade, 

além de apontar o que os dois dicionários acima também trouxeram, que é 

entender saṃbodhi como completo despertar (p. 1834), uma vez que a palavra 

bodhi significa literalmente despertar, mas traduzida pelos autores ocidentais 

como iluminação112.  

 Para entender o porquê de majoritariamente utilizarem o termo iluminação 

é necessário adentrar brevemente a análise do período de traduções e como se 

davam as traduções no séc. XIX, especialmente quando fazemos menção ao 

nome de Max Müller, e mesmo outros desse período (como o já mencionado 

autor do dicionário de sânscrito Monier-Williams). 

 Cohen trabalha a distinção entre as traduções de bodhi enquanto 

iluminação e despertar da seguinte maneira (2006, p. 1): 

 

 
110 Caminho Óctuplo faz parte da Verdade do Caminho que Leva à Cessação dos Sofrimentos, 
ou ārya-mārga, a Quarta Verdade Superior ensinada pelo Buddha no Dharma-cakra-vartana-
sutra. O Caminho Óctuplo é composto por: visão ou entendimento correto (samyak-dṛṣṭi), 
intenção correta (samyak-saṃkalpa), fala correta (samyak-vāg ou samyak-vāc), atividade ou 
ação correta (samyak-karmānta), modo de vida correto (samyag-ājīva), esforço correto (samyak-
vyāyāma), memória-atenção correta (samyak-smṛti) e, meditação-concentração correta 
(samyak-samādhi). 
111 A tradução da definição de Monier-Williams traz que é o conhecimento perfeito ou 
iluminação. 
112 A tradução como despertar consta também no A Dictionary of Buddhism, de Damien Keown 
no verbete bodhi. 
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Lembro-me de aprender na pós-graduação que a denotação 
básica para budh- a raiz do sânscrito que gera buddha 
(iluminado ou desperto) e bodhi (iluminação ou despertar) - é 
despertar ou recuperar a consciência. Meu professor apresentou 
“iluminação” como uma tradução infelícita e instruiu seus alunos 
a usar o termo “despertar”. Mais tarde, essa diretiva fez sua 
marca: o despertar é preferível à iluminação porque o bodhi "não 
é o resultado de uma 'iluminação', mas mais como um processo 

de realização, de vir a entender”.113 
 

 A ideia por detrás de iluminação, segundo Cohen, pode comportar uma 

impressão de que o resultado não faz parte de um processo, mas sim de algo 

que ocorre de uma única vez sem causas e condições. Por essa razão, o cuidado 

na escolha das palavras a serem traduzidas, por seu professor Gómez e 

reforçado por ele, optando por algo que remeta a um processo gradual. 

De maneira a tentar trazer mais elementos à discussão, o mesmo termo 

samyaksaṃbodhi como traduzido à língua chinesa, em mandarim é 正覺 (no 

tradicional, zhèngjué; no simplificado, 正觉, de mesma leitura), que é composta 

de dois caracteres: o primeiro que pode ser traduzido como os verbos endireitar, 

arrumar ou corrigir, e o segundo como despertar, acordar ou estar atento114. 

 Há então algo diferente no processo de tradução para o chinês – cujas 

traduções datam dos primeiros séculos depois do advento Cristo 115  – e o 

processo de tradução para as línguas ocidentais, notadamente o inglês, alemão 

e francês, que datam do séc. XIX. 

 A discussão sobre os termos não é meramente para defender uma visão 

em detrimento de outra, mas para pontuar que dentro das tradições budistas a 

 
113 Original: “I remember learning in graduate school that the basic denotation for budh- the 
Sanskrit root that gives us buddha (enlightened or awakened) and bodhi (enlightenment or 
awakening)—is to wake up or to recover consciousness. My professor presented “enlightenment” 
as an infelicitous translation and instructed his students to use “awakening” instead. This directive 
later found its way into print: Awakening is preferable to enlightenment because bodhi “is not the 
result of an ‘illumination’ as much as a process of realization, of coming to understand”. Sobre 
uma explicação mais aprofundada do termo, Cohen apresenta em sua nota a referência da obra 
de GÓMEZ, Luiz. The Land of Bliss: The Paradise of the Buddha of Measureless Light. Honolulu: 
University of Hawai’i Press, 1996, p. 285. 
114 De acordo com o Dictionary of Chinese Buddhist Terms, de Soothill e Hodous, disponibilizado 
digitalmente, que fora aperfeiçoado pela Universidade Budista Dharma Drum, em Taipei, Taiwan. 
115 No Capítulo 1 foi feita breve menção acerca de período histórico pelo qual o Budismo chega 
à China, e sobre alguns monges chineses que fizeram o processo de tradução, como Xuanzang 
e mesmo o monge Kumarajiva, além de outros mais. Para maior aprofundamento sobre esses 
processos de tradução do sânscrito e páli para o chinês vide: WANGCHUK, Dorji. Cross-Cultural 
Transmission of Buddhist Texts. Hamburg: Universität Hamburg, 2016. Ver também XING, 
Guang. Buddhist Impact on Chinese Culture. In: Asian Philosophy: An International Journal of the 
Philosophical Traditions of the East, 23:4, 305-322.  
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questão de trilhar o caminho, ārya-marga, é seguir as direções dadas pelo 

Buddha, mas desenvolvidas por meio de uma diversidade de processos, que são 

frutos do trilhar de incontáveis praticantes, cujos ensinamentos se adaptaram 

para suas culturas e tendências ou proclividades mentais.  

De outra maneira, dentro do recorte proposto, tratamos do caminho que 

leva para a saída do saṃsāra como composto por estágios graduais, que são 

fundamentais, e por essa razão a tradução dos termos precisa perpassar as 

várias possibilidades ao mesmo tempo em que é necessário descartar as que 

trazem uma ideia que não se enquadre dentro desses parâmetros, caso contrário, 

seria apenas uma aproximação forçada de termos cristãos em uma aparência 

budista. 

Cohen faz uma pesquisa a partir da diferenciação entre as traduções de 

bodhi e buddha sob os termos cunhados de iluminação e despertar, e relaciona 

o uso da palavra iluminação com uma visão colonial e cristã de estudiosos do 

séc. XIX, ainda mais em um contexto de estudos e traduções de diferentes 

vertentes religiosas (2006, p. 1): 

 
I was inspired to go to the Bodhi Tree Bookstore, to compare the 
usage of “enlightenment” and “awakening,” after reading one of 
Jean Calvin’s letters in which the theologian declared, “It is God 
alone who enlightens our minds to perceive His truth.” Of course, 
I had met the verbal root enlighten outside a specifically Buddhist 
context before. But Calvin’s words jolted me. To name god as the 
sole source of enlightenment is hardly a Buddhist notion. Yet 
here was the translator of Calvin, like Buddhism’s translators, 
using “enlighten” to mark the connection between human 
knowledge and the ultimate good. Some quick reconnaissance 
soon showed me that the trope of illumination or enlightenment 
frequently serves this function in Christian literature.116 

  

 Então a palavra iluminação teria possivelmente uma função colonizadora, 

ainda mais com o conteúdo trazido por Cohen, que articula a predileção de Müller 

 
116 “Fui inspirado a ir até a Livraria Bodhi Tree, para comparar o uso de ‘iluminação’ e ‘despertar’, 
depois de ler uma das cartas de João Calvino, na qual o teólogo declarou: ‘Somente Deus é 
quem ilumina nossas mentes para perceber Sua verdade’. É claro que eu já havia encontrado a 
raiz do verbo iluminar fora de um contexto especificamente budista. Mas as palavras de Calvino 
me chocaram. Nomear Deus como a única fonte de iluminação dificilmente é uma noção budista. 
No entanto, aqui estava o tradutor de Calvino, como os tradutores do Budismo, usando "iluminar" 
para marcar a conexão entre o conhecimento humano e o bem supremo. Um processo de rápido 
reconhecimento logo me mostrou que o tropo de iluminação serve essa função frequentemente 
na literatura cristã”. Mantido no original na citação de maneira a trazer a intensidade das palavras 
utilizadas pelo autor em sua íntegra.  
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por Kant, com a noção de aufklärung como iluminação, gerando uma associação 

entre Buddha, Kant e ele mesmo (Müller) como iluminados, em uma Era de 

Iluminação (2006, p. 8). 

 A importância então do uso dos termos é inegável, ainda mais diante das 

críticas de Cohen à Müller e outros estudiosos que traduziam os textos indianos 

e asiáticos a partir de uma visão colonizadora e evangelizadora (2006, p. 5): 

 
Thus his science [Müller] was as much a tool for evangelism and 
missionizing as for reformation. It gave missionaries a language 
through which to lecture Brahmins and Buddhists, Zoroastrians 
and Muslims, on the present corruption of their religions too, so 
divergent from their founders’ purities.117 

 

 É possível então perceber que após as primeiras levas de tradução dos 

textos indianos, chineses, tibetanos, entre outras línguas asiáticas passou por 

esse crivo colonizador intencional, de maneira que servisse às ideias já 

existentes filosóficas e religiosas do contexto dos países eurocêntricos. 

 Mas há no budismo a palavra iluminação? Sim, porém a palavra tem outra 

raiz, qual seja āloka, que é luz118. E há também o uso do termo iluminado, para 

se referir ao Buddha, sendo encontrado nos textos canônicos, entretanto, nos 

textos traduzidos para as línguas ocidentais houve a generalização e 

padronização de uma tradução por iluminação. 

 O estado de completo despertar então é, como visto anteriormente, um 

processo gradual, não-súbito, em que ao realizado a pessoa é tida por um 

buddha, ou alguém que despertou.  

 Por essa razão, o título Buddha é conferido a quem é um completo 

desperto. Ou seja, quando nos referimos ao Buddha histórico, Buddha 

Śākyamuni, estamos nos referindo a ele por conta de ter realizado o estado de 

um desperto completo. 

 
117 “Assim, sua ciência era tanto uma ferramenta para a evangelização e missões quanto para 
reformas. Dava aos missionários uma linguagem pela qual poderia ensinar Brâmanes e Budistas, 
Zoroastrianos e Muçulmanos, também sobre a atual corrupção de suas religiões, tão divergentes 
da pureza de seus fundadores”. Esse trecho também é de grande importância, razão pela qual 
mantido na citação em sua versão original. 
118 Segundo Edgerton, em seu Dictionary of Buddhist Hybrid Sanskrit, p. 106. Pode também ser 
encontrado como āloke. 
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 Esse despertar é algo bastante importante, por força de ser um processo 

de acordar do sono da ilusão, que prende os seres em um estado de aflições e 

existências cíclicas. 

 Há a analogia do completo despertar com a travessia de uma margem à 

outra, como aparece no texto do paṇ̣̣ḍ̣̣ita Śāntideva, do séc. VIII119: 

 
Meu corpo humano é como um barco que pode me levar do meio 
das correntezas das dores nesse grande rio da existência para 
a margem da segurança da libertação.  

 

 Por fim, o passar de uma margem à outra é assunto a ser abordado 

quando adentrarmos o estudo sobre outro título pelo qual o Buddha é chamado, 

qual seja, Tathāgata. 

 

 

2.1.2 – Repensando a tradução do termo Buddha: de iluminado a desperto  

  

Vimos no item anterior sobre a tradução de bodhi, e vimos que a palavra 

buddha deriva dela. Por essa razão, o Buddha é um completo desperto. 

 Em mandarim o vocábulo para Buddha é 佛陀 (fótuó em pinyin), mas 

podem ser encontradas referências utilizando apenas o primeiro ideograma, 佛. 

O termo é uma transliteração, ou seja, como diversas outras expressões do 

sânscrito é uma tentativa de aproximação pelo som.  

 O primeiro caractere, 佛, é composto de duas partes: a primeira se refere 

à radical que dita que aquele pictograma se refere a pessoas, seres humanos 

(人, rén) e a segunda parte que se refere à negação, 弗 (fú). Ou seja, é possível 

de se referir a um importante conceito budista que é anātman, traduzido 

literalmente como “não-eu”, e que implica a negação da existência inerente do 

 
119 Sua obra Bodhisattvacaryāvatāra foi traduzida para várias línguas. Utilizamos: ŚANTIDEVA, 
Pandita. Bodhisattvacaryāvatāra. In: Buddhanusmrti. Tradução e adaptação Plínio Marcos Tsai. 
Valinhos: ATG, 2017. MATICS, Marion L. The Bodhicaryāvatāra of Śāntideva. Delhi: Motilal 
Barnasidass, 2007. Sobre o termo paṇḍita, Lobsang Norbu Tsonawa (2005, p. 125) afirma que 
existem dois tipos de paṇḍitas: comum, com o domínio das cinco ciências menores, que seriam 
poesia, gramática, fonologia, drama e astrologia, e; superior, ou mahā paṇḍita, conferido a quem 
tem domínio das cinco ciências menores além das cinco ciências maiores, que seriam: a ciência 
da linguagem, śabdavidyā, a ciência da lógica, hetuvidyā, a ciência da medicina, cikitsāvidyā, a 
ciência das artes e habilidades, śilakarmasthānavidyā e a ciência do conhecimento das escrituras, 
adhyātmavidyā. 
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eu (em mandarim esse conceito é chamado de wúwǒ, 無我, no tradicional ou 无

我 no simplificado)120. 

 Vimos também que o completo despertar é algo gradual, um processo 

para se chegar no resultado de alguém que passou além do estado de sono e 

ilusão, se tornando um desperto completo. 

 Mas esse completo despertar não significa que o Buddha tenha se tornado 

uma divindade, apesar de que há algumas traduções de textos budistas que 

conferem ao Buddha o estatuto de alguém onisciente. 

 A palavra onisciência é normalmente associada ao Deus cristão, 

aparecendo em interpretações do texto bíblico a partir da teologia cristã 121. 

Porém, é possível ter ocorrido um processo de divinização do Buddha histórico 

nas vertentes budistas, com o passar do tempo, uma vez que as religiões 

indianas lidam com a supervalorização de líderes e ícones religiosos e uma 

possível disputa entre escolas pode ter gerado esse resultado122.  

 O que significa onisciência, sarvajñā123, no contexto budista?  

 Há muitas possíveis interpretações de diferentes escolas, entretanto, é 

possível encontrar em diversos pensadores budistas a postura de que um 

buddha conhece todas as coisas relacionadas à superação dos sofrimentos, ou 

seja, como sair do ciclo de existências aprisionadoras. 

 Essa interpretação é canônica, constando desde o primeiro sermão ou 

Sūtra do Buddha, o Dharma-cakra-vartana-sūtra, até mesmo em seu último 

sermão, o Mahāparinirvāṇasūtra. 

 É necessário ter em vista que ao buscar trazer ao Buddha um status de 

onisciente, como conhecedor de todas as coisas conhecíveis e as não 

conhecíveis, há uma certa intenção de tornar mais próximo do caráter divino do 

que humano, como bem explicado por Analayo (2006, p. 14 e 15): 

 
120 Esse conceito se relaciona com a ideia de śunyata, ou um vazio de existência inerente em 
todos os fenômenos. Faremos, mais adiante, uma breve explicação sobre a ideia de ātman, e 
porque é negado nas tradições budistas, de maneira geral. 
121 Sobre a onisciência de Deus há muita discussão, e por não ser o foco do presente, há 
discussões sobre o conceito em Tomás de Aquino, em seu Suma Teológica, Em Agostinho de 
Hipona com sua teoria sobre livre-arbítrio, Anselmo da Cantuária, e de lá para os tempos atuais 
a discussão prossegue entre filósofos e teólogos. 
122  Vide: ANALAYO, Bhikkhu. Buddha and Omniscience. In: Indian International Journal of 
Buddhist Studies, 7, 2006, p. 10 e 11. E também WARDER, A.K. Indian Buddhism. Delhi: Motilal 
Barnasidass, 1991, p. 135.  
123 A palavra em sânscrito é composta por sarva, que significa tudo ou todos e jn͂ā que se refere 
ao conhecimento, conforme o Dicionário Monier-Williams, p. 1185. 
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A evolução no desenvolvimento do Buddha, de um homem 
desperto para uma divindade onisciente, se completa quando 
essa protuberância é então interpretada de maneira a 
representar a realização da onisciência do Buddha. Essa 
tendência de enaltecer e glorificar o status de Buddha cria 
inevitavelmente ao mesmo tempo uma distância. Quanto mais o 
Buddha se torna divino, menos humano ele fica e, portanto, 
deixa de ser um exemplo a ser imitado por outros humanos.124 

 

 Por fim, Analayo arremata a questão trazendo a importância do último 

sermão do Buddha, que é lembrado igualmente em todas as vertentes e escolas 

budistas (2006, p. 16): 

 
De acordo com as versões chinesa, pāli, sânscrita e tibetana do 
Mahāparinibbāna Sutta, o Buddha impôs a seus discípulos que 
buscassem segurança interior, tornando-se um refúgio para si 
mesmos. Ao tornar-se autossuficientes ao encontrar um refúgio 
em si mesmos, qualquer necessidade de depender de um 
refúgio externo onisciente e onipotente pode ser transcendida.125 

 

 Independentemente de existir escolas e linhas de interpretação que 

defendem ou rechaçam a onisciência do Buddha, por não ser um assunto 

pacífico entre todas as escolas – existindo ainda evidências de ser algo 

construído posteriormente, como colocado por Analayo – e diante de uma 

competição ou concorrência religiosa/filosófica entre outras escolas indianas e 

as budistas, é fundamental compreender que essas nuances existem dentro das 

várias escolas, assim como argumentos para defender ou condenar. 

 O ponto é que ao assumir a ideia de afastar as características humanas 

do Buddha enaltecendo as características sobrenaturais ou divinas faz tão parte 

de um cenário humano quanto a necessidade de articular a onisciência no Deus 

cristão, parecendo mais uma questão de uma busca por segurança e amparo 

diante de questões que geram grande aflição para os seres humanos.  

 
124 “The evolution in the development of the Buddha from an awakened man to an omniscient 
divinity comes to its completion when this protuberance is then interpreted to represent the 
Buddha’s attainment of omniscience. This tendency to enhance and glorify the status of the 
Buddha at the same time inevitably creates a distance. The more the Buddha becomes divine, 
the less human he becomes and thereby the less an example to be emulated by other humans”.  
125 “According to the Chinese, Påli, Sanskrit and Tibetan versions of the Mahåparinibbåna Sutta, 
the Buddha enjoined his disciples to find security within by becoming a refuge to themselves. By 
becoming self-dependent through finding a refuge in oneself, any need to depend on an 
omniscient and almighty external refuge can be transcended”.  
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Diante disso, entrar nas disputas se há ou não há tal característica seria 

como buscar saber quem atirou a flecha, ao invés de remover a flecha 

envenenada que perpassou nosso corpo126.  

 Há ainda outra característica fundamental para pensar a questão daquele 

que obteve o estado de um completo desperto, buddha, que é a análise acerca 

das boas qualidades desse estado e de quem o alcança. Isso se dá porque esse 

estado é considerado como uma das Três Joias, tri-ratna, em que há o Buddha, 

o Dharma e a Saṃgha.  

O Buddha é o que vimos anteriormente, não apenas relacionado à pessoa, 

mas ao estado de pacificação chamado de estado de buddha. 

 Por Dharma, há de ser feita a distinção entre sentido geral da palavra, que 

comporta diversas interpretações127 e os ensinamentos do Buddha, que seriam 

Buddhadharma. A Joia Dharma se refere aos ensinamentos do Buddha. E por 

fim, há a Joia Saṃgha, ou comunidade dos praticantes do Buddha, que possuem 

o mesmo objetivo e determinação128.   

 

 

2.1.3 – Tathāgata: outro título dado a quem é um Buddha 

 

O Buddha histórico é chamado também de Tathāgata, termo que está 

presente em diversos sūtras tanto no sânscrito, quanto no pāli129. Apesar de o 

termo aparecer nos textos canônicos budistas, não há elaboração de qual seria 

o seu sentido, e por essa razão há duas maneiras de interpretar que são mais 

bem aceitas por expoentes pertencentes à tradição e que também são 

pesquisadores acadêmicos. 

 
126  Referência à passagem do Cūḷamālukya-sutta, presente no Majjhima-Nikāya, no qual o 
Buddha histórico teria utilizado esse exemplo para responder à indagação de seu aluno Māluṅkyā 
sobre a existência do deus Brahma ou não. 
127 A palavra dharma em sânscrito pode ser compreendida de múltiplas formas, entre elas, 
virtude, moralidade, justiça, lei, doutrina, de acordo com Monier-Williams, p. 510. 
128 A palavra saṃgha em sânscrito pode ser também escrita como sangha. Há debate acerca do 
que compreende a comunidade de praticantes – se, por um lado, refere somente à comunidade 
de monges e monjas, ou se é a comunidade de todos os praticantes, leigos e monges. O 
entendimento de Robinson é de que há duas profundidades de entendimento do termo; em um 
entendimento convencional se refere apenas à comunidade monástica, porém, em sentido ideal 
se refere a todos os praticantes dos ensinamentos do Buddha (1997, p. 327). 
129  O termo pode ser encontrado em diversos textos do cânone Mahāyāna, tais como: 
Āryapratītyasamutpādanāmamahāyānasūtra, Āryaśālistambanāmamahāyānasūtra, 
entre outros mais. A quantidade de Sūtras que possuem a incidência do termo é vasta, inclusive 
dentre o cânone Theravada, do qual pode ser encontrado no Maha-sihanada-sutta, entre outros.   
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O termo tathāgata, para Bodhi significa (2005, p. 81)  

 
(...) tanto ‘aquele que assim veio’ (tath̄ ḡata), isto é, aquele que 
veio entre nós da mesma maneira que os Buddhas do passado 
vieram; e ‘aquele que assim foi’ (tath̄ ḡata), isto é, aquele que 
fora para a paz última, nibbāna, da mesma maneira que os 
Buddhas do passado foram.130 

 

Uma das possibilidades aceitas de análise e tradução da palavra é que 

seria uma junção de dois vocábulos, unidos por uma regra gramatical do 

sânscrito chamada sandhi, no qual a primeira parte pode ser tathā e a segunda 

gata (alguns consideram agata). Tathā pode ser entendida como “assim”131 e 

gata como estado ou condição, natureza.  

A palavra tathāgata pode ser entendida como sinônimo de Buddha, mas 

também como um título conferido a um Buddha, sendo que seu significado 

implica “aquele que foi além” ou “aquele que veio além” 132. 

Em mandarim o termo é 如來 (如来 na versão simplificada, rúlái), com o 

mesmo significado do sânscrito. Ambos os caracteres possuem múltiplos 

significados, mas quando usados em conjunto, trazem o sentido de “passar para 

além, superar” no caso de 如, e 來 (来) como ir ou chegar.  

 A ideia de Tathāgata também está relacionada com a analogia do estado 

de completo desperto como a ida à outra margem, como a travessia de um lugar 

para outro, como visto no texto do paṇḍita Śāntideva mencionado anteriormente, 

acerca do corpo humano como um barco que leva de uma margem à outra. 

 A ideia presente é a de sair do ciclo de sofrimentos e passar para além 

disso, que seria a outra margem, a de segurança pela libertação dos sofrimentos, 

nirvāṇa. 

 Um dos pontos de mencionar a analogia é a de relacionar com a 

preciosidade da vida humana, como um meio de poder sair dos sofrimentos e 

adentrar a paz definitiva.  

 Isso pode ser verificado também em um dos sūtras mais emblemáticos da 

tradição Mahāyāna, que é o Bhāgavatihṛidayaprajñāpāramitāsūtram, na seguinte 

 
130 “The word means both “the one who has come thus” (tath̄ ̄gata), that is, who has come into 
our midst in the same way that the Buddhas of the past have come; and “the one who has gone 
thus” (tath̄ gata), that is, who has gone to the ultimate peace, Nibbāna, in the same way that the 
Buddhas of the past have gone”. 
131 Segundo o Dicionário de Sânscrito Monier-Williams, na p. 433. 
132 Segundo o Dicionário de Sânscrito Híbrido Budista de Edgerton, na p. 248. 



76 
 

passagem “tendo passado completamente para além do erro, eles atingem o 

objetivo final do nirvāṇa”133. 

 Quando a palavra erro aparece é necessário compreender que o erro não 

é meramente conceitual, não é apenas cognitivo, mas é algo que influencia todas 

as esferas corporais, mentais e emocionais, de maneira que afete a capacidade 

de compreender a realidade e o agir eticamente, aí temos a questão de passar 

completamente para além da avidyā134. 

 A analogia da travessia está presente não apenas na categoria dos sūtras, 

mas também nos comentários, śāstras, porém, por não ser o objetivo do 

presente aprofundar essa análise, passaremos a explicar o conceito de 

tathāgatagarbha e a sua importância para a tradição Mahāyāna. 

 

 

2.1.4 – O potencial de todos os seres se tornarem Buddhas: 

Tathāgatagarbha 

 

Tathāgatagarbha135 é a composição entre duas palavras, tathāgata, que 

vimos no tópico anterior, e garbha. A palavra garbha pode ser entendida como 

útero. O termo tathāgatagarbha, de acordo com Edgerton (1953, p. 248), seria 

“the womb where the Tathāgata is conceived and nourished and matured”. 

Há grande discussão sobre a tradução de garbha entre budólogos, se o 

mais correto seria semente, útero ou outras possibilidades, porém, preferimos a 

interpretação feita pelo XIV Dalai Lama e pela monja Thubten Chodron, bem 

como a do budólogo Bo Jiang, que tratam da tradução do termo como essência, 

e no caso de gotra, disposição ou tendência, como será visto adiante.  

 
133 Esse sutra também é chamado de Prajñāpāramitā-sūtra. A tradução em português utilizamos: 
SAKYAMUNI, Buddha. Bhāgavatihṛidayaprajñāpāramitāsūtram. Tradução Plínio Marcos Tsai, 
Valinhos: ATG, 2017. 
134 O conceito de avidyā é fundamental para compreender a tradição budista, em qualquer das 
vertentes, uma vez que é a raiz das aflições e dela surgem upādāna e dveṣa. Com essas três 
aflições raízes toda a vasta gama de sofrimentos mentais e emocionais surgem, dando força ao 
egoísmo e individualismo. Sobre o tema da avidyā, vide: SUNG, Jung Mo. TSAI, Patricia 
Guernelli Palazzo. Avidyā e Idolatria: diálogo necessário frente ao mal de nosso tempo. Revista 
Caminhando, v. 25, n. 3, 2020. Há também um estudo sobre como as visões errôneas, surgidas 
da avidyā, influenciam no conceito de mal dentro da tradição budista Mahāyāna, através do 
pensamento da escola Madhyamaka, vide: SAWAYA, Maximiliano Augusto. A representação do 
mal no Sutra do Bodhisattva Kṣitigarbha: uma hermenêutica Madhyamaka. 2021. Dissertação 
(Mestrado em Ciências da Religião) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 
Campo, SP. 
135 O termo em tibetano é དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ། (de bzhin gshegs pa’i snying po). 
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No mandarim com os caracteres tradicionais 如來藏  (如来藏  no 

simplificado, rúláizáng) é composto pelos caracteres que formam a palavra 

tathāgata, como visto no tópico anterior, e 藏 (záng), que pode ser entendido 

como ocultar, armazenar. Porém, o uso especificamente budista para esse 

pictograma é o mesmo para designar a palavra piṭaka, cesto ou cânone136. 

Interessante de notar que há uma maior aproximação da ideia de cesto, 

no sentido de cânone, pois se trata de uma corrente que aprofunda a visão dos 

primeiros Sūtras budistas sobre o potencial que todos os seres sencientes 

partilham, budistas ou não. 

Por isso o conceito de tathāgatagarbha pode ser entendido como o 

potencial que todo e qualquer ser senciente tem em realizar o completo despertar, 

sendo de grande importância para as tradições budistas, notadamente as que 

aderem ao Mahāyāna.  

 

 

2.1.4.1 Tathāgatagarbha entendido como essência 

 

O XIV Dalai Lama trata o conceito de tathāgatagarbha como essência da 

natureza de Buddha (2018, p. 296), tratando a palavra garbha não pelo sentido 

de útero, mas no de essência. Mais uma vez, quando a palavra essência é 

trazida devemos ter o cuidado de interpretar o vocábulo dentro do contexto 

budista, que é o de vazio de natureza intrínseca, ou vazio de existência inerente 

(não existe por si própria), que é śunya137. 

Com isso a palavra essência é para designar uma característica presente 

em todos os seres sencientes que existe mediante causas e condições, e não 

fora desse referencial. 

Ainda, sobre o termo, o XIV Dalai Lama afirma (2018, p. 296): 

Assim como Ngok Lotsawa, que traduziu o Uttara-tantra ao 
tibetano, dentro do contexto do Sūtrayāna acredito que a 

 
136 De acordo com o Dictionary of Chinese Buddhist Terms, de Soothill e Hodous, 

disponibilizado digitalmente, que fora aperfeiçoado pela Universidade Budista Dharma Drum, 
em Taipei, Taiwan. 
137 O objetivo do presente não é discutir sobre śūnyatā, porém, é importante compreender que 
para a interpretação canônica budista Mahāyāna todos os elementos e fenômenos são vazios 
de uma natureza inerente, de algo que exista por si só e para si só. Por essa razão, uma 
interpretação que determine uma existência inerente, eterna e imutável de conceitos ou de 
fenômenos está fora dos princípios basilares. 
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essência de buddha (tathāgatagarbha) se refira principalmente 
ao vazio de existência inerente da mente.138 

 

O texto referido pelo Dalai Lama cuja tradução ao inglês se torna Sublime 

Continuum (ou Contínuo Sublime em português) se refere ao texto Uttara-tantra, 

que também é conhecido por outro nome, o Ratnagotra-vibhāga, que está em 

direta relação com a categoria de sūtras chamadas de Tathāgatagarbha-sūtras, 

ou para a nossa língua a categoria de textos relacionados ao potencial para o 

completo despertar. 

 

 

2.1.4.2 Buddhagotra e Tathāgatagarbha: a disposição ou tendência 

 

Há outra palavra que por vezes é usada quase como que sinônima de 

tathāgatagarbha, que é buddhagotra139, que pode ser traduzida por tendência 

para se tornar um Buddha, ou como utilizado pelo Dalai Lama e Thubten 

Chodron, “buddha nature” ou ainda “buddha disposition” (2018, p. 293). 

Dentro do cânone Mahāyāna, buddhagotra é discutida sob três 

perspectivas, a das escolas Cittamātra, Madhyamaka e Vajrayāna. O Dalai Lama, 

junto de Thubten Chodron elabora o seguinte (2018, p. 295): 

 
De acordo com os Cittamātrins, como explicado por Asaṅga no 
Compêndio do Mahāyāna (Mahāyānasaṃgraha), a disposição 
de um Buddha é a latência, semente ou potência que existe 
desde tempos sem início e tem o potencial de dar origem aos 
três corpos de um Buddha.140 

 

Ainda, utilizando como base o Saddharmapuṇḍarīka-sūtra quanto o 

Tathāgatagarbha-sūtra, tanto a escola Cittamātra, quanto a Madhyamaka, fica 

claro que todos os seres sencientes podem adentrar o veículo do Bodhisattva, 

 
138 “Like Ngok Lotsawa, who translated the Sublime Continuum into Tibetan, in the Sūtrayāna 
context I believe buddha essence primarily refers to the emptiness of the mind”.  
139 O termo em tibetano é སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས། (sangs-rgyas-kyi rigs). 

140 “According to Cittamātrins, as explained by Asaṅga in the Compendium of the Mahāyāna 
(Mahāyānasaṃgraha), buddha disposition is the latency, seed, or potency that has existed since 
beginningless time and has the potencial to give rise to the three bodies of a buddha”. Os três 
corpos de um Buddha se refere ao desenvolvimento do Dharmakaya, ou corpo-verdade, do 
Sambhogakaya, corpo-fruição, e Nirmanakaya, corpo-físico de um Buddha. Por não ser o 
objetivo do presente trazer a discussão a fundo, a discussão sobre os três corpos pode ser 
encontrada na obra de Marty Bo Jiang, já citada no capítulo, cujas referências se encontram ao 
final. 
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ser que busca o completo despertar, e realizar o completo despertar (DALAI 

LAMA, 2018, p. 296). 

O termo buddhagotra tem um equivalente buddhadhātu, ou elemento de 

um Buddha, que no inglês se mantém como “buddha nature”, ambos sendo 

usados com o mesmo sentido nos textos em mandarim, em que aparece como 

佛性  (fóxìng). O primeiro, 佛 , representa o Buddha, desperto, enquanto o 

segundo, 性, natureza, disposição, característica141.   

Dentre as diferentes línguas em que o Budismo Mahāyāna teve 

propagação há certa tendência de uniformidade com relação aos termos 

técnicos, e por essa razão é perceptível o esforço para manter dentro dos 

referenciais a compreensão desses termos, por isso, é necessário perceber que 

esse potencial para o completo despertar é algo presente em todos os seres 

sencientes, porém não se trata de uma existência inerente ou intrínseca. 

 Por essa razão, quando se fala em natureza vazia de existência inerente 

da mente, deve ser considerado o seguinte, considerando a categoria de textos 

concernentes à Prajn͂āparamitā (DALAI LAMA, 2018, p. 297): 

 
A natureza vazia de existência inerente da mente está além dos 
três tempos (passado, presente e futuro), além dos reinos da 
existência cíclica e além dos karmas construtivo e destrutivo. 
Nem virtuosa nem não-virtuosa, pode atuar como base para 
ambos, saṃsāra e nirvāṇa.142  

 

A natureza vazia da mente é o que garante a possibilidade do completo 

despertar para todos os seres, por isso, os conceitos trabalhados como potencial 

ao completo despertar somente são possíveis quando consideramos que há uma 

relação, quando há interdependência. Caso os fenômenos, entendidos como os 

acontecimentos, coisas, fossem existentes por si, intrinsecamente, não seria 

possível o completo despertar, uma vez que não seria possível a mudança, nem 

movimento. 

Com isso, é possível entender que ambos os vocábulos tathāgatagarbha 

e buddhagotra podem ser utilizados para designar esse potencial, apesar de 

 
141 De acordo com o Dictionary of Chinese Buddhist Terms, de Soothill e Hodous, disponibilizado 
digitalmente, que fora aperfeiçoado pela Universidade Budista Dharma Drum, em Taipei, Taiwan. 
142 “The empty nature of the mind is beyond the three times (past, present and future), beyond 
the realms of cyclic existence, and beyond constructive and destructive karma. Neither virtuous 
nor nonvirtuous, it can act as the basis for both saṃsāra and nirvāṇa”.  
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tratarem sob perspectivas levemente distintas. O que buscam ressaltar é 

justamente a possibilidade que existe em todos os seres sencientes de sair das 

existências cíclicas condicionadas pelos sofrimentos e alcançar a outra margem 

do despertar. 

 

 

2.1.4.3 Tathāgatagarbha em seu devido contexto: argumentos contra uma 

leitura não tradicional 

 

Para falar sobre o que tathāgatagarbha não é, se torna necessário explicar 

o que é ātman, de maneira que seja possível compreender a natureza do debate 

que já ocorria no tempo do Buddha histórico, e cujos ensinamentos reforçavam 

o não-ātman, ou anātman.  

Sobre o termo ātman, Harvey traz o seguinte (1995, p. 1):  

 

Antes do Budismo, a tradição bramânica (Proto-hindu) começou 
a produzir composições conhecidas como Upaniṣads. Nestes, a 
busca espiritual era vista como, essencialmente, a busca por 
conhecer o Ser (em sânscrito ātman), que passou a ser vista 
como uma essência subjacente a toda a realidade: tanto o 
mundo externo quanto a própria personalidade. Não era um 'eu' 
pessoal, mas sim era algo que estava além do corpo e da mente, 
como uma realidade transcendente, embora também imanente, 
que era a verdadeira natureza de uma pessoa. Estando além da 
individualidade empírica, era um Eu universal, o mesmo em 
todos os seres.143 

 

A tradição védica advogava a existência de ātman, de um ser, uma 

essência inerentemente existente, imutável e eterna, como vimos no argumento 

apresentado por Harvey. 

Gombrich também traz elementos para que seja possível compreender o 

que havia em termos de cosmovisão de mundo no tempo anterior e 

contemporâneo ao Buddha histórico (2006, p. 32): 

 

 
143  “Prior to Buddhism, the Brahmanical (proto-Hindu) tradition had started to produce 
compositions known as Upaniṣads. In these, the spiritual quest was seen as, at heart, the quest 
for knowing the Self (Skt. ātman), which came to be seen as an essence underlying the whole of 
reality: both the external world and personality. It was not a personal 'self'. though, but lay beyond 
both body and mind, as a transcendent, yet immanent reality that was a person’s true nature. 
Lying beyond empirical individuality, it was a universal Self, the same in all beings”. 
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A única saída deste ciclo de renascimento é pela gnose de uma 
verdade oculta, brahman, que é o significado esotérico dos 
textos sagrados (os Vedas). Essa verdade deve ser realizada = 
compreendida durante a vida, e isso levará à sua realização = 
tornada real na morte. Aquele que entende brahman se tornará 
brahman. Em uma forma menos sofisticada dessa doutrina, o 
brahman é personificado, e o gnóstico na morte se junta ao 
Brahman em algum lugar acima do céu mais elevado. A verdade 
a ser percebida diz respeito à natureza da realidade. O 
microcosmo (homem) reflete o macrocosmo (o universo). Ambos 
têm uma essência, uma verdadeira natureza, um 'eu' (ātman), 
que é o mesmo para ambos. Portanto, no nível cósmico, 
brahman e ātman devem ser entendidos como sinônimos. 
Sendo uma essência, esse ātman é imutável: ‘é ser’ em 
oposição a ‘tornar-se’. O ser também algo pleno, pois pode ser 
predicado de tudo o que existe. A infelicidade sempre se deve à 
falta de algo; sendo pleno, nada pode faltar; portanto, o ser não 
tem infelicidade, mas é êxtase.144 

. 

 

O Buddha histórico não ensinou nem defendeu ātman, mas negou 

firmemente isso, vindo a ensinar que não há ātman, ou seja, anātman. Ātman 

não é alma e não é um conceito presente na tradição cristã nem grega 

(GOMBRICH, 2006, p. 15).  

O que o Buddha quer dizer com anātman é negar a teoria presente nas 

tradições existentes em seu período, que defende uma imutabilidade não apenas 

dos elementos que compõem o universo, mas principalmente com relação às 

pessoas e seres vivos. 

Tendo trazido isso, é importante situar que há pesquisas relativamente 

recentes que buscam fazer leituras não tradicionais de conceitos e elementos 

budistas, como é o caso que traremos logo mais, do budólogo Zimmermann. 

Zimmermann (2002, p. 67) afirma que a ideia de tathāgatagarbha como 

desenvolvida no Tathātagarbha-sūtra é bastante similar com o conceito de 

ātman desenvolvido pelos Upaniṣads, dentro do desenvolvimento do budismo 

 
144 “The only escape from this cycle of rebirth is by gnosis of a hidden truth, brahman, which is 
the esoteric meaning of the sacred texts (the Vedas). That truth is to be realised = understood 
during life, and this will lead to its being realised = made real at death. He who understands 
brahman will become brahman. In a less sophisticated form of this doctrine, brahman is 
personified, and the gnostic at death joins Brahman somewhere above the highest heaven. The 
truth to be realised is about the nature of reality. The microcosm (man) mirrors the macrocosm 
(the universe). Both have an essence, a true nature, a ‘self’ (ātman), which is the same for both. 
So at the cosmic level brahman and ātman are to be understood as synonyms. Being an essence, 
that ātman is unchanging: it is being as opposed to becoming. Being is also a plenum, since it 
can be predicated of everything that exists. Unhappiness is always due to a lack of something; 
being, a plenum, can lack nothing; therefore being has no unhappiness, but is bliss”. 
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indiano. Ademais, chega a afirmar que o tathāgatagarbha tal como trabalhado 

por pelo Mahāparinirvāṇa-sūtra e o Laṅkāvatāra-sūtra (2002, p. 83) seria 

ātman145.  

Esse não é o entendimento majoritário das tradições budistas, 

notadamente da tradição Mahāyāna, e também não guarda ressonância com 

conceituados budólogos, porque há falta de articulação e entendimento sobre o 

corpo canônico Mahāyāna e os treinamentos graduais de um Bodhisattva (ser 

que busca o completo despertar), como bem pontuado por Shih (1988, p. 245): 

 
“(...) quando tentamos interpretar o pensamento de 
'tathāgatagarbha', devemos ter vários pontos em mente: 1) O 
'tathāgatagarbha' simboliza o potencial para a iluminação (um 
princípio) ao invés de uma "essência" material da verdade última, 
2) o 'tathāgatagarbha' é baseado na estrutura da doutrina 
'Mahayana' de 'śunyatā-pratītyasamutpāda'. 3) O 
desenvolvimento da doutrina 'tathāgatagarbha' significa a 
capacidade de uma tradição religiosa de atender às 
necessidades espirituais das massas em um determinado 
momento. 146 

 

O que Shih quer dizer é que o conceito é fundamentado nas doutrinas 

Mahāyāna, especialmente com relação ao vazio de existência inerente, śunyatā, 

que é interdependente, pratītyasamutpāda147. Por isso, deve ser compreendida 

também à luz do contexto histórico de seu surgimento, ainda mais considerando 

as necessidades espirituais das pessoas pertencentes às “massas”, ou seja, não 

é um pensamento voltado a uma elite, mas sim a pessoas excluídas e cujas 

vozes são diariamente sufocadas no sistema em que vivem. 

Isso é uma chave importante para entender o conceito, pois além de 

entender intelectivamente o que é tathāgatagarbha, se faz necessário 

 
145 Há muitas discussões no âmbito acadêmico sobre isso, entretanto, essa visão de semelhança 
é mais comum a adeptos de vertentes hinduístas ou de correntes de pensamento filosóficas 
ocidentais que buscam um certo tipo de sincretismo, sem considerar que esses elementos são 
contrários ao cânone budista. O que queremos com isso afirmar não é descartar essa pluralidade 
de interpretações, entretanto, não encontram guarida no cânone clássico budista, seja 
Theravada, seja Mahāyāna. 
146 “(…) when we try to interpret the thought of the 'tathagatagarbha', we should keep several 
points in mind: 1) The 'tathagatagarbha' symbolizes the potential for enlightenment (a principle) 
rather than a material "essence" of ultimate truth, 2) the 'tathagatagarbha' is based on the 
framework of the 'Mahayana' doctrine of 'sunyata-pratityasamutpada'. 3) The development of the 
'tathagatagarbha' doctrine signifies the ability of a religious tradition to meet the spiritual needs of 
the masses aiming at a given time”. 
147 Para aprofundar o debate sobre essa questão vide: KING, Salie B. The Doctrine of Buddha-
Nature Is Impeccably Buddhist. In: Jamie Hubbard (ed.), Pruning the Bodhi Tree: The Storm Over 
Critical Buddhism. Hawaii: University of Hawaii Press, 1997, pp. 174–179. 
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compreender com o que esse conceito dialoga, com as necessidades das 

pessoas que vivem em determinado local e tempo148. 

Há um grande perigo em analisar fora dos limites, sem compreender o 

período histórico de desenvolvimento dessa categoria de sūtras e com quem 

dialogam, apenas assumindo uma hipótese como correta.  

Como já mencionado pelas críticas de Schopen, Asad, Tuck e outros, há 

o problema da análise dos textos budistas fora da tradição (ou sem especificar 

qual vertente propaga essa teoria, falando em nome universal de um Budismo) 

e sem as chaves interpretativas. O campo de pesquisa acadêmico permite 

múltiplas possibilidades de compreender os textos, entretanto, se essas 

interpretações guardam qualquer relação com as chaves de leitura provenientes 

de alguma escola da tradição Mahāyāna, há um grande abismo, e possivelmente 

essas informações continuarão a passar como insignificantes aos olhos 

ocidentais. 

Após criticar as confusões interpretativas existentes hoje, por conta do 

estudo acadêmico do budismo, feito muitas vezes fora das lentes das tradições, 

é necessário pontuar que o objetivo de afirmar tathāgatagarbha ou buddhagotra 

não é provar a existência inerente desses conceitos, mas sim tratar da relação 

de complementariedade com a śunyatā, como apontado por Jiang (2017, p. 9): 

 
Além disso, a práxis do grande amor-bondade e assim por diante 
não contradiz a filosofia do vazio de existência inerente, como 
ensinada no Sūtra da Prajñāpāramitā. Em vez disso, para 
bodhisattvas inteligentes, a compreensão adequada do vazio de 
existência inerente conduz ao desenvolvimento da compaixão 
amorosa e do espírito da iluminação universal, assim como 
Nāgārjuna declarou em sua obra Ratnāvalī. O objetivo da teoria 
sobre a essência de tathāgata portanto, é ajudar os budistas do 
Mahāyāna, que compreenderam a filosofia da śunyatā conforme 
ensinada no Sūtra da Prajñāpāramitā, a cultivar a compaixão 
amorosa, o espírito da iluminação universal, para complementar 
sua sabedoria e, assim, alcançar o estado de um Buddha 
rapidamente.149 

 
148 Sobre como o conceito de tathāgatagarbha se desenvolveu no Japão e as discussões sobre 
se o conceito é substância inerentemente existente ou não, vide: KIYOTA, Minoru. 
Tathāgatagarbha Thought: A Basis of Buddhist Devotionalism in East Asia. In: Japanese Journal 
of Religious Studies, Vol. 12, No. 2/3, 1985, pp. 207-231. 
149 “In addition, the praxis of great love and so on does not contradict the philosophy of emptiness 
as taught in the Transcendent Wisdom Sūtra. Rather, for intelligent bodhisattvas, the proper 
understanding of emptiness is conducive to the development of loving compassion and the spirit 
of universal enlightment, just as Nāgārjuna stated in his Precious Garland of Advice to the King. 
The purpose of tathagata essence theory, therefore, is to assist universal vehicle Buddhists, who 
have understood the philosophy of emptiness as taught in the Transcendent Wisdom Sūtra, in 



84 
 

 

A expressão compaixão amorosa, trazida por Jiang, nada é mais do que 

a combinação de dois conceitos, o de grande compaixão ou mahākaruṇā, 

acrescido do grande amor-bondade ou mahāmaitrī. A separação em pontos ou 

partes dentro da análise da tradição serve como mecanismo didático para 

diferenciação, entretanto, o objetivo é que a relação entre os conceitos e 

sentimentos que surgem sejam interdependentes. 

Dentro da tradição Mahāyāna, dos recortes da tradição Geluk, 

especialmente através de Lama Je Tsongkhapa, seu fundador, e seus alunos, 

como Gyaltsap Darma Rinchen, e hoje o XIV Dalai Lama, compreendem a 

interdependência e coerência entre as categorias da Prajn͂āparamitā e 

Tathāgatagarbha. 

É possível então chamar o potencial ao completo despertar tanto de 

tathāgatagarbha quanto de buddhagotra, pois são características que 

expressam a potencialidade presente em todos os seres dotados de senciência. 

Por essa razão, diante do prisma da escola sino-tibetana Geluk não há 

incoerência entre as categorias de textos, nem ao menos a possibilidade de ser 

compreendida ou confundida com a ideia de ātman, que possui sua razão de ser 

no mundo védico e mais adiante no mundo hinduísta. 

 

 

2.1.5 – Tathāgatagarbha: origens e aceitação nas escolas Mahāyāna 

 

O surgimento da teoria sobre o potencial para o completo despertar, 

tathāgatagarbha, em diversos Sūtras é atribuída à tradição Mahāsāṃghika, logo 

após o surgimento da categoria de Sūtras que tratam da Prajn͂āparamitā, de 

acordo com Brown (1991, p. 3), no período delimitado entre os anos 100 a.C. a 

200 d.C. conforme a pesquisa de Hideko e Alex Wayman (2007, p. 1). 

Como visto no Capítulo 1, sobre a divisão da comunidade budista em duas 

grandes tradições, as teorias Mahāsāṃghika trouxeram incontáveis 

contribuições ao budismo, principalmente China, Coreia, Tibete e Japão, 

especialmente no tocante ao desenvolvimento da teoria sobre o tathāgatagarbha. 

 
cultivating loving compassion, the spirit of universal enlightment, to complement their wisdom and 
thereby achieve buddhahood quickly”.  
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Com a divisão entre as comunidades budistas, a tradição Mahāsāṃghika 

também veio a ser dividida em diversas escolas, mais precisamente nove 

escolas, a própria Mahāsāṃghika e mais oito outras escolas derivadas dela150, 

listadas a partir de fontes chinesas (HIRAKAWA, 1990, p. 112). Porém, não é 

objetivo tratar de cada uma delas, sendo importante destacar apenas as escolas 

que possuem ligação direta com o surgimento de um Sūtra específico, que é 

considerado um dos primeiros e mais importantes a tratar do conceito de 

tathāgatagarbha, o Śrī-mālā-sūtra151. 

De acordo com Brown (1991, p. 3): 
 

De ambas as perspectivas lógica e histórica, o Śrī-Mālā Sūtra é 
de importância crítica para o estudo da teoria sobre 
Tathāgatagarbha. Tornou-se a principal autoridade escritural 
para o Ratnagotra-vibhāga, que é o comentário mais abrangente 
desse assunto dentro do Budismo Mahāyāna.152 

 

Com isso, há grande importância em entender o contexto pelo qual surgira 

a categoria de sutras Tathāgatagarbha, e em especial o Śrī-mālā-sūtra, que teve 

projeção em diversos outros textos e comentários budistas da tradição 

Mahāyāna, se deslocando até mesmo para a China e Tibete, como apresentado 

pela pesquisa de Barber (2008, p. 156). 

Wayman argumenta que a única região da qual poderia ter surgido esse 

sūtra era o sul da Índia, mais especificamente a de Andhra (2007, p. 1). Ainda, 

cita outro budólogo, Bareau, que juntou evidências de que – durante o período 

em que se pode atribuir ao Śrī-mālā-sūtra a sua composição – no séc. III d.C. o 

budismo da região de Andhra era predominantemente das escolas 

Mahāsāṃghikas tardias, a Pūrvaśaila e a Uttaraśaila (2007, p. 2). Entretanto, ao 

consultar Bareau (1955, p. 99) e Hirakawa (1990, p. 115), a escola Pūrvaśaila é 

também chamada de Uttaraśaila, e por essa razão não há como saber se 

Wayman se referia a outra escola que não a Uttaraśaila em sua colocação. 

 
150 Segundo Hirakawa, as nove escolas seriam a Mahāsāṃghika que deu origem às seguintes: 
de uma primeira divisão, as escolas Ekavyavahārika, Lokottaravādin e Kaukuṭika; num segundo 
momento, a escola Bahuśrutīya; em um terceiro, a escola Prajn͂aptivādin, e; na quarta divisão, 
as escolas Caitika, Aparaśaila e Uttaraśaila.  
151 O título do sūtra de forma completa é Śrīmālādevīsiṃhanādasūtra. 
152 “From both logical and historical perspectives the Śrī-Mālā Sūtra is of critical importance for 
the study of the Tathāgatagarbha theory. It became the primary scriptural authority for the 
Ratnagotravibhāga, which is the most comprehensive śāstral treatment of that subject within 
Mahāyāna Buddhism”.  



86 
 

 Barber afirma que o primeiro sūtra a tratar de tathāgatagarbha foi o 

Tathāgatagarbha-sūtra e provavelmente em segundo tenha sido o Śrī-mālā-sūtra, 

ambos relacionados à vertente Mahāsāṃghika e desenvolvidos no séc. III d.C. 

(2008, p. 154). O mesmo pesquisador traça então os elementos que comprovam 

a relação entre a categoria dos textos que versam sobre tathāgatagarbha e os 

Mahāsāṃghikas (2008, p. 155 e 156): 

 

Em resumo, Andhra sendo o local de origem dos ensinamentos 
sobre tathāgatagarbha é baseado no seguinte: Andhra era uma 
fortaleza do Mahāsāṃghika, há onze pontos de conexões 
doutrinárias entre o Mahāsāṃghika e o Śrīmālā (um texto 
principal nesta tradição), há quatro argumentos que sustentam a 
conexão entre esses dois, há conexões demonstradas entre os 
ensinamentos de tathāgatagarbha e os do Mahāsāṃghika na 
vida e nas obras de Buddhabhadra que traduziu os textos de 
tathāgatagarbha para o chinês, e o Tathāgatagarbha-sūtra 
reflete uma familiaridade muito próxima com o culto de 
Avalokiteśvara, cujo centro era o Monte Potalaka perto de 
Dhanyakataka, conhecida definitivamente como um importante 
centro do budismo em Andhra.153 

 

Com isso, conseguimos localizar a origem dessa teoria do potencial ao 

completo despertar presente nos seres sencientes para o sul da Índia, mais 

especificamente na região de Andhra, à vertente Mahāsāṃghika, porém, com 

relação a quais escolas dessa vertente que foram responsáveis, há apenas o 

afirmado por Wayman, e por essa razão seria necessário maior aprofundamento 

e pesquisas para tentar encontrar essa específica escola e suas doutrinas que 

levaram a esse desenvolvimento. 

Barber fala ainda sobre Buddhabhadra, um monge que viveu entre os 

sécs. IV e V d.C. e que teria traduzido os textos budistas para o chinês, bem 

como levado a teoria tathāgatagarbha para a China. Além disso, há outros 

apontamentos com relação a outros eruditos indianos desse período que teriam 

levado inclusive para o Tibete (2008, p. 157 a 159). 

 
153 “In summary, Andhra being the place of the inception of the tathāgatagarbha teaching is based 
on the following: Andhra was a stronghold of the Mahāsāṃghika,  there are eleven points of 
doctrinal connections between the Mahāsāṃghika and the Śrīmālā (a primary text in this tradition), 
there are four arguments supporting the connection between these two, there are demonstrated 
connections between the tathāgatagarbha teachings and the Mahāsāṃghika in the life and works 
of Buddhabhadra who translated tathagatagarbha texts into Chinese, and the Tathāgatagarbha 
sutra reflects a close familiarity with the cult of Avalokiteśvara whose cultic center was Mt. 
Potalaka near Dhanyakataka, known definitively as a major center of Buddhism in Andhra”.  
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O que vale destacar é que essa teoria vai ganhando maior destaque e vai 

sendo absorvida por diversas escolas budistas adeptas do Mahāyāna, não 

apenas na Índia, mas China, Tibete, Coreia e Japão. 

Ao falarmos de tradição Mahāyāna são muitas as escolas, e como o objeto 

trata do desenvolvimento sob a perspectiva sino-tibetana, traremos o impacto 

dessa teoria do potencial ao completo despertar nas escolas tibetanas, que 

sobrevivem fora (em território indiano, com o destaque para a região de 

Dharamsala) e dentro do Tibete. 

Meji e Renqing fizeram um levantamento sobre as escolas que se 

desenvolveram no Tibete sob a influência do conceito de tathāgatagarbha, como 

sendo Nyigma, nova vertente Bon, Kadam154, Sakya, Jonang155, Gelug156 e 

Kagyu (2019, p. 1). 

Apesar de ser um conceito desenvolvido mais pela vertente Mahāyāna, é 

encontrada a presença de tathāgatagarbha nos suttas pertencentes ao cânone 

Theravāda, como apontado por Meji e Renqing, tais como Mahāparinirvāṇa, 

Mahāratnakūṭa, entre outros (2019, p. 1). Com maior aprofundamento Dalai 

Lama e Chodron trazem que no cânone pāli, Theravāda, não aparece com o 

nome tathāgatagarbha, mas sim como característica clara e luminosa da mente, 

segundo o Pabhassara Sutta157 (2018, p. 291). 

Para a escola chamada de Vaibhāṣika se trataria de disposição de um 

ārya, e para os Sautāntrikas um potencial ou semente para o surgimento da 

mente impoluta, que seria a sabedoria dos āryas (DALAI LAMA, 2018, p. 292). 

 

 

 

 

 

 

 
154 Essa escola fora mais adiante absorvida principalmente pela escola Geluk, mas também pelas 
demais escolas Sakya, Nyigma e Kagyu, tendo deixado de existir após isso.  
155 Essa escola fora posteriormente absorvida e suprimida pela escola Geluk. 
156 Outra forma de escrever o nome da escola Geluk. 
157 Esse sutta está no Anguttara Nikaya, 1.49-52. 
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2.2 Desenvolvendo os passos graduais para a geração do desejo 

pelo completo despertar  
 

2.2.1 Preliminares da bodhicitta: as quatro imensuráveis 

 

As quatro imensuráveis158, apramāṇa ou ainda conhecido por brahma-

vihāra são: mahāmaitrī (amor-bondade ou amor universal), mahākaruṇā (grande 

compaixão ou compaixão universal), muditā (alegria ou regozijo) e upekṣā 

(equanimidade). 

As quatro imensuráveis ou brahma-vihāra não são formulações de origem 

budista, já existindo antes do advento do Buddha, como trazido por Harvey (2001, 

p. 247): 

 
Na verdade, as escrituras reconhecem que a prática dos 
brahma-vihāra não se origina na tradição budista. Foi utilizado 
pelos sábios da antiguidade e meramente preservado pelo 
Buddha. O Buddha se mostrou pronto para aceitar esses ideais, 
particularmente porque eles desempenham um papel claro na 
manutenção dos valores civilizados e no cultivo meditativo do 
coração [espiritual], mas ele enfatizou que é preciso aceitar sua 
natureza fundamentalmente provisória.159 

 

Além disso, esses quatro não levam a realizações supramundanas, como 

bem apontado por Harvey (2001, p. 247), mas é necessário compreender que 

são elementos presentes em outras tradições religiosas e que tem comunicação 

com o pensamento do Buddha histórico. Por essa razão, podem ser mais 

profundamente estudados para podermos tirar conclusões sobre a possibilidade 

de já existir o diálogo inter-religioso e respeito entre tradições no período do 

Buddha.  

Pelo fato de as quatro imensuráveis ser algo já existente na tradição 

védica e mesmo dos Upaniṣads, é possível ocorrer o pensamento, mais um salto 

propriamente, ao considerar que as teorias budistas desenvolvidas não sejam 

 
158 O termo original para imensuráveis é apramāṇa, que significa ilimitados, e quatro por sua vez 
seria catvāri. Quando optamos pelo termo brahma-vihāra, a segunda parte, vihāra, pode incluir 
o entendimento de habitação, mas também de um local seguro, um refúgio e mesmo um 
monastério budista.  
159 “Actually the scriptures acknowledge that brahma-vihāra practice does not originate within the 
Buddhist tradition. It was employed by the sages of old and merely preserved by the Buddha. The 
Buddha was quite prepared to accept these ideals, particularly since they perform a clear role in 
the maintenance of civilized values and in the meditative cultivation of the heart, but he stressed 
that one must accept their fundamentally provisional nature”.  
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próprias do Buddha, e que, somente reutilizara o que já fora pensado. Entretanto, 

esse raciocínio tem fragilidades.  

A crítica a esse pensamento falacioso é trabalhada por Gombrich, que 

traz alerta importante na análise dos textos budistas e dos exemplos dados pelo 

Buddha histórico (2006, p. 42): 

 
Minha resposta se dá no nível mais geral, conforme explicado 
em meu primeiro capítulo: que o Buddha regularmente usava a 
linguagem de seus oponentes, mas a transformava em metáfora. 
Os exemplos simplesmente pululam, porque no campo da 
soteriologia as metáforas são inevitáveis.160 

  

 Além disso, muitos dos alunos e alunas do Buddha vinham de uma 

sociedade com narrativa fundacional baseada nesses conceitos e valores, e com 

isso, os exemplos e metáforas se fazem necessários e importantes. Mas o uso 

de alguns elementos como forma de facilitador para compreensão e valorização 

da paz social não implica em adoção irrestrita ou cópia dos textos védicos. 

Sobre o que seriam as quatro imensuráveis, Harvey afirma (2013, p. 
279): 

 
Amor-bondade é a aspiração sincera para a felicidade dos seres 
e é o antídoto para o ódio e o medo. Compaixão é a aspiração 
de que os seres sejam livres do sofrimento e é o antídoto para a 
crueldade. A alegria empática (muditā) é o alegrar-se pela 
alegria dos outros e é o antídoto para o ciúme e o 
descontentamento. Equanimidade (Pali upekkhā, Skt upekṣā) é 
uma serenidade equilibrada e serena em face dos altos e baixos 
da vida – com relação a si mesmo e aos outros - que equilibra a 
preocupação pelos outros com a compreensão de que o 
sofrimento é uma parte inevitável do ser vivo. É o antídoto para 
a parcialidade e o apego aflitivo.161 

 

 
160 . “My answer is at the most general level, as explained in my first chapter: that the Buddha 
regularly used the language of his opponents, but turned it into metaphor. Examples simply 
pullulate, because in soteriology metaphors are inevitable”. 
161 “Lovingkindness is the heartfelt aspiration for the happiness of beings, and is the antidote to 
hatred and fear. Compassion is the aspiration that beings be free from suffering, and is the 
antidote to cruelty. Empathetic joy (muditā) is joy at the joy of others, and is the antidote to 
jealousy and discontent. Equanimity (Pali upekkhā, Skt upekṣā) is an even-minded, unruffled 
serenity in the face of the ups and downs of life – one’s own and that of others – which balances 
concern for others with a realization that suffering is an inevitable part of being alive. It is the 
antidote to partiality and attachment”.  



90 
 

As quatro imensuráveis também aparecem no texto da tradição 

Theravāda, o Visuddhimagga162, traduzido pelo Bhikkhu N͂āṇamoli (2010, p. 314): 

 
A habitação divina (brahmavihāratā) deve ser entendida aqui no 
sentido de melhor e de imaculado, uma vez que essas 
habitações são as melhores em termos de atitude correta para 
com os seres. E, assim como a categoria de seres divinos 
chamadas de Brahmā vivem com mentes imaculadas, os 
meditadores que se associam a essas habitações vivem em pé 
de igualdade com os esses seres divinos Brahmā. Portanto, eles 
são chamados de habitações divinas no sentido de melhor e no 
sentido de imaculado.163  

 

Para Dalai Lama e Thubten Chodron, sob a perspectiva tanto da tradição 

Theravāda quanto da Mahāyāna é importante o treinamento e prática dessas 

quatro imensuráveis (2020, p. 64). Porém, dentro do escopo do Mahāyāna elas 

possuem papel importante para o cultivo das causas para gerar bodhicitta e das 

causas para o seu aumento (2020, p. 64). 

Normalmente a ordem começa com amor-bondade, mahāmaitrī, depois 

vem grande compaixão, mahākaruṇā, depois alegria ou regozijo, muditā e, por 

fim, a equanimidade, upekṣā. Essa é a ordem utilizada na versão breve da 

recitação das quatro imensuráveis, brahma-vihāra, como observado por Dalai 

Lama e Thubten Chodron (2020, p. 64): 

 

Que todos os seres sencientes tenham felicidade e suas causas. 
(amor-bondade) / Que todos os seres sencientes sejam livres do 
sofrimento e de suas causas. (compaixão) / Que todos os seres 
sencientes não sejam separados da felicidade que não conhece 
tristeza. (alegria empática) / Que todos os seres sencientes 
permaneçam em equanimidade, livres de preconceitos, apego 
fixado e raiva aflitiva. (equanimidade).164  

 

 
162 Esse é um texto da tradição Theravāda, porém, que também é estudado e analisado pela 
tradição Mahāyāna. Ao contrário do que se pode pensar, a base para poder compreender o 
Mahāyāna se dá através do estudo das fontes Theravāda, compreendendo as distinções. 
163 “The divineness of the abiding (brahmavihāratā) should be understood here in the sense of 
best and in the sense of immaculate. For these abidings are the best in being the right attitude 
towards beings. And just as Brahmā gods abide with immaculate minds, so the meditators who 
associate themselves with these abidings abide on an equal footing with Brahmā gods. So they 
are called divine abidings in the sense of best and in the sense of immaculate”.  
164 “May all sentient beings have happiness and its causes. (love) / May all sentient beings be 
free of suffering and its causes. (compassion) / May all sentient beings not be separated from 
sorrowless bliss. (empathic joy) / May all sentient beings abide in equanimity, free of bias, 
attachment, and anger. (equanimity)”. 
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 Essa ordem pode ser alterada quando se trata da versão longa da 

recitação das quatro imensuráveis, brahma-vihāra, começando com a 

equanimidade e depois as demais, mahāmaitrī, mahākaruṇā e muditā. 

 Sobre a razão de ter essa inversão com relação à equanimidade, Dalai 

Lama e Chodron explicam (2020, p. 65 e 66): 

 

Placing equanimity at the end emphasizes our wish that others 
enjoy the peace of being free from attachment to friends, anger 
toward enemies, and apathy toward strangers. By putting 
equanimity first, the long version becomes a synopsis of the 
method of generating bodhicitta called the “seven cause-and-
effect instructions” (…).165 

  

Sobre esse método de gerar a bodhicitta mencionado pelos autores 

veremos no tópico seguinte, quando tratarmos dos meios de gerar e cultivar esse 

desejo pelo completo despertar. 

As quatro imensuráveis, brahma-vihāra, podem ser compreendidas como 

antídotos para os estados mentais aflitivos dos praticantes, mas também são 

voltadas ao cultivo e desenvolvimento ético, ou seja, passam a guiar as ações 

dos praticantes.   

Então, retomando o argumento de Harvey, trazem benefícios perceptíveis, 

porém não se trata de realizações supramundanas, mas sim parte inicial do 

caminho trilhado por um praticante budista, e que também serve para praticantes 

de outros sistemas religiosos.  

 

 

2.2.2 A mente que busca pelo completo despertar: bodhicitta 

 

O termo bodhicitta é composto de duas palavras, bodhi, despertar, como 

visto anteriormente, e citta. Citta pode ser traduzida como mente, intenção ou 

ainda coração (MONIER-WILLIAMS, 2005, p. 501). Para Edgerton, bodhicitta 

seria traduzido como pensamento ou atitude mental de iluminação (1953, p. 402). 

Ou seja, se trata de uma motivação espiritual que se volta ao completo despertar. 

 
165 “Colocar equanimidade ao final enfatiza o nosso desejo de que os outros desfrutem da paz 
de ser livres do apego aos amigos, da raiva aos inimigos e da apatia aos estranhos. Ao colocar 
a equanimidade em primeiro lugar, a versão longa torna-se uma sinopse do método de gerar a 
bodhicitta chamado de ‘sete instruções de causa e efeito’ (...)”. 
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O termo em tibetano guarda bastante semelhança com o sânscrito, sendo 

escrito da seguinte maneira བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ (byang chub kyi sems), sendo que a 

primeira parte, བྱང་ཆུབ་ (byang chub) se refere a bodhi, o despertar, ཀི་ (kyi) se 

refere a uma partícula de conexão, e སེམས་ (sems) à mente, atitude mental ou 

coração166. 

Dalai Lama e Chodron explicam བྱང་ (byang) como sendo purificação tanto 

dos obscurecimentos aflitivos quanto os obscurecimentos cognitivos, e ཆུབ་ (chub) 

trataria da realização da realidade última, sobre o vazio de existência inerente, 

śūnyatā, mas para o objetivo do presente podemos entender como expansão de 

boas qualidades e desenvolvimento das realizações de perceber diretamente 

que os fenômenos são interdependentes e vazios de uma existência inerente 

(2020, p. 82). 

Em língua chinesa bodhicitta é 菩提心 (pútíxīn). No caso dessa palavra é 

uma tentativa de aproximar pelo som, pelo aspecto sonoro de bodhicitta que se 

chegou em 菩提心, sendo importante ressaltar que o último pictograma 心 (xīn) 

se refere a coração ou mente. 

Tendo reparado que tanto no sânscrito, quanto no tibetano e chinês 

aparece citta, སེམས་ (sems) e 心  (xīn) como mente/coração, é necessário 

perguntar e analisar o que se quer dizer com a palavra coração. 

Dentro do contexto atual nosso, temos coração em um sentido literal, que 

seria o órgão responsável por bombear sangue oxigenado para todo o corpo e 

levar o sangue desoxigenado para os pulmões, e assim ser novamente 

oxigenado, em um processo cíclico.  

E há também o coração em um sentido metafórico, para tentar explicar as 

sensações e sentimentos, elaborações mentais e emocionais que surgem 

durante a nossa vida. É a palavra pela qual usamos quando sentimos pesar, 

tristeza, angústia, mas também felicidade, experiências religiosas, entre outras 

mais. 

 
166 Conforme coleção de dicionários tibetanos disponibilizado pelo THL – Tibetan and Himalayan 
Library, cujo sítio de internet é: www.tibetandictionary.info (último acesso em 06 de setembro de 
2020). 

http://www.tibetandictionary.info/
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Esse coração, em um sentido espiritual, metafórico, que também está 

conectado com a mente é o que a palavra citta e suas traduções querem dizer. 

É algo que vem do âmago das nossas emoções e elaborações mais 

fundamentais. Por isso há traduções que usam o termo espírito, ou atitude 

mental, no caso de Edgerton. 

Porém, podemos pensar também na bodhicitta como algo que precisa ser 

constantemente gerada, bombeada e “re-oxigenada” para ser mantida funcional. 

É um processo fundamental para que o bodhisattva, ou ser que busca o completo 

despertar, se mantenha treinando dentro do escopo do Mahāyāna.  

Lama Je Tsongkhapa cita a obra de Nāgārjuna, Ratnāvalī, para explicar a 

importância da bodhicitta, pois a única maneira de realizar o completo despertar 

é por meio de gerar e manter a mente que busca o completo despertar (2004, p. 

17) e afirma que a bodhicitta é a porta de entrada para o Mahāyāna, somente 

sendo bodhisattva aquele ou aquela que mantém essa mente que busca o 

despertar (2004, p. 16). 

Será possível compreender um pouco mais sobre o que implica a 

bodhicitta ao analisar os métodos para gerá-la, além de ser possível de verificar 

que as quatro imensuráveis são bases iniciais para tentar gerar a bodhicitta, mas 

não são a bodhicitta, são elementos para serem considerados, mas da mesma 

maneira que servem de base para o Mahāyāna também servem para o 

Theravāda e ainda para outras vertentes religiosas. 

 

 

2.2.3 Desenvolvendo a Bodhicitta: importância de seu cultivo para gerar a 

Responsabilidade Universal 

 

Como a tradição budista sino-tibetana Geluk trata do método de gerar a 

bodhicitta? Essa seção tratará de dois métodos utilizados e ensinados por Je 

Tsongkhapa. 

 Esses dois métodos têm o mesmo objetivo, que é a produção e cultivo 

desse desejo pelo completo despertar, porém partem de raciocínios distintos, 

pois além de terem sido elaboradas por dois diferentes expoentes da tradição 

budista, servem como explicações para dois tipos de tendências distintas. 

 Dalai Lama e Chodron trazem o seguinte (2020, p. 103): 
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O treinamento da mente em bodhicitta pode ser feito através de 
dois métodos. O primeiro método é o das instruções de sete 
causas e efeito e o segundo é o de igualar e trocar a si mesmo 
por outros. Tsongkhapa recebeu as linhagens de ambos os 
métodos para gerar bodhicitta e combinou-os.167 

 

 Pelo fato de Lama Tsongkhapa ter aprendido e recebido a linhagem de 

ambos os métodos, ele traz em sua obra Lamrim Chenmo como desenvolver e 

combinar esses métodos para se obter o resultado de gerar a bodhicitta. 

 Os métodos de sete causas e efeito e o de trocar eu por outros serão 

vistos a seguir. 

 

 

2.2.3.1 Cultivando a bodhicitta pelo método de sete causas e efeito 

 

O método de sete causas e efeito foi ensinado por Dīpaṃkaraśrījñāna 

Atiśa, e que a tradição menciona ter sido transmitido pelo Bodhisattva Maitreya 

para Asaṅga, e está contido na obra Abhisamayālaṅkāra (que pode ser 

encontrada traduzida como Ornamento das Claras Realizações), no capítulo 

específico sobre bodhicitta.  

O nome do método em tibetano, como trazido por Lama Je Tsongkhapa 

é རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན (rgyu 'bras man ngag bdun), que significa literalmente método 

de sete causas e efeito(s). Je Tsongkhapa se baseia nos ensinamentos desse 

método como transmitidos por Atiśa e em seu Lamrim Chenmo elenca os sete 

passos da seguinte maneira (2004, p. 28): 

 
As sete causas e efeito são: [7] o espírito de iluminação do qual 
surge o estado de um Buddha perfeito; este espírito surge da [6] 
resolução das profundezas do coração; essa resolução surge da 
[5] compaixão; a compaixão surge do [4] amor-bondade; o amor-
bondade surge [3] do desejo de retribuir a bondade de suas 
mães; o desejo de retribuir sua bondade surge de [2] recordar 
sua bondade; e a lembrança de sua bondade surge de [1] 
reconhecer todos os seres como suas mães.168 

 
167 “Training the mind in bodhicitta can be done by two methods. The first is the seven cause-and-
effect instructions and the second is equalizing and exchanging self and others. Tsongkhapa 
received the lineages of both methods to generate bodhicitta and combined them”.  
168  “The seven causes and effects are: [7] the spirit of enlightenment from which perfect 
buddhahood arises; this spirit arises from [6] the wholehearted resolve; this resolve arises from 
[5] compassion; compassion arises from [4] love; love arises from [3] the wish to repay your 
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Sobre o primeiro passo, ou causa, Je Tsongkhapa afirma ser a upekṣā ou 

equanimidade, e explicando sobre o que seria afirma (2021, p. 99 e 100): 

 
Desde o início mantenha uma atitude igualitária na mente, 
eliminando a diferença que vem do apego para com alguns seres 
vivos e hostilidade para com outros. Do contrário, qualquer amor 
ou compaixão que sentirmos será dividido, nunca sentiremos 
amor e compaixão indivisos, portanto, cultive a imparcialidade. 

 

Essa imparcialidade a qual se refere Je Tsongkhapa não é uma 

imparcialidade que gera uma apatia, ou desconsideração igual por todos, mas 

sim implica em gerar um sentimento de igual responsabilidade para com todos 

esses seres, não apenas seus amigos ou pessoas que estimulamos apego 

aflitivo. 

De maneira a clarificar um pouco mais o que seria o resultado da 

upekṣā169, equanimidade, Je Tsongkhapa afirma (2021, p. 102): 

 
Nesse contexto, nossa reflexão requer que tomemos a distinção 
entre amigos e inimigos, mas não é a noção de amigos ou 
inimigos que precisamos parar, mas sim a divisão que vem do 
apego aflitivo e da hostilidade, que são a base da razão pela qual 
algumas pessoas são nossas amigas e outras nossas inimigas. 

 

 Com isso, passaremos ao segundo passo, ou causa, que se trata do 

cultivar a afeição para com todos os seres, o amor-bondade, mahāmaitrī, que 

por sua vez tem três partes: em primeiro, o cultivo do reconhecimento de que 

todos os seres são nossas bondosas mães, em seguida o cultivo da contínua-

lembrança da bondade dessas mães e por terceiro, o cultivo do desejo de 

retribuir a bondade dessas mães. 

 De forma geral o Budismo trata de uma base bem firme com relação à 

crença de que a energia senciente, que produz vida, não pode ser parada, e 

 
mothers’ kindness; the wish to repay their kindness arises from [2] recollecting their kindness; 
and the recollection of their kindness arises from [1] recognizing all beings as your mothers”. 
169 Sobre a upekṣā ou equanimidade, existem três tipos de equanimidade, o sentimento de 
equanimidade, o fator mental virtuoso de equanimidade e equanimidade imensurável 
(CHODRON e DALAI LAMA, 2020, p. 107). Por não ser o objetivo do presente expandir essa 
explicação sobre os tipos e como devem ser desenvolvidos, elencamos a referência para que 
possa ser consultada). 
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diante disso, é que os renascimentos 170  ocorrem, existindo então vidas 

anteriores e futuras, consideradas desde tempos sem início171. 

 Tendo explicado isso, essa parte de gerar mahāmaitrī parte em primeiro 

lugar do reconhecimento de que todos os seres sencientes foram, são ou serão 

nossas bondosas mães (2021, p. 103): 

 
Uma vez que o saṃsāra é sem início, nossos renascimentos 
também são sem início. Portanto, morremos e renascemos de 
tempos em tempos novamente. Não há, absolutamente, nenhum 
tipo de corpo que não tenhamos assumido no saṃsāra. Não há, 
absolutamente, também nenhum lugar que não tenhamos 
renascido, e nem pessoa com quem não tenhamos algum laço 
de parentesco, tal como nossa mãe. 

 

 Sendo nossas bondosas mães, o próximo passo é pensar continuamente 

na bondade delas, como colocado por Je Tsongkhapa (2021, p. 105): 

 
Além disso, quando eu estava com fome e sede, ela me deu 
comida e bebida; quando estava com frio, roupas; quando 
estava pobre, ela me deu de suas próprias riquezas aquelas que 
eram até mesmo muito preciosas para ela. E mais, o que ela me 
deu não eram coisas facilmente obtidas, mas sim que ela obteve 
através de grandes dificuldades, enquanto teve que se meter em 
feitos errôneos e receber má reputação e sofrimentos para me 
ajudar. Se eu sofresse por doenças, dores ou fosse ameaçado 
de morte, minha mãe fez a escolha, do fundo de seu coração, 
de que ela preferia ficar doente do que me ver doente, sentir dor 
do que me ver sentir dor e morrer do que me deixar morrer. 

 

Esse reconhecimento da bondade das mães (de forma geral) e contínua-

lembrança disso, serve para ser aplicado não apenas na nossa mãe atual (de 

forma específica), mas também para com as pessoas que temos apego, as que 

nutrimos sentimentos neutros e as que categorizamos como inimigas. 

 
170 O vocábulo reencarnação implica em voltar na mesma carne ou em um tipo específico de 
crença, como a do espiritismo kardecista ou de espiritualismos que existem em nosso tempo. O 
Budismo não crê em reencarnação como postulada por essas vertentes, por não considerar 
verdade a existência de uma substância imutável, e diretamente bater na noção de ātman. Por 
essa razão a palavra que consideramos melhor para exprimir essa questão do pós-morte e nova 
vida seria o renascimento, pois permite a possibilidade de considerar outras formas de 
nascimento que não a humana, evitando também a confusão com os termos cunhados para 
outras tradições religiosas.  
171 Sobre a questão de perguntar sob uma causa primeira para o surgimento das coisas, o 
Buddha foi extremamente hábil e lidou com essas questões tanto no Aggañña-sutta (Sutta sobre 
o Conhecimento do Início) quanto no Cūḷamālukya-sutta, uma vez que ter esse conhecimento 
não nos habilita a sair dos ciclos do sofrimento, e por essa razão teriam pouca importância. 
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E então devemos cultivar o desejo de retribuir a bondade dos seres mães, 

e quando indagada de como pode ser retribuída essa bondade, Je Tsongkhapa 

responde (2021, p. 108): 

 
Não importa quanta riqueza e felicidade nossas mães obtenham 
no saṃsāra, tudo isso as decepcionará. Então, precisamos 
retribuir a ajuda delas, pensando, ‘Anteriormente, minhas mães 
foram seriamente feridas devido à loucura das aflições que as 
possuíam. Então, eu produzi ainda mais sofrimentos variados 
para elas, que já estavam sofrendo, uma vez que apliquei sal 
sobre as feridas profundas delas. Agora eu estabelecerei esses 
seres, que amorosamente me ajudaram, na felicidade da 
libertação, a paz definitiva (nirvāṇa)’. 

 

Com o reconhecimento dos seres como mães, da lembrança de sua 

bondade e do desejo de retribuir a bondade, vem então os próximos passos, que 

é gerar mahāmaitrī, ou amor-bondade a partir desses três passos. Para Je 

Tsongkhapa maitrī deve ser cultivado através do seguinte desenvolvimento 

(2021, p. 113): 

 
(...) desenvolvemos maitrī por pensar repetidamente sobre como 
os seres vivos não possuem toda a felicidade, ambas, a 
contaminada e a incontaminada. Quando nos tornarmos 
familiarizados com isso, desejaremos naturalmente que os seres 
sejam felizes. 

 

 Quando Je Tsongkhapa se refere ao desejo de que os seres sejam felizes, 

deve ser compreendido de acordo com as tendências e desenvolvimentos de 

cada aluno, uma vez que o treinamento é gradual, a compreensão sobre o que 

é felicidade também passa por uma análise gradual, então por essa razão há a 

possibilidade de trazer à mente variadas formas de felicidade. 

 Dessa maneira, tudo o que entendemos por felicidade, ainda que sejam 

entendimentos contaminados pelas aflições passa a ser uma maneira de 

treinamento para desejar que todos os seres também consigam obter essa 

felicidade. 

 Depois de gerado mahāmaitrī, é necessário desenvolver o próximo passo, 

que é mahākaruṇā, ou grande compaixão. Lama Je Tsongkhapa nos apresenta 

três pontos para que ocorra o cultivo da grande compaixão, mahākaruṇā (2021, 

p. 113): 
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O objeto da compaixão são os seres vivos que experienciam 
miséria através de qualquer um dos três tipos de sofrimentos. 
Os aspectos subjetivos são os pensamentos ‘como seria bom se 
todos os seres fossem livres do sofrimento’, ‘que eles se libertem 
dos sofrimentos’ e, ‘eu farei com que eles se libertem dos 
sofrimentos’. 

 

 Depois disso, Lama Je Tsongkhapa traz a importância de começar esses 

cultivos com a categoria de pessoas próximas, sejam amigas, inimigas ou 

neutras, e depois expandir para todos os seres (2021, p. 114). 

 O terceiro pensamento da citação acima é a responsabilidade universal 

combinada com a grande compaixão. Essa combinação da responsabilidade 

universal pode ocorrer com todos os passos até a geração da bodhicitta, sendo 

reforçada tanto nos textos da tradição, quanto nas transmissões orais (tradição 

oral) que é passada de professores qualificados a seus alunos. 

 O próximo passo do cultivo é a firme resolução, ou a determinação sincera, 

que se trata da responsabilidade universal. Sobre isso Je Tsongkhapa diz (2021, 

p. 121): 

 
(...) devemos treinar a nossa mente pelo menos neste 
pensamento com a finalidade de tomar a responsabilidade de 
libertar os seres vivos. Mesmo que esse pensamento seja 
descrito no contexto da prática de retribuir a bondade dos seres 
mães, aqui é indicado que é insuficiente ter a compaixão e o 
amor que pensa meramente ‘como seria bom se eles tivessem 
felicidade e se libertassem do sofrimento’. Pois o pensamento 
que assume a responsabilidade mostra que precisamos 
desenvolver a compaixão e amor que tem o poder de induzir a 
determinação ‘proverei a felicidade e benefícios para todos os 
seres vivos’. 

 

 De maneira mais detalhada veremos sobre a responsabilidade universal 

mais adiante. 

Por fim, o resultado bodhicitta pode ser entendido sob dois aspectos ou 

níveis, aspiracional e engajado172. Para melhor explicar sobre esses dois níveis, 

Lama Je Tsongkhapa traz citação de Kamalaśīla em seu Bhāvanā-krama (2021, 

p. 124):  

 
172 É importante situar o leitor de que não há apenas um tipo de bodhicitta, mas sim há dois 

conjuntos de categorias de bodhicitta. É mencionado por Tsongkhapa, em seu Lamrim Chenmo, 
que há duas duplas: bodhicitta aspirativa e bodhicitta engajada e, a outra dupla é bodhicitta 
convencional e bodhicitta última. Sob o aspecto que tratamos aqui se trata da análise da 
bodhicitta sob seu aspecto aspirativo e convencional. 
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[A bodhicitta] aspirativa é a intenção inicial, ‘que eu me torne um 
Buddha para beneficiar todos os seres’. O espírito engajado está 
presente uma vez que você tenha tomado os votos e se 
engajado em acumular as coleções de mérito e sabedoria 
sublime.   

 

Com isso concluímos a explicação breve sobre esse primeiro método de 

geração da bodhicitta, em seus dois aspectos. 

 

 

2.2.3.2 Cultivando a bodhicitta pelo método de trocar eu por outros 

 

O método de trocar eu por outros foi ensinado por Śāntideva, em seu 

Bodhisattvacaryāvatāra, que por sua vez afirma ter aprendido diretamente do 

Bodhisattva Man͂juśrī. O nome do método em tibetano é བདག་གཞན་བརེ་ བརེ་བ་ (bdag 

gzhan brje ba), cuja tradução é literalmente trocar eu por outros ou trocar eu e 

outros.  

Esse método foi ensinado por Lama Je Tsongkhapa como outra 

possibilidade de desenvolvimento ou cultivo da bodhicitta, em seus dois níveis173. 

De maneira resumida, o paṇḍita Śāntideva traz o que é o método, e que será 

posteriormente dissecado e explicado por Tsongkhapa, inclusive sendo ainda 

mais detalhado em termos de tradição oral (2021, p. 126 e 127): 

 
Quem quer que deseje rapidamente proteger a si mesmo e aos 
outros, precisa trocar o eu pelos outros. (...) Quaisquer que 
sejam as alegrias comuns que existam, elas surgem do desejo 
pela felicidade dos outros. Quaisquer que sejam os sofrimentos 
comuns que existam, eles surgem do desejo pela própria 
felicidade. (...) Olhe a diferença entre esses dois: pessoas 
comuns agem por seus próprios benefícios, mas os sábios agem 
para o benefício dos outros. 

 

 Com isso, de maneira resumida é superar o auto-apreço do egoísmo e 

individualismo e pensar em utilizar todas as facilidades e oportunidades para o 

benefício de todos os seres, dando além de um sentido para as ações e práticas, 

 
173 Por não ser o objeto do presente entrar em detalhes sobre esse método, assim como o 
anterior, indicamos a leitura do próprio texto de Lama Je Tsongkhapa, nas referências 
bibliográficas. Ambos os métodos são muito importantes para o desenvolvimento e cultivo correto 
para os praticantes budistas Mahāyāna, especialmente os que estão inseridos dentro do contexto 
do Mahāyāna sino-tibetano. 
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mas conferindo alegria e entusiasmo para superar os problemas que 

sobrevierem. 

 

 

 

2.3 O conceito de Responsabilidade Universal 
 

2.3.1 Definindo Responsabilidade Universal 

 

A mente que busca realizar o completo despertar, como visto 

anteriormente, tem como alicerce quatro pontos centrais que se desenvolvem 

a partir de um dos dois métodos de desenvolver a bodhicitta, como visto no 

tópico anterior: a equanimidade, upekṣā 174 , a grande compaixão, 

mahākaruṇā175, o grande amor-bondade, mahāmaitrī176 e a responsabilidade 

universal.  

É possível perceber que três termos possuem os correspondentes em seu 

original com exceção da responsabilidade universal.  

A responsabilidade universal aparece nos textos de Tsongkhapa177 como 

um compromisso ou determinação do indivíduo para com os demais seres,  

mais como um passo final para se desenvolver a bodhicitta. Ocorre que esse 

compromisso, chamado de responsabilidade universal, pode ser encontrado ao 

longo de toda a tradição Mahāyāna, e mesmo nos primeiros Sūtras do Buddha, 

como vamos apresentar em seguida. 

O tema da responsabilidade universal é pouco trabalhado na atualidade, 

e mesmo dentre budólogos não há praticamente pesquisas, isso por si só já 

pode servir de impulso para analisar sobre como os textos budistas são 

entendidos fora de seus contextos. Buscar compreender as razões para essa 

falta não são objeto dessa pesquisa, mas podem indicar que a compreensão 

 
174 O termo técnico correspondente em mandarim é 舍 (shě; 捨, em versões mais recentes pode 

aparecer este ideograma, entretanto é mais usual o primeiro).  
175 O termo técnico correspondente em mandarim é 大悲 (dàbēi). 
176 O termo técnico correspondente em mandarim é 大慈 (dàcì).  
177 Utilizo como base o Grande Tratado, o Lamrim Chenmo, em que Tsongkhapa expõe de 
maneira detalhada os conceitos da tradição budista – usando-se não apenas da tradição da qual 
inicialmente estudou, mas também argumentos e fundamentos de outras escolas de seu tempo, 
bem como primordialmente sua inspiração foi o paṇḍita (erudito) indiano Atiśa 
Dīpaṃkaraśrījñāna. 
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de elementos da tradição budista Mahāyāna estudadas fora de seus contextos 

e desenvolvimentos pode acarretar perdas. 

Com isso, pode parecer que a noção de responsabilidade universal seria 

algo surgido muito posteriormente, que passou a se tornar importante após o 

uso do termo em amplo espectro pelo XIV Dalai Lama, e ainda assim, parece 

que somente ele tem interesse nesse desenvolvimento.  

Ainda, é possível ter a visão de que esse termo é fruto do desenvolvimento 

moderno, e uma possível inspiração “ocidental” no pensamento do Dalai Lama. 

Porém, tais pensamentos não estão corretamente fundamentados, uma vez 

que veremos a seguir, nos próximos tópicos, que essa responsabilidade 

universal é resultado do desenvolvimento da tradição Mahāyāna, presente em 

Sūtras e em comentários ou explicações, como nos textos de Je Tsongkhapa, 

no séc. XIV. 

 Há um agravante em termos de estudos da tradição budista pois não há 

traduções da integralidade dos cânones para as línguas ocidentais, sendo 

necessário o aprendizado das línguas instrumentais como o sânscrito, o chinês, 

tibetano e o pāli para que seja possível uma melhor compreensão da 

complexidade das escolas e pensamento filosófico.  

O Dalai Lama é alguém que teve um estudo profundo de textos não 

apenas de sua tradição, mas também de outras escolas e vertentes, por essa 

razão muitos elementos por ele utilizados em discursos, livros e aulas 

perpassam pelos termos técnicos e referenciais budistas. 

 De maneira a atualizar os conceitos budistas ao nosso tempo, ele utiliza 

como termo técnico a expressão སི་སེམས་ (spyisems ou chi-sem) que é a 

combinação da palavra སི (spyi ou chi) que designa o coletivo ou universal, e 

སེམས (sems ou sem) que designa a mente, consciência, mas que o próprio autor 

explica que comporta e expressa a responsabilidade.  

A assertiva é fundamentada no próprio comentário do Dalai Lama ao 

termo (DALAI LAMA, 2000, p. 177). O texto apresenta apenas a versão 

romanizada das palavras, entretanto, buscando como a palavra seria em 

caracteres tibetanos houve grande dificuldade, uma vez que são escassas as 

fontes que pudessem confirmar a adequação exata ao mencionado pelo Dalai 

Lama. 
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 Com isso, foi possível perceber que as traduções do tibetano para o 

inglês há a preservação apenas da romanização, ou transliteração, dificultando 

para se chegar aos caracteres178, e por essa razão foi necessário consultar 

pessoas que tem certo conhecimento da língua tibetana, o monge Lobsang 

Chogni (Jonathan Raichart) e Kinga Wangchuk, para auxiliar no processo de 

verificação do termo179. 

A expressão responsabilidade universal é um compromisso assumido 

com o desejo de beneficiar aos seres, e, se pensarmos a partir da expressão 

tibetana, é possível construir o caminho de tradução às demais línguas 

instrumentais como mahācitta em sânscrito e em mandarim como 大心 (dàxīn).  

大心 (dàxīn) pode ainda ser encontrado como tradução aos termos em 

sânscrito como mahad-gatāni cittāni ou mahadgata-citta. 

No cânone tibetano foi possível encontrar o termo སི་སེམས་ (spyi sems) ou 

responsabilidade universal na coletânea de textos do monge Muge Samten 

Gyatso, da tradição sino-tibetana Geluk180. 

É importante notar que há outra forma de se referir a um Bodhisattva a 

partir do termo 大心衆生  (dáxīnzhòngshēng), cujo termo equivalente em 

sânscrito é mahācittasattva 181 . Em tibetano é possível se referir a essa 

expressão como སི་སེམས་ དཔའ་ (spyi sems dpa’). Vimos logo acima que (spyi sems) 

se refere à responsabilidade universal, sendo então a segunda parte da 

expressão o equivalente à sattva, དཔའ་ (dpa’)182. Essa segunda parte está 

 
178 Ainda que a transliteração pelo método wylie seja uma tentativa de facilitar para a conversão 
aos caracteres tibetanos é necessário bastante estudo para corretamente apontar as palavras, 
e por essa razão buscamos trazer tanto a transliteração quanto os caracteres, de forma que seja 
possível o acesso aos termos técnicos. 
179 O conhecimento de tibetano que temos é mais voltado a termos técnicos mais usuais dentro 

da tradição Geluk e por essa razão necessário o apoio de pessoas da comunidade para conferir 
no processo. 
180 A busca nos textos em tibetano podem ser encontradas através do BDRC (Buddhist Digital 
Resource Center) sob a inscrição P1647 - Gsung 'bum/_bsam gtan rgya mtsho/ (mtsho sngon mi 
rigs dpe skrun khang /) de Muge Samten Gyatso: 
https://www.tbrc.org/#!rid=O2DB83002%7CO2DB830022DB83356$W00KG08362 (último 
acesso em 26 de dezembro de 2020). 
181 O termo pode ser encontrado no glossário de palavras do CBETA (Chinese Buddhist Eletronic 
Text Association), que pode ser encontrado no sítio de internet: 
http://cbeta.buddhism.org.hk/sahant/16 (último acesso em 06 de setembro de 2020). 
182 Conforme coleção de dicionários tibetanos disponibilizado pelo THL – Tibetan and Himalayan 

Library, cujo sítio de internet é: www.tibetandictionary.info (último acesso em 06 de setembro de 
2020). 

https://www.tbrc.org/#!rid=O2DB83002%7CO2DB830022DB83356$W00KG08362
http://cbeta.buddhism.org.hk/sahant/16
http://www.tibetandictionary.info/
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presente também em uma das formas mais usuais em tibetano a se referir a 

um Bodhisattva, que é através da expressão བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔ་ (byang chub sems 

dpa’)183.  

Essa expressão diferenciada para Bodhisattva, que é o Mahācittasattva 

pode ser encontrado em diversos sūtras do cânone Mahāyāna, e de maneira a 

comprovar, buscamos com o termo em mandarim, 大 心 衆 生 

(dáxīnzhòngshēng), dentro do repertório digital do CBETA (Chinese Buddhist 

Text Association), no qual encontramos o Sūtra sobre a Contemplação do 

Bodhisattva Maitreya, cujo título em mandarim é 佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經 

(Fó shuō Guān Mílè Púsà shàngshēng Dōushuàitiān Jīng), podendo ser 

traduzido como Sūtra no qual o Buddha fala sobre ver o Bodhisattva Maitreya 

Subir ao Reino de Tuṣita, aparecendo a expressão na parte [0418c09] (o Sūtra 

pode ser consultado pela numeração do CBETA T14n452)184. 

Ainda, há outra forma em chinês para mahācittasattva, que é 摩訶質帝薩

埵 (móhēzhìdìsàduǒ), mais próxima à sonoridade do sânscrito que a anterior. 

Então, o que o termo mahācittasattva aponta é que a atitude mental ou a 

determinação de responsabilidade universal é tão importante a ponto de 

caracterizar um ser que busca o completo despertar.  

Essa percepção sobre mais elementos que compõe a definição de um ser 

que busca o completo despertar é fundamental para que seja possível 

compreender melhor todo o conjunto de votos e preceitos éticos que são 

transmitidos e ensinados dentro do escopo da tradição Mahāyāna através dos 

Bodhisattva-saṃvaras. 

 

 

 
183 Mesmo dicionário que o da nota acima. 
184 No trecho [0418c09] consta a seguinte passagem, que não será traduzida, por não ser o 
objetivo, mas será negritada a expressão importante. Isso se deve ao fato de que é necessário 

trazer o trecho do texto para que o leitor veja que o termo é existente: “[0418c09] 佛告優波離：

「諦聽諦聽，善思念之。如來、應、正遍知，今於此眾說彌勒菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記。

此人從今十二年後命終，必得往生兜率陀天上。爾時兜率陀天上，有五百萬億天子，一一天子皆

修甚深檀波羅蜜，為供養一生補處菩薩故，以天福力造作宮殿，各各脫身栴檀摩尼寶冠，長跪合

掌發是願言：『我今持此無價寶珠及以天冠，為供養大心眾生故，此人來世不久當成阿耨多羅三

藐三菩提，我於彼佛莊嚴國界得受記者，令我寶冠化成供具。』如是諸天子等各各長跪，發弘誓

願 亦 復 如 是 ” 。  A citação está de acordo com o sítio de internet: 

http://tripitaka.cbeta.org/T14n0452_001 (último acesso em 06 de setembro de 2020). 

http://tripitaka.cbeta.org/T14n0452_001
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2.3.2 Responsabilidade universal nos textos de Lama Je Tsongkhapa 

 

Lama Je Tsongkhapa trata da responsabilidade universal como uma 

resolução, uma determinação, motivação e intenção. Essas palavras não devem 

ser levadas como algo simplista ou como elementos integrantes de um discurso 

“motivacional” superficial, mas devem ser entendidos pela sua real força e poder 

de intenção, a ponto de alguém assumir para si a responsabilidade de beneficiar 

aos outros, através de dedicar a sua vida ao estudo e prática, de forma a 

aperfeiçoar-se e com isso trazer resultado aos outros.  

Não há como entender a responsabilidade universal sem passar por todo 

esse percurso de desenvolvimento e reflexão, e por essa razão, de nada adianta 

buscar se considerar um praticante Mahāyāna meramente por ter participado de 

ritos e cerimônias de tomada de votos ou compromissos de um bodhisattva.  

Infelizmente, nos tempos atuais foi criado um mercado religioso exótico 

do Budismo, em que há cores, sons e sabores, nomes estrangeiros e toda uma 

performance fora de suas bases, suas fundações e explicações. Uma variedade 

de produtos com preços exorbitantes, com as promessas de realizações e 

completo despertar. 

Lama Je Tsongkhapa em seu tempo já admoestava que sem essa 

motivação determinada de assumir a responsabilidade pelo benefício dos seres, 

que é nutrida no âmago do praticante, dificilmente haveria interesse em estudar, 

praticar, bem como buscar se treinar arduamente no cumprimento dos votos, 

Bodhisattva-saṃvaras. 

A temática dos Bodhisattva-saṃvaras não é o foco do presente, 

entretanto, é algo que estará muito relacionado com o próximo capítulo. 

 Bodhicitta é muito mais do que a sua compreensão intelectiva, ela se volta 

aos dois aspectos, intelectivo e engajado, de se envolver em ações concretas de 

beneficiar, como atesta Je Tsongkhapa (2021, p. 63): 

 
Portanto, não é o suficiente que os ensinamentos sejam um 
ensinamento Mahāyāna, mas é crucial que a pessoa seja um 
praticante Mahāyāna, e ser considerado assim depende 
solidamente da realização da bodhicitta. Assim, se tivermos 
apenas um entendimento intelectual da bodhicitta, então, da 
mesma maneira, teremos apenas um entendimento intelectual 
do que é ser um praticante Mahāyāna. 
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Com isso, o que Tsongkhapa quer dizer é que não basta conhecer o 

conceito, saber intelectivamente e mesmo teorizar sobre bodhicitta, se não há 

essa motivação, determinação que transforma o conhecimento intelectivo em 

elemento para a ação. Ou seja, é necessário beneficiar os seres não apenas em 

um plano de aspiração, mas de efetivamente agir para ajudar aos seres 

sencientes.  

Essa responsabilidade é assumida pelo praticante para beneficiar a todos 

os seres, aparecendo no texto de Tsongkhapa, em língua tibetana através da 

expressão de ཁུར་དུ་ དུ་ བཞེས་པ་ (khur du bzhes pa), ou traduzindo, ato de assumir 

a responsabilidade185. 

Ao mesmo tempo, as condições de ação e como agir são tratadas por 

Tsongkhapa em outra obra, em que ele trata dos votos ou compromissos de um 

Bodhisattva de maneira minuciosa, chamado de Byanchubgzunlam186. 

Tsongkhapa, explicando sobre a importância da responsabilidade 

universal, que é uma determinação das profundezas do coração, responde a 

uma dúvida que pode surgir na mente de alunos ou praticantes do budismo 

Mahāyāna (2021, p. 92 e 93): 

 

Pergunta: Uma vez que você desenvolva a compaixão através 
de um treinamento gradual da mente, você gera o desejo de 
obter a plena iluminação [completo despertar] para o bem de 
todos os seres vivos. Isso deve ser o suficiente. Por que é 
necessário ter os passos que desenvolvem a determinação de 
todo o coração entre o desenvolvimento da compaixão e a 
geração da bodhicitta? 
Resposta: Embora śrāvakas e pratyekabuddhas tenham 
imensurável amor e compaixão quando eles pensam “se os 
seres pudessem ter felicidade e ser livres dos sofrimentos”, 
esses dois tipos de seguidores não Mahayana não pensam, 
“tomarei a responsabilidade de remover o sofrimento e prover a 
felicidade para todos os seres vivos”. Portanto, precisamos 
desenvolver a resolução de todo o coração que supera todos os 
demais pensamentos corajosos. Não é suficiente pensarmos, 
“se todos os seres pudessem ter felicidade e ser livres dos 
sofrimentos”. Precisamos também assumir com todo o coração 

 
185 A expressão está de acordo com a tradução realizada com base no uso do Dicionário tibetano 
já mencionado, bem como tendo verificado através das traduções do Lamrim Chenmo para o 
português por Tsai e em inglês pela edição de Cutler. 
186 O título em português ficou Caminho Básico à Plena Iluminação, em tradução feita por Plínio 
Marcos Tsai em 2013. Desconheço outra tradução do texto para o português. O original existe 

em tibetano sob o nome de བྱན་ཆུབ་ གཟུན་ ལམ་, e em mandarim 基道次第 (Jī Dàocìdì). 
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a responsabilidade de produzir, desenvolver e realizar isso por 
nós mesmos. 

 

 Os argumentos trazidos por Je Tsongkhapa são importantes para analisar 

que a geração de compaixão, mahākaruṇā, e amor-bondade, mahāmaitrī, não 

são o suficiente para resolver os problemas de cunho ético, social. São 

importantes ao praticante, como antídotos e como caminho para os resultados a 

serem experienciados para si mesmos, por isso Tsongkhapa fala que os ouvintes, 

śrāvakas, bem como os praticantes que não possuem um sistema religioso 

específico, mas praticam e cultivam as quatro imensuráveis, os pratyekabuddhas, 

desenvolvem essas motivações para si, mas não assumem a responsabilidade 

de buscar isso aos outros.  

 Sem essa determinação não é possível se manter como um bodhisattva. 

Mas por quê? Porque a característica do caminho de alguém que busca o 

despertar para beneficiar aos outros é manter-se determinado, cultivando a 

bodhicitta, e para que exista essa bodhicitta é imprescindível a responsabilidade 

universal. 

 Lama Je Tsongkhapa traz os argumentos utilizados por Kamalaśīla, um 

importante mestre budista, em sua obra Bhāvanā-krama, sobre a importância da 

responsabilidade universal (2021, p. 117): 

 
Quando você tiver comprometido a si mesmo a ser um guia para 
todos os seres vivos por condicionar a si mesmo na mahākaruṇā, 
você gerará sem esforço a bodhicitta, que tem a natureza da 
aspiração à insuperável e perfeita iluminação. 

 

 Apesar de não aparecer de forma extensa as explicações sobre a 

responsabilidade universal, Je Tsongkhapa dá grande importância a essa 

determinação, a ponto de colocar que sem isso não há como gerar nem manter 

a bodhicitta. E sem bodhicitta o praticante ou adepto não é um bodhisattva, ainda 

que estude os textos do cânone Mahāyāna.  

 Porém, como veremos no próximo capítulo, quase nada é mencionado 

sobre o tema na atualidade, com exceção da grande ênfase dada pelo XIV Dalai 

Lama. 
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2.3.3 Responsabilidade Universal nos textos do Dalai Lama 

  

Em seu Ética para um Novo Milênio, o Dalai Lama afirma o seguinte (2000, 

p. 177): 

 
Desenvolver uma noção de responsabilidade universal – da 
dimensão universal de cada um de nossos atos e do igual direito 
de todos os outros à felicidade – é desenvolver uma disposição 
de espírito na qual preferimos aproveitar qualquer oportunidade 
de beneficiar os outros do que apenas cuidar de nossos restritos 
interesses pessoais. E apesar de sermos apenas capazes de 
nos preocuparmos com o que está fora do nosso alcance, 
aceitamos isso como parte das limitações da vida e nos 
concentramos em fazer o que podemos. 

 

 Além disso, o Dalai Lama trata do assunto desde seu primeiro discurso no 

Ocidente187, em sua primeira visita, em 1973 (2000, p. 185). De lá para cá o 

descrédito e descaso para com sua exposição sobre o tema vem diminuindo, de 

tal sorte que nos mais recentes anos suas obras refletem a necessidade dessa 

responsabilidade universal em caráter de urgência, chamando ao diálogo nas 

esferas política, religiosa e ética, bem como sob o tema da economia, de maneira 

a tentar tratar do tema de uma economia compassiva e solidária188. 

 Ainda sobre a responsabilidade universal, ele destaca em sua obra 

Universal Responsibility and The Good Heart (1995, p. 13): 

 
A menos que desenvolvamos um senso de responsabilidade 
universal, que é ter um bom coração – que mantém o mesmo 
sentimento pelos sofrimentos dos outros e o nosso próprio – é 
difícil alcançar a felicidade humana e a paz mundial.189 

 

 
187  São muitos os discursos, palestras, aulas e obras em que o Dalai Lama fala sobre a 
responsabilidade universal. Em algumas ele apenas menciona o termo, em outras há maior 
ênfase na explicação, entretanto, seria impossível esgotar e referenciar todos esses discursos e 
elementos em seus textos. 
188 Há muitas obras do Dalai Lama que tratam do tema da responsabilidade universal de maneira 
não central, mas que se aplicam a outras áreas que não apenas a ética e moral. Com relação a 
um diálogo entre áreas variadas, vide: LAMA, Dalai e OUAKI, Fabian. Imagine All The People: 
The Dalai Lama on Money, Politics and Life as it Could Be. Somerville: Wisdom Publications, 
1999. Mais recentemente há um livro que também discute a economia, vide: RICARD, Matthieu. 
SINGER, Tania. Caring Economics: Conversations on Altruism and Compassion, Between 
Scientists, Economists, and the Dalai Lama. New York: Picador, 2015. 
189  “Unless we have a sense of universal responsibility, the same feeling for other people´s 
suffering that we feel for our own suffering, in other words a good heart, it is difficult to achieve 
human happiness and world peace”. 
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 Esse sentimento gerado por nos colocarmos no lugar do outro é fruto do 

treinamento nos métodos para gerar a bodhicitta, como mencionado 

anteriormente, especialmente o segundo método, o de trocar eu por outros. Com 

isso, a determinação ou intenção de assumir a responsabilidade por todos os 

seres se torna um guia, de tal maneira que direciona na tomada de decisões, e 

que por sua vez impacta diretamente nas relações próximas e por conseguinte 

em toda a cadeia de relações. 

Nesse mesmo texto, o Dalai Lama traz algumas contribuições para 

entender a importância da responsabilidade universal em nosso tempo, 

especialmente no tocante à sobrevivência da humanidade (1995, p. 104): 

 
É do nosso interesse criar um mundo de amor, justiça e 
igualdade, pois sem um senso de responsabilidade universal 
baseado na moralidade, nossa existência e sobrevivência estão 
em um perigoso precipício.190 

 

 No livro Beyond Religion o Dalai Lama utiliza o termo “global responsibility” 

como sinônimo de responsabilidade universal (2011, p. 84 e 85): 

 
Nesta era de globalização, chegou a hora de reconhecermos 
que nossas vidas estão profundamente interconectadas e de 
reconhecermos que nosso comportamento tem uma dimensão 
global. Quando fizermos isso, veremos que nossos próprios 
interesses são mais bem atendidos pelo que serve ao melhor 
interesse da comunidade humana mais ampla. (...) Para que 
nossa abordagem da ética seja realmente significativa, devemos, 
é claro, nos preocupar com o mundo. Isso é o que quero dizer 
com o princípio da responsabilidade global (…).191 

 

O termo responsabilidade global é algo utilizado especificamente na obra 

Beyond Religion, voltando o Dalai Lama a utilizar responsabilidade universal 

após essa obra e em todos os demais discursos. Porém, é possível compreender 

a importância que ele coloca em cima desse conceito, tanto para as práticas 

individuais de trocar o eu por outros, quanto para a coletividade, por meio da 

valorização de princípios humanizadores e que, por essa razão, buscam 

 
190  “It is in our own interest to create a world of love, justice and equality, for without a sense of 
universal responsibility based on morality, our existence and survival is at a perilous precipice”. 
191 “In this age of globalization, the time has come for us to acknowledge that our lives are deeply 
interconnected and to recognize that our behavior has a global dimension. When we do so, we 
will see that our own interests are best served by what is in the best interests of the wider human 
community. (…) For our approach to ethics to be truly meaningful, we must of course care about 
the world. This is what I mean by the principle of global responsibility (…)”. 
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amenizar as graves mazelas provocadas pelo cultivo do individualismo e 

egoísmo do sistema em que vivemos atualmente.  

Como vimos ao longo do Capítulo, para a compreensão do conceito de 

responsabilidade universal foi necessária a exposição dos pressupostos teóricos 

da tradição budista sino-tibetana Geluk, por meio da análise dos termos técnicos, 

bem como implicações, de tal maneira que seja possível com essa base 

compreender o discurso feito pelo XIV Dalai Lama junto à ONU, a sua 

importância, as críticas realizadas por budólogos e a análise do termo 

distinguindo (mas também dialogando) a responsabilidade universal com os 

termos utilizados no Ocidente.  
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CAP. 3 – RESPONSABILIDADE UNIVERSAL, DEFESA DOS 

DIREITOS HUMANOS E A CONSTRUÇÃO DE PONTES 
 

 

“Que eu possa ser o protetor para aqueles sem um, ser o 
guia para todos os que andam pelo caminho, uma ponte, 
um barco e um navio, para todos aqueles que desejam 
atravessar as águas. Que eu seja uma ilha para aqueles 
que procuram por uma, uma lâmpada para aqueles que 
desejam por luz, uma cama para todos que desejam 
descansar, um servo para todos aqueles que desejam ter 
um servo, uma joia dos desejos, um vaso mágico, mantras 
poderosos e remédios excelentes, a árvore dos desejos e 
um boi da abundância para o mundo.”  
Paṇḍita Śāntideva, Bodhisattvacaryāvatāra, Capítulo 3 

 

 

 

 Vimos no Capítulo anterior os pressupostos teóricos para a compreensão 

do conceito de responsabilidade universal, como trabalhado pela tradição sino-

tibetana Geluk, de Lama Je Tsongkhapa até os ensinamentos do XIV Dalai Lama.  

O Capítulo 3 é estruturado em cinco tópicos, começando pela retomada 

do tema trabalhado no Capítulo anterior sobre a imparcialidade na ideia de 

equanimidade, para depois tratar do discurso feito pelo XIV Dalai Lama em Viena 

e a reação dos budólogos com esse discurso. Em seguida veremos rapidamente 

os principais pontos acerca dos Direitos Humanos, para poder então fazer a 

análise comparativa entre o conceito de responsabilidade universal e os 

conceitos trabalhados por alguns pensadores da tradição judaico-cristã, como 

Arendt e Jonas, bem como do pensador brasileiro Sung.  

Após a exposição e análise comparativa dos conceitos faremos as 

conclusões do capítulo.  

Então, o objetivo do capítulo é, compreender o contexto e alcance do 

conceito de responsabilidade universal trazido pelo XIV Dalai Lama em seu 

discurso (que pode ser encontrado também em outros discursos e ensinamentos) 

e a sua relação com o conceito de Direitos Humanos, bem como a possibilidade 

e limites de compreensão desse conceito em relação com outros conceitos 
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trabalhados na tradição judaico-cristã, sem fazer uma mera transposição de 

vocábulos ou extrapolar os limites e contextos de cada pensamento – como o 

método isogético de Tuck e de afinidade eletiva de Löwy nos trazem.  

 

 

 

3.1 – O Discurso do XIV Dalai Lama, o debate entre budólogos e a 

responsabilidade universal 

 

Nesse tópico veremos primeiramente o contexto histórico de mundo e do 

Dalai Lama no período em que o seu discurso sobre Direitos Humanos fora 

proferido. Na sequência chegaremos aos trechos de maior destaque desse 

discurso, sendo que a íntegra em língua inglesa constará como Anexo, e 

traremos algumas das críticas elaboradas por budólogos acerca do discurso. 

Para finalizar o tópico traremos os possíveis motivos pelos quais a 

responsabilidade universal não fora identificada por esses budólogos e por qual 

razão até o presente momento esse conceito não fora levado em consideração 

pelos estudiosos do Budismo nos países eurocêntricos.  

 

 

3.1.1 – Equanimidade, imparcialidade e responsabilidade universal 

 Como vimos no tópico específico sobre as quatro imensuráveis e também 

no método de sete causas e efeitos, descritos no Capítulo anterior, há 

importância para a tradição budista, tanto para a Theravāda, quanto para a 

Mahāyāna do desenvolvimento da equanimidade. Como estamos no recorte da 

tradição Mahāyāna, utilizaremos o termo utilizado que é upekṣā para nos 

referirmos à equanimidade. 

 A equanimidade tal como apresentada no tópico 2.3.3.1 leva a enxergar 

e se relacionar com os seres de maneira que não seja afetada nem pelo apego 

fixado a uns e desprezo por outros, nem mesmo uma neutralidade da indiferença. 

Então, é importante ter em mente que a imparcialidade presente na 

equanimidade ou mesmo a noção de uma visão igualitária de todos os seres 

implica na questão de enxergá-los tal como realmente são, sem os filtros e véus 
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da ignorância distorciva, avidyā, apego fixado, upādāna e, ódio-ressentimento, 

dveṣa.  

Essa imparcialidade não se trata de frieza, uma vez que ela é base para 

que a compaixão, mahākaruṇā, e amor-bondade, mahāmaitrī, possam ser 

desenvolvidas corretamente. A ausência da percepção da igualdade - entendida 

como um princípio valorativo fundamental, sem o qual as relações sociais correm 

risco de transpor a escala hierárquica da esfera das funções como critério de 

classificação valorativa, incorrendo em desumanização - leva a muitos 

problemas sociais, como os extremos da perseguição e aversão aos pobres, 

bem como à exaltação dos ricos, ao se aliar a grupos de extermínio ou de ações 

que provoquem sofrimentos coletivos, entre outros tantos. 

A ideia de separar pessoas em grupos e rotulá-los pode originalmente ser 

neutra, apenas como forma de organização, entretanto, ao colocar escala de 

valores, preferências, o que passa a ocorrer é uma aproximação com as três 

raízes aflitivas, tri-akuśala-mūla, e suas combinações, gerando os problemas 

enfrentados. 

Por essa razão é fundamental para a tradição Mahāyāna, especialmente 

a Geluk, da qual o XIV Dalai Lama é expoente, que haja um movimento de ver 

todos os seres humanos como pertencentes à mesma grande família, de forma 

a não segregar por razões de categorizações192. 

A ideia presente nos Direitos Humanos, ao colocar que todos os seres 

humanos têm dignidade, fruto da inspiração filosófica e ética presente no 

Cristianismo, e em pensadores como Immanuel Kant, entre outros pensadores 

ao longo das eras, é uma tentativa cristã de colocar a igualdade entre homens, 

por força da Criação. 

No caso budista, todos os seres dotados de senciência, ou seja, 

constituídos de cinco agregados193, devem ser igualmente considerados – não 

 
192 O XIV Dalai Lama frequentemente utiliza essas expressões para tentar trazer consciência às 
pessoas acerca da importância da tolerância e diálogo inter-religioso, bem como preservação do 
meio ambiente e soluções pacíficas de conflitos nacionais e internacionais. Tais falas podem ser 
encontradas em seu site e através de suas contas de Twitter, Facebook e em seus livros. 
193 Ao mencionarmos seres sencientes, tanto no Capítulo 1 quanto no Capítulo 2, deixamos para 
explicar neste tópico, por conta da importância de entender o alcance da equanimidade para a 
tradição budista, especialmente de nosso recorte, Mahāyāna Geluk. A senciência é caracterizada 
pela existência e funcionamento dos cinco agregados. Os cinco agregados, pañcaskandha, são 
forma física, rūpa, formações, saṃskāra, ideação, saṃjñā, sensações, vedanā, e consciência, 
vijñāna (TSAI, 2019, p. 39 e TSAI, 2018, p. 68, 119, 164 e 170). 
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apenas a predileção pela forma humana. A questão da equanimidade também é 

fundamental para que a visão de interdependência seja corretamente analisada, 

uma vez que não se trata de interdependência apenas entre seres humanos, 

mas todas as formas de vida que se conectam e relacionam à nossa. 

A rede de interdependência pode ser compreendida a partir dos 

elementos trazidos por Tsai (2019, p. 220): 

 
A rede pode ser classificada em dois tipos: a rede de conexões 
interdependentes que compõe o ser senciente é chamada de 
rede dos cinco agregados, enquanto a rede que compõe o 
ambiente onde vivem os seres sencientes, é chamada de rede 
do mundo. A rede de conexões interdependentes do mundo é o 
que garante as condições para a existência dos agregados, do 
meio ambiente, dos elementos que constituem a natureza, do 
planeta, dos sistemas planetários etc., que fazem parte da rede 
geral ou rede do mundo, enquanto a rede dos cinco agregados 
é o que fundamenta e torna possível a senciência e o 
conhecimento de si mesmo, e a partir disso, da rede do mundo, 
portanto, possibilitam as relações em fluxo. 

 

 Para que seja possível gerar grande compaixão e amor-bondade por 

todos os seres sencientes é necessário ter um bom aprofundamento, não apenas 

teórico, mas como a tradição budista Mahāyāna chama, de experiencial através 

dos treinamentos dos dois tipos de meditação, a concentração calma, śamatha 

e a analítica, vipaśyanā, que devem combinadas produzir o resultado da 

concentração meditativa, samādhi194. E o parâmetro de que está ocorrendo o 

desenvolvimento correto se dá através da equanimidade, upekṣā.   

 A imparcialidade presente na upekṣā é uma neutralidade que evita cair 

nos extremos da dveṣa e da upādāna, e que tragicamente leva para uma 

categorização baseada nas preferências individuais, gerando apego aflitivo por 

uns e ódio por outros, e indiferença pelos que não nos trazem nem sensações 

prazerosas nem desprazerosas. 

 A equanimidade então é elemento de reflexão e de mudança do indivíduo, 

e isso impacta na maneira pela qual ele se relaciona e busca zelar pelo coletivo, 

por essa razão, ao ser mencionado sobre a equanimidade em termos de prática 

pessoal de um praticante ou adepto Mahāyāna, em um primeiro momento é algo 

individual, porém, o objetivo é fazer com que esse plano individual não seja 

 
194 Utilizamos os termos segundo a tradução feita por Tsai (2019, p. 76). 
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exclusivo, mas sim aplicado de maneira interdependente com o coletivo, em 

outras palavras, do plano da rede dos cinco agregados à rede do mundo, como 

mencionado anteriormente. 

 A questão da equanimidade também é afetada pela questão do eixo 

direcionador mencionado no Capítulo anterior da leitura “ocidentalizada” do 

Budismo, ao colocar como seu norte a ideia de iluminação, como reforçado por 

Cohen, uma ideia de algo que não demanda esforço nem determinação pessoal, 

mas que vem já pronto e seria fator externo, independente de nossa vontade. 

 Toda a estrutura budista se volta à possibilidade de realizar o completo 

despertar através da noção de bodhi, ou saṃbodhi, de ativamente se mover – 

ainda que isso leve tempos de surgimento e desaparecimento de universos, 

kalpas, como trazido em diversos textos da tradição budista – em prol do 

resultado não apenas para nós mesmos, mas para o benefício de todos os seres. 

Essa estrutura só faz sentido se consideramos como sua base essa proatividade, 

essa busca esforçada que se direciona a um resultado, tendo por modelo o 

Buddha histórico. 

 Se ao contrário, adotamos que é algo obtido de forma externa, alheio à 

nossa vontade e esforço, então mesmo a equanimidade e qualquer dos 

treinamentos de um ser que busca o saṃbodhi se torna fora do contexto 

proposto pelo fundador, o Buddha histórico, diante dos direcionamentos e 

ensinamentos dados ao longo do cânone Mahāyāna (e apesar de o objetivo do 

Theravāda não ser saṃbodhi, há de se reforçar que os textos em pāli trazem a 

necessidade de esforço para se mover diante do objetivo de se tornar um 

realizado, arhat, que é livre das aflições, mas não é um Buddha, desperto 

completo).  

 É esse justamente o dilema que os estudos sobre os conceitos e textos 

budistas se encontram, diante de uma tradição de tradução elaborada com 

agendas político-religiosas intencionais, e que agora traz certos problemas que 

necessariamente precisam ser estudados e superados, para que seja possível 

estudar os textos budistas a partir de suas próprias tradições, com uma tradução 

mais próxima de sua intenção original. 

 Por essa razão é que, alguns dos estudos das escrituras budistas por 

vezes buscam mais um debate de conceitos em um âmbito hermeticamente 
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metafísico, optando por não analisar sob o prisma do campo ético e social dos 

ensinamentos do Buddha. 

 A noção de responsabilidade universal, como vimos no Capítulo anterior 

e continuaremos a ver nesse Capítulo, é pouco estudada pelos budólogos, talvez 

por não ser tão atrativa para discussões como as questões que envolvem 

śūnyatā, o vazio de existência inerente, ou mesmo os debates sobre outros 

termos e conceitos em voga. 

 

 

3.1.2 – Contexto histórico do Dalai Lama e do mundo no período em que 

elaborou o seu discurso 

 O Discurso proferido pelo XIV Dalai Lama à ONU em Viena, em junho de 

1993, se deu diante da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, tendo sido 

a primeira conferência sobre o tema após o final da Guerra Fria195.  

 Alguns anos antes, mais precisamente em 1989, o Prêmio Nobel da Paz 

fora conferido ao Dalai Lama, por suas propostas de solução pacífica de conflitos, 

fundamentadas em tolerância e respeito mútuo196. 

 Além disso, o fim do período de tensões entre União Soviética e os 

Estadunidenses, bem como os aliados de cada bloco, em um período de intensa 

polarização e conflitos, se dera com o fim da União Soviética e dos conflitos no 

ano de 1991. E dois anos após esse fato histórico é que se deu a Conferência, 

com espaço para o discurso do Dalai Lama. 

 Mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial outros conflitos 

internacionais violentos continuaram a ocorrer, especialmente quando tratamos 

do período da Guerra Fria, contrariando as disposições internacionais 

estabelecidas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. 

 
195 Os resultados dessa Conferência foram compilados e tornados na Declaração de Viena e seu 
Programa de Ação, que reforçam a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU e seus 
valores, como pode ser encontrado no sítio de internet do Alto Comissariado da ONU sobre 
Direitos Humanos: https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx (último acesso 
em 10 de dezembro de 2020). 
196 Sobre o Prêmio Nobel, pode ser conferido no próprio site dos organizadores do evento:  
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1989/press-release/ (último acesso em 10 de dezembro 
de 2020). Além do mais, há disponível o discurso elaborado e falado pelo XIV Dalai Lama ao 
receber o Prêmio, em seu sítio de internet: https://www.dalailama.com/messages/acceptance-
speeches/nobel-peace-prize/nobel-peace-prize (último acesso em 10 de dezembro de 2020). 

https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1989/press-release/
https://www.dalailama.com/messages/acceptance-speeches/nobel-peace-prize/nobel-peace-prize
https://www.dalailama.com/messages/acceptance-speeches/nobel-peace-prize/nobel-peace-prize
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 Com o fim da Guerra Fria poderia ocorrer uma nova tentativa de trazer a 

importância dos Direitos Humanos e novas maneiras de resolução de conflitos 

sem ser através do uso de violência, e com esse espírito a Conferência fora 

organizada. 

 Mesmo tendo um fim, os efeitos econômicos, políticos e religiosos podem 

ser sentidos até os dias de hoje, com as tendências de polarização voltando a 

se acirrar e as escaladas de crimes fundamentados nessa polarização. Um dos 

pontos mais polêmicos da polarização é o ato de tornar o “outro” um inimigo, e 

ao se tornar inimigo a sua morte passa a ser um símbolo de vitória, ao invés de 

mais um crime contra a humanidade, em que ambas as partes perderam. 

 Os crimes ocorridos desde a Primeira Guerra e até os mais recentes 

conflitos mundiais chocaram à época e continuam a chocar quando são 

estudados e relembrados, ainda mais considerando o uso de estupro e 

extermínio de cidades e vilarejos, com crianças e idosos, e por essa razão é que 

se faz sempre atual e importante considerar os efeitos da violência e da disputa 

por poder, inclusive para o campo do estudo das religiões197. 

 As ações e pensamento do XIV Dalai Lama vem moldando o nosso tempo 

e inclusive foram objeto de análise à luz da ideia do Bodhisattva enquanto um 

mantenedor da paz, guardião da responsabilidade universal (AGUILAR, 2021, p. 

22 a 34). 

 O discurso do XIV Dalai Lama, como veremos no próximo tópico serve 

como uma admoestação frente às necessidades de nosso tempo e das mazelas 

que, enquanto pessoas humanas, promovemos ao elencar valores não 

compatíveis nem com a sobrevivência da grande família humana nem com a do 

planeta e sua diversidade de formas de vida. 

  

 

 
197 A importância do estudo de contextualização histórica e social são inegáveis para que os 
exemplos dados pelos fundadores de tradições religiosas sejam devidamente compreendidos, 
ainda mais quando suas mensagens e vida são trazidas à atualidade. A fusão de elementos 
religiosos com os discursos de poder e violência acabam por afastar das intenções originárias 
de seus fundadores e geram novos ciclos de violência e intolerância, cujos efeitos acabam sendo 
devastadores. 
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3.1.3 – Direitos Humanos e Responsabilidade Universal  

 O discurso, que foi pronunciado em língua inglesa, traz a importância da 

defesa dos Direitos Humanos sob a perspectiva budista em diálogo com uma 

comunidade internacional, de contexto político-religiosa e cultural cristã198. 

 Os excertos escolhidos reforçam elementos de discursos anteriores e que 

também foram utilizados ao longo dos anos pelo Dalai Lama, razão pela qual 

optamos por esse discurso, o Direitos Humanos e Responsabilidade Universal, 

que consta na obra Buddhism and Human Rights.  

 O Dalai Lama inicia seu discurso da seguinte maneira (KEOWN, 

PREBISH & HUSTED, 1998, p. xvii): 

 

Nosso mundo está se tornando cada vez menor e 
interdependente com o crescimento rápido da população e maior 
contato entre pessoas e governos. Desse modo, é importante 
reavaliar os direitos e responsabilidades de indivíduos, pessoas 
e nações em relação umas às outras e ao planeta como um 

todo.199 
 

 Com os acontecimentos das últimas décadas cada vez mais as relações 

entre pessoas e nações é mais estreita, diminuindo fronteiras e limites, 

aumentando as discussões e tensões entre as noções de responsabilidade e 

cuidado para com o outro. São desafios inclusive quando pensamos as relações 

entre economia, política e nacionalidades, ainda mais ao considerar os conflitos 

sociais que levam a um maior número de refugiados que se deslocam a outros 

países em busca de sobrevivência e vida melhor. 

 Nos últimos anos há um crescimento de movimentos nacionalistas aliados 

a setores econômicos neoliberais, bem como a grupos tradicionalistas, o que 

trouxe maior intensidade nos debates contrários aos Direitos Humanos, 

especialmente quando tratam de direitos coletivos e direitos dos ‘não 

consumidores’, como a justiça social, como trabalhado por Sung (2018, p. 50): 

 
Com a negação dos direitos fundamentais inalienáveis de seres 
humanos, o neoliberalismo faz do mercado a única lógica para 

 
198 O discurso estará para consulta na íntegra, na parte de anexos, sendo traduzidos apenas 
alguns excertos que serão utilizados no presente tópico. 
199  “Our world is becoming smaller and ever more interdependent with the rapid growth in 
population and increasing contact between people and governments. In this light, it is important 
to reassess the rights and responsibilities of individuals, peoples and nations in relation to each 
other and to the planet as a whole”. 
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organizar a vida na sociedade e da justiça do mercado o 
princípio ético dominante.   Assim, a luta de setores das igrejas 
cristãs, grupos de outras religiões e de pessoas sem religião pela 
justiça social, em nome do valor “sagrado” da vida humana, é 
interpretado pela ideologia dominante da “justiça de mercado” 
como roubo, como injustiça cometida contra os ricos, que com 
mérito e eficiência receberam a sua riqueza das mãos do 
mercado. Isto é, com a vitória da “justiça de mercado”, o 
problema não é só o enfraquecimento da noção de justiça social, 
mas a sua inversão em injustiça e roubo. 

 

 Além disso, o Dalai Lama trata de outras questões importantes, trazendo 

o papel crucial do desenvolvimento do amor-bondade e da compaixão, 

mahāmaitrī e mahākaruṇā, como chave para a sobrevivência humana em um 

mundo de maior paz, ou seja, menor irritabilidade bélica e de conflitos tanto com 

relação à rede interdependente individual quanto a do mundo, como podemos 

ver seus argumentos (KEOWN, PREBISH & HUSTED, 1998, p. xviii): 

 
A chave para criar um mundo melhor e mais pacífico é o 
desenvolvimento do amor-bondade e compaixão pelos outros. 
Isso naturalmente significa que devemos desenvolver a 
preocupação pelos nossos irmãos e irmãs que são menos 
afortunados que nós. Nesse sentido, as organizações não 
governamentais têm um papel fundamental. Você não apenas 
gera atenção à necessidade de respeitar os direitos de todos os 
seres humanos, mas também dá às vítimas de violações de 
direitos humanos esperança por um futuro melhor.200 

  

 Ainda, reforça o aspecto de que os Direitos Humanos devem ser algo 

concretizado pela sociedade humana, seja ela dividida em nações, grupos ou 

outras formas de organização, não devendo apenas permanecer como um ideal, 

como aspecto de princípios que não são aplicados (KEOWN, PREBISH & 

HUSTED, 1998, p. xviii)201. 

 Com a percepção de que os Direitos Humanos devem passar de 

princípios para elementos da prática social, o Dalai Lama passa a traçar a 

possibilidade de mudança pelas lentes da esperança diante do crescimento de 

 
200  ““The key to creating a better and more peaceful world is the development of love and 
compassion for others. This naturally means we must develop concern for our brothers and sisters 
who are less fortunate than we are. In this respect, the non-governmental organizations have a 
key role to play. You not only create awareness for the need to respect the rights of all human 
beings, but also give the victims of human rights violations hope for a better future”. 
201 O trecho que traz essa reflexão é o seguinte: “Respect for fundamental human rights should 
not remain an ideal to be achieved but a requisite foundation for every human society”. 
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uma maior consciência e preocupação pelo próximo, o ‘outro’ (KEOWN, 

PREBISH & HUSTED, 1998, p. xix): 

 

Há uma crescente consciência acerca das responsabilidades 
das pessoas umas para com as outras e para com o planeta que 
compartilhamos. Isso é encorajador, embora ainda tanto 
sofrimento continue a ser infligido, fundamentando no machismo, 
racismo, fundamentalismo religioso, ideologias e história. Uma 
nova esperança surge para os oprimidos e pessoas de todos os 
lugares estão demonstrando vontade de defender os direitos e 
liberdades de seus irmãos humanos.202 

 

 A defesa dos Direitos Humanos está diretamente ligada ao senso de 

responsabilidade universal, que por sua vez se relaciona com o desenvolvimento 

da bodhicitta (sendo o último passo para a geração da intenção pelo completo 

despertar), razão pela qual se torna contraditório defender o benefício de todos 

os seres sencientes e ao mesmo tempo manter a desigualdade econômico-

social, como frisado (KEOWN, PREBISH & HUSTED, 1998, p. xix): 

 
Se somos sérios em nosso compromisso aos princípios 
fundamentais de equanimidade, princípios que, creio eu, se 
encontram no coração do conceito de direitos humanos, a 
disparidade econômica dos dias atuais não podem mais ser 
ignoradas. Não é o suficiente apenas dizer que todos os seres 
humanos devem gozar de igual dignidade. Isso deve ser 
traduzido em ação. Temos a responsabilidade de encontrar 
maneiras de alcançar uma distribuição mais equitativa dos 

recursos mundiais.203 
  

Com isso, o Dalai Lama pontua a necessidade de diálogo entre diferentes 

visões religiosas e políticas em prol do bem-estar comum, por ser uma questão 

de sobrevivência, mas é necessário o esforço para que se torne realidade e não 

apenas palavras ao vento. 

 
202 “There is a growing awareness of peoples' responsibilities to each other and to the planet we 
share. This is encouraging even though so much suffering continues to be inflicted based on 
chauvinism, race, religion, ideology and history. A new hope is emerging for the downtrodden, 
and people everywhere are displaying a willingness to champion and defend the rights and 
freedoms of their fellow human beings”. 
203 “If we are serious in our commitment to the fundamental principles of equality, principles which, 
I believe, lie at the heart of the concept of human rights, today's economic disparity can no longer 
be ignored. It is not enough to merely state that all human beings must enjoy equal dignity. This 
must be translated into action. We have a responsibility to find ways to achieve a more equitable 
distribution of world's resource” 
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 A responsabilidade à qual se refere no trecho é justamente a 

responsabilidade universal, podendo ser percebida por conta do contexto de sua 

argumentação e elementos caracterizadores, que vimos ao longo do Capítulo 2. 

 O próximo trecho traz o seguinte (KEOWN, PREBISH & HUSTED, 1998, 

p. xx): 

 
À medida que nos aproximamos do final do século XX, 
descobrimos que o mundo está se tornando uma [única] 
comunidade. Estamos sendo unidos pelos graves problemas de 
superpopulação, escassez de recursos naturais e uma crise 
ambiental que ameaça a própria base de nossa existência neste 
planeta. Direitos humanos, proteção ambiental e grande 
igualdade social e econômica estão todas interligadas. Acredito 
que, para enfrentar os desafios do nosso tempo, o ser humano 
terá que desenvolver um maior senso de responsabilidade 
universal. Cada um de nós deve aprender a trabalhar não 
apenas para si mesmo, sua própria família ou nação, mas para 
o benefício de toda a humanidade. A responsabilidade universal 
é a chave para a sobrevivência humana. É a melhor base para 
a paz mundial.204 

 

 Os temas da desigualdade social, da escassez de recursos e os graves 

danos ambientais provocados pela ação humana já eram urgentes em 1993, mas 

parece que ainda no tempo em que vivemos há uma dificuldade de fazer com 

que essas discussões prosperem. 

 A responsabilidade universal, སི་སེམས་ (spyi sems) é não apenas a chave 

para a sobrevivência humana (bem como a de todos os seres e meio ambiente) 

mas também a base fundamental para que se alcance a paz mundial. Com isso 

o Dalai Lama afirma que nossas metas devem ser buscar não apenas o nosso 

próprio bem-estar e uma falsa sensação de felicidade individualista, mas sim 

“trocar o eu por outros”, gerando o senso de urgência de fazer algo por todos os 

 
204 “As we approach the end of the Twentieth Century, we find that the world is becoming one 
community. We are being drawn together by the grave problems of over population, dwindling 
natural resources, and an environmental crisis that threaten the very foundation of our existence 
on this planet. Human rights, environmental protection and great social and economic equality 
are all interrelated. I believe that to meet the challenges of our times, human beings will have to 
develop a greater sense of universal responsibility. Each of us must learn to work not just for one 
self, one's own family or one's nation, but for the benefit of all humankind. Universal responsibility 
is the key to human survival. It is the best foundation for world peace.” 
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seres, que é a responsabilidade universal, gerando a bodhicitta aspirativa205 em 

um primeiro momento para depois gerar a bodhicitta engajada206. 

 Sobre essa dificuldade o Dalai Lama traz o seguinte argumento (KEOWN, 

PREBISH & HUSTED, 1998, p. xx): 

 
Acredito que um dos principais fatores que nos impedem de 
avaliar plenamente nossa interdependência é nossa ênfase 
indevida no desenvolvimento material. Ficamos tão absortos 
nessa busca que, sem saber, negligenciamos as qualidades 
mais básicas de compaixão, cuidado e cooperação. Quando não 
conhecemos alguém ou não nos sentimos ligados a um indivíduo 
ou grupo, tendemos a ignorar suas necessidades. No entanto, o 
desenvolvimento da sociedade humana requer que as pessoas 
ajudem umas às outras.207 

  

Esse compromisso de ajuda mútua entre as pessoas é fundamental, e é 

uma premissa presente em quase todos os sistemas religiosos no mundo, bem 

como nos alicerces fundantes das sociedades tal como as conhecemos através 

de seus documentos legais constitucionais. 

 O Dalai Lama então afirma (KEOWN, PREBISH & HUSTED, 1998, p. xx 

e xxi): 

 
Eu, por exemplo, acredito fortemente que indivíduos podem 
fazer a diferença na sociedade. Cada indivíduo tem a 
responsabilidade de ajudar mais a nossa família global na 
direção certa e cada um de nós deve assumir essa 
responsabilidade. Como monge budista, tento desenvolver 
compaixão dentro de mim, não apenas como uma prática 
religiosa, mas também em um nível humano. Para me encorajar 
nessa atitude altruísta, às vezes acho útil imaginar-me em pé 
como um único indivíduo de um lado, enfrentando uma enorme 
reunião de todos os outros seres humanos do outro lado. Então 
eu me pergunto: 'Quais interesses são mais importantes?' Para 
mim, é bastante claro que, por mais importante que eu possa me 

 
205 Bodhicitta aspirativa é a aspiração, intenção de gerar a bodhicitta. É o primeiro passo para 
poder mais à frente gerar o segundo tipo de bodhicitta, a engajada. O termo em sânscrito é 
praṇidhāna-bodhicitta e em tibetano སོན་སེམས་ (smon sems).  
206 Bodhicitta engajada é a bodhicitta em prática, em ação. Não é uma bodhicitta separada da 
bodhicitta aspirativa, mas é a sua transformação de intenção em ação. O termo em sânscrito é 
bodhicitta-vatāra e em tibetano འཇུག་སེམས་ (‘jug sems). 
207  “I believe that one of the principal factors that hinder us from fully appreciating our 
interdependence is our undue emphasis on material development. We have become so 
engrossed in its pursuit that, unknowingly, we have neglected the most basic qualities of 
compassion, caring and cooperation. When we do not know someone or do not feel connected 
to an individual or group, we tend to overlook their needs. Yet, the development of human society 
requires that people help each other.” 
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sentir, sou apenas um indivíduo, enquanto os outros são infinitos 
em número e importância. Obrigado.208 

 

Para finalizar o discurso, o Dalai Lama traz a questão de que o 

compromisso para com a resolução da responsabilidade universal não é ‘de cima 

para baixo’, mas sim assumida por cada indivíduo. E cada indivíduo, por sua vez, 

inspira outros a também irem na mesma caminhada e direção, ao invés de 

esperar que outros façam. 

Nesse discurso é possível observar a importância do conceito de 

responsabilidade universal como chave para a leitura dos Direitos Humanos a 

partir de uma visão da tradição budista Mahāyāna Geluk, pelas lentes do XIV 

Dalai Lama. 

A ênfase na equanimidade, na compaixão e na responsabilidade universal 

se dá pelo conceito de bodhicitta, visto anteriormente no Capítulo 2, e que norteia 

todo o pensamento do XIV Dalai Lama. 

 Esse não fora o único discurso do Dalai Lama sobre a importância da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Em 1998 ele escreveu um 

texto sobre o tema na comemoração dos cinquenta anos da DUDH209, com teor 

similar ao utilizado aqui como base para a discussão. Desde o seu primeiro 

discurso sobre o tema até os mais recentes a base fundamental de seus 

argumentos permanece igual:  a responsabilidade universal, སི་སེམས་ (spyi sems), 

que leva à geração e efetivação da bodhicitta, ou desejo pelo completo despertar.  

 Especificamente sobre os Direitos Humanos, veremos logo no tópico 3.3, 

e por essa razão não teceremos maiores comentários sobre esse tema. 

 

 

 
208 “I, for one, strongly believe that individuals can make a difference in society. Every individual 
has a responsibility to help more our global family in the right direction and we must each assume 
that responsibility. As a Buddhist monk, I try to develop compassion within myself, not simply as 
a religious practice, but on a human level as well. To encourage myself in this altruistic attitude, I 
sometimes find it helpful to imagine myself standing as a single individual on one side, facing a 
huge gathering of all other human beings on the other side. Then I ask myself, 'Whose interests 
are more important?' To me it is quite clear that however important I may feel I am, I am just one 
individual while others are infinite in number and importance. Thank you.” 
209 Esse texto comemorativo pode ser encontrado em seu sítio de internet, que mantém um bom 
repositório de discursos, mensagens e textos ao longo de sua vida, em língua inglesa, mas é 
possível também acessá-los em língua tibetana, vide: www.dalailama.com/messages  

http://www.dalailama.com/messages
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3.1.4 – Keown, Buddhism and Human Rights e as críticas ao discurso do 

Dalai Lama 

A obra Buddhism and Human Rights, resultado dos esforços de Keown, 

Prebish e Husted, é uma compilação de argumentos de diferentes autores 

acerca da declaração do Dalai Lama em seu discurso junto à ONU. 

São dez pesquisadores que contribuem com seus conhecimentos da 

Budologia e como entendem a questão dos Direitos Humanos no mundo das 

tradições budistas. 

Enquanto para alguns autores como o próprio Keown, Strain, 

Hongladarom, Inada e Garfield, há possibilidade de se pensar os Direitos 

Humanos sob bases budistas. Dentre esses, alguns trabalharão no sentido de 

que é algo a ser pensado a partir de agora, e outros que trazem elementos para 

considerar que já se encontram regras ou preceitos que ensejariam em 

protótipos de normas sociais, enquanto outros não entendem assim210. 

Há ainda posicionamento como os de Ihara e Junger que trazem que não 

há de se falar em Direitos Humanos em um contexto budista, e o fazem sob 

algumas premissas – no caso de Junger a sua análise se foca apenas nos 

direitos e garantias individuais, não fazendo menção alguma aos direitos sociais 

ou direitos coletivos (p. 53 a 96). 

É importante considerar que dentre os autores de textos que compõe a 

obra, sem dúvidas um dos nomes de maior peso é o de Keown, e por essa razão 

voltaremos a nossa análise a seus argumentos. 

Selecionamos algumas críticas elaboradas por Keown211, sobre a questão 

de Direitos Humanos e Budismo, e as suas posições sobre o discurso do XIV 

Dalai Lama junto à ONU.  

Keown traz três importantes pontos para reflexão sobre se existem 

Direitos Humanos nas tradições budistas, o conceito de direitos, o de direitos 

humanos e a questão de como esses direitos humanos estariam fundamentados 

nas doutrinas budistas (1998, p. 16). 

 
210  Os autores mencionados apresentam argumentos complexos e bastante importantes, 
entretanto não mencionam sobre a responsabilidade universal em nenhum de seus argumentos. 
Por não ser o objetivo do presente tratar da obra e do posicionamento de cada pesquisador que 
compôs a obra é que serão apresentados apenas de maneira breve. 
211 Damien Keown é um budólogo, que pesquisa no campo da bioética budista, sendo professor 
no Departamento de História da Universidade de Londres. 
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A primeira crítica feita por Keown está relacionada a uma suposta 

ausência de uma palavra em sânscrito ou pāli que possua as dimensões de 

“direito” como algo passível de ser detido ou sustentado por um indivíduo – o 

sujeito de direitos (1998, p. 20):  

 
Parece, portanto, que tanto o sentido objetivo ("direto") quanto o 
sentido moral metafórico ("retidão") da palavra "direito" referido 
anteriormente ocorrem tanto nas línguas budistas como nas 
ocidentais. Apesar de uma etimologia indo-europeia comum, 
entretanto, não há nenhuma palavra em sânscrito ou pāli que 
transmita a ideia de um "direito" ou "direitos", entendidos como 
uma titularidade subjetiva.212 

 

De maneira a melhor compreender se esse argumento é seguro de ser 

assumido como válido, é importante analisar o termo ‘direito’ ou ‘direitos’ tanto 

no sânscrito quanto no pali, uma vez que o próprio Keown afirma não existir. A 

palavra dharma ou dhamma se refere em um de seus sentidos à palavra “direito” 

ou ainda, “lei”, “retidão”, “virtude” entre outras213, assim como em língua chinesa 

a palavra utilizada para traduzir dharma é 法(fà), que também guarda esse 

sentido. E isso sob uma perspectiva tanto individual quanto coletiva, ou seja, o 

pensamento budista traz a noção de interdependência como fundamental para 

as relações tanto em escopo pessoal do indivíduo e suas relações, quanto 

coletivo. 

Keown acaba por reconhecer que uma das possibilidades da palavra 

dharma seja essa, porém, descarta a possibilidade de seu uso para afirmar um 

caráter da noção de direito enquanto algo que um indivíduo possa reivindicar 

para si (1998, p. 20 e 21). 

Continuando o questionamento de tal argumento de Keown, a ideia de um 

direito enquanto titularidade subjetiva também está presente quando falamos de 

dharma. A ideia de uma retidão voltada à moralidade faz relação diretamente 

com o indivíduo.  

 
212 “It would therefore appear that both objective sense (“straight”) and the metaphorical moral 
sense ("rectitude") of the word "right" referred to earlier occur in Buddhist as well as Western 
languages. Despite a common Indo-European etymology, however, there is no word in Sanskrit 
or Pali which conveys the idea of a "right" or "rights," understood as a subjective entitlement.” 
213 É possível encontrar mais de trinta significados para a palavra dharma ou dhamma, entre os 
quais podem ser encontrados os listados e ainda outros mais. Vide Dicionário de Sânscrito-Inglês 
Monier-Williams, e Dicionário Páli-Inglês da Páli Text Society, p. 766. 
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Bobbio, em seu Dicionário de Política, traz uma análise fundamental sobre 

os níveis de compreensão do vocábulo “direito”. A palavra direito pode ensejar 

em inúmeros significados, sendo necessário explicar que há importância de 

especificar qual sentido e qual contexto usamos a palavra.  

No caso de Bobbio, a sua explicação estará de acordo com a análise 

jurídico-política do termo, trazendo então a definição inicial como (1998, p. 349):  

 

[...] conjunto de normas de conduta e de organização, 
constituindo uma unidade e tendo por conteúdo a 
regulamentação das relações fundamentais para a convivência 
e sobrevivência do grupo social, tais como as relações familiares, 
as relações econômicas, as relações superiores do poder, 
também chamadas de relações políticas, e ainda a 
regulamentação dos modos e das formas através das quais o 
grupo social reage à violação das normas de primeiro grau ou a 
institucionalização da sanção.  

 

Para Bobbio, nesse contexto de compreensão da teoria do Estado ou 

relações entre pessoas humanas e Estado, direito é um conjunto de normas que 

é hierarquicamente superior tanto ao Estado quanto às pessoas de determinado 

espaço geográfico. 

É tarefa bastante complexa tentar definir direito, ainda mais porque além 

das múltiplas possibilidades, temos a questão de que direito está intimamente 

ligada à noção de justiça, de retidão. Ainda mais no âmbito das Ciências da 

Religião a noção de justiça também comporta a sua relação com a religião, com 

o que é considerado correto segundo uma formulação religiosa214. 

Porém, é comum na tradição ocidental, por assim dizer, tentar destacar 

que o desenvolvimento jurídico ou das noções de garantias individuais é 

inigualável com as demais. Parece ser uma continuação da insegurança dos 

primeiros tradutores e pesquisadores dos países asiáticos e orientais, em buscar 

encontrar uma superioridade da própria cultura judaico-cristã face às demais. 

Não é possível negar as particularidades de cada sistema, entretanto, em 

termos de organização social é muito difícil imaginar um agrupamento de 

pessoas que não tivessem qualquer “direito”. 

 
214 Por não ser objetivo aprofundar as questões do pensamento grego e romano no conceito de 
direito nos limitamos a expor alguns argumentos. Para ler mais sobre o tema, vide: DE FARIA, 
Maria do Carmo B. Direito e Ética, São Paulo: Paulus, 2017, p. 46 a 55. 
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Então é necessário pensar se algo que é um direito em determinada 

cultura, segundo sua influência religiosa, seria também entendido como direito 

em outras. Se considerarmos de maneira categórica que o outro é algo 

totalmente diferente, então dificilmente podemos entender direito como algo que 

possa ter relevância internacional comum, o que esvaziaria o sentido de leis 

internacionais que promovam direitos e garantias fundamentais comuns. 

No caso das tradições budistas há o código ético-normativo Vinaya215, no 

qual os monges e monjas recitam, memorizam e vivem as regras ali, que lhes 

servem tanto de garantias quanto de obrigações. O mesmo vale para os códigos 

morais e ético do Bodhisattva, ou ser que busca o completo despertar.  

Esses códigos serviram de grande influência para a estratégia política e 

governamental de Aśoka, que conferiu status institucional às regras éticas 

budistas, com aplicação por todo o território conquistado216.   

Os cânones budistas, Mahāyāna e Theravāda, são extensos e por existir 

pouca tradução disponível é que muitas assertivas são feitas no sentido de negar 

a existência de algo que seja considerado um direito subjetivo. Além da escassez 

de material em línguas ocidentais, há uma análise das tradições asiáticas sob 

um olhar ‘colonizador’ ou ‘protestante’, como criticado por Schopen (1997, p. 12 

e 13), inclusive no tocante à análise dos termos e das teorias budistas por 

pesquisadores no ocidentais.  

Há interesse no estudo dos textos budistas, mas a partir de uma 

“imparcialidade” científica questionável, uma vez que ao tentar analisar outra 

tradição a partir das preconcepções do “Ocidente”, bem como das lentes judaico-

cristãs se torna tarefa hercúlea compreender os referenciais sem desvios ou 

erros. Já há dificuldade em navegar os ensinamentos budistas estando dentro 

de uma tradição, pois é necessário aprender referenciais novos, ou pelo menos 

aprender formas de lógica que não as que estamos habituados, fora dos 

parâmetros que fundamentamos toda a estrutura de percepção da realidade. 

 
215 É importante mencionar que não há um único código normativo Vinaya, pois as escolas e 
diferentes tradições budistas buscaram adaptar às suas realidades e cânones textuais. No 
Capítulo 1 foram mencionadas as escolas mais antigas de que se tem registro, que produziram 
as adaptações de seus códigos monásticos. Entretanto, todas as variações dos códigos buscam 
justamente estabelecer as obrigações e direitos tanto de cada indivíduo quanto do coletivo.  
216 O Império de Aśoka é importante de ser estudado para compreender as bases budistas da 
sua política. Uma breve exposição sobre o tema foi tópico do Capítulo 1. 
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Em uma analogia, essa dificuldade com os textos e referenciais das 

tradições budistas também existem quando falamos de Cristianismo, dentro do 

estudo das inúmeras teologias cristãs. Para compreendê-las é necessário 

dedicar tempo e cultivo, da mesma forma que com o estudo das tradições 

budistas. 

 E justamente por esses elementos é que a crítica realizada por Schopen 

mais uma vez se torna necessária, como trabalhado no Capítulo 1, bem como 

as críticas de Asad, por ser necessário repensarmos as formas pelas quais 

analisamos outros sistemas religiosos e como podemos dialogar os conceitos de 

diferentes pertenças, sem cair em resultados que busquem a primazia de um 

sistema em detrimento do outro. Esse é o objetivo, pensamos, do diálogo, uma 

forma de resolver problemas comuns sob perspectivas diferentes, sem que isso 

descaracterize ou diminua aqueles envolvidos. 

 Keown continua sua argumentação trazendo então que o que a palavra 

dharma traz é a questão do “dever”, e que a palavra “direitos” como a 

entendemos hoje não está presente, a não ser em forma embrionária (1998, p. 

21 a 23). Além disso traz que a noção de direitos teria surgimento apenas sob 

as seguintes condições (KEOWN, 1998, p. 22): 

 
As condições para o surgimento do conceito de direitos parecem 
ser igualitarismo e democracia, nenhum dos quais foi uma 
característica notável da política asiática antes da era 
moderna.217 

 

 A ideia de direitos tal como a conhecemos não surgiu nem nos países 

eurocêntricos a partir de uma democracia ou de igualitarismo, recordando que 

quando da Idade Média o sistema social era segregado em diferentes 

estamentos, assemelhando-se ao sistema de castas hinduístas, por nascimento.  

 É extremamente complexo defender categoricamente que os países 

ocidentais sejam democráticos, uma vez que democracia não é apenas de um 

tipo, bem como a realidade de países de tamanhos continentais não 

necessariamente funcionam fora do papel como democracias.  

 
217 “The preconditions for the emergence of the concept of rights would seem to be egalitarianism 
and democracy, neither of which have been notable features of Asian polity before the modern 
era.” 
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Argumentar em defesa da ideia de uma democracia com igualdade entre 

todos é defender apenas as visões teóricas que não podem ser encontradas na 

realidade político-social, bastando relembrar de Atenas e sua democracia 

excludente, bem como nos tempos atuais o grande debate sobre as novas 

classes sociais e a cada vez mais crescente desigualdade social que leva à 

exclusão dos sistemas218. 

Ainda, necessário frisar que nos países eurocêntricos ou de influência 

estadunidense há pouco conhecimento sobre os países chamados “orientais”, e 

pouca tradução do conhecimento político e social desses países. 

 Além do mais, ao se falar na palavra dharma, um de seus sentidos é 

“direito”, especificamente um direito individual e também no sentido coletivo, 

sendo importante o resgate do estudo dos vocábulos a partir do sânscrito ou pāli, 

e mesmo do chinês e outras línguas asiáticas.  

 De qualquer forma, os direitos, enquanto garantias fundamentais, tal 

como conhecemos hoje são fruto do enfretamento das Guerras Mundiais e 

convênio entre países soberanos acerca da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, o que torna a ideia de um sujeito de direitos plenos algo mui recente 

na história da humanidade. 

 O que isso nos traz é que toda noção de direitos deve ser analisada com 

base no contexto histórico, social, político, econômico e religioso de cada período, 

autor ou corrente de pensamento, uma vez que é importante evitar a depreciação 

de tradições inteiras por conta da ausência de acesso aos conhecimentos 

necessários para fazer uma análise profunda e efetiva. 

 Keown traz que há evidências o suficiente para entender que os Direitos 

Humanos são importantes e ratificados pelas tradições budistas, a partir da 

postura do Dalai Lama em reconhecer publicamente a importância dos Direitos 

Humanos, bem como na produção de um termo, Global Ethic, por budistas de 

outras tradições (1998, p. 23). Ainda traz que o budólgo Perera comentou cada 

artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, chegando na conclusão 

de que todos esses artigos encontram guarida no Buddha histórico (1998, p. 24). 

 
218  Sobre essa discussão vide: CABRAL NETO, Antônio. Democracia: velhas e novas 
controvérsias. In: Estud. psicol. (Natal),  Natal ,  v. 2, n. 2, p. 287-312,  Dezembro 1997. Disponível 
no sítio de internet: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
294X1997000200005&lng=en&nrm=iso (último acesso em 4 de fevereiro de 2021). 
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 Keown também lista alguns argumentos de outros pesquisadores como 

Inada e Perera, sobre o fundamento budista para a existência de Direitos 

Humanos ser a natureza humana ou mesmo a interdependência na forma de 

pratītyasamutpāda, mas tece críticas uma vez que esses conceitos por si só são 

difíceis de fundamentar de fato a aceitação dos Direitos Humanos pelas 

tradições budistas (KEOWN, 1998, p. 32 a 34).  

 Ele traça melhor os argumentos sob uma perspectiva da tradição 

Theravāda, utilizando o cânone e terminologia pāli, mas acerca do Mahāyāna 

parece não conseguir fazer o mesmo. E essa dificuldade se deve ao fato de que, 

assim como o Cristianismo não é um bloco único e sólido, também não são as 

tradições budistas, seja Theravāda ou Mahāyāna.  

 Tentar encontrar uma única fundamentação para a existência dos Direitos 

Humanos dentro das tradições budistas é algo irrazoável, assim como tentar 

afirmar uma universalidade do pensamento cristão, sem ponderar as 

características de cada segmento. 

 A obra, editada por Keown, Prebish e Husted possui um conjunto de 

artigos, cada qual tentando trazer as suas impressões sobre o discurso do Dalai 

Lama, mas por não ser o objetivo desta dissertação discutir todas as críticas 

elaboradas e todas as perspectivas da Budologia, nos ativemos ao trazido por 

Keown, que tentou trabalhar mais a questão dos Direitos Humanos e sua 

fundamentação ou diálogo com o Budismo. 

 Por fim, é importante demarcar que tanto Keown quanto os demais 

autores não trouxeram a responsabilidade universal do XIV Dalai Lama à análise, 

nem a reconheceram como um dentre os vários conceitos budistas que 

expuseram. Esse silêncio sobre o conceito de responsabilidade universal é algo 

tão ou mais importante do que as argumentações por eles trazidas ao longo da 

obra, e que veremos a seguir. 

  

 

3.1.5 – O silêncio em torno da responsabilidade universal 

Os estudos de tópicos budistas são estudados em comparação com 

termos ou correntes filosóficas europeias, estadunidenses e há até mesmo 

pesquisadores que acabam por travar debates acalorados por comparar as 

vertentes budistas buscando extrair qual a melhor, a mais antiga entre outros.  
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Dentro do campo da Filosofia há maior espaço para pesquisas que se 

voltem a aspectos mais complexos, como śūnyatā (vazio de existência inerente) 

e pratītyasamutpāda (interdependência) como as questões voltadas ao campo 

da complexa ciência budista do Abhidharma, ou teoria da realidade, em 

comunicação com a neurociência, e até mesmo os conceitos e resultados dos 

diversos tipos de meditação budista. 

Há ainda outros campos e áreas que buscam extrair conclusões acerca 

de conceitos budistas, mas todas basicamente se voltam a uma pequena parcela 

do universo budista, e acabam por tornar essas questões em uma universalidade. 

Não é que tais temas não sejam importantes, pelo contrário, são 

necessários e bem-vindos, entretanto, as tradições budistas não se limitam 

apenas a um dos cestos ou ramos, piṭaka, existindo ainda outros dois – Vinaya 

e Sūtra. A perspectiva de buscar compreender os conceitos budistas a partir da 

interdependência, pratītyasamutpāda, envolve perceber que não há como isolar 

cada conceito e analisá-lo fora de seus contextos, alcances e comunicação entre 

os três ramos do saber budista.    

Por força das duas possibilidades de interpretação do budismo como 

expusemos, a partir da palavra bodhi – ou através da noção de iluminação ou de 

completo despertar – é que os estudos sobre e das tradições budistas sofreram 

impactos em como os seus temas e tópicos despertam interesse nos estudiosos.  

O conceito de responsabilidade universal é um desafio, pois está presente 

em textos da tradição budista Mahāyāna, desde textos iniciais, nos éditos de 

Aśoka, bem como em comentários de grandes eruditos, como Tsongkhapa e a 

linhagem comentarial da tradição Geluk, sendo fundamental tanto para investigar 

como para entender o pensamento fundamental do XIV Dalai Lama.  

Porém, esse conceito não encontrou espaço de importância e destaque 

até o momento nos estudos budistas nos países eurocêntricos219, com exceção 

da menção da ideia de responsabilidade universal na obra do teólogo Mario I. 

 
219 Nas obras que tratam de ética budista, tais como o próprio Buddhism and Human Rights, e o 
The Oxford Handbook of Buddhist Ethics não há qualquer menção à responsabilidade universal, 
e em pesquisas voltadas àprodução acadêmica em línguas ocidentais nada fora encontrado até 
o presente momento abordando esse conceito, salvo produções não acadêmicas como matérias 
jornalísticas ou de revistas voltadas ao público geral. Mesmo em busca com o termo em tibetano 
e em chinês, com exceção dos textos do Dalai Lama ou que brevemente mencionam seu 
pensamento, não fora possível encontrar publicações, dissertações ou teses que abordem o 
tema, o que pode vir a ser futuramente pesquisado.  
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Aguilar220, sobre o Dalai Lama e sua filosofia política, que acaba por tratar da 

importância desse conceito e seu alcance no pensamento do Dalai Lama, porém, 

por não ser o objetivo do autor tratar do conceito, acaba por não aprofundar a 

análise sobre a responsabilidade universal. 

 É esse silêncio, essa ausência ou de perceber o conceito ou de conferir 

importância à responsabilidade universal que deve ser fruto de uma investigação 

profunda, uma vez que desde as primeiras vezes que o XIV Dalai Lama usou o 

termo até o presente momento, não houve produção acadêmica nesse sentido, 

sendo mencionada en passant em poucos textos ou publicações, mas não 

analisada com a merecida profundidade, ainda mais considerando que o Dalai 

Lama recorrentemente afirma a sua importância.  

Diante desse cenário, se faz inevitável questionar e tentar encontrar 

respostas para essa ausência. Com isso em mente, tentaremos trazer 

possibilidades para explicar essa situação. 

Considerando que a comunidade acadêmica tradicionalmente se volta à 

leitura de textos em línguas europeias, com menor destaque a línguas latinas e 

menos ainda às asiáticas, há uma certa separação entre pensadores “orientais” 

e “ocidentais”. 

Com isso, os pensadores “ocidentais” que embarcam na jornada de 

compreender os pensamentos “orientais” muitas vezes carregam consigo as 

bagagens criticadas por Schopen, Cohen, Tuck e mesmo Asad, e uma 

cosmovisão de naturalmente buscar uma objetividade suprema, destacando-se 

dos contextos e processos histórico-sociais.  

Além disso, há uma predileção pela análise de conceitos de maneira 

substancial, essencial, buscando esgotar o conceito, sem tratar das suas 

relações. Com isso, são removidas as particularidades de compreensão desses 

conceitos de forma relacional – recordando que as tradições budistas enxergam 

os conceitos e raciocínios de maneira relacional, interdependente.  

 
220 Aguilar apresenta o conceito a partir de textos do próprio Dalai Lama, reunidos e apresentados 
por outro pesquisador, Kashyap, e trabalha a importância da responsabilidade universal como 
elemento para considerar o XIV Dalai Lama como um pacificador, com suas falas sendo 
consideradas não apenas em um âmbito religioso, mas no das ciências políticas. Nessa obra de 
Aguilar, lançada em 2021, o termo responsabilidade universal é apresentado em dois capítulos, 
The Bodhisattva as a peacekeeper e o Towards universal responsibility. 
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Ao reduzir os elementos tradicionais em conceitos, isolados e 

compartimentados de seus contextos e riqueza, pouco espaço há para um 

diálogo. Apenas há comparação, buscando apontar qual é superior, propagando 

o espírito colonialista dos primeiros tradutores das obras indianas, tibetanas, 

chinesas e demais asiáticas nos séculos XVIII e XIX.  

Com esse agarramento a premissas trazidas e quase sacralizadas pelos 

antecessores há inevitavelmente um reforço constante de uma busca por 

superioridade cultural e religiosa, deixando pouco, senão nenhum, espaço para 

os diálogos inter-religiosos.  

No contexto histórico-social em que vivemos há o ressurgimento e reforço 

de segregação de tradições e setores religiosos, assim como políticos e 

econômicos, em movimento de solipsismo, e consequentemente o fechamento 

ao diálogo. 

Esse fenômeno também ocorre no campo acadêmico, no qual os 

budólogos e outros pesquisadores se fecham e buscam a resolução de 

problemas em um campo teórico sem comunicação interdisciplinar. 

Pelo fato de as propostas e projetos apresentados nos discursos e 

ensinamentos do Dalai Lama se voltarem ao oposto disso, é razoável considerar 

que provavelmente que não haja interesse, uma vez que pesquisar e analisar de 

maneira multidisciplinar se torna mais difícil e exige maior comunicação e formas 

de parceria entre pesquisadores, o que é um tanto quanto contrário ao 

pensamento corrente de competição e busca do prestígio pessoal. 

A abertura ao diálogo, sem intenção de buscar a essência ou substância 

dos conceitos e objetos, nem de classificá-los como superiores ou inferiores 

(evoluídos ou não) requer outras formas de fazer ciência, outras formas de 

enxergar os problemas em comum e de propor alternativas.  

Não há uma resposta única ou definitiva para o problema da ausência de 

importância dada à ideia de responsabilidade universal aos olhos dos budólogos. 

Por essa razão, os elementos aqui trazidos servem como um pontapé inicial para 

que futuramente outras pesquisas possam ser produzidas para buscar outras 

possíveis respostas ao problema.  
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 3.2 – Direitos Humanos: a necessária reflexão 

 

Acerca dos Direitos Humanos há muitos teóricos das mais variadas áreas 

das Ciências Humanas para buscar fundamentar ou mesmo teorizar sobre o 

surgimento, evolução e hierarquia de leis no tocante a esses direitos.  

Bobbio, em sua obra A Era dos Direitos, apresenta um argumento 

importante de ser considerado sobre o fato de os Direitos Humanos não serem 

algo em si e por si, mas interdependentes (BOBBIO, 2004, p. 7): 

 
Direitos do homem, democracia e paz são três momentos 
necessários do mesmo movimento histórico: sem direitos do 
homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem 
democracia, não existem as condições mínimas para a solução 
pacífica dos conflitos. Em outras palavras, a democracia é a 
sociedade dos cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos 
quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais; 
haverá paz estável, uma paz que não tenha a guerra como 
alternativa, somente quando existirem cidadãos não mais 
apenas deste ou daquele Estado, mas do mundo. 

 

Com base nesse argumento de Bobbio é possível de rebater o 

pensamento de Keown apresentado anteriormente, de que há indícios de que os 

direitos humanos provavelmente seriam frutos apenas de países democráticos, 

ainda mais porque se não há resolução pacífica de conflitos – realidade 

incontestável até os dias de hoje, com conflitos armados, internacionais ou 

guerras civis ocorrendo constantemente – dificilmente podemos pensar ser um 

estado democrático de fato e com a igualdade requerida para isso.  

Além disso, é importante considerar que o vocábulo democracia também 

não comporta uma única definição, vindo a possuir aspectos diversos, sendo 

importante trazer à discussão o trazido por Bobbio no verbete democracia de seu 

Dicionário de Política (1998, p. 319 e 320): 

 
Na teoria contemporânea da Democracia confluem três grandes 
tradições do pensamento político: a) a teoria clássica, divulgada 
como teoria aristotélica, das três formas de Governo, segundo a 
qual a Democracia, como Governo do povo, de todos os 
cidadãos, ou seja, de todos aqueles que gozam dos direitos de 
cidadania, se distingue da monarquia, como Governo de um só, 
e da aristocracia, como Governo de poucos; b) a teoria medieval, 
de origem "romana, apoiada na soberania popular, na base da 
qual há a contraposição de uma concepção ascendente a uma 
concepção descendente da soberania conforme o poder 
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supremo deriva do povo e se torna representativo ou deriva do 
príncipe e se transmite por delegação do superior para o inferior; 
c) a teoria moderna, conhecida como teoria de Maquiavel, 
nascida com o Estado moderno na forma das grandes 
monarquias, segundo a qual as formas históricas de Governo 
são essencialmente duas: a monarquia e a república, e a antiga 
Democracia nada mais é que uma forma de república (a outra é 
a aristocracia), onde se origina o intercâmbio característico do 
período pré-revolucionário entre ideais democráticos e ideais 
republicanos e o Governo genuinamente popular é chamado, em 
vez de Democracia, de república. 

 

Ainda, considerando as diversas possibilidades de um governo 

democrático há de ser ponderado se de fato há essa igualdade entre cidadãos e 

cidadãs, e se essa forma de governar é isenta de exclusão social. Caso não seja 

possível a remoção da exclusão social em qualquer de seus níveis, passa a ser 

necessário analisar se os documentos que preveem direitos humanos 

permitiriam também, por sua vez, algum nível de exclusão. 

É tarefa bastante difícil afirmar genericamente sobre democracia, pois é 

um conceito amplo que pode comportar diversas doutrinas ideológicas distintas, 

que podem não ser consideradas “democráticas” (BOBBIO, 1998, p. 326): 

 
A Democracia é compatível, de um lado, com doutrinas de 
diversos conteúdos ideológicos, e por outro lado, com uma teoria, 
que em algumas das suas expressões e certamente em sua 
motivação inicial teve um conteúdo nitidamente antidemocrático, 
precisamente porque veio sempre assumindo um significado 
essencialmente comportamental e não substancial, mesmo se a 
aceitação destas regras e não de outras pressuponha uma 
orientação favorável para certos valores, que são normalmente 
considerados característicos do ideal democrático, como o da 
solução pacífica dos conflitos sociais, da eliminação da violência 
institucional no limite do possível, do freqüente revezamento da 
classe política, da tolerância e assim por diante. 

 

Por essa razão, é necessário olhar outros aspectos do desenvolvimento 

humano nos países eurocêntricos que levou ao surgimento da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Porém, por não ser o objeto do presente 

explorar os aspectos históricos mais longínquos até os dias atuais, optamos por 

explicá-los com base no que temos de documentos fornecidos pela própria ONU, 

que tenta trazer uma análise multidisciplinar para explicar o tema e a importância 

em nosso tempo. 
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Os Direitos Humanos enquanto categoria assim chamada somente veio a 

surgir com a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 

1948. Antes disso alguns direitos básicos foram chamados de direitos naturais, 

porém, essa nomenclatura era disputada, ainda mais por conta de incessantes 

debates entre juristas e pensadores sobre as correntes jusnaturalistas e as 

positivistas, a partir do século XIX, e que ainda se encontram em discussões, 

especialmente no âmbito jurídico, com alguns pensadores considerando as duas 

teorias como correlacionadas221.  

Alguns prelúdios de direitos básicos ou fundamentais surgiram antes, e é 

possível remeter a regras que datam antes da era comum, com as sociedades 

da Antiguidade. É possível inclusive fazer uma análise das tradições budistas à 

luz dos Direitos Humanos, ainda mais quando consideramos o período do 

Buddha histórico222. 

 Utilizaremos o Manual de Direitos Humanos para Parlamentares, 

elaborado em conjunto através da iniciativa da União Interparlamentar e o 

Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos223. 

Acerca de definição sobre o que seria os Direitos Humanos, há de se 

mencionar que não há consenso entre os pensadores, porém, há um conceito 

geral tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, que é 

bastante similar à definição dada no Manual que analisamos (ONU, 2016, p. 19) 

“Direitos humanos são os direitos que qualquer ser humano possui em razão de 

sua dignidade humana”224.  

 
221 Sobre os aspectos históricos e as correntes naturalista e positivista, vide: ALVES, Alaôr Caffé. 
LAFER, Celso. GRAU, Eros Roberto. COMPARATO, Fábio Konder. TELLES JUNIOR, Goffredo 
da Silva. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. O Que É A Filosofia do Direito? São Paulo: Manole, 
2004. REALE, Miguel. Direito Natural / Direito Positivo. São Paulo: Saraiva, 2012. REALE, Miguel. 
Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2004. 
222 As melhorias e conquistas do Buddha às comunidades budistas e os códigos ético-normativos 
por ele implementados foram discutidas no Capítulo 1. É de interesse da pesquisadora adentrar 
futuramente em maiores discussões e pesquisas sobre o papel do Buddha histórico na promoção 
de valores humanos que podem ser lidos como direitos e garantias fundamentais em seu tempo. 
223 Essa publicação pode ser encontrada no sítio de internet da ONU, com o seguinte link: 
https://www.ohchr.org/documents/publications/handbookparliamentarians.pdf (último acesso em 
22 de janeiro de 2021). 
A opção por tal manual se deve porque apesar de existir vasta bibliografia, especialmente no 
âmbito jurídico, as discussões trazidas devem ser pensadas sob um prisma multidisciplinar e 
portanto, na forma pela qual esse organismo internacional traz ao debate a importância dos 
Direitos Humanos. 
224 No original: “Human rights are rights that every human being has by virtue of his or her human 
dignity”. 

https://www.ohchr.org/documents/publications/handbookparliamentarians.pdf
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Há no manual um comentário a essa definição (ONU, 2016, p. 19), que 

traz a questão de que esses direitos são inerentes a todos os seres humanos, e 

também que esses direitos definem as relações entre indivíduos e estruturas de 

poder, especialmente o Estado.  

Um direito humano é um direito que traz garantia a todo e qualquer ser 

humano por sua condição de ser humano, ou seja, independe de ser um cidadão 

de determinado país ou qualquer outra condição acessória. Pelo fato de ser 

humano é que é portador de direitos que garantem o respeito das condições para 

a sua vida, sobrevivência e dignidade.  

Por essa razão é necessário compreender o que é dignidade humana. Por 

estar relacionado ao conceito de dignidade humana da Declaração dos Direitos 

Humanos, utilizaremos a ideia de dignidade humana no pensamento de Arendt.  

Menke, ao buscar explorar o conceito de dignidade humana no 

pensamento de Arendt, nos traz o seguinte (2014, p. 338): 

 
(…) o direito humano de ter direitos deveria ser o direito 
fundamental trazido por uma lei internacional – legalmente 
obrigando através dos ‘direitos mútuos e garantias’ – que 
deveriam constituir a humanidade como uma ‘entidade 
política’.225 

 
Os direitos humanos, para Arendt, são fundamentais por força de que 

seres humanos tem como característica a vida em sociedade, a vida em 

comunidades e por essa razão Menke afirma que as maneiras pelas quais Arendt 

– e citando-a diretamente – pensa a dignidade humana não são nem no sentido 

de uma condição natural (vinda da Natureza) nem de um desenvolvimento 

histórico226 (MENKE, 2014, p. 338): 

 
O Homem, ao que parece, pode perder todos os chamados 
Direitos do Homem sem perder sua qualidade essencial como 
humano, a sua dignidade humana. Apenas a perda de uma 
sociedade considerada como unidade política o expulsa da 
humanidade (Arendt 1949:30).  

 

 
225 No original: “(…) the human right to have rights would be the fundamental right brought about 
by an international law – legally binding through ‘mutual agreement and guarantee’ – which would 
constitute mankind as a ‘political entity’”. 
226 O ensaio em que Arendt faz essa afirmação se chama “The Rights of Man: What are 
They?”, de 1949. 
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 Arendt deixa mais claro que a dignidade humana está diretamente 

relacionada com o aspecto de relação, de vida em comum. Por essa razão, a 

noção de humanidade é a de sua coletividade, sendo a dignidade humana 

interdependente, uma vez que somente temos como afirmar a humanidade de 

outrem quando estamos em relação. E é justamente esse aspecto de pertença 

a uma coletividade que é atacado quando vemos as rápidas mudanças sociais 

surgidas de modificações do sistema capitalista neoliberal, impulsionado pelo 

individualismo227. 

Sung nos traz a ideia de que a ideia de dignidade humana é por muitas 

vezes associada erroneamente a um status social (2011, p. 34)228: 

 
Essa dificuldade em reconhecer a humanidade das vítimas 
nessas situações tem a ver com a dificuldade de diferenciar o 
lugar social e o papel dessas pessoas de sua dignidade 
enquanto seres humanos. Em uma cultura consumista, o padrão 
de consumo é o fator determinante na definição de identidade e 
no reconhecimento da dignidade dos indivíduos. Os não-
consumidores são vistos como não-pessoas.  

 

O momento atual, de grandes críticas aos direitos humanos, 

especialmente os direitos sociais coletivos, ocorre por força de um movimento 

de busca por mais liberdade individual e exclusão dos direitos sociais, e que 

resvalam no que fora apontado tanto por Arendt, quanto por Sung. 

No mesmo texto de Arendt, Menke encontra os argumentos de que todos 

os direitos humanos podem ser modificados por questões históricas ou outras 

circunstâncias, exceto o direito de pertencer a uma comunidade (MENKE, 2014, 

p. 337). 

A segunda definição importante do Manual é a de que os direitos humanos 

não são um único aspecto, mas sim a somatória de direitos individuais e coletivos, 

 
227 Não se nega que cada indivíduo é um ser com características que o diferenciam de outros 
seres, porém, aqui o ponto é o individualismo como forma de se enxergar independente e 
separado dos outros, sem relações e sem obrigações ou responsabilidades, sem solidariedade 
ou empatia. Em nosso tempo percebemos o afloramento desse modo de pensar de tal maneira 
que é possível perceber um aumento das atividades virtuais, isolamento e solidão. 
228 No original: “This difficulty in recognizing the humanity of the victims in these situations has to 
do with the difficulty in differentiating the social location and role of these people from their dignity 
as human beings. More and more, people confuse human dignity with social location. In a 
consumer culture, the pattern of consumption is the determining factor in the definition of identity 
and in recognizing the dignity of individuals. Nonconsumers are seen as nonpersons.” 
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presentes nas Constituições de cada Estado e legislação internacional (ONU, 

2016, p. 19). 

Além disso, os direitos humanos são ditos universais, porque não são 

estranhos a nenhuma cultura, mas são nascidos em todas as nações, como dito 

por Kofi Annan (ONU, 2016, p. 21). 

Além de universais, são indivisíveis e interdependentes, sendo que (ONU, 

2016, p. 23): 

 

Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de economia, forneceu 
provas empíricas de que todos os direitos humanos são 
indivisíveis e interdependentes. Em sua pesquisa sobre a fome, 
por exemplo, ele descobriu que há ligação clara e inequívoca 
entre a fome, a governança e o respeito por todos os direitos 
humanos, tanto entre países ricos quanto pobres. Quando os 
governos respeitam os direitos civis e políticos, as pessoas 
podem expressar suas preocupações e a mídia pode aumentar 
a conscientização sobre o risco de fome. Consequentemente, os 
líderes estão cientes dos perigos de ignorar tais riscos e são 
mais propensos a serem responsabilizados por suas políticas, 
incluindo aquelas que afetam os direitos econômicos, sociais e 
culturais229. 

 

 Ao analisar sobre a dignidade humana, a universalidade, indivisibilidade 

e interdependência dos direitos humanos, podemos perceber que os argumentos 

utilizados pelo XIV Dalai Lama estão contemplando esses aspectos, bem como 

não são conceitos inexistentes nas tradições budistas, especialmente 

considerando os argumentos e elementos trabalhados ao longo dos Capítulos. 

 Por essas razões é possível não apenas fazer um diálogo inter-religioso 

com base nos Direitos Humanos, mas também as compreensões e dimensões 

do conceito de responsabilidade universal (སི་སེམས་, spyi sems) com autores de 

outras tradições, como veremos a seguir. 

 

 
229 No original: “Amartya Sen, Nobel Laureate in economics, has provided empirical proof that all 
human rights are indivisible and interdependent. In his research on famines, for instance, he found 
that there is a clear and unequivocal link between famine, governance and respect for all human 
rights, among rich and poor countries alike. When governments respect civil and political rights, 
people are able to voice their concerns and the media can raise awareness of the risk of famine. 
Consequently, leaders are aware of the dangers of ignoring such risks and are more likely to be 
held accountable for their policies, including those affecting economic, social and cultural rights.” 
O texto foi elaborado com base no ensaio de Amartya Sem. Poverty and Famines: An Essay on 
Entitlements and Deprivation. Oxford: Clarendon Press, 1982. 
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3.3 – Afinidade eletiva entre Responsabilidade Universal e Amor 

mundi de Arendt, Responsabilidade em Jonas e Sensibilidade 

solidária e complexidade social em Sung  

  

Neste tópico serão trabalhados os métodos de análise selecionados para 

a compreensão do diálogo entre o modo de pensar judaico-cristão e o budista 

Mahāyāna tibetano, tendo sido selecionado o método da afinidade eletiva, de 

Löwy, e o método de isogesis, de Tuck. 

 Através desses métodos é que passaremos a compreender os contextos 

dos conceitos de amor mundi de Arendt, responsabilidade em Jonas, e 

finalmente sensibilidade solidária e complexidade social em Sung. Dentro da 

análise de cada conceito serão trazidos os pontos de afinidade entre eles e a 

responsabilidade universal do XIV Dalai Lama. 

 O objetivo da análise comparativa não é trabalhar exaustivamente os 

conceitos, mas sim trazer pontos de contato, marcando bem as diferenças e 

semelhanças entre as diferentes tradições, abrindo possibilidade para que 

futuramente maiores intercâmbios e diálogos sejam realizados, na forma de 

união para a solução entre conflitos comuns. 

 Ao final, serão apresentadas as conclusões dessas análises, buscando 

pontuar que é possível o diálogo entre pensadores pertencentes a diferentes 

visões da tradição judaico-cristã e o do XIV Dalai Lama, presente nas tradições 

asiáticas, desde que considerados os aspectos únicos de cada pensador e 

desenvolvimento em suas tradições. 

 

  

3.3.1 – Métodos de análise comparativa: afinidade eletiva de Löwy e 

isogesis de Tuck  

Como vimos no Capítulo 1, bem como no Capítulo 2 o pano de fundo 

sobre como as traduções e como os países eurocêntricos tomaram 

conhecimento das tradições asiáticas e indianas, incluindo a posterior forma de 

traduzir e interpretar os textos, achados arqueológicos e realizar critérios de 
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julgamento comparativo, cabe no presente tópico tratar de que é possível sim 

fazer uma análise comparativa, uma filosofia comparada, desde que respeitadas 

as diferenças e métodos para que sejam análises condizentes e coerentes com 

ambos os elementos a serem estudados. 

Além do mais, é necessário ocorrer o diálogo entre pensamentos, de tal 

forma que seja possível a coexistência pacífica e compreensiva, e por essa razão 

baseamos os métodos de análise em dois métodos, que podem ser trazidos lado 

a lado, o da afinidade eletiva, de Löwy e o de Tuck. 

Sobre o que torna o método isogético de Tuck adequado é a ideia de que 

não basta apenas contextualização histórica, social, entre outras, mas também 

inserir o autor da análise nessa devida contextualização – ainda mais quando 

consideramos a partir da pertença. Um problema que acaba por ocorrer, quando 

nos referimos à análise e observação de religiosidades não-cristãs é o fato de 

não pertença religiosa do observador, ou, quando professa a pertença lhe falta 

um conhecimento adequado e sistemático de sua tradição.  

A explicação do que é o método isogético foi apresentada no Capítulo 1, 

e por essa razão cabe apenas ressaltar que, nas palavras do próprio Tuck (1990, 

p. 10): 

 
Não há motivos para os quais comparações não possam ou não 
devam ser feitas. Dificuldades surgem quando, por razões 
estritamente comparativas, um texto, um escritor ou uma escola 
filosófica sejam removidos de seu adequado contexto histórico, 
cultural e intelectual. Mas é claro que quanto mais contextual for 
o tratamento, mais “robusta” a descrição e menor as chances de 
que ocorra uma evidente deturpação.230  

 

Então, além de observar todos os contextos referentes ao texto, conceito, 

tradição religiosa, autor do texto, escola ou vertente ao qual o autor pertence, é 

importante considerar quem está observando e analisando. Isso se deve porque 

a ideia combatida por Tuck é a falsidade por detrás da neutralidade do 

observador externo, bem como a referente à objetividade absoluta da análise 

científica. 

 
230 “There is little reason why comparisons cannot or should not be made. Difficulties do arise 
when, for strictly comparative purposes, a text, a writer, or a philosophical school is lifted from its 
appropriate historical, cultural, and intellectual context But it is clear that the more contextual the 
treatment, the "thicker" the description, the less chance there will be of overt misrepresentation”. 
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O método isogético permite então maior pluralidade de observações e não 

implica em uma “única verdade” sob uma perspectiva científica, agregando a 

riqueza da diversidade, abrindo espaço também para que seja possível um 

diálogo entre diferentes tradições. 

Passemos então à explicação do método de análise comparativa segundo 

Löwy, com a afinidade eletiva. 

Löwy, em sua Redenção e utopia apresenta a proposta de análise a partir 

da afinidade eletiva, trocando a visão positivista por uma que possibilite ir além, 

com maior riqueza e com fundo espiritual e cultural. Segundo ele (LÖWY, 1989, 

13): 

 
Designamos por ‘afinidade eletiva’ um tipo muito particular de 
relação dialética que se estabelece entre duas configurações  
sociais ou culturais, não redutível à determinação causal direta 
ou à ‘influência’ no sentido tradicional. Trata-se, a partir de uma 
certa analogia estrutural, de um movimento de convergência, de 
atração recíproca, de confluência ativa, de combinação capaz de 
chegar até a fusão. Em nosso opinião, seria interessante tentar 
fundar o estatuto metodológico desse conceito, como 
instrumento de pesquisa interdisciplinar que permita enriquecer, 
nuançar e tornar mais dinâmica a análise das relações entre 
fenômenos econômicos, políticos, religiosos e culturais. 

 

Afinidade eletiva então seria uma forma não-positivista de aproximação e 

análise de conceitos, considerando um diálogo entre culturas, entre ideias que 

surgem de fontes distintas, mas que podem se comunicar através da 

compreensão de pontes de diálogo, de elementos que se aproximam, mas que 

sabemos de suas particularidades. Não se trataria então de meramente dizer 

que são coisas iguais, mas dentro das suas particularidades há uma ponte de 

possibilidade de contato e diálogo, que trazem pontos convergentes para lidar 

melhor com alguma questão. 

Através desses dois métodos, pretendemos não apenas explicar o que o 

conceito de responsabilidade universal (སི་སེམས་, spyi sems) é e o que ele implica 

para a tradição budista Mahāyāna Geluk, mas também lançar os elementos 

iniciais de forma a estabelecer um diálogo entre esse conceito e outros conceitos 

existentes em nosso tempo, surgidos de um antecedente cristão. 
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3.3.2 – Hannah Arendt, amor mundi e seu diálogo com responsabilidade 

universal 

 A pensadora alemã Hannah Arendt (1906-1975) trouxe incontáveis 

contribuições para o nosso tempo em termos de reflexões e questionamentos, e 

talvez o ponto central de sua obra seja o amor mundi, que perpassa as suas 

obras e não aparece como um conceito fechado ou hermético, mas sim que nos 

convida a pensar junto com a autora. 

 Hannah Arendt foi uma filósofa e cientista política do século XX, tendo 

também adentrado a esfera das ciências sociais e jurídicas, sendo conhecida 

por suas teorias sobre os regimes políticos totalitários, das teorias sobre o 

respeito à pluralidade, bem como defensora e advogada dos direitos humanos e 

liberdade.  

Nascida no ano de 1906, em Hanover, na Alemanha, Arendt era filha de 

pais judeus, Paul Arendt e Martha Cohn, e ambos a incentivavam nas leituras e 

estudos. Arendt perdera seu pai quando contava com apenas sete anos de idade, 

no ano de 1913, e por isso boa parte de sua formação educacional e de 

crescimento pessoal vieram de sua mãe, que incentivava a jovem nos estudos 

de textos clássicos e no aprendizado de outras línguas, tais como latim e grego. 

A infância e adolescência da jovem Arendt foram basicamente de estudos 

e leituras de filósofos e teólogos, sendo ambas as áreas de grande interesse 

para ela.  Fora para a Universidade de Berlim para iniciar seus estudos sobre 

teologia cristã e suas obras clássicas, durante os anos de 1922 e 1923, e é neste 

lugar que entra em contato com as obras de Kierkegaard.  

O seu interesse pela teologia e filosofia era algo marcante, tanto o é que 

durante seus estudos na Universidade de Berlim, Arendt veio a ter aulas com o 

teólogo Rudolf Bultmann sobre o Novo Testamento, dentre outras disciplinas 

mais.  Durante sua adolescência havia lido bastante sobre as teorias filosóficas 

cristãs, mas sem se filiar a nenhuma corrente específica, e por isso mantinha 

uma noção muito aberta acerca da religião, mas segundo suas biógrafas mais 

conhecidas231 sabemos que a figura de Jesus sempre a fascinara. 

Em 1926, Arendt veio a ser orientada por Karl Jaspers, na Universidade 

de Heidelberg, vindo a concluir sua tese de doutorado, O Conceito de Amor em 

 
231 As biografias mais conhecidas de Hannah Arendt foram feitas por essas três autoras: Anne 
C. Heller, Elisabeth Young-Bruehl e Julia Kristeva. 
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Santo Agostinho (Der Liebesbegriff bei Augustin), em 1928, publicada no ano 

seguinte como livro. 

Em sua tese, O Conceito de Amor em Santo Agostinho, Arendt traça as 

várias formas de amor presente em obras selecionadas de Agostinho, e é com 

base em suas reflexões sobre o pensamento agostiniano que passa a apresentar 

a ideia de amor mundi (1997, p. 95): 

 
Teme-se a morte porque se ama o mundo (amor mundi); a morte 
aniquila não só qualquer posse do mundo, mas também todo o 
desejo de amar qualquer coisa por vir que se espera do mundo. 
A morte destrói a relação natural no mundo da qual o amor 
mundi é a expressão.  

 

 O amor mundi é presente enquanto em relação com a morte, com a 

realidade de finitude, ou seja, a impermanência de todas as coisas. É dentro 

dessa tensão entre o mundo e sua finitude que vivemos. E sabemos a 

preciosidade do que está no mundo por força dessa relação com a morte.  

A morte encerra o que nutrimos pelo mundo e com isso Arendt traz uma 

distinção entre o que é amor mundi – que algumas vezes apresenta outra forma 

de chamar, como amicitia mundi – e o amor que leva ao pecado (1997, p. 99): 

  

No entanto, amando a criatura em vez do Criador, a criatura 
concebe-se na sua essência autónoma, desligada de tudo, tal 
como se se tivesse feito a si mesma. Só aqueles que amam o 
mundo (dilectores) fazem do mundo que Deus criou um mundo 
que a concupiscência pode desejar; portanto, ela ama a obra da 
criatura, aí está o seu verdadeiro pecado (peccatum). 
Reconstituindo o mundo pela afeição ao mundo (amicitia mundi), 
o homem constitui-se, ao mesmo tempo, como pertencente ao 
mundo, assim como no amor de Deus pertence ao seu Criador. 

 

 O amor da criatura por si mesmo e por seu reflexo no mundo nos leva à 

idolatria, e leva ao narcisismo e todos os problemas sociais, tanto em escala 

local quanto global. Então esse amor, segundo Arendt, é o pecado, por amar a 

obra da criatura e não do Criador. 

 Imbuídos nesse pecado de admirar as próprias obras e se desligar do 

Criador, enxergando o mundo como algo que deve servir aos seres humanos, 

há uma busca por controle, por segurança e por garantir o seu próprio espaço – 
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buscando a satisfação de seus desejos, a concupiscência, como trazido por 

Arendt.  

 A questão para Arendt é duas pertenças ao mesmo tempo – saber que é 

do mundo, tendo afeição ou amor por ele, assim como por ter amor ao Criador, 

a Ele pertence. 

 A ideia aqui de amor mundi, e que mais adiante nas obras da pensadora 

também se reflete, é a ideia de um amor não idolátrico, mas que enxergue a 

partir dos olhos desvendados a realidade de que somos seres impermanentes, 

em direção à morte, mas também em direção à vida e ao amor – ao Criador e ao 

mundo que devemos zelar. 

 Esse amor pelo mundo é algo que nos mobiliza a tomar decisões e agir, 

ou seja, é uma responsabilidade e ao mesmo tempo não. É uma 

responsabilidade no sentido de que não somos isolados e sozinhos, mas sim 

vivemos em relação, em dependência uns aos outros e em relação ao meio 

ambiente e demais seres. Mas não o é enquanto algo obrigatório e puramente 

regulatório.  

 Arendt não deixa as arestas e limites para entender esse conceito, nem 

ao menos tenta conceituar de maneira hermética o que seria amor mundi, mas 

traz pistas e possíveis direções sobre o assunto232. 

 Amor mundi, dentro das obras de Arendt aparece ligada também à 

educação. A pensadora traz em seu A Crise na Educação (2014, p. 247)233: 

 

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o 
bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal 
gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a 
renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é, 
também, onde decidimos se amamos nossas crianças o 
bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las 
a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a 
oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista 

 
232 Em sua obra A Condição Humana, Arendt afirma que o amor é apolítico e antipolítico, porque 
o amor é algo que se revela ao indivíduo apenas, e por essa razão seria da esfera privada. 
Entretanto, em seu O Conceito de Amor em Santo Agostinho o amor mundi também tem a 
conotação de respeito ou amizade pelo mundo, ou seja, embora o amor seja algo da esfera 
privada ele pode se relacionar à esfera pública por meio do respeito e amizade, ambos políticos. 
Porém, ao afirmar o amor ser apolítico e antipolítico, porque tira a separação entre “eu” e “eles” 
o amor passa também a ser uma afirmação política, ainda mais nos tempos em que vivemos, 
com problemas que não podem ser resolvidos apenas por uma nação ou um pequeno grupo de 
indivíduos.  
233 Esse texto está na íntegra na obra Entre o Passado e o Futuro. 
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para nós, preparando-as em vez disso com antecedência para a 
tarefa de renovar um mundo comum. 

 

Com isso a contribuição da ideia de amor mundi de Arendt está ligada a 

uma responsabilidade pela sobrevivência não apenas de seres humanos, mas 

de todas as formas de vida, o mundo no qual vivemos. 

Apesar de ser um dos temas centrais e recorrentes de Arendt, há pouca 

literatura para poder tentar decifrar as pequenas alterações ao longo de suas 

obras, e pouco se explora sobre a multiplicidade que o vocábulo amor pode 

permitir e como se daria de fato essa responsabilidade surgida do amor mundi. 

Uma das possibilidades de tal ideia ter tanta importância para Arendt é 

justamente o período histórico conturbado que vivera, e as experiências 

horrendas do nazismo e 2ª Guerra Mundial, que a levaram a escrever grandes 

obras de alerta e reflexão sobre a ética e filosofia política.  

E juntamente com amor mundi, outro ponto crucial para entender a 

necessidade da responsabilidade é o seu argumento sobre a banalidade do mal, 

presente no julgamento de Eichmann, em que ela afirma que “a lei pressupõe 

exatamente que tenhamos uma humanidade comum com aqueles que 

acusamos, julgamos e condenamos” (ARENDT, 2014, p. 273 e 274) e, ainda 

(ARENDT, 2014, p. 312 e 313): 

 

Claro que é importante para as ciências políticas e sociais que a 
essência do governo totalitário, e talvez a natureza de toda 
burocracia, seja transformar homens em funcionários e meras 
engrenagens, assim os desumanizando. 

 

Esse processo de desumanização que leva pessoas a agirem como peças 

para exterminar outras se trata da banalidade do mal, que por sua vez não se 

trata de absolutização do mal ou personificação do mal, mas sim a escolha 

individual de não pensar, refletir e julgar as ações como incorretas. Ou seja, o 

ponto é que o julgamento de Eichmann tornou claro que não se tratava de uma 

patologia ou maldade inerente, mas sim um egoísmo tamanho a ponto de 

considerar apenas o cumprimento de suas ordens e sucesso profissional e 

pessoal seu234.  

 
234  Tal discussão está no artigo de Arendt intitulado “Thinking and Moral Considerations”, 
presente no livro: ARENDT, Hannah. Responsilibity and Judgement. New York: Schocken, 2003. 
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É a responsabilidade individual e coletiva, de maneira interdependente, 

que nos leva a entender que da mesma maneira que o potencial para o mal, 

enquanto egoísmo, o potencial para amar o mundo devem ser encaradas e 

analisadas à luz do pensar.  

O ato de pensar é crucial, portanto, para Arendt, e o deixar de pensar, 

agindo sem nem questionar suas ações à luz da moral individual, ou ética 

coletiva, também se trata de responsabilidade. Para ela, o mais chocante em 

Eichmann era sua superficialidade e o fato de não pensar sobre isso (ARENDT, 

2003, p. 159). 

 Então, tanto o amor pelo mundo, quanto a questão do mal devem ser 

constantemente analisadas para se chegar ao que responsabilidade implica no 

pensamento de Arendt, porém, por não ser o objetivo tratar com profundidade e 

extensão o assunto, nos voltamos à consideração do conceito de amor mundi no 

que tange ao presente.  

Pensando a partir da afinidade eletiva, vemos que há pontos de 

aproximação entre o pensamento de Arendt em seu amor mundi e o conceito de 

responsabilidade universal, entretanto, apesar de se comunicarem, isso se dá 

até certo ponto, uma vez que não há clareza sob quais premissas essa 

responsabilidade arendtiana se daria ou mesmo como começar a cultivá-la ou 

torná-la prática.  

 Apesar de ambos os conceitos surgirem de tradições religiosas, culturais 

e sociais diferentes, há um elemento que as aproxima, que é a preocupação com 

os seres humanos e não-humanos em relação, nascidas de um altruísmo que 

inspira o fazer algo a respeito. É possível então o diálogo entre esses conceitos, 

pelo menos no plano teórico, pois em minhas pesquisas não encontrei 

evidências de Arendt ter criado uma metodologia de aplicação desse conceito 

em algo concreto. 

 Por essa razão podemos apontar uma afinidade eletiva entre os conceitos 

de amor mundi e responsabilidade universal, por força da inspiração que leva a 

assumir uma responsabilidade pelo bem-estar e felicidade dos seres, porém, 

como visto na exposição sobre o conceito de Arendt há limitações à extensão 

dessa afinidade, diante de apesar de ambas terem um aspecto de 

‘responsabilidade’ não se pode fazer transposição desses conceitos.  
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3.3.3 – Hans Jonas, responsabilidade, futuro e eu: diálogo com a 

responsabilidade universal 

Hans Jonas (1903-1993), assim como sua conterrânea e contemporânea 

Arendt, além de grande pensador do século XX trouxera contribuições 

importantes para a filosofia ética. 

Jonas e Arendt estudaram na mesma Universidade, alunos tanto de 

Heidegger quanto de Bultmann e se tornaram amigos, amizade que durou ao 

longo de suas vidas 235 . Ambos nascidos de famílias judias e ambos muito 

engajados com a questão da condição humana e as atrocidades ocorridas com 

a 2ª Guerra Mundial. 

Por força dessa amizade de mais de cinquenta anos e trocas constantes 

de correspondências sobre seus pensamentos e teorias é possível de se esperar 

influências de um sobre o outro e compatibilidade entre seus pensamentos. 

É sob essa perspectiva, de proximidade e amizade com o pensamento 

arendtiano que a breve análise sobre a ideia de responsabilidade em Jonas se 

concretizará. 

 Jonas se tornou um grande pensador acerca da responsabilidade ligada 

ao futuro, à sobrevivência humana diante de um cenário trágico pelo excesso de 

importância à técnica científica e ausência de preocupação com o meio ambiente. 

 O pensamento de Jonas foi construído ao longo de suas experiências e 

percepções sobre os acontecimentos que se deram no período anterior à 2ª 

Guerra Mundial e posterior, graças aos impactos e perdas sofridas pelos 

horrores do nazismo. Assim como Arendt, Jonas fora duramente afetado pelo 

comportamento de seu professor Martin Heidegger ao se filiar ao partido nazista 

e suas teorias servirem de escapismo frente às mazelas ocorridas não apenas 

na Alemanha, mas em outros países europeus. 

 Arendt e Jonas passaram a estudar com grande profundidade a 

responsabilidade e a necessidade de teorias aliadas à ação, no caso de Arendt 

 
235 Arendt e Jonas mantiveram uma relação de amizade por cinquenta anos, como narrado pelo 
próprio Jonas no funeral de sua amiga, em 1975. Sobre a amizade de ambos, vide: WIESE, 
Christian. The Life and Thought of Hans Jonas: Jewish Dimensions. Waltham: Brandeis 
University Press, 2007, p. 68-86. 
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através do amor mundi e Jonas com sua pesquisa sobre responsabilidade e as 

teorias de vida. 

 Essa questão da preocupação com o futuro e a importância do meio 

ambiente fazem com que Jonas se aproxime do pensamento de Alfred 

Whitehead, um dos principais expoentes da Filosofia do Processo, tecendo 

elogios a algumas soluções que essa corrente filosófica traz (JONAS, 2001, p. 

96), mas também estabelecendo algumas críticas. 

 Jonas se preocupa com uma ética de responsabilidade que se mova para 

a preservação das formas de vida e do meio ambiente, uma vez que não há 

como separar a preservação da vida humana sem a sua relação com o meio 

ambiente.   

Em sua obra El Principio de responsabilidad, Hans Jonas traz algumas 

considerações importantes sobre o conceito de responsabilidade, tal como a 

questão de se a responsabilidade é ou não uma relação recíproca (1995, p. 166): 

 
Não está totalmente claro que se possa haver responsabilidade 
no sentido estrito entre pessoas que sejam completamente 
iguais (dentro de uma dada situação) – a contra-pergunta de 
Caim à pergunta de Deus sobre Abel, “Eu sou talvez o guardião 
de meu irmão?” rejeita, não sem fundamento, a imputação 
(fictícia) de uma responsabilidade pelos iguais ou independentes. 
E de fato Deus não quer acusar Caim de irresponsabilidade, mas 
de fratricídio.236  

 

 Para Jonas, essa responsabilidade não pode ser atribuída a iguais, mas 

apenas em uma relação vertical, em que haja necessidade. Ao ver o outro em 

situação precária é que pode assumir a responsabilidade de ajudar, mas o 

pensador traz uma ideia diferente de responsabilidade aqui. Ele fala de uma 

responsabilidade em um sentido de obrigação de fazer algo, diferente de uma 

situação em que o indivíduo é movido por compaixão e assume a 

responsabilidade pelo outro. 

 Essa distinção exemplificada pela conduta de Caim e a punição a ele 

imputada por Deus nos traz um importante indicativo de que o assumir a 

 
236 “No es del todo claro que pueda existir responsabilidad en sentido estricto entre personas que 
sean completamente iguales (dentro de una situación determinada), La contrapergunta de Caín 
a la pregunta de Dios sobre Abel <¿Es que soy yo acaso el guardián de mi hermano?> rechaza, 
no sin fundamento, la (ficticia) imputación de una responsabilidad por el igual o independiente. Y 
de hecho Dios no quiere acusar a Caín de irresponsabilidad, sino de fratricidio. 
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responsabilidade pelo bem-estar e felicidade dos outros depende de uma 

resolução anterior, baseada e fundamentada em princípios norteadores, como a 

compaixão. 

Por essa razão, ele ressalta que há dois tipos de responsabilidade, uma 

natural e a outra contratual. Sobre a natural ele afirma (1995, p. 167): 

 
A responsabilidade instituída pela natureza, ou seja, aquela que 
existe por naturalização, não depende (no único exemplo citado 
até agora e o único que conhecemos: o da responsabilidade dos 
pais) de consentimento prévio, é uma responsabilidade 
irrevogável, irrescindível, e é uma responsabilidade global.237 

 

Já a responsabilidade contratual é nascida de uma instituição artificial, 

através da aceitação de um encargo ou tarefa, cuja obrigatoriedade se dá por 

força de acordo (JONAS, 1995, p. 167). Ainda que a obrigação assumida não 

seja realizada, não é comumente chamado de irresponsabilidade, termo que 

somente seria utilizado quando há uma traição das responsabilidades, que por 

sua vez serviam de proteção para um bem verdadeiro (1995, p. 167).  

Sobre a relação com o futuro e a preservação do meio ambiente, Jonas – 

assim como Arendt – coloca grande importância na educação, que tem por 

objetivo a independência do indivíduo e essa se daria através da compreensão 

essencial da capacidade de se responsabilizar (1995, p. 185). 

Essa responsabilidade também nasce a partir do desenvolvimento 

tecnológico e a supremacia do pensamento de superioridade humana entre 

todas as demais formas de vida leva ao problema que se aprofunda mais e mais 

com o poder de destruição não apenas de outros seres humanos, mas de toda 

a natureza (JONAS, 1995, p. 229).  

Para Jonas, o homem é o maior perigo às demais formas de vida, pois 

teoriza a sua própria supremacia ante à natureza e graças à tecnologia possui 

os elementos para provocar desastres, e por essa razão é que se estende a 

responsabilidade pelo meio ambiente, ainda mais como um dever baseado na 

solidariedade com todas as formas de vida (1995, p. 230). 

 
237 “La responsabilidad instituida por la naturaliza, es decir, la que existe por naturaliza, no 
depende (en el único ejemplo aducido hasta ahora y único con el que estamos familiarizados: el 
de la responsabilidad de los padres) de un asentimiento anterior, es una responsabilidad 
irrevocable, irrescindible; y es una responsabilidad global.” 
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Essa responsabilidade global é uma característica que torna possível o 

diálogo entre os conceitos de responsabilidade universal da tradição budista com 

a responsabilidade tal como trabalhada por Jonas.  

Da mesma maneira que vimos em Arendt, o contexto histórico, social e 

religioso de Jonas leva a ideia da responsabilidade e do amor ao mundo, através 

do amor ao próximo para argumentos e teorias diferentes do que a tradição 

budista, porém, ao buscarem olhar para o mesmo cenário de preocupação para 

com este mundo e suas complexidades sob um viés da sobrevivência e altruísmo, 

é possível sim estabelecer um rico diálogo entre tradições, pensamentos e 

sistemas diferentes238.  

 

 

3.3.4 – Sensibilidade solidária e complexidade social de Jung Mo Sung e a 

responsabilidade universal 

 Os outros dois pensadores anteriormente expostos estavam dentro de um 

contexto de Segunda Guerra Mundial e o repensar dos sistemas pós-guerra. 

Assim, perceber que essa discussão não se limitou a um único ramo da ciência, 

mas trouxe o debate e o senso de urgência desses temas para o cenário micro 

e macro é muito importante, notadamente quando trazida para dentro do campo 

das Ciências da Religião.  

A discussão acerca da importância de reflexão sobre as estruturas que 

afetam a vida de centenas de milhares de pessoas, não apenas sob um viés, 

mas sim de maneira multidisciplinar se faz necessária, e por essa razão 

passaremos à análise do pensamento de Jung Mo Sung, especialmente quando 

trata de temas que são relacionados aos Direitos Humanos, com maior ênfase 

na questão da dignidade da pessoa humana. 

 Sung, em sua obra, juntamente com Assmann, Competência e 

Sensibilidade Solidária, define a sensibilidade solidária como (2000, p. 134): 

 

 
238 Ainda, no mesmo período histórico viveu Lévinas, que por breve período foi conhecido tanto 
por Arendt, quanto por Jonas. Lévinas também se dedica a compreender a relação com o outro, 
e com isso desenvolve sua teoria sobre responsabilidade, que pode ser analisada em sua obra 
Entre Nós: Ensaios sobre a Alteridade, especialmente nas passagens contidas nas páginas 267 
e 269. Lévinas apesar de não ser objeto do presente, pode também ser analisado futuramente 
no diálogo com o conceito de responsabilidade universal. 
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A sensibilidade solidária é uma forma de conhecer o mundo que 
nasce do encontro e do reconhecimento da dignidade humana 
dos que estão “dentro-e-fora” do sistema social; um 
conhecimento marcado pela afetividade, empatia e compaixão. 
Por isso mesmo, é um conhecimento e uma sensibilidade que 
estão comprometidos, que vivem a relação de interdependência 
e mútuo reconhecimento de um modo existencial, visceral e não 
somente intelectual. 

 

Ainda, coloca essa noção de sensibilidade solidária como horizonte 

utópico (SUNG & ASSMANN, 2000, p. 134): 

 
Em outras palavras, a sensibilidade solidária suscita um desejo 
que articula um novo horizonte de sentido às nossas vidas, um 
horizonte utópico e de esperança. E este novo horizonte utópico 
dá sentido à sensibilidade solidária e realimenta o nosso desejo 
de um mundo mais humano, acolhedor e solidário. 

  

 Esse sentido para a vida é algo que não é algo que se limita ao indivíduo, 

traz sentido para uma vida em comum, ou seja, em comunidade. Com a ideia de 

sensibilidade solidária é possível contemplar que a pertença a um grupo é algo 

fundamental aos seres humanos, mas não é apenas pertencer, mas ser alguém 

dentro desse grupo, por essa razão é importante a consideração do conceito de 

dignidade humana em todas as suas variáveis e aspectos. 

 Porém, é necessário reconhecer que toda e qualquer imposição, de ideais 

perfeitos e absolutos, de maneira a fechar o espaço do diálogo e da pluralidade 

acaba por ser um fator de sofrimento, por promover um fechamento ou 

estreitamento da visão entre ‘eu’ e ‘outro’, , sendo necessário um equilíbrio aliado 

ao senso de realidade, aproximando o pensamento de Sung com o que é 

analisado na tradição budista Geluk. Para Sung (2000, p. 158): 

 
Quando se busca a “solidariedade perfeita” ou “soluções 
definitivas”, impõe-se sobre pessoas e grupos sociais um fardo 
pesado demais para carregar. Sacrificam-se vidas de pessoas 
em nome do fim de sacrifícios de vidas humanas. Os “efeitos 
colaterais” desta busca de “construir a utopia” são 
demasiadamente dolorosos. Como também é dolorosa a vida 
das pessoas que se entregam à lógica insensível da sociedade 
atual e não conseguem nem sonhar ou desejar um mundo 
diferente do que conhecemos hoje. 

 

 Para que seja possível esse equilíbrio, que é a sensibilidade solidária 

aliada ao senso de realidade, do que é possível fazer dentro das limitações da 
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vida, é necessário que o desejo pela sensibilidade solidária se alie à 

institucionalização. Como diz  Sung (2000, p. 158): 

 
Sem a institucionalização, a sensibilidade solidária não se torna 
real e operacional no âmbito social. Necessitamos de 
mecanismos institucionais que encarnem o espírito de 
solidariedade como coesão social e que gere normalmente, de 
modo auto-organizado, a produção e a distribuição do suficiente 
para todos/as da sociedade. A sensibilidade solidária precisa ser 
transformada em normas sociais e mecanismos institucionais 
automatizados para que funcione em sociedade ampla e 
complexa.  

 

 O conceito de sensibilidade solidária, visto em sua relação 

interdependente com a complexidade da realidade das estruturas sociais, bem 

como das dificuldades dos desejos humanos infinitos, se comunica com o 

pensamento da tradição budista Geluk, especialmente com o conceito de 

responsabilidade universal, visto não apenas como um princípio norteador que 

impulsiona as ações dos que buscam o despertar, mas também como guia 

prático para que a aspiração possa ser transformada em algo concreto, engajado. 

 Além disso, é importante trazer que a solidariedade precisa ser pensada 

juntamente com os reflexos da complexidade das estruturas e mecanismos 

sociais, como bem frisado por Sung (2011, p. 108): 

 
Não basta sermos honestos e agirmos de acordo com os valores 
morais se o sistema econômico e social em que estamos 
inseridos é um sistema eticamente perverso ou socialmente 
excludente e opressor. Com essas reflexões, queremos 
enfatizar uma distinção importante nas reflexões éticas sobre a 
economia: o nível de ações dentro de um sistema econômico e 
o nível do sistema como tal.239 

 

 Ainda sobre como a solidariedade e a complexidade social devem ser 

entendidas não apenas em uma dimensão individual ou de pequenas 

comunidades, mas dentro também dos contextos macro, com todas as 

dinâmicas multidisciplinares (2011. p. 140): 

 

 
239 No original: “It is not enough that we are honest and act in accord with moral values if the 
economic and social system in which we are inserted is an ethically perverse or socially excluding 
and oppressive system. With these reflections we want to emphasize an important distinction that 
we must make in ethical reflections concerning the economy: the level of actions within an 
economic system and the level of the system as such.” 
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Nosso desejo ardente de ver um mundo novo e diferente pode 
nos levar à tentação de soluções mágicas, soluções que não 
levam em conta os limites da condição humana (como imaginar, 
por exemplo, sociedades em que as pessoas não têm interesses 
próprios ou desejos conflitantes, mas são movidas apenas pela 
solidariedade), ou então não levam em consideração os limites 
inerentes a todos os sistemas econômicos, sociais e políticos.240 

  

A ideia presente no pensamento de Sung traz a necessidade de pensar 

como aplicar a solidariedade como princípio norteador, não de maneira absoluta 

e cega, mas de uma maneira em que as possibilidades existentes sejam 

consideradas, dentro de um equilíbrio e verificando os contextos e 

complexidades envolvidos no tecido social, desde suas esferas individuais e de 

pequenos agrupamentos, até em escala global, de tal forma a comportar uma 

análise de como os efeitos são percebidos na realidade. 

No tocante à responsabilidade universal e os conceitos aqui apresentados, 

não podemos afirmar que se trata de conceitos idênticos ou que possuam os 

mesmos pressupostos, porém é possível verificar que buscam a resolução de 

conflitos comuns a ambos os corpos teóricos, e que se encontram 

fundamentadas em princípios e valores que também podem ser vistos como 

comuns. 

 

 

 

3.4 – Conclusões sobre os conceitos de Arendt, Jonas e Sung 

  

Como explicado nos tópicos anteriores, há possibilidade de diálogo entre 

pensamentos advindos de tradições distintas, mas que se voltam a um olhar 

sobre os problemas considerados comuns, aspecto presente na comunicação 

entre os conceitos da tradição judaico-cristã presente nos três autores, 

juntamente com o conceito da tradição sino-tibetana Geluk, do XIV Dalai Lama. 

 
240 No original: “Our ardent desire to see a new and different world can lead us to the temptation 
of magical solutions, solutions that do not take into account the limits of the human condition (like 
imagining societies where people do not have conflicting self-interests or desires, but are moved 
only by solidarity), or then do not take into account the inherent limits of all economic social and 
political systems.” 
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 Para Sung é necessário analisar sob uma forma mais ampla as questões 

sociais, inclusive analisando que seres humanos não se movem por um princípio 

direcionador único, sendo eles mesmos complexos, e por essa razão as 

soluções devem considerar a diversidade e complexidade dos desejos, anseios, 

impulsos e construtos humanos. Por essa razão a sensibilidade solidária não 

pode ser o único guia para nortear as relações humanas, sendo importante 

perceber a interdependência entre os sistemas micro e macro, de forma a propor 

momento a momento soluções que ofereçam uma proteção da dignidade 

humana. 

 Para Jonas, a ideia de responsabilidade precisa ser bem compreendida, 

pois não se trata apenas de algo nascido pelo convívio social e necessidade 

regulatória, mas também por força da coerência com os princípios assumidos 

diante de uma cultura cristã. Os elementos trazidos com relação ao futuro e ao 

meio-ambiente já mostram a importância do tema, que no presente momento se 

encontra mais do que evidente diante dos enormes conflitos e mazelas que 

atingem a todos, especialmente com a questão da destruição do ambiente e as 

consequências climáticas e as pandemias. 

 Para Arendt, responsabilidade é algo que nasce do amor, não de um amor 

eros, mas sim de um amor tal que vê a necessidade de atuação e age, por 

convicção e coerência com o sistema cristão, pelo exemplo da figura de Jesus, 

ao qual Arendt era tão fascinada. O amor mundi é fruto do amor a Deus e o amor 

fraterno que impulsionam os seres humanos assumirem a responsabilidade de 

não apenas fazer algo imediatamente, mas de investir no educar as futuras 

gerações.  

 Nos três autores ocidentais há de se frisar que vem de um cenário cultural 

e religioso semelhante, que é a cultura judaico-cristã, e é importante de ressaltar 

que tanto Arendt, quanto Jonas e Sung podem ser compreendidos de maneira 

mais próxima, diante dos desafios e problemas em comum que o mundo e 

história mais recente nos apontam.  

 Nos três é perceptível que não se trata de uma responsabilidade 

meramente contratual ou estabelecida entre homens, sujeita a revogação a 

qualquer momento, mas sim algo que nasce da coerência com o ethos cultural 

fundante da civilização Ocidental. 
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 Esses três conceitos se aproximam da tradição budista Geluk, porém, não 

possuem as mesmas cosmovisões, o que faz essa ponte de aproximação é 

justamente a necessidade de fazer algo a respeito em prol não apenas de seres 

humanos, mas de forma mais ampliada, todas as formas de vida, o que leva a 

uma percepção da interdependência e da compaixão nos três autores, e que, no 

caso budista, são importantes conceitos para que a responsabilidade universal 

venha a surgir. Além disso, há de ser trazido que há nuances e complexidades 

na análise do tecido da realidade, fazendo com que nem o conceito de 

responsabilidade universal, nem os conceitos em diálogo sejam de alguma forma 

uma visão incoerente ou inconsistente da realidade, através de suas estruturas 

sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

“Enquanto o espaço existir, enquanto os seres sencientes 
existirem, que eu também possa existir unicamente com a 
finalidade de remover as misérias de todos os mundos. 
Que as dores dos seres sencientes amadureçam em mim, 
unicamente em mim, e que através da força de todos os 
méritos reunidos por todos os Buddhas e Bodhisattvas, 
que todos os seres experimentem unicamente felicidade 
contínua.” 
Paṇḍita Śāntideva, Bodhisattvacaryāvatāra, Capítulo 3 

 

 

 

O tema da presente pesquisa é relacionado com o conceito de 

responsabilidade universal (སི་སེམས་, spyi sems), como foi visto ao longo dos 

Capítulos anteriores, e que é importante para a compreensão do pensamento 

não apenas religioso budista, sob uma ótica Mahāyāna sino-tibetana Geluk, mas 

que acaba por se comunicar com as esferas política, econômica e todas as 

demais que envolvem as relações sociais e as relações com a Natureza.  

Para que seja possível compreender o que o conceito quer trazer em 

termos de possíveis contribuições, além de quais os contextos para a sua 

compreensão, dentro dos parâmetros da tradição budista Mahāyāna Geluk, da 

qual o XIV Dalai Lama é expoente, se fez necessário adentrar uma 

contextualização histórica e social do Buddha Śākyamuni, uma vez que as 

tradições budistas o tem como fundador e principal inspiração para levarem 

adiante suas vidas.  

E a partir disso, como se deu o processo de divulgação do Dharma para 

os reinos vizinhos, até o ponto em que chega na China, as relações entre China 

e Tibete, e finalmente quando o Budismo chega no Tibete. Com isso adentramos 

brevemente o desenvolvimento do Budismo Tibetano, do qual a escola Geluk faz 

parte, com seu expoente principal, sendo considerado fundador o monge Je 

Tsongkhapa, como fora trabalhado no Capítulo 1.  

Com o contato dos países ocidentais, especificamente os países 

europeus com as culturas asiáticas houve um processo de tradução e divulgação 
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de estudos de textos asiáticos, tratados como exóticos, despertando diferentes 

considerações acerca das culturas não pautadas em um eurocentrismo.  

Além desse fato, esses estudos, expedições arqueológicas e traduções 

foram marcadas por intenções e agendas religiosas, políticas e econômicas, 

resultando em uma padronização pela qual o Ocidente analisa e traduz os textos 

budistas, e os pertencentes a outras tradições religiosas asiáticas.  

Apesar de haver um crescente interesse no estudo e tradução de textos 

das diferentes tradições budistas, há pouco questionamento de como essas 

traduções foram pensadas logo no século XIX e como isso impacta hoje o 

conhecimento de pensamentos de outras tradições que não são cristãs. 

Ademais, é possível que as traduções tenham sido realizadas fora de uma 

contextualização necessária, tendo ocorrido uma transposição de pensamentos 

e conceitos ocidentais sobre os textos e tradições budistas, possivelmente pelos 

mesmos fatores acima trazidos, de intenções colonizadoras no contato com 

outras culturas, pensamentos e tradições.  

Por essa razão se tornou importante a discussão sobre alguns conceitos 

budistas, como aparecem nos textos canônicos, em suas expressões no 

sânscrito, chinês, e quando possível no tibetano.  

Tais conceitos como bodhi, que seria despertar, mas traduzido como 

iluminação, como visto nos argumentos apresentados, assim como o termo 

bodhi impacta na compreensão do que é um Buddha – um iluminado ou um 

desperto? – e assim por diante, influenciando na compreensão do que seria um 

Tathāgata.  

E, toda essa questão impacta também na compreensão da noção do 

potencial para o despertar, que é tathāgatagarbha e em como entendemos a 

bodhicitta, que é o desejo ou aspiração para o completo despertar.  

O que por sua vez influencia no passo seguinte, sendo esses conceitos – 

de tathāgatagarbha e bodhicitta – fundamentais no processo para compreender 

os argumentos trazidos de crítica à maneira pela qual são traduzidos e suas 

implicações na cosmovisão budista que os países ocidentais acabam por 

desenvolver das teorias. 

Não se trata de descartar tudo que fora anteriormente feito, porém 

questionar as agendas e intenções e repensar os termos traduzidos, de tal 

maneira que seja possível buscar uma melhor compreensão das teorias budistas, 
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sem ser pautada em uma visão colonial ou de relações de superioridade-

inferioridade na realização de diálogos entre tradições.  

Essas considerações foram expostas no Capítulo 2, de tal maneira a 

preparar para a discussão da responsabilidade universal e seu contexto dentro 

da tradição Mahāyāna Geluk, de sorte que não fosse sobreposto ao pensamento 

budista conceitos alheios à tradição, nem diminuir ou relativizar a força que essas 

teses possuíam e ainda possuem dentro dos locais em que se desenvolveu.  

A seção sobre responsabilidade universal é a parte final do Capítulo 2, 

após todas as considerações necessárias sobre os processos de tradução, 

contextualização e explicações dos termos considerados fundamentais para a 

compreensão do que seria essa responsabilidade universal. 

Ao tratar da responsabilidade universal, dividimos em duas partes de 

explicação, envolvendo o conceito nos textos de Je Tsongkhapa, mais 

especificamente o Lamrim Chenmo, e depois como o conceito foi utilizado nos 

textos do XIV Dalai Lama, aparecendo em tibetano como སི་སེམས་ (spyi sems), e a 

partir da explicação do que seria a responsabilidade universal foi possível fazer 

o processo de tradução do termo para outras línguas instrumentais utilizadas 

pela tradição Mahāyāna Geluk, como o chinês e o sânscrito, tendo sido 

encontrado referências textuais nos cânones através dos termos mahācitta, em 

sânscrito, e 大心衆生 (dáxīnzhòngshēng) em mandarim. 

Com relação ao Capítulo 3 a estrutura foi a divisão em duas partes, a 

primeira sobre a contextualização do momento histórico em que o XIV Dalai 

Lama profere seu discurso junto à ONU, trazendo a importância da 

responsabilidade universal e a defesa dos Direitos Humanos, além de mais 

elementos para compreender o seu pensamento.  

Ainda nesse primeiro momento do Capítulo 3, foi explorada a questão dos 

Direitos Humanos, seus impactos e importância, bem como a discussão havida 

por pesquisadores da budologia com relação ao tema, suas considerações, e em 

especial, os argumentos apresentados por Damien Keown, em sua crítica à 

questão dos Direitos Humanos sob uma perspectiva budista. 

Além disso, a questão do silêncio em relação à responsabilidade universal 

no cenário acadêmico fora abordada, uma vez que é uma expressão recorrente 

no pensamento do XIV Dalai, mas não aparece nos trabalhos acadêmicos, pelas 
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razões expostas nessa primeira parte, com poucas exceções, tal como a obra 

do teólogo Mario I. Aguilar sobre o XIV Dalai Lama. Algumas possíveis hipóteses 

para esse silêncio foram abordadas, mas mais como um pontapé inicial para 

futuras pesquisas para esse tema. 

Após, na segunda parte do Capítulo 3 há a abordagem de um diálogo 

entre tradições, sendo explorados conceitos de pensadores ocidentais, 

notadamente Arendt, Jonas e Sung, e que foram analisados à luz da metodologia 

tanto da isogesis quanto da afinidade eletiva, apresentando as considerações ao 

final da segunda parte. 

As tentativas de diálogo inter-religioso não são fáceis, pois esbarram em 

muitas dificuldades de trabalhar os conceitos à luz de uma metodologia aceita 

academicamente, e que por sua vez, é majoritariamente voltada aos 

pressupostos e maneira de enxergar o mundo a partir de uma visão eurocêntrica. 

Ao abrir uma possibilidade de analisar sob a perspectiva dos problemas 

em comum a serem resolvidos, diante de um cenário em que as esferas 

regionais se assumem cada vez mais interdependentes das internacionais e 

globais, os problemas assumem maior urgência na solução, mas também na 

necessidade de convívio e compreensão das diferentes cosmovisões. 

Não apenas no país em que vivemos há trânsito e pluralismo religiosos, 

mas há um crescente esforço para buscar um diálogo para a paz, e para que 

isso seja possível é necessário navegar as complexas águas da diversidade. 

Dentro das grandes religiões as noções de equanimidade, compaixão e 

amor-bondade, bem como o regozijo ou alegria estão presentes, e então parece 

que o XIV Dalai Lama busca aproximar e criar pontes entre tradições diferentes, 

mas também criar laços com quem não possui religiosidade específica, mas 

busca um modo de vida ético. Essa intenção pode também ser encontrada na 

obra Porque a Ética é mais Importante que Religião, publicada em 2018. 

Não é apenas um diálogo voltado às religiões, mas voltado a todos os 

seres humanos, quer se vejam como religiosos ou não, por essa razão o XIV 

Dalai Lama trata de trazer um diálogo com base na responsabilidade universal 

sob uma perspectiva secular.  

Apesar disso, a proposta do Dalai Lama vem a partir de sua pertença e 

experiência religiosa, mas não se trata de um conceito apenas para os budistas, 

pois não tem por objetivo conversão em massa de fiéis. O que é buscado é o ato 
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de beneficiar os seres dentro de suas tendências e limites, uma vez que o próprio 

Dalai Lama afirma, em seu discurso, ser importante para a sobrevivência 

humana e base para a paz mundial a responsabilidade universal.  

A responsabilidade universal, portanto, seria uma contribuição budista, 

mas que não se restringe apenas nem obriga a filiação budista na tradição 

Mahāyāna, diante do fato de que em outros sistemas – religiosos ou não – esses 

princípios encontram guarida através de outros conceitos e compreensões.  

O projeto do XIV Dalai Lama é então um diálogo não apenas inter-religioso, 

mas entre seres que habitam e partilham de um mesmo mundo, com o mesmo 

objetivo de serem felizes e evitarem os sofrimentos, para poderem sobreviver e 

viver de forma pacífica.  

Para que isso seja possível, pelos seus discursos e ensinamentos fica 

evidenciada a importância do conceito de responsabilidade universal (སི་སེམས་, spyi 

sems), um conceito que nasce na tradição Mahāyāna, mas que se comunica e 

serve como chave para superar os desafios de nosso tempo. 

Ao tornar clara a importância do conceito é possível compreender o 

porquê do XIV Dalai Lama usá-lo para justificar e fundamentar a importância da 

defesa dos Direitos Humanos e quais os possíveis pressupostos para a sua 

promoção.  

Há todo um debate se Direitos Humanos existem ou não nas tradições 

budistas, principalmente entre pesquisadores ocidentais. Entretanto, para o XIV 

Dalai Lama isso não parece ser uma grande questão, uma vez que os desafios 

de nosso tempo parecem demandar uma grande união entre sistemas, tal como 

vem sendo proposto por ele, através de discursos, eventos, livros e 

ensinamentos dados para os mais diversos públicos. 

Além disso, a noção dos Direitos Humanos em nosso tempo tem sofrido 

constantes ataques, frutos da priorização de alguns aspectos em detrimento de 

outros, porém, pela necessidade de explicar as bases e noções desses direitos 

e garantias fundamentais, é possível vislumbrar a importância de sua defesa 

para que a própria sobrevivência humana, bem como de suas relações. 

Os conceitos trazidos para o diálogo são conceitos que fundamentam a 

defesa dos Direitos Humanos, em todos os seus aspectos, e acabam por auxiliar 

na compreensão desses direitos e garantias. Com isso, é possível compreender 

que o conceito de responsabilidade universal, dialoga com amor mundi, de 
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Arendt, com responsabilidade de Jonas, e também com o conceito de 

sensibilidade solidária e a dimensão da complexidade em Sung, e são possíveis 

aspectos de fundamentação para a importância dos Direitos Humanos, porém, 

sob a perspectiva de outra tradição religiosa, cujo pano de fundo é a tradição 

judaico-cristã. 

Ao dialogar é possível perceber os pontos de contato entre os conceitos 

e os pontos de distanciamento, uma vez que não é possível fazer uma 

sobreposição entre os conceitos, vindos de tradições distintas, e esses pontos 

de contato trazem a possibilidade de compreender aspectos de contato entre 

diferentes culturas e perspectivas sociais e como estabelecer um diálogo mais 

eficiente. 

O objetivo do presente, portanto, é elucidar a importância desse conceito, 

além de iniciar um processo de construção de pontes de diálogo e compreensão 

entre os diferentes sistemas, através da análise dos conceitos de tradição 

budista Mahāyāna com conceitos da tradição judaico-cristã, e de continuidade 

da presente pesquisa em suas áreas de diálogo e contato, de forma a fomentar 

o desenvolvimento de diálogos, bem como mais pesquisas e materiais que 

venham a contribuir para que um horizonte longínquo se torne cada vez mais 

próximo, dentro das possibilidades de um sistema complexo e plural.  

 A pesquisa trouxe como resultados tanto a resolução dos problemas 

levantados, como também levantou novas possibilidades de aprofundamento de 

questões que podem ser abordadas em pesquisas futuras. 

 Além disso, trouxe a confirmação de hipóteses levantadas, como pode ser 

conferido nos capítulos. A grande riqueza da pesquisa também foi a abertura de 

novas possibilidades e perguntas a partir dos resultados obtidos, se tornando um 

campo bastante fértil para não apenas o estudo e compreensão da tradição 

Mahāyāna, mas também em termos da realização de diálogo inter-religioso em 

prol de soluções comuns para os desafios vividos na atualidade. 

A dissertação não demarca um ponto final para a presente pesquisa. Em 

termos de novos passos a serem trilhados em um caminho de pesquisa, há ainda 

bastante a ser feito em termos de análise dos temas abordados na presente 

dissertação, bem como os reflexos a serem vistos em outros temas 

correlacionados. 
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Há ainda outras dimensões e aspectos da responsabilidade universal que 

serão futuramente analisadas, tendo por objetivo tratar do tema como ponte para 

novas pesquisas no campo das tradições budistas, no questionamento das 

formas de tradução e compreensão dos conceitos, mas especialmente sobre o 

conceito de responsabilidade universal, a escassez de pesquisas sobre o tema 

e as possibilidades de dialogar mais esse conceito em produções acadêmicas 

em nosso país. 

Há ainda a possibilidade de tratar de como a responsabilidade universal 

é elemento fundamental para a compreensão da obra Bodhisattvacaryāvatāra, 

do paṇḍita Śāntideva, que é muito citado pelo Dalai Lama, bem como 

mencionada a sua importância para o desenvolvimento do pensamento do XIV 

Dalai Lama como apontado por Aguilar (2021, p. 24).  

Além disso, alguns dos seus trechos foram mencionados nas epígrafes 

ao início de cada parte da dissertação, uma vez que o texto possui grande 

importância à tradição sino-tibetana Geluk. 

Por fim, se faz fundamental a existência de pesquisas relacionadas a 

conceitos teológicos e religiosos de diferentes tradições e seus olhares sobre os 

Direitos Humanos, dialogando com as diversas áreas do conhecimento, em 

movimento, em interdependência simples e complexa, em todos os aspectos e 

possibilidades, de maneira a resgatar a importância do tema, que impacta 

diretamente na sobrevivência de cada um e de todos nós, bem como de todas 

as estruturas que tornam a vida possível. 
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DEDICATÓRIA DE MÉRITOS241 
 

Dedico todo e qualquer mérito porventura gerado durante todo o processo 

de estudo, reflexão e escrita para a realização do completo despertar por todos 

os seres sencientes.  

Faço a dedicatória tradicional segundo o Bodhisattvacaryāvatāra, do 

Paṇḍita Śāntideva, em seu Capítulo 10: 

Dedico os méritos gerados por essas ações para que os seres 
sencientes, em qualquer lugar que existam, possam obter um 
oceano de felicidade e alegria, que alivie todos os sofrimentos 
que já enfrentaram. Que a felicidade comum deles jamais 
diminua, e que recebam os ensinamentos dos Bodhisattvas 
como se fossem ondas de alegria. 
Que os cegos enxerguem, que os surdos ouçam, que as 
gestantes possam dar à luz a seus filhos sem sentirem dores, 
como foi com a mãe do Buddha Śākyamuni. Que os pobres 
tenham riquezas e roupas, que tenham alimentos, água 
saudável e todas as bebidas que trazem saúde e bem-estar. Que 
os tristes encontrem a alegria, que os depressivos encontrem a 
esperança, e que todos os seres tenham alegria e prosperidade 
constantes. Que as doenças cessem em todos os mundos, e que 
jamais aconteçam novamente.   
Enquanto o espaço existir, enquanto os seres sencientes 
existirem, que eu também possa existir unicamente com a 
finalidade de remover as misérias de todos os mundos. Que as 
dores dos seres sencientes amadureçam em mim, unicamente 
em mim, e que através da força de todos os méritos reunidos por 
todos os Buddhas e Bodhisattvas, que todos os seres 
experimentem unicamente felicidade contínua. 
Eu me prostro ao Bodhisattva Mañjuśrī, pois por meio dele eu 
aprendi sobre a bodhicitta. Eu me prostro aos meus professores 
e mestres, pois por meio deles eu desenvolvo a bodhicitta e suas 
perfeições-de-superação até que o saṃsāra de todos os seres 
termine. 

 

 

 

  

 
241 A dedicatória de méritos nas tradições budistas serve para marcar o final de uma atividade, 
em que nos recordamos da nossa motivação desde o início, meio e conclusão de cada uma de 
nossas ações. A dedicatória de méritos serve como um fator de lembrança de que nossas ações 
produzem resultados interdependentes, não apenas beneficiando a nós mesmos, mas a todos 
os seres nas diferentes complexidades das relações. A dedicatória também serve como um 
reforço da nossa aspiração por um resultado, que é o completo despertar, não apenas para nós, 
mas para todos os seres. A dedicatória de méritos é referenciada no sânscrito como praṇidhāna.  
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GLOSSÁRIO 
 

 

Abhidharma categoria dos ensinamentos sobre realidade, ou teoria da realidade. 

Também podem ser entendidos como ensinamentos superiores, por 

estarem relacionados à lógica. 

 

Āloka  luz (pode ser encontrado como āloke), que leva ao conceito de 

iluminação, āloko. 

 

Ārya-mārga  se refere ao nobre ou verdadeiro caminho, o caminho óctuplo (vide 

página 49). 

 

Ātman  ‘ser’ imutável, inerentemente existente (independe de causas e 

condições). 

 

Anātman   ‘ser’ mutável, dependente de causas e condições, interdependente. 

 

Bodhi  traduzido da raiz budh- despertar, saṃbodhi é completo despertar. Em 

chinês 正覺 (tradicional) ou 正觉 (simplificado), com o mesmo significado. 

 

Bodhicitta  mente, intenção que busca o completo despertar. Em chinês 菩提心. Em 

tibetano བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་. 

 

Bodhisattva  aquele que busca se tornar um Buddha. Um praticante do sistema 

Mahāyāna. 

 

Buddha  aquele que realizou o completo despertar, samyaksaṃbuddha. Em 

chinês 佛陀 ou apenas 佛. 

 

Buddhagotra disposição, tendência ou proclividade a se tornar um Buddha. Em chinês 

佛性. Em tibetano སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས།. 

  

Dalai Lama  título dado pelo monarca Altan Khan a Gendun Drup, que inaugurou a 

linhagem de Dalai Lamas no Tibete. Significa grande detentor de virtudes 

semelhante em extensão ao oceano (a palavra tibetana bla ma equivale 

ao sânscrito kalyāṇa-mitra). 
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Dharma  no contexto da dissertação foi usado mais no sentido de ensinamentos 

(Buddhadharma, ensinamentos do Buddha). 

 

Geluk  (Geden Ringluk) nome da tradição de Lama Tsongkhapa, chamada de 

tradição dos virtuosos ou tradição do chapéu amarelo. 

 

Jāti   casta (sistema de divisão social em castas). 

 

Kagyu   nome de uma das quatro grandes escolas tibetanas de Budismo.  

 

Karma   ação ou atividade. 

 

Mahāyāna  vertente budista surgida após o Terceiro Concílio. Possui entendimentos 

diferentes dos da tradição Theravāda e existe até os dias de hoje através 

do cânone sânscrito, chinês, tibetano, coreano e japonês. 

 

Mahācitta responsabilidade universal. Em chinês 大心. Em tibetano སི་སེམས་. Além do 

termo responsabilidade universal o XIV Dalai Lama utiliza 

responsabilidade global. 

 

Mahācittasattva pode ser usado como sinônimo para Bodhisattva, aquele dotado de 

responsabilidade universal. Em chinês 大心衆生 ou 摩訶質帝薩埵. Em 

tibetano བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔ་. 

 

Mahākaruṇā   grande compaixão. 

 

Mahāmaitrī   grande amor-bondade. 

 

Muditā    alegria ou regozijo. 

 

Nirvāṇa  paz definitiva, o estado de um arhat. Não é sinônimo de completo 

despertar. 

 

Nyingma   nome de uma das quatro grandes escolas tibetanas de Budismo. 

 

Parinirvāṇa  nirvāṇa final, obtido após a morte. Palavra usada para se referir ao 

falecimento do Buddha. 

 

Sakya    nome de uma das quatro grandes escolas tibetanas de Budismo 
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Saṃgha   comunidade de praticantes (ver página 56). 

 

Śūnyatā   vazio de existência inerente. Interdependente. 

 

Sūtra    categoria de sermões ou ensinamentos dados pelo Buddha. 

 

Tathāgata  aquele que foi além, mas também pode ser entendido como aquele que 

assim veio. Em chinês 如來. 

 

Tathāgatagarbha  útero do completo despertar ou potencial para o completo despertar. Em 

chinês 如來藏  (tradicional) ou 如来藏  (simplificado). Em tibetano 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ།. Vide Buddhagotra.  

 

Theravāda  vertente budista surgida após o Terceiro Concílio. Possui entendimentos 

diferentes dos da tradição Mahāyāna e existe até os dias de hoje através 

do cânone pāli.  

 

Tripiṭaka  Três Cestos ou Três Categorias de Ensinamentos, composto pelos Três 

Treinamentos Superiores, Vinaya, Sūtra e Abhidharma. 

 

Tri-ratna   Três Joias, se refere ao Buddha, Dharma e Saṃgha.  

 

Upekṣā   equanimidade. 

 

Vinaya  categoria do código de disciplina ética monástica, também usado como 

códigos éticos budistas. 

 

Varṇa   classes (sociais). 
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Mahāyāna. Hawaii: University of Hawaii, 1990. 

HODGSON, Brian Houghton. Sketch of Buddhism. In: Transactions of the Royal 
Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Vol. II. London: Royal Asiatic Society, 
1830. 

HORNER, Isaline Blew. Women Under Primitive Buddhism. London: Routledge, 
1930.  

HULTZSCH, Eugen. Inscriptions of Asoka. India: Oxford Clarenden Press, 1925. 

JINPA, Thupten. Tsongkhapa: A Buddha in the Land of Snows. Boulder: 
Shambala, 2019. 

JONAS, Hans. El Principio de Responsabilidad: Ensayo de una ética para la 
civilización tecnológica. Barcelona: Herder, 1995. 

JONAS, Hans. The Phenomenon of Life. Evanston: Northwestern University 
Press, 2001. 

KEOWN, Damien. A Dictionary of Buddhism. Oxford: Oxford University Press, 
2003. 

KEOWN, Damien. PREBISH, Charles. HUSTED, Wayne. Buddhism and Human 
Rights. Surrey: Curzon, 1998. 

KING, Salie B. The Doctrine of Buddha-Nature Is Impeccably Buddhist. In: Jamie 
Hubbard (ed.), Pruning the Bodhi Tree: The Storm Over Critical Buddhism. 
Hawaii: University of Hawaii Press, 1997, pp. 174–179. 

KISHWAR, Shantanu. The Rising Role of Buddhism in India’s Soft Power 
Strategy. In: Observer Research Foundation, Issue n. 228, New Delhi, 2018. 
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Barnasidass, 2007. 

MEJI, Hua’er. RENQING, Daoji. The Buddha Nature Thoughts in Tibetan 
Buddhism. In: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 
Volume 310. Moscow: Atlantis Press, 2019. 

MENKE, Christoph. Dignity as the right to have rights: human dignity in Hannah 
Arendt. In: Cambridge Handbook of Human Dignity. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2014. 

MONIER-WILLIAMS, Monier. A Sanskrit-English Dictionary: Etymologically and 
Philologically Arranged with Special Reference to Cognate Indo-European 
Languages. Delhi: Motilal Banarsidass, 2005.  

MÜLLER, Friedrich Max. BÜHLER, Georg. The Laws of Manu. Sacred Books of 
the East, Vol. XXV. London: Oxford, 1886. 

NAKAMURA, Hajime. Indian Buddhism: A Survey with Bibliographical Notes. 
Delhi: Motilal Barnasidass, 1999. 

NARAIN, Awadh Kishore. The Dating of The Historical Buddha Review. In: 
Journal of the International Association of Buddhist Studies, Vol. 16, 1993. 

NATTIER, Jan. A Few Good Men: The Bodhisattva Path according to The Inquiry 
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ANEXO – DISCURSO DO XIV DALAI LAMA 
 

Human Rights and Universal Responsibility  

His Holiness: The XIV Dalai Lama of Tibet  

Non-Governmental Organizations United Nations  

World Conference On Human Rights 15 June 1993 Vienna, Austria  

 

 Our world is becoming smaller and ever more interdependent with the 

rapid growth in population and increasing contact between people and 

governments. In this light, it is important to reassess the rights and responsibilities 

of individuals, peoples and nations in relation to each other and to the planet as 

a whole. This World Conference of organizations and governments concerned 

about the rights and freedoms of people throughout the world reflects the 

appreciation of our interdependence.  

 No matter what country or continent we come from we are all basically the 

same human beings. We have the common human needs and concerns. We all 

seek happiness and try to avoid suffering regardless of our race, religion, sex or 

political status. Human beings, indeed all sentient beings, have the right to pursue 

happiness and live in peace and in freedom. As free human beings we can use 

our unique intelligence to try to understand ourselves and our world. But if we are 

prevented from using our creative potential, w€ are deprived of one of the basic 

characteristics of a human being. It is very often the most gifted, dedicated and 

creative members of our society who become victims of human rights abuses. 

Thus the political, social, cultural and economic developments of a society are 

obstructed by the violations of human rights. Therefore, the protection of these 

rights and freedoms are of immense importance both for the individuals affected 

and for the development of the society as a whole.  

 It is my belief that the lack of understanding of the true cause of happiness 

is the principal reason why people inflict suffering on others. Some people think 

that causing pain to others may lead to their own happiness or that their own 

happiness is of such importance that the pain of others is of no significance. But 

this is clearly shortsighted. No one truly benefits from causing harm to another 

being. Whatever immediate advantage is gained at the expense of someone else 
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is short-lived. In the long run causing others misery and infringing upon their 

peace and happiness creates anxiety, fear and suspicion for oneself. 

 The key to creating a better and more peaceful world is the development 

of love and compassion for others. This naturally means we must develop 

concern for our brothers and sisters who are less fortunate than we are. In this 

respect, the non-governmental organizations have a key role to play. You not 

only create awareness for the need to respect the rights of all human beings, but 

also give the victims of human rights violations hope for a better future. 

 When I travelled to Europe for the first time in 1973, I talked about the 

increasing interdependence of the world and the need to develop a sense of 

universal responsibility. We need to think in global terms because the effects of 

one nation's actions are felt far beyond its borders. The acceptance of universally 

binding standards of Human Rights as laid down in the Universal Declaration of 

Human Rights and in the International Covenants of Human Rights is essential 

in today's shrinking world. Respect for fundamental human rights should not 

remain an ideal to be achieved but a requisite foundation for every human society. 

 When we demand the rights and freedoms we so cherish we should also 

be aware of our responsibilities. If we accept others have an equal right to peace 

and happiness as ourselves do we not have a responsibility to help those in need? 

Respect for fundamental human rights is as important to the people of Africa and 

Asia as it is to those in Europe or the Americas. All human beings, whatever their 

cultural or historical background, suffer when they are intimidated, imprisoned or 

tortured. The question of human rights is so fundamentally important that there 

should be no difference of views on this. We must therefore insist on a global 

consensus not only on the need to respect human rights world wide but more 

importantly on the definition of these rights. 

 Recently some Asian governments have contended that the standards of 

human rights laid down in the Universal Declaration of Human Rights are those 

advocated by the West and cannot be applied to Asia and others parts of the 

Third World because of differences in culture and differences in social and 

economic development. I do not share this view and I am convinced that the 

majority of Asian people do not support this view either, for it is the inherent nature 

of all human beings to yearn for freedom, equality and dignity, and they have an 

equal to achieve that. I do not see any contradiction between the need for 



175 
 

economic development and the need for respect of human rights. The rich 

diversity of cultures and religions should help to strengthen the fundamental 

human rights in all communities. Because underlying this diversity are 

fundamental principles that bind us all as members of the same human family. 

Diversity and traditions can never justify the violations of human rights. Thus 

discrimination of persons from a different race, of women, and of weaker sections 

of society may be traditional in some regions but if they are inconsistent with 

universally recognized human rights, these forms of behavior must change. The 

universal principles of equality of all human beings must take precedence. 

 It is mainly the authoritarian and totalitarian regimes who are opposed to 

the universality of human rights. It would be absolutely wrong to concede to this 

view. On the contrary, such regimes must be made to respect and conform to the 

universally accepted principles in the larger and long term interests of their own 

peoples. The dramatic changes in the past few years clearly indicate that the 

triumph of human rights is inevitable. 

 There is a growing awareness of peoples responsibilities to each other and 

to the planet we share. This is encouraging even though so much suffering 

continues to be inflicted based on chauvinism, race, religion, ideology and history. 

A new hope is emerging for the downtrodden, and people everywhere are 

displaying a willingness to champion and defend the rights and freedom of their 

fellow human beings.  

Brute force, no matter how strongly applied, can never subdue the basic 

human desire for freedom and dignity. It is not enough, as communist systems 

have assumed, merely to provide people with food, shelter and clothing. The 

deeper human nature needs to breathe the precious air of liberty. However, some 

governments' still consider the fundamental human rights of its citizens an 

internal matter of the state. They do not accept that the fate of a people in any 

country is the legitimate concern of the entire human family and that claims to 

sovereignty are not a license to mistreat one's citizens. It is not only our right as 

members of the global human family ' to protest when our brothers and sisters 

are being treated brutally, but it is also our duty to do whatever we can to help 

them. 

Artificial barriers that have divided nations and peoples have fallen in 

recent times. With the dismantling of Berlin wall the East-West division which has 
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polarized the whole world for decades has now come to an end. We are 

experiencing a time filled with hope and expectations. Yet there still remains a 

major gulf at the heart of the human family. By this I am referring to the North-

South divide. If we are serious in our commitment to the fundamental principles 

of equality, principles which, I believe, lie at the heart of the concept of human 

rights, today's economic disparity can no longer be ignored. It is not enough to 

merely state that all human beings must enjoy equal dignity. This must be 

translated into action. We have a responsibility to find ways to achieve a more 

equitable distribution of world's resources. 

We are witnessing a tremendous popular movement for the advancement 

of human rights and democratic freedom in the world. This movement must 

become an even more powerful moral force, so that even the most obstructive 

governments and armies are incapable of suppressing it. This conference is an 

occasion for all of us to reaffirm our commitment to this goal. It is natural and just 

for nations, peoples and individuals to demand respect for their rights and 

freedoms and to struggle to end repression, racism, economic exploitation, 

military occupation, and various forms of colonialism and alien domination. 

Governments should actively support such demands instead of only paying lip 

service to them. 

As we approach the end of the Twentieth Century, we find that the world 

is becoming one community. We are being drawn together by the grave problems 

of over population, dwindling natural resources, and an environmental crisis that 

threaten the very foundation of our existence on this planet. Human rights, 

environmental protection and great social and economic equality are all 

interrelated. I believe that to meet the challenges of our times, human beings will 

have to develop a greater sense of universal responsibility. Each of us must learn 

to work not just for one self, one's own family or one's nation, but for the benefit 

of all humankind. Universal responsibility is the key to human survival. It is the 

best foundation for world peace. This need for co-operation can only strengthen 

humankind, because it helps us to recognize that the most secure foundation for 

a new world order is not simply broader political and economic alliances, but each 

individual's genuine practice of love and compassion. These qualities are the 

ultimate source of human happiness, and our need for them lies at the very core 

of our being. The practice of compassion is not idealistic, but the most effective 
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way to pursue the best interests of others as well as our own. The more we 

become interdependent the more it is in our own interest to ensure the well-being 

of others. 

I believe that one of the principal factors that hinder us from fully 

appreciating our interdependence is our undue emphasis on material 

development. We have become so engrossed in its pursuit that, unknowingly, we 

have neglected the most basic qualities of compassion, caring and cooperation. 

When we do not know someone or do not feel connected to an individual or group, 

we tend to overlook their needs. Yet, the development of human society requires 

that people help each other. I, for one, strongly believe that individuals can make 

a difference in society. Every individual has a responsibility to help more our 

global family in the right direction and we must each assume that responsibility. 

As a Buddhist monk, I try to develop compassion within myself, not simply as a 

religious practice, but on a human level as well. To encourage myself in this 

altruistic attitude, I sometimes find it helpful to imagine myself standing as a single 

individual on one side, facing a huge gathering of all other human beings on the 

other side. Then I ask myself, 'Whose interests are more important?' To me it is 

quite clear that however important I may feel I am, I am just one individual while 

others are infinite in number and importance.  

Thank you  

 

Released by the Tibetan Delegation to the United Nations World 

Conference on Human Rights, Vienna, Austria. 

 


