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RESUMO 

 

COSTA, Matheus Oliva da (2015). Daoismo Tropical: Transplantação do Daoismo ao Brasil 

através da Sociedade Taoísta do Brasil e da Sociedade Taoísta SP. Dissertação de Mestrado 

em Ciências da Religião, PUC-SP. 
 

O Daoismo é uma religião de origem chinesa que desde o século XIX começa a ter contatos 

com a cultura brasileira, sob vigor do orientalismo. Desde a segunda metade do século XX 

observamos uma segunda onda de difusão do Daoismo, ainda indireta. Na década de 1970 a 

família Wǔ, dentro eles Wu Jyh Cherng (Wǔ Zhìchéng), migra de Taiwan ao Brasil, no Rio 

de Janeiro. Nos anos 1990, este taiwanês abrasileirado, sacerdote do Caminho dos Mestres 

Celestiais, fundou junto com brasileiros a Sociedade Taoísta do Brasil (STB), e, mais tarde, a 

Sociedade Taoísta em São Paulo (ST-SP), nossos objetos de estudo.  O objetivo aqui foi 

analisar o processo de transplantação do Daoismo ao Brasil através da STB e ST-SP. Além de 

uma sistematização dos autores da teoria da transplantação das religiões, nos fundamentamos 

na teoria da hibridação cultural, e num conjunto de intérpretes da cultura e religião brasileira. 

Criamos a hipótese central de que na STB e ST-SP o Daoismo seria cada vez mais um 

resultado híbrido da matriz religiosa brasileira e de um modelo ideal de daoista ligado à 

China. Metodologicamente, realizamos uma vasta e constante revisão bibliográfica, e nos 

servimos de fontes primárias impressas, virtuais e audiovisuais, pesquisa participativa, 

entrevistas semiestruturadas e conversas informais. Com os dados obtidos, realizamos uma 

análise através do quadro teórico, o que permitiu comprovar a hipótese central. Também 

tecemos contribuições sistematizadas sobre: presença e tipologia da entrada do Daoismo no 

Brasil, identificação de fases sócio-históricas da STB e ST-SP, e diversas observações acerca 

do processo e dos resultados da transplantação desse grupo daoista, como a acomodação da 

demanda religiosa brasileira nos rituais litúrgicos das instituições. 

 

Palavras-chave: Daoismo, taoísta, religião brasileira, transplantação das religiões, 

hibridação.  
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ABSTRACT 

 

COSTA, Matheus Oliva da (2015). Tropical Daoism: Transplantation of Daoism to Brazil 

through the Daoist Society of Brazil and Daoist Society SP. Dissertation for degree of 

Masters in Arts in Study of Religion at PUC-SP.  

 

Daoism is a religion of Chinese origins that since the 19th century started to have contact with 

the Brazilian culture, beneath the Orientalism force.  Since the second half of the 20th 

century, we see a second wave of Daoism spread, albeit indirectly. In the 1970s the Wǔ 

family – Wu Jyh Cherng within them (Wǔ Zhìchéng) – migrates from Taiwan to Rio de 

Janeiro, Brazil. In the 1990s, this Taiwanese naturalized Brazilian priest of the Celestial 

Masters Way founded the Daoist Society of Brazil (Sociedade Taoísta do Brasil - STB) along 

Brazilians, and later the Daoist Society in São Paulo (Sociedade Taoísta SP - ST-SP), which 

is our object of study. The goal here was to analyze the Daoism transplant process in Brazil 

through the STB and ST-SP. In addition to a systematization of the authors regarding the 

transplantation of religions theory, we were based on the theory of cultural hybridization, and 

a set of interpreters of Brazilian culture and Brazilian religion. We created the central 

hypothesis that in the STB and ST-SP the Daoism would be increasingly a hybrid result of the 

Brazilian religious matrix and an ideal model of Daoist linked to China. Methodologically, we 

conducted an extensive and constant literature review, and we refer to primary printed 

sources, virtual and audiovisual sources, participatory research, semi-structured interviews 

and informal conversations. With these data, we performed an analysis using the theoretical 

framework, which allowed us to confirm the central hypothesis. We also wove systematic 

contributions on: the presence and the type of Daoism entry in Brazil, identification of socio-

historical phases of STB and ST-SP, and several observations about the process and results of 

transplantation of this Daoist group, such as the accommodation of the Brazilian religious 

demands on the liturgical rituals of these institutions. 

 

Key-words: Daoism, Taoist, Brazilian religion, transplantation of religions, hybridization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 “24.000 km separam o Brasil e a China [...]. Distante: 

parece ter sempre sido a forma que a China tem sido 

vista pela tradição ocidental, acadêmica ou não. [...] 

Para nós brasileiros, em especial, falar qualquer coisa 

sobre a China exige cuidado de se auto-examinar 

dentro dessa tradição, evitando cometer os mais 

frequentes erros e preconceitos da história” (Véras, 

2008, p. 243) 

 

Existem atualmente usos populares do termo Dào (Tao) internacionalmente. Desde a 

publicação em 1975 de O Tao da Física de Capra, muitos outros títulos similares foram 

escritos. No que concerne  a produções brasileiras, por exemplo: um artigo de uma revista 

científica da USP, O Tao da teia
1
, o ícone pop da teologia católica brasileira, Leonardo Boff, 

com seu O Tao da Libertação
2
, e até mesmo um blog chamado O Tao da Biologia

3
. Assim 

como os primeiros casos, podemos encontrar mais influências de obras conectadas ao 

Daoismo na cultura brasileira, como o álbum musical I Ching do grupo Uakti de 1994.  

Isso leva muitas pessoas que se interessam por estes temas difundidos na sociedade 

brasileira a conhecerem os elementos daoistas que os inspiraram, como práticas corporais 

daoistas, textos como o Dàodé jīng (Tao te ching) ou Yìjīng (I Ching), e ainda, técnicas como 

astrologia daoista e o fēngshuǐ. Contudo, é marcante o fato de que no Brasil pouco tem sido 

escrito academicamente sobre Daoismo em geral, e, mais especificamente, sobre como as 

pessoas em nosso país tem vivido essas práticas e estudos vindas da China e outros países, e 

como todo esse conteúdo é significado por brasileiros/as. Assim o Daoismo empiricamente 

ainda é uma demanda acadêmica brasileira pouco realizada, especialmente na Ciência da 

Religião.  

Essa pesquisa tem como principal meta o preenchimento de parte dessa lacuna, através 

do estudo da transplantação do Daoismo ao Brasil através do caso da Sociedade Taoísta do 

Brasil (STB) no Rio de Janeiro e da Sociedade Taoísta SP (ST-SP) em São Paulo – objetos 

                                                           
1
 MACHADO, Ana Maria. O Tao da teia: sobre textos e têxteis. Estudos avançados,  São Paulo ,  v. 17, n. 

49, 2003, pp. 173-196.  
2
 BOFF, Leonardo; HATHAWAY, Mark. O Tao da Libertação: Explorando a ecologia da transformação. 

Petrópolis. Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 
3
 Cf. https://otaodabiologia.wordpress.com/  

https://otaodabiologia.wordpress.com/
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dessa pesquisa. Essas instituições foram fundadas por um imigrante vindo de Taiwan, mas 

tem difundido seus ensinamentos daoistas principalmente ao público brasileiro.  

No que concerne às motivações para a pesquisa, eu estou há cerca de seis anos 

inserido no universo das artes marciais chinesas, em especial do tàijí quán (tai chi chuan). 

Neste meio não foram poucas as oportunidades de ter contato com crenças, símbolos, discurso 

ou corporalidade provenientes das tradições daoistas. A partir dessas experiências, produzi o 

questionamento inicial de como essas tradições são vivenciadas por adeptos do Daoismo para 

além da sua difusão indireta por meio de suas práticas ou livros. Ao longo da pesquisa 

surgiram outros questionamentos que se tornaram as problematizações centrais: Como e o que 

do Daoismo chegou no Brasil? Quais foram suas transformações? Quais são os resultados 

desse encontro cultural? Podemos falar de um abrasileiramento do Daoismo aqui chegado? 

Ou do Daoismo como difusão de culturas chinesas no Brasil? Esses questionamentos movem 

essa pesquisa. 

Visando responder essas problematizações levantamos um quadro teórico. Temos 

como eixo central a teoria da transplantação das religiões, discussão nascida e desenvolvida 

na Ciência da Religião. A preocupação implícita dessa teoria é tentar compreender 

sistematicamente a dinâmica das religiões, mais precisamente quando uma tradição se desloca 

de uma região para outra, e as implicações do processo. Outras duas teorias foram usadas. 

Abordamos o que chamamos de religião brasileira, de forma que fornecemos suporte para o 

entendimento da especificidade cultural e demanda religiosa local, com que a religião 

estrangeira vai interagir. Incluímos também noções básicas sobre hibridações culturais, 

ajudando a entender tanto a cultura e religião brasileiras como as diversas reações e resultados 

da transplantação. 

Temos algumas hipóteses formuladas no início da pesquisa. Uma delas, que se 

relaciona com o estilo do Daoismo de atrair aderentes, é que as práticas corporais, medicina 

chinesa e os estudos de textos funcionam como “iscas” que aproximam gradativamente os 

(potenciais) adeptos à iniciação na linhagem. Outra hipótese, que consideramos mais central, 

é que na STB e ST-SP o Daoismo seria cada vez mais um resultado híbrido da matriz 

religiosa brasileira e de um modelo ideal de daoista ligado à China. Conforme um trabalho 

em inglês descoberto por nós ao longo da pesquisa, que já tinha estudado essas instituições, 

em partes isso já foi observado (Murray, 2010). 

Sobre a metodologia do trabalho, realizamos uma larga pesquisa bibliográfica, útil 

principalmente ao primeiro capítulo e à construção teórica, tendo sido realizado até os últimos 

dias da escrita. Realizamos também pesquisa de campo empírica, de várias formas. Buscamos 
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arquivos de áudio, imagens, audiovisual, e escritos (virtuais e impressos) como fonte primária 

do Daoismo no Brasil e, especificamente da STB e ST-SP. Fizemos pesquisa participante em 

diversas atividades na ST-SP entre maio de 2013 e fevereiro de 2015, e uma visita à STB. 

Houveram muitas conversas informais, com membros e simpatizantes, registradas em caderno 

de campo. Foram gravadas oito (8) entrevistas semiestruturadas com adeptos ritualmente 

iniciados que frequentam a ST-SP.  

A partir do capítulo terceiro o leitor encontrara algumas siglas, tratasse de abreviações 

que omitem o nome das pessoas envolvidas na pesquisa, resgardando assim sua privacidade. 

São duas formas de siglas: (1) as que começam com “C”, que significam conversa, o que 

significa que foram conversas informais, havendo seis pessoas citadas, sendo então C1, C2, 

C3, C4, C5 e C6; e (2) as que começam com “D”, que significa daoista, indicando que foi 

um/a dos/as oito entrevistados/as que são iniciados/as no Daoismo na SP-ST, havendo de  D1 

até D8, mas nem todos/as foram citados diretamente. 

Em relação aos dados, houve um paradoxo durante os momentos de sistematização e 

análise. Por um lado, nos deparamos com um “mar” de dados: dezenas de arquivos de sites e 

blogs, vídeos, imagens, depoimentos, conversas informais, entrevistas formais gravadas, 

observação participante, etc. Por outro lado, o tema que pensamos até poucos meses antes da 

defesa como sendo nosso, a autorrepresentação religiosa do grupo daoista pesquisado, 

pareceu não ter dados suficientes para tirar conclusões e para avançar no que já havia sido 

escrito em Murray (2010) e Murray e Miller (2013). Isso se deu devido, sobretudo, a algumas 

entrevistas que me
4
 foram negadas, adiadas até que não ocorressem, ou feitas com pressa 

devida à falta de tempo nossa ou de parte dos/as entrevistados/as.  

Diante dessa dificuldade, optamos por voltar ao tema proposto nos primeiros meses do 

mestrado: a transplantação do Daoismo através da STB. Assim foi possível trabalhar mais à 

nível do encontro de sistemas culturais, e assim contribuir com mais profundidade e 

amplamente para suprir a ausência de pesquisas empíricas sobre Daoismo em língua 

portuguesa. E servindo de bases a futuras pesquisas que podem olhar outros detalhes, como a 

conversão do ator social daoista ou questões de gênero. 

Enumeramos argumentos que justifiquem a relevância da nossa empreitada: 1) 

cumprir lacunas da Ciência da Religião no Brasil, que, até o momento, nenhum estudo 

empírico foi realizado em um programa brasileiro de pós-graduação nessa área sobre uma 

linhagem daoista no Brasil; 2) aprofundar discussões das chaves teóricas a partir de exemplo 

                                                           
4
 Em casos que envolve a ação direta e individual do presente pesquisar, usarei a primeira pessoa do singular (eu, 

meu), para todos os demais casos, utilizaremos a primeira pessoa do plural (nós, nossos). 
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empíricos, especialmente a teoria da transplantação das religiões; e 3) para uso na formação 

de docentes em Ensino Religioso laico, e na Educação Básica em geral, servindo de base a 

futuros materiais didáticos sobre a tradição daoista especificamente, e de modo geral, sobre a 

difusão da cultura chinesa no Brasil. 

Importante informar que aqui optamos por utilizar o modelo de transliteração do termo 

chinês 道教 Dàojiào como Daoismo, ao invés de Taoísmo, por dois motivos. O primeiro 

motivo é para nos aproximar do sistema de transliteração hànyǔ pīnyīn, mais usado e oficial 

da China continental, além de já ser de amplo conhecimento entre chineses de outras regiões, 

como de Taiwan. Usaremos a transliteração pīnyīn para termos em chinês também em todo 

trabalho, com as acentuações e geralmente sem os ideogramas (hànzì). Em alguns momentos 

foi necessário reproduzir nomes no modelo de transliteração Wide-Giles, abreviado como 

WG, quando não encontramos o ideograma ou a versão pīnyīn.  

Acreditamos que assim pode facilitar o trabalho de leitores/as que queiram pesquisar 

os termos utilizados, mas deixando o texto visualmente mais “limpo” para a leitura. A 

segunda motivação para usar o termo Daoismo é para nos alinharmos aos muitos trabalhos e 

publicações internacionais recentes, como por exemplo, a revista acadêmica Journal of Daoist 

Studies que é referência internacional no assunto. Muito pode ser questionado sobre o uso das 

transliterações e das traduções feitas aqui, mas nosso esforço é deixar o conhecimento mais 

acessível, mais confiável, e facilitar a identificação de termos originais do chinês 

(hànyǔ/zhōngwén). Torcemos para que nosso esforço tenha sucesso na sua tentativa de 

melhorar a leitura e a difusão mais segura de conhecimentos de origem chinesa. Dizemos isso 

devido às inúmeras vezes que, lendo um trabalho – acadêmico ou não – que continha termos 

em línguas chinesas, nos deparamos com três ou quatro formas diferentes de escrever um 

mesmo nome ou termo, o que dificulta tremendamente o entendimento das informações.  

Com uma leitura atenta é possível perceber que os próprios “nativos” daoistas 

brasileiros usam predominantemente de forma oral e escrita os termos “Tao”, “taoísta” e 

“taoísmo”, mas também o termo Dào e Daoismo. Respeitaremos a forma “nativa” de 

transliteração nas citações, mas reforçamos que o termo Daoismo é mais academicamente 

apropriado. Assim, ambos são legítimos, mas neste trabalho o termo com “t” – Tao, taoísta, 

Taoísmo – são êmicos, enquanto Dào, daoista e Daoismo seriam éticos, ainda que também 

sejam utilizados em ambiente êmico daoista, já que uma coisa não exclui a outra. 

Os termos êmico e ético devem ser explicados. Para além da disputa de métodos na 

Ciência da Religião entre os reducionistas e os fenomenológicos/religionistas (Usarski, 2004), 

existe uma terceira via mais interessante. Segundo Hanegraaff (1996, p. 4, nossa tradução), o 
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estudo empírico das religiões “pode ser distinguido do teológico, do positivista-reducionista 

ou das abordagens religionistas por sua prática de contínua epoché (suspensão do julgamento 

normativo), também conhecido como agnosticismo metodológico”
5
.  Assim, os limites do 

cientista da religião são exatamente tudo que é empírico, devendo ser suspensa qualquer 

opinião sobre os domínios que seriam metaempíricos
6
. Contudo, é de alta importância ao 

estudioso das religiões que se considere a aura de realidade que atores sociais investem nos 

seres e princípios metaempíricos que supõe existir. Nos alinhamos a essa corrente 

epistemológica da nossa área.  

Nesse sentido, êmico significa a cosmovisão do ator social religioso, o ponto de vista 

de dentro. Enquanto ético seria o discurso acadêmico, que utiliza de ferramentas teóricas 

próprias no universo científico-acadêmico, podendo ser criados novos termos diferentes dos 

fiéis da tradição estudada (idem, p. 6). Ressaltamos que estes termos vêm da linguística – 

fonético e fonêmico – e não tem relação com a “ética” discutida filosoficamente. A pesquisa 

deve seguir a linguagem ética, sendo acessível tanto para os adeptos da religião estudada 

como para todos demais interessados, também permitindo a crítica da coerência ou do 

princípio de falsificação do resultado da análise. Entendida essa diferenciação, podemos 

prosseguir sobre outras explicações básicas à pesquisa. 

Sobre a escolha do título, se trata de uma gama de influências que inspiraram o uso do 

termo tropical como alusão direta a um abrasileiramento do Daoismo, ainda que nascente. As 

principais influências são Gilberto Freyre (2013), o Manifesto Antropofágico, o movimento 

Tropicalista, o movimento Manguebite, e de uma dissertação que fala do kungfu “Shaolin à 

brasileira” (Apolloni, 2004). Assim, com Daoismo Tropical, faço alusão às adaptações 

culturais em que o Daoismo, que trazido com Wu Jyh Cherng ao Brasil, passou. Como 

tentarei mostrar, é perceptível o hibridismo sui generis do grupo daoista brasileiro pesquisado 

com a cultura nativa. É bom lembrar, ainda, que mesmo que o Daoismo já exista em locais 

tropicais na Ásia, o tropicalismo sul americano brasileiro tem especificidades, tanto 

biológicas como culturalmente, que o diferem das experiências asiáticas. 

Como veremos ao longo dessa dissertação, o Daoismo muitas vezes não é visto como 

religião, sobretudo por não-chineses, incluindo algumas pessoas do ambiente daoista dentro e 

fora da China e até entre acadêmicos (!). Destarte, é importante tratar sobre a nossa noção de 

                                                           
5
 No original: “The empirical study of religions can be distinguished from theological, positivist-reductionist or 

religionist approaches by its practice of permanent epochè (suspension of normative judgment), also known as 

methodological agnosticism”. Observação: tradução realizada originalmente pelo meu colega Fabio Stern. 
6
 O neologismo metaempírico significa qualquer coisa que não é ou está além (meta) do empírico, ou seja, que 

não é acessível aos sentidos comuns. Pode ser um ser como divindades ou podem ser princípios como o carma.  
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religião. Temos uma influência mais geral de Durkheim (1912/1996), sobretudo na visão de 

três constituintes básicos de qualquer religião – crenças/representações simbólicas, 

práticas/rituais e comunidade. Essa visão vai estar presente em todo o texto, como pode ser 

mais bem observada na construção dos dois primeiros capítulos. Mas nesta pesquisa vamos 

trabalhar também com perspectivas sobre religião mais específicas e atualizadas.  

O mais central é o cientista da religião Hanegraaff (1999a), que apresenta uma versão 

refinada do conceito de religião. Para ele, uma definição deve ser vista como um instrumento 

flexível de análise. Ele realiza sua definição de religião em três blocos complementares e 

interrelacionados: 1) Religião = qualquer sistema simbólico que influencie a ação humana por 

oferecer possibilidades de manter ritualisticamente o contato entre o mundo cotidiano e um 

quadro metaempírico mais geral de significado; 2) Uma religião/religiões = qualquer sistema 

simbólico, incorporado em uma instituição social, que influencie a ação humana por oferecer 

possibilidades de manter ritualisticamente o contato entre o mundo cotidiano e um quadro 

metaempírico mais geral de significado; 3) Uma espiritualidade = qualquer prática humana 

que mantém contato entre o mundo cotidiano e um quadro metaempírico mais geral de 

significado por meio da manipulação individual de sistemas simbólicos. 

Essa tripla definição apresenta várias vantagens: centra-se na produção humana e 

influências culturais (simbólicas), vendo-a como algo humano; distingue adequadamente 

religião de outros aspectos sociais pela ideia de suposição em elementos metaempíricos; ao 

mesmo tempo possibilita inclusão de fatores que são imbricados, como a magia, que não deve 

ser vista separadamente, mas presente em todas as religiões e espiritualidades; mostra de 

forma clara a semelhança e diferença entre religiões e espiritualidade. Contudo, essa 

perspectiva ainda está concentrada no binômio crença/prática, mesmo que de forma mais 

refinada, assim como as teorias anteriores. Isso ocorre talvez pelo maior conhecimento no 

histórico europeu, que é muito baseado no Cristianismo. 

Há uma dimensão que acreditamos ser necessária incluir além das colunas erigidas por 

Hanegraaff (1999a) – quadro metaempírico de significado, sua ritualização e a 

institucionalização –, a noção de linhagem espiritual. Hervieu-Léger (2008) há uns anos tem 

defendido a visão de religião como memória autorizada. Para ela as religiões buscam sua 

“legitimidade na invocação à autoridade de uma tradição” e assim, “a crença se designa como 

‘religiosa’ quando o crente coloca diante de si a lógica de desenvolvimento que hoje o leva a 

crer naquilo que crê” (idem, p. 26). Seguindo essa lógica (idem, p. 27), afirma que “a 

linhagem dos que creem funciona como referência legitimadora de crença. Ela é, igualmente, 

um princípio de identificação social”.  
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A religião seria uma forma de pertencimento a um grupo, e assim é uma forma de 

tradição. A tradição, por sua vez é uma memória coletiva autorizada. Uma leitura sobre essa 

visão de religião/religiões indica que os religiosos, qualquer um que de alguma forma 

participa de um sistema religioso, se vê como dentro de uma linhagem: “o grupo se define [...] 

como descendência crente” (Cipriani, 2007, p. 297). Todavia, assim como anteriormente, essa 

socióloga tinha em mente essencialmente experiências europeias. Já que vamos estudar uma 

religião de origem chinesa, buscamos entender a visão chinesa de religião. O trabalho de T. 

Barrett e F. Tarocco (2014) é de muita utilidade, pois defendem que é preciso entender a visão 

de mundo de falantes de outras línguas fora das línguas europeias, se quisermos ter um 

avanço significativo em nossos estudos (idem, p. 319). 

Estes autores realizaram uma pesquisa genealógica nos registros das possíveis raízes 

do atual termo para religião em chinês, 宗教 zōngjiào, criado no século XIX. Perceberam que 

o termo tem ligação direta com as noções de linhagem (zōng) e ensinamento (jiào), 

originalmente comuns nos meios budistas, e mais tarde, na sociedade chinesa em geral. O 

termo atual teria invertido a sequência comum de termos mais antigos (教宗 jiàozōng), que 

denotariam o conjunto de preceitos e genealogia de um determinado grupo e/ou escola 

budista, daoista, entre outras tradições. Dessa forma a visão chinesa de religião está centrada 

na ideia de religião como conjunto de linhagem e ensinamentos. 

Acreditamos que a noção de linhagem (宗  zōng) é conciliável com a noção de 

Hervieu-Léger (2008) sobre descendência dos crentes. Notem o fato de pesquisadores 

diferentes chegarem a resultados tão próximos, o de que a linhagem/descendência é algo 

inerente à religião, tendo duas culturas religiosas diversas como base empírica. Isso nos 

incentiva a incluir como constituinte às religiões a noção de filiação a uma linhagem religiosa 

que faz os adeptos se verem como “descendentes crentes”.  

Somada a essa visão específica de religião, é necessário um aviso ao leitor e leitora. 

Hoje é muito comum falar de “secularização” no campo religioso brasileiro. Existe uma 

pluralidade de significados desse termo, mas em geral se trata da diminuição da plausibilidade 

das religiões nas sociedades modernas. No entanto, observamos que essa concepção foi 

originalmente formulada tendo em vista a experiência histórica europeia, onde supostamente 

teria havido uma queda da importância da religião dominante, o Cristianismo católico e 

protestante, especificamente. Solicitamos a quem lê este trabalho que deixe de lado essa visão, 

de forma que a realidade do Brasil é significativamente diferente da europeia. Bem como, 

aqui temos outros pressupostos teóricos. 
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Basicamente, em todo o trabalho dois conjuntos de teorias constituem nosso pano de 

fundo: a teoria do mercado religioso, e a descolonização do pensamento. Por mercado 

religioso entendemos a expressão de ofertas e demandas religiosas produzidas por atores 

sociais e organizações religiosas que “competem”
7
 entre si para atrair ou manter aderentes por 

meio de fornecimento de bens e serviços religiosos. Um ponto relevante dessa teoria para nós 

é que: quanto mais livre, mais vitalidade religiosa e maior incentivo a atores sociais 

participarem de uma ou mais religiões, já quanto mais regulado – pelos governos ou tradição 

dominante – menos pluralidade explícita e maior prosperidade de expressões mágico-

religiosas não institucionais (Lu, Johnson, Stark, 1998; Iannaccone, 1998; Stark e Bainbridge, 

2008; Schlamelcher, 2013; Oliveira, Neto, 2014).  

Um dos motivos para seguir essa perspectiva é que, ao invés de pressupor uma visão 

evolutiva social, própria do paradigma teórico da secularização, é melhor entender a 

pluralidade e jogo de forças há muito tempo presentes na humanidade. Acreditamos que a 

ideia de descolonização do pensamento (Said, 1990) tem convergência com tal visão. Há 

algumas décadas diversos autores tem questionado a hierarquia construída historicamente no 

binômio modernidade/colonialidade. Fala-se de transmodernidade, ou seja, o período que 

vivemos há alguns séculos ocorreu essencialmente pelo encontro de culturas que criou 

transculturalmente a atual configuração mundial (Dussel, 2005). É preciso questionar e 

superar a diferença colonial do pensamento, que classifica povos e culturas segundo noções 

arbitrárias, pejorativas e estigmatizadas (Mignolo, 2013). Destarte, buscamos romper com 

representações coloniais e partimos de um olhar intercultural nessa pesquisa, tal como 

sugerido na epígrafe do início da introdução, e necessário à Ciência da Religião (Pye, 2011b). 

Diante de todos estes esclarecimentos, nos cabe apresentar a estrutura da dissertação. 

O primeiro capítulo, Constituintes do Daoismo, tem a função de familiarizar a leitura dos 

próximos capítulos por meio da descrição da história e elementos constituintes do Daoismo 

chinês. Bem como, apresentamos nosso próprio entendimento a cerca do é Daoismo. 

Dividimos em quatro subtópicos: o que é o Daoismo; Breve história do Daoismo na China; 

Visão de mundo daoista; e Práticas daoistas. Acreditamos que, com estes temas, qualquer 

pessoa tem as informações básicas necessárias para o entendimento do Daoismo, e, 

consequentemente, da nossa pesquisa. 

                                                           
7
 Por competição, queremos expressar a interação entre as organizações ou empresas religiosas, mas sabendo que 

elas só podem existir tendo quem as adere, e por isso irão competir por aderências de ideias e de pessoas, caso 

contrário irão desaparecer. 
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Após essa primeira contextualização, o segundo capítulo, Esboço histórico do 

Daoismo no Brasil, tratou do histórico de relação entre a cultura daoista e a sociedade 

brasileira. Tendo em vista a falta de informações acadêmicas e sistematizadas sobre Daoismo 

em língua portuguesa e sobre a presença daoista no Brasil, julgamos necessário abordar um 

panorama dessa religião em nosso país. Lá apresentaremos nossa percepção de ondas sócio-

históricas do processo de contato de elementos daoistas com o campo cultural brasileiro.  

Com a contextualização do estado da questão do Daoismo no Brasil, abordamos a 

trajetória religiosa de Wu Jyh Cherng (Wǔ Zhìchéng) e o surgimento, formação, 

institucionalização e expansão da STB e ST-SP. Nesse terceiro capítulo, denominado A 

Sociedade Taoísta do Brasil e a Sociedade Taoísta SP, também apresentamos de modo 

sistematizado as ofertas presentes. Somado à escrita e às sistematizações, este capítulo é 

recheado de imagens, de modo que este grupo daoista seja apresentado igualmente em suas 

expressões visuais, sabendo que religiões chinesas são muito ricas nesse aspecto. 

Segundo Pye (2011b, p. 16), “apenas após uma caracterização adequada é que 

poderemos proceder para a explicação”. Sabendo disso, após três capítulos de caráter 

descritivo, ainda que sistemáticos, chegou o momento de abordar nossa estrutura teórica 

utilizada para análise dos dados e organizações apresentadas. Como já dito anteriormente, 

investimos na teoria da transplantação das religiões, que além do aspecto migratório, também 

dá conta do complexo processo de adaptação da religião num novo ambiente. Para entender o 

outro lado relativo a nova cultura onde a religião se instalou, trabalhamos com vários autores 

sobre: cultura brasileira, Matriz Religiosa Brasileira, e religião brasileira. Costuramos as duas 

teorias com teóricos da hibridação cultural, que ampliaram as ferramentas de análise neste 

quarto capítulo – Quadro teórico. 

Finalmente, temos o quinto capítulo denominado Análise da transplantação do 

Daoismo através da STB e ST-SP. Aqui realizamos uma leitura do nosso objeto de estudo 

teoricamente direcionada pelo nosso quadro teórico. A ideia foi aplicar metodicamente os 

passos estruturados por nós a partir de vários autores, tendo como foco os modos processuais 

do processo de transplantação, as estratégias de adaptação e o que chamamos de variáveis da 

transplantação. Questões apenas apontadas nas descrições puderam ser desenvolvidas com 

maiores detalhes, como o orientalismo em relação ao Daoismo e as hipóteses levantadas no 

início da pesquisa. Como veremos, há uma complexa – mas inteligível – interação da tradição 

daoista com a cultura brasileira presente em suas metrópoles. 
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1 – CONSTITUINTES DO DAOISMO – conceito, história, conteúdos e práticas 

 

Este capítulo tem a função de familiarizar o leitor com princípios e elementos típicos 

do Daoismo. Nesse sentido trata-se de um capítulo descritivo da tradição Daoista em seu 

ambiente nativo, a China. É preciso elucidar que fizemos uma seleção da sua história, crenças 

e práticas, dando preferência e ênfase a características relevantes para o entendimento do que 

será trabalhado nos capítulos seguintes: particularmente o Daoismo como se apresenta no 

Brasil e na comunidade específica estudada. E, antes de apresentar os elementos constituintes 

dessa tradição, julgamos necessário mostrar o nosso entendimento do que seria Daoismo.  

Tendo em vista o que foi dito acima, dividimos essa primeira parte em quatro 

subtópicos. Primeiramente propomos elucidar ao leitor sobre o que é o Daoismo, ou mais 

precisamente, como academicamente pode ser caracterizada essa tradição em nossa 

compreensão. Depois selecionamos momentos importantes da história dessa religião, e em 

especial seu desenvolvimento na China, local onde ela nasceu e que é a matriz do grupo 

daoista estudado. Foi dada mais atenção às estruturas, acontecimentos sociais e institucionais 

da história daoista. No terceiro subtópico apresentamos sinteticamente noções básicas da 

visão de mundo daoista, ou mais especificamente, os elementos centrais do quadro 

metaempírico de significado da cultura daoista. Por último, mas não menos importante, 

nomeamos de práticas daoistas o subtópico em que trataremos do modo de agir daoista, suas 

práticas mais comuns e liturgias oficiais. Dito de outra forma, do conjunto de ações 

ritualizadas que são influenciadas pelo seu próprio sistema simbólico ou por outros sistemas 

que o influenciaram. 

 

1.1 – O que é o Daoismo? 

 

Primeiramente, sobre o uso do termo “Daoismo” no singular, uma importante nota 

deve ser feita. O cientista da religião Martin Baumann (1994), a partir de uma discussão 

anterior da Ciência da Religião, chama atenção para o caráter metodologicamente equivocado 

de termos gerais como “Budismo”, “Cristianismo” ou qualquer outra religião que seja 

denominada no singular
8
. Ele faz uma diferenciação bem esclarecedora, afirmando que não é 

adequado falar de uma religião “x”, no singular, se com isso acreditar existir uma única 

identidade entre todas as tradições históricas dessa mesma religião. Por outro lado, é possível 

identificar um núcleo doutrinário mais ou menos consensual que é transversal às tradições da 

                                                           
8
 No caso do artigo citado, Baumann (1994) está abordando especificamente o Budismo. 
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mesma religião, sendo esse núcleo identificável exatamente o que é possível chamar de 

religião “x”, no singular. Dessa forma, por uma preocupação metodológica, é essencial 

especificar de qual expressão empírica das várias tradições concretas observáveis se está 

referindo numa pesquisa (Baumann, 1994, p. 37). Aplicando ao nosso estudo: quando 

dizemos Daoismo, falamos dos traços característicos que perpassam as várias tradições 

históricas daoistas, o corpo comum das tradições daoistas (Robinet, 1997). Entretanto, para 

casos mais específicos vamos falar diretamente de qual linhagem ou instituição estamos 

abordando. 

Sobre a questão dos termos usados para designar essa tradição é preciso chamar a 

atenção para uma questão cara também ao Brasil. Ao contrário da opinião popular, o Daoismo 

não é visto pela literatura especializada como uma filosofia, mas principalmente como uma 

religião ou tradição cultural-religiosa. Assim, a diferenciação entre um suposto Daoismo 

filosófico em oposição a um Daoismo religioso constitui-se como uma classificação 

inadequada e baseada em preconceitos de outros grupos sociais (confucianos e missionários 

cristãos).  

Estes preconceitos são observados já nos primeiros autores que abordaram o Daoismo 

em línguas latinas desde o século XIX. Da mesma forma, eles continuam atualmente através 

de várias opiniões populares como a observada por Siegler (2010). Este autor percebeu entre 

o que chamou de daoistas estadunidenses (American Daoists), a associação de um “Daoismo 

filosófico” há algo “puro” e um “Daoismo religioso” há algo “supersticioso”. Notem como a 

divisão é pautada por preconceitos culturais e colonialistas. Alguns autores chegam a usar o 

termo Daoismo histórico, enfatizando as expressões histórico-empíricas dessa tradição, ao 

contrário de uma noção vaga de Daoismo apenas como uma filosofia antiga chinesa. Isso, 

claro, não exclui o fato de o Daoismo ter sua forma de pensamento (“filosofia”), e ter seus 

aspectos devocionais (“religiosos”), somado a muitas outras facetas. 

Etimologicamente, o termo Daoismo é uma tradução que engloba outros três termos: 

Dàojiā (escola do Dào), Dàojiào (ensinamentos/religião do Dào) e dàoshù (artes do Dào ou 

artes daoistas) segundo Miller (2008, p. 20). Como também aponta Barrett (2008), a questão 

etimológica tem relação direta com a forma como os especialistas atuais vêem essa tradição, 

ou seja, como a identidade daoista é entendida. Aqui, seguimos a proposta de Miller (2008) de 

que a tradução Daoismo – no nosso caso, do chinês ao português – agrega tanto as expressões 

filosóficas (Dàojiā), religiosas (Dàojiào) e das práticas inspiradas no Daoismo (dàoshù), tal 

como são entendidas na própria história chinesa.  
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Contudo, conforme Robinet (1997), levantamos
9
 dois possíveis critérios para alguém 

ser considerado como daoista: 1) autodeclaração e/ou 2) inserção formal numa linhagem 

através de iniciação ritual. Tais critérios nos permitem diferenciar daoistas de pessoas que 

praticam alguma técnica ou tradição dessa religião, mas que não se autoconsideram daoistas. 

Da mesma forma, os dois critérios distinguem também quem é admirador do Daoismo, mas 

não passou por um ritual formal de iniciação com um mestre (monge ou sacerdote), que é o 

principal critério da tradição para transmissão de parte significativa dos ensinamentos e 

treinamentos nas linhagens daoistas. Pragmaticamente falando, se alguém se auto declacar 

daoista já será considerado como tal, e se, por outro lado, eventualmente não se declarar 

assim, mas ter passado pelo rito de iniciação também será considerado daoista aqui. Na 

verdade, o que é relevante para nós são os motivos e porquês da afirmação ou não dessa 

identidade. 

Como pode ser notado com estes pontos agora trazidos à tona, é uma tarefa difícil e 

arriscada traçar um entendimento básico e suficientemente abrangente para abordar o 

Daoismo. Também sua complexidade e especificidade histórica fogem às noções aplicadas 

com mais facilidade em outras tradições pelos estudos acadêmicos das religiões (Miller, 

2008). Apesar disso, apresentamos uma noção de Daoismo que julgamos como consensual 

para a literatura especializada nessa religião, especialmente no que concerne a sua fase mais 

recente de desenvolvimento, sem necessariamente corresponder a uma verdade única sobre o 

Daoismo (Barrett, 2008; Bokenkamp, 2005; Kohn e Roth, 2002; Kohn, 2009; Komjathy 2013, 

2014a; Miller, 2008; Pregadio, 2008; Poceski, 2013; Robinet, 1997, 2008; Wang, 2005):  

O Daoismo pode ser entendido como uma tradição nativa da China que se mantêm 

através de uma estrutura ritual de transmissão de linhagens religiosas. Também é um caminho 

universal, ou seja, qualquer pessoa pode se tornar daoista e seguir sua proposta de salvação. A 

principal forma de ver o Daoismo pode ser como movimento cultural-religioso, abarcando um 

todo coerente de pensamentos (filosofia), práticas corporais, burocracia celestial (teologia), 

escrituras reveladas e liturgias, para citar os elementos mais centrais. Em termos substanciais, 

a sua concepção de Dào como verdade última é central, enquanto as ideias de yīn/yáng e dos 

cinco agentes são a base para sua cosmovisão. A principal meta dos daoistas seria a busca de 

uma imortalidade através de uma ascensão espiritual numa burocracia celestial até o retorno 

ao próprio Dào. 

 

                                                           
9
  Agradeço a Daniel Murray, que em conversas virtuais sobre Daoismo me ajudou a compreender esse ponto, 

ainda que sua opinião possa não ser a mesma da que apresentamos aqui. 
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1.2 – Breve história do Daoismo na China 

 

Tendo em vista a necessidade de superação de preconceitos com essa tradição, e a 

busca por uma visão mais compreensiva e histórico-empírica, vamos agora tratar 

sucintamente das raízes históricas do Daoismo. Buscamos mostrar resumidamente um 

panorama histórico sintético do Daoismo. Essa demanda se faz necessária justamente pelo 

desconhecimento de grande parte do público brasileiro sobre a história dessa tradição
10

. 

Destarte, acreditamos ser necessário mostrar ao leitor os elementos centrais do 

desenvolvimento e transformações do Daoismo para servir de base às discussões que serão 

realizadas em seguida. Em nossa revisão bibliográfica, o autor que abordou o histórico dessa 

religião de forma mais sintética e satisfatória para nosso trabalho foi o cientista da religião 

James Miller (2008, p . 1, tradução minha): 

 

A história do Daoismo pode ser convenientemente dividida em quatro 

períodos: proto Daoismo, Daoismo clássico, Daoismo moderno e o Daoismo 

contemporâneo. Embora esses rótulos tendem a sugerir um desenvolvimento 

histórico gradual, não se segue daí que Daoismo veio a desenvolver-se de 

forma linear para um estado ideal, nem mesmo é a intenção sugerir que o 

período “clássico” é de alguma forma “melhor” do que o período 

“moderno”.
11

 

 

Tomamos como referência a divisão proposta por Miller (2008) descrita acima, e 

agora vamos apresentar cada um dos períodos do Daoismo na China seguindo essa 

perspectiva. Somamos à nossa descrição outros/as autores especialistas em Daoismo que 

trazem contribuições interessantes para entendermos as fases históricas dessa religião, em 

especial Bokenkamp (2005), Kohn (2009), Poceski (2013) e Robinet (1997). 

 

1.2.1 – Proto Daoismo 

 

O período chamado de proto Daoismo por Miller (2008) vai desde a antiguidade 

chinesa ao século II EC
12

. Essa seria uma fase formativa das raízes do que seria chamado 

                                                           
10

 Textos acadêmicos em português encontrados que apresentam ao mesmo tempo uma visão atualizada e sem 

preconceitos da história do Daoismo são os capítulos de Poceski (2013) sobre essa religião, e os artigos de 

Schachter (2013a; 2013b). Ambos os trabalhos são recentíssimos, sendo somente o segundo autor um lusófono. 
11

 Texto original: “The history of Daoism can conveniently be divided into four periods: proto-Daoism, classical 

Daoism, modern Daoism and contemporary Daoism. Although these labels tend to suggest a gradual historical 

development, it does not follow from this that Daoism has been steadily developing in a linear fashion towards 

some ideal state, nor is this meant to imply that the ‘classical’ period is somehow ‘better’ than the ‘modern’ 

period.” 
12

 As siglas EC e AEC correspondem a “Era Comum” e “Antes da Era Comum”. São formas mais neutras de 

datação, e por isso mais adequadas aos estudos culturais e das religiões. 
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posteriormente de Daoismo (Dàojiào) pelos próprios chineses, e por isso usa-se o termo 

“proto” como sufixo. Em adição ao argumento de ser ainda as raízes do que viria a ser 

denominado Daoismo, parece ser um consenso entre especialistas o fato de que não havia 

grupos daoistas antes da sua institucionalização no século II. Basicamente, Miller (2008) 

atribui bastante importância dos textos e das figuras de Lǎozi e do Zhuāngzi para essa fase. 

Mas antes de apresentá-los julgamos necessário mostrar raízes mais antigas e elementos 

paralelos a estes textos. 

Com uma postura mais aberta, Isabelle Robinet (1997, p. 1) defende que não há data 

precisa de nascimento do Daoismo. Todavia, o que é mais útil para nossa compreensão da 

história do Daoismo é que, segundo Robinet (1997), a formação dessa tradição religiosa 

ocorreu por uma integração de elementos externos e internos que nunca pararam. Esses 

elementos constituem diversas raízes que, entrelaçadas, formaram gradual e lentamente o 

Daoismo. Vamos então mostrar brevemente alguns desses rizomas que se cruzaram nesse 

lento processo.  

Como legado de uma religiosidade antiga da era Shāng (XVIII até XI AEC), foi 

desenvolvido um modelo de culto oficial no norte da China, com sacerdotes atuantes na corte 

imperial, voltados aos sacrifícios rituais para algumas divindades e ancestrais (Poceski, 2013, 

p. 14; Robinet, 1997, p. 36). Nesse mesmo movimento, foi desenvolvido o uso de ferramentas 

oraculares, que serviam inicialmente para manutenção do império e depois foram se 

popularizando (Poceski, 2013, p. 18). Esses oráculos apresentaram impacto na própria 

racionalidade chinesa (Cheng, 2008, p. 50) e, posteriormente, ao Daoismo (Kohn, 2009, p. 3). 

Esse legado dos Shāng de culto oficial do império se estendeu a próxima dinastia, dos 

Zhōu (XI até 256 AEC), sendo que ambas ainda constituíam apenas uma parte do norte e leste 

do que é a China hoje (ver mapa abaixo). Importante lembrar que o conceito sobre e o 

território chinês atual são maiores que antes do século XX, sendo que na dinastia Zhōu 

também havia quase somente o povo autodenominado posteriormente de Hàn, que convivia 

com várias outras etnias ao sul e ao norte deles. Em contrapartida ao culto oficial do norte, 

deu-se início a um processo de formação de uma espécie de rede “xamânica” ao sul. Estes 

eram mais independentes que os sacerdotes do norte, ainda que prestassem serviços aos 

governantes, sendo um primeiro exemplo na China de uma busca religiosa individual através 

de todo um arcabouço de técnicas. 
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Figura 1: Mapa da China no período Zhōu, sendo que o contorno mais claro é o território atual. 

 
Fonte: www.artsmia.org/art-of-asia/history/shang-dynasty-map.cfma.  

 

Sobre os “xamãs” do sul, segundo Robinet (1997) existem alguns poemas, elegias, 

como o Chǔcí, que foram escritos pelos chamados Wū. Mais importante para a história do 

Daoismo, há também os Fāngshì, que pode ser traduzido como especialista das técnicas, 

também chamados de dàoshi, termo utilizado até hoje para os sacerdotes daoistas. As redes 

xamânicas foram paulatinamente interagindo com outros círculos próprios da época dos 

Estados Combatentes (453-221 AEC), como a escola do yīn/yáng, a escola dos cinco agentes 

(wŭ xíng), e o uso oracular do Yìjīng (I Ching), como nos informa o cientista da religião 

Harold Roth (2005, p. 2989). A cientista da religião Livia Kohn (2009, p. 59) explica que 

esses xamãs e magos tem um papel proeminente na formação dessa religião.  

Voltando ao eixo explicativo de Miller (2008), vamos agora abordar sucintamente 

sobre textos que foram essenciais à formação e desenvolvimento dessa tradição: Lǎozi e 

Zhuāngzi. Paralelamente às redes xamânicas e em contraste com o culto oficial da corte Zhōu 

ao Norte, foram escritos diversas obras com temas também variados dentro de um interesse 

geral que se aproxima dos Fāngshì e dos Wū. Estes e outros escritos foram classificados como 

pertencentes a um grupo comum, chamado Escola do Dào (Dàojiā)
13

.  

Anne Cheng (2008, p. 122) nos informa que o Dàojiā é uma construção póstuma aos 

textos a que se refere, realizada a partir dos escritos de dois antigos historiadores chineses: 

Sīmǎ tán (165–110 AEC) e seu filho Sīmǎ qìān (145-85 AEC), escritor do Shǐjì, Memórias 

Históricas. Inicialmente, eles rotularam os escritos Lǎozi e Zhuāngzi como Huáng Lǎo, 

                                                           
13

 Esclarecimentos sobre a questão também no link http://www.Daoistcenter.org/Daojia.html. 

http://www.artsmia.org/art-of-asia/history/shang-dynasty-map.cfma
http://pt.wikipedia.org/wiki/145_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/85_a.C.
http://www.daoistcenter.org/daojia.html
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fazendo referência ao Imperador Amarelo (Huángdì) e a Lǎozi (Blofeld, 1990, p. 33), e 

posteriormente a nomenclatura Dàojiā foi usada para designar os mesmos textos. 

Tradicionalmente visto como anterior a Zhuāngzi (séc.IV-III AEC), Lǎozi teria vivido 

durante a dinastia Zhōu, aproximadamente séc. V, onde era bibliotecário. Segundo o Shǐjì, ele 

teria abandonado sua função na corte e fugido para o oeste, onde foi barrado pelo guarda da 

fronteira. Este, sabendo da sua famosa sapiência, lhe pediu que escrevesse seus ensinamentos, 

desse pedido teria surgido o Dàodé jīng (Escritura do Caminho e da Virtude), também 

chamado simplesmente de Lǎozi. Sabemos, no entanto, que esta obra é possivelmente fruto de 

vários autores e que demorou alguns séculos para ficar da forma como o lemos hoje (Cheng, 

2008).  

Este é um dos livros mais conhecidos do Daoismo, e hoje o segundo mais traduzido no 

mundo segundo Poceski (2013, p. 81). Neste texto, o Dào, antes apenas um termo conectado a 

busca espiritual e moral na antiguidade chinesa, passa ter um sentido de Realidade ou 

“Verdade Última” (Robinet, 1997, p. 26). No início da institucionalização do Daoismo, Lǎozi 

foi gradualmente sendo divinizado como Altíssimo Senhor Lao (Tàishàng Lǎojūn), e, por 

conseguinte, sua obra também foi (Poceski, 2013, p. 99-100).  

A outra obra considerada seminal ao Dàojiā/Huáng Lǎo é o Zhuāngzi.  Aqui o ideal de 

Sábio, um apelo ao natural, práticas de cunho interior e a noção de qì (sopro, hálito vital) 

aparecem de modo explícito. O autor homônimo, a qual a obra é atribuída, realizou diálogos 

com diversas outras formas de pensamento dos Reinos Combatentes, como o confucionismo, 

o legismo, cujo representante é Hán Fēizi, e, sobretudo, lógicos como Huìzǐ. Notem: além das 

redes xamânicas, havia também um rico debate de visões de mundo, ao mesmo tempo em que 

essas próprias visões de mundo vão se formando, o que já vai enviesando as noções proto 

daoistas. Contudo, Miller (2008, p. 6-8) nos avisa que o Zhuāngzi não tem tanta importância 

nas escrituras daoistas, ainda que tenha influenciado cosmovisões e práticas da tradição 

Shàngqīng dào (Caminho da Suprema Claridade) do Daoismo, por exemplo.  

O último elemento que compõe as raízes do Daoismo seria o texto chamado Nèiyè 

(Treino Interno), que está dentro de um texto maior chamado Guǎnzi ([escritos do] Mestre 

Guan). Este texto expressa uma lógica próxima do Zhuāngzi onde a busca individual 

prevalece sobre a ordem social, e começam a aparecer descrições de um simbolismo 

microcósmico do corpo e técnicas espirituais de cultivo que são a marca registrada do 

Daoismo (Miller, 2008, p. 9). Tendo em vista diversas pesquisas, citamos também outros 

textos de importância ao Daoismo. Alguns exemplos mais significativos são: o Yìjīng (I 

Ching) e sua cosmologia, a inspiração e uso profilático do Nèijīng, o Huáinánzǐ com sua 
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universalização do Dào e do qì, o Lǎozi biànhuà jīng e sua cosmificação do Lǎozi, bem como 

o Tàipíng jīng e sua utopia da Grande Paz milenarista e soteriológica (Kohn, 2009; Poceski, 

2013; Robinet, 1997). 

 

1.2.2 – Daoismo Clássico 

 

No que concerne a fase denominada Daoismo Clássico, Miller (2008) explica que 

todos os elementos mostrados anteriormente nortearam o desenvolvimento dessa tradição. 

Contudo, é somente no período da dinastia dos Hàn Posteriores (25-220) que surgem 

historicamente grupos daoistas, sendo um momento decisivo para a organização formal dessa 

religião segundo a maioria dos especialistas
14

. Segundo Miller (2008, p. 2) este período 

começa em 142 (EC), com a fundação do Caminho dos Mestres Celestiais, e se estende até o 

século VII, no início da era Táng (618-906). Essa fase é caracterizada pelo fato de grande 

parte das práticas, textos e liturgias daoistas começam a tomar forma nesse período de tempo, 

dentro do ambiente cultural chinês. 

Existem dois movimentos de caráter político e religioso nascidos no século II que são 

vistos consensualmente como as primeiras comunidades daoistas: o Caminho da Grande Paz 

(Tàipíng dào) e o Caminho da Ortodoxia Unitária (Zhèngyī dào) – chamada no Brasil de 

Ordem Ortodoxa Unitária
15

. Ambos surgiram no final da era Hàn, período de instabilidade 

sociopolítica, e sob a influência da Escritura da Grande Paz (Tàipíng jīng), e suas ideias 

utópicas voltadas à Grande Paz e ao perfeito equilíbrio através de um estado comunitário. O 

primeiro grupo, também chamado de Turbantes Amarelos, devido a sua indumentária, foi 

destruído pelas forças imperiais em 184 após tentarem uma revolta contra o governo Hàn.  

Sobre a tradição do Caminho da Ortodoxia Unitária, a história é mais extensa e tem 

maior impacto para esta pesquisa. Em 142, Zhāng Dàolíng, um praticante de técnicas de 

grupos Fāngshì (Komjathy, 2014a) e secretário no “exército” (Blofeld, 1990, p. 41), afirmou 

ter recebido uma revelação de Lǎozi enquanto uma divindade, ou seja, como Altíssimo 

Senhor Lao (Tàishàng Lǎojūn). Primeiramente chamaram o movimento de Caminho do 

Mestre Celestial (Tiānshī dào), fazendo menção a linhagem de mestres celestiais que tiveram 

início com o próprio Zhāng, e que foi transmitida aos seus descendentes da família. Esse 

movimento inicialmente se concentrou no norte da China.  

                                                           
14

 Além das referências já citadas no item 1.1, ver: http://www.Daoistcenter.org/Daoism1.html.  
15

 http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/. Essa tradução que optamos (Caminho da Ortodoxia 

Unitária), mantém a lógica de tradução de Miller (2008), e se aproxima da forma como os próprios Daoistas 

dessa tradição se traduziram para o português no Brasil: Ordem Ortodoxa Unitária (Zhèngyī pài). 

http://www.daoistcenter.org/daoism1.html
http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/
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Sendo a primeira forma organizada comunalmente do Daoismo, chegaram a 

estabelecer um estado daoista independente na região de Sìchuān. Seguindo a influência 

cosmológica dos letrados da era Hàn, nesse estado a administração e religião andavam lado a 

lado. Como justificativa para tal empreitada, alegavam ter recebido de Lǎozi o caminho para 

governar o povo e aprisionar os demônios. Contudo, por pressões externas terminaram por 

ceder o poder às mãos do império, seguindo o exemplo contrário do Caminho da Grande Paz. 

Após a falha em estabelecer um estado independente, abandonaram o caminho político 

(Wang, 2005, p. 1 e 5). Assim, focaram suas atividades nas dimensões mais coletivas e 

propriamente religiosas: liturgias, confissões, recitação de escrituras, entre outros exemplos. 

Além do supracitado Altíssimo Senhor Lao, começou-se a cultuar todo um complexo 

panteão daoista. Esse panteão estava tanto em altares, mas também já abrangia um panteão 

divino que reside no corpo humano. Em relação aos primeiros encontros e coexistência com 

outras formas de culto ou magia, os Mestres Celestiais tiveram uma postura mais agressiva e 

ortodoxa. Isso, em partes, tem raiz na concepção de que Zhāng teria recebido por revelação 

ensinamentos da Unidade Ortodoxa (Zhèng yī). Havia instrutores que ministravam certa 

doutrinação tal como se encontra no livro Xiǎng ěr, que são comentários ao Dàodé jīng de 

tom ortodoxo, visando atacar “falsas doutrinas” (Robinet, 1997, p. 57-58). Tendo essa visão, 

apontavam o que acreditavam ser charlatões que seguiam extremismos ou “caminhos 

errados”, como os budistas
16

. 

Usaram da ideia de hierarquia contra os cultos populares, ideia que também foi 

registrada em manuais minuciosos de liturgias. Criaram uma prática de difamação de deuses 

ou demônios populares, e, novamente, contra “médiuns” e “xamãs” Wū. Procuraram 

estabelecer sua identidade e afirmar suas singularidades e autenticidades com essa 

demarcação de “quem é quem” em dois níveis: 1) assumindo o legado dos Wū; 2) mas, ao 

mesmo tempo, se delimitaram como distantes das práticas populares. (idem, p. 63-64; 

Poceski, 2013, p. 93). Segundo Schachter (2013a, p. 145), esse movimento paradoxal – uso de 

elementos populares e mágicos, mas sempre acusando essas mesmas fontes – é marcante em 

alguns textos no Cânon Daoista. 

Poucos séculos depois da fundação dessa linhagem daoista surgiu um novo líder que 

marcou sua história: Kòu Qìānzhī. Ele foi um novo marco para o movimento, especialmente 

na corte dos Wèi do Norte (386-534), uma das dinastias do Período das Seis Dinastias (316-

                                                           
16

 Entre os séculos II e III EC, o Budismo já havia chegado na China, podendo ser encontrados templos e 

algumas traduções de textos budistas para o chinês (Cheng, 2008, p. 356 e 365). Assim, o Budismo serviu muitas 

vezes de parâmetro para o Daoismo, seja para emular algum elemento ou negar alguma postura, como atestam 

diversos especialistas no Daoismo. 
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589). Foi nessa oportunidade que o Daoismo chegou a ser religião de estado, e adquiriu 

seguidores das elites sociais chinesas (Robinet, 1997, p. 74; Poceski, 2013, p. 94). Os Wèi 

eram uma dinastia estrangeira, liderado pelo clã Tuòbá da etnia Xiānbēi (Schachter, 2013b), 

que tinham suas próprias práticas xamânicas. Tais práticas, de alguma forma, convergiam 

com a proposta daoista dos Mestres Celestiais. Foi um período de desenvolvimento da 

alquimia externa (wài dān), ou seja, busca por substâncias físicas ou remédios com objetivo 

de longevidade, tudo isso sob o patrocínio imperial dos Wèi. 

Inserido várias inovações, Kòu começa a difundir uma série de reformas nos Mestres 

Celestiais, onde a hierarquia social ritualizada dos confucianos e a moral dos ensinamentos 

budistas por ele estudados se mesclaram ao Daoismo. Dessa forma, ele ajudou a reduzir a 

tendência daoista de almejar e construir comunidades marginalizadas, dando impulso ao 

estabelecimento da institucionalização do Daoismo dentro da sociedade, e não marginal a ela. 

Sua influência chegou até os imperadores, sendo que alguns chegaram a receber a 

confirmação dos seus mandatos pelos sacerdotes daoistas. Também reforçou a recitação do 

Dàodé jīng e outros textos sagrados, sendo a liturgia um legado desse grupo. Depois da sua 

morte os daoistas dos Mestres Celestiais perderam muito da sua influência, mas seu legado 

perseverou na estrutura do movimento do Caminho da Ortodoxia Unitária. 

Para além de grupos organizados, dentro da fase clássica do Daoismo existiram 

também pessoas que marcaram os principais traços dessa tradição, como a busca por 

imortalidade e o que é traduzido como alquimia externa (wài dān). Segundo Poceski (2013, p. 

94) parte significativa da crença e prática iniciais do Daoismo “circulava fora dos estreitos 

limites da religião organizada”. Um caso emblemático seria Géhóng (280-343) e seus textos, 

que são um registro das primeiras técnicas físicas daoistas de busca por uma imortalidade, que 

seria o objetivo central das suas práticas. Também vemos nele a atitude clássica daoista, e 

chinesa, em geral, de isolamento e reclusão para o desenvolvimento espiritual. Géhóng e seus 

descendentes foram marcantes na formação do Daoismo. 

Há ainda dois grupos daoistas nessa fase clássica: o Caminho da Suprema Claridade e 

o Caminho do Tesouro Numinoso. Diferente do movimento do Caminho da Ortodoxia 

Unitária, o Caminho da Suprema Claridade (Shàngqīng dào) é uma comunidade nascida no 

sul da China no século IV. Um funcionário e médium da família aristocrática da Dinastia Jìn 

(265-420), Yáng xī (330-386), afirmou ter recebido revelações de algumas divindades e 

imortais, sobretudo da imortal Lady Wei. Interessante notar que essa família aristocrática do 

sul tinha parentesco com a família de Géhóng, e havia alguma comunicação entre eles, bem 

como, a Lady Wei foi uma praticante famosa do Caminho da Ortodoxia Unitária. 
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Yáng xī deixou diversos escritos dessas revelações, que foram organizados junto a 

outros escritos por Táo hóngjǐng (456-536). Considerado um dos primeiros movimentos de 

sistematização de um canôn coerente do Daoismo, esse esforço foi o que fez surgir a tradição 

Shàngqīng ou Suprema Claridade. Ainda que tenha mantido alguns aspectos dos Mestres 

Celestiais, como a ordenação sacerdotal, o Caminho da Suprema Claridade se destaca pela sua 

tendência a interiorização, provavelmente com a influência dos textos de Géhóng. Nessa 

escola houve ênfase de técnicas de meditação, de profilaxia, de jornadas espirituais e noções 

de divindades internas ao corpo humano, tudo isso visando a obtenção da imortalidade do 

praticante. 

Tendo origem também no sul da China, o Caminho do Tesouro Numinoso (Língbǎo 

dào) apresentou importantes contribuições ao Daoismo. A incorporação mais direta de 

elementos vindos da cosmovisão do Budismo mesclou-se a todas as produções daoistas 

citadas anteriormente. Nesse sentido, a tradição Língbǎo teve um papel de síntese das ideias 

que circulavam na China do período das seis dinastias (316-589). Essa síntese foi 

transformada em escrituras, e mais tarde em parte do Canôn daoista, que também incluíam 

revelações de diversas divindades, mas, sobretudo de Yúanshǐ Tiānzūn (Senhor Celestial da 

Origem Primordial). Há aqui uma forte influência salvacionista do Budismo, que nos grupos 

do Caminho do Tesouro Numinoso se deram por uso de talismãs e textos para salvar todos os 

seres vivos. Noções de renascimentos, mérito e carma começam a aparecer também. 

E a contribuição da escola Língbǎo não se restringe às escrituras e a uma nativização 

do Budismo. A liturgia daoista foi sistematizada, e muito do que existe atualmente da 

estrutura litúrgica daoista tem influência desse modelo, como a prática dos rituais de oferenda 

(jiào) ou de purificação (zhāi). A estrutura monástica e sacerdotal também continuou a tomar 

forma, e, assim como a comunidade Shàngqīng, é notável a apropriação e ressignificação de 

modelos budistas.  

Além de estruturas sacerdotais, a iniciação formal e ritualizada de leigos vai se 

complexificando através de um sistema de níveis onde (o conhecimento d)as escrituras tem 

papel proeminente. Nesse sentido, a preocupação com ritos iniciáticos é uma característica 

marcante das comunidades daoistas em geral, tendo raízes dos antigos círculos xamânicos dos 

Fāngshì. Para atrair adeptos, atividades de proselitismo também nasceram, tendo absorvido 

influências do salvacionismo budista difundido na China (Bokenkamp, 2005, p. 2183)
17

. 

                                                           
17

 Para maior compressão da ideia de salvação no Daoismo, ver a tradução para o português da principal 

escritura sobre o tema, a Escritura da Salvação, em Schachter (2013a). 
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Após um período de formação dessas tradições acima citadas durante uma China 

politicamente fragmentada em vários reinos, observamos um ótimo momento para essa 

religião durante a dinastia Táng (618-907), com a China já reunificada. Esse é considerando 

um dos tempos de ouro da civilização chinesa, e foi um momento de integração das diferentes 

escolas e consolidação do Daoismo. Durante o reinando do imperador Xuánzōng (712-755), 

um iniciado no Caminho da Suprema Claridade (Robinet, 1997, p. 186), o Daoismo chegou a 

se tornar religião oficial. Mosteiros e templos foram patrocinados pelo império e 

estabelecidos em toda a China, bem como, textos daoistas, como o Dàodé jīng, entraram na 

lista dos exames oficiais que antes incluam apenas os textos confucianos. Dois importantes 

textos produzidos durante essa dinastia foram traduzidos recentemente no Brasil: o Tratado 

sobre Sentar e Esquecer (Zuòwàng lùn) do patriarca da escola Shàngqīng Sīmǎ Chéng Zhēn; e 

a Escritura da União Oculta (Yǐnfújīng), texto anônimo que é atribuído ao Imperador Amarelo 

pelos daoistas
18

.  

Todos estes aspectos serviram para favorecer o Daoismo diante do crescimento e 

prestígio que o Budismo tinha alcançado na sociedade chinesa, inclusive como reação ao fato 

do Budismo ser uma religião estrangeira. A literatura especializada chama a atenção para o 

fato que é sob os Táng que o Daoismo incorpora elementos do Budismo, mas ao mesmo 

tempo consegue desenvolver suas fronteiras identitárias. Em 748 o primeiro Canôn daoista é 

compilado, tendo como referência a formatação dos sutras budistas, e foi divulgado e 

distribuído nos seus principais templos. Quanto ao número desses templos, Robinet (1997, p. 

187) afirma que em 722 havia 16 templos só na capital Táng, Cháng ān. 

Nesse momento também começa a surgir a alquimia interna (nèi dān), resultado de um 

processo de interiorização da alquimia “externa” (wài dān), prática que se tornou central no 

Daoismo. Todo um pensamento teológico e “filosófico” começa a se formar em resposta aos 

desafios das novas noções e terminologias budistas, e às teorias dos scholars confucianos. 

Tudo isso representa o ponto alto da história daoista, quando essa tradição consegue uma forte 

e profunda presença nas culturas e sociedade chinesa. Da mesma forma, cria certa 

dependência do prestígio das elites (Miller, 2008; Robinet, 1997). 

 

 

 

 

                                                           
18

 As traduções foram feitas na editora Mauad X, pelo sacerdote Zhèngyī Wǔ Zhì Chéng, responsável pela 

transmissão e divulgação dessa linhagem Daoista no Brasil, que será estudada mais a frente. 
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1.2.3 – Daoismo Moderno 

 

Talvez a caracterização mais abrangente das fases daoistas segundo Miller (2008) seja 

o período denominado Daoismo moderno. Corroborando com o autor citado, Bokenkamp 

(2005, p. 2185) usa a mesma classificação para designar o Daoismo após era Táng, afirmando 

ser a partir daqui que os aspectos mais marcantes dessa religião tomam a forma que persistem 

até o presente. Em termos de datação, essa terceira fase se estende desde a fragmentação dos 

Táng em 907 até os anos finais da dinastia Qīng (1644-1911). Já nos aspectos mais 

estruturais, observa-se o sincretismo entre os três ensinamentos (sānjiào) – Confucionismo, 

Daoismo e Budismo. Soma-se ainda o que Poceski (2013, p. 209) chamou de quarta tradição 

principal do campo religioso chinês: a religião popular. Tal sincretismo, que já ocorria há 

alguns séculos, ficou cada vez mais profundo, dificultando a diferenciação das quatro 

tradições no que concerne à pratica cotidiana.  

Após um grande crescimento do Daoismo em sua era clássica, durante o período Sòng 

(960-1279) suas comunidades buscaram preservar o legado construído até então. Isso quer 

dizer que, apesar de continuar havendo criações e novidades, a marca deste tempo são as 

sistematizações, a moralização e as variadas formas de difusão da religião. Por exemplo, 

houve a publicação de um Canôn daoista (Dàozàng) comum em 1019 com ordem imperial. 

Este evento se repetiu cerca de cem anos depois, sob o governo do imperador pró Daoismo 

Huī zōng (1100-1125), como afirma Robinet (1997, p. 215).  

Durante os Sòng o Daoismo buscou demarcar suas fronteiras frente a outras tradições, 

como no caso do estabelecimento de um canôn comum. Mas, por outro lado, o sincretismo da 

época tinha forte reflexo dentro do Daoismo, como na ênfase dada ao moralismo, uma clara 

influência confuciana. Além disso, Miller (2008) nos diz que nas práticas cotidianas populares 

pouco se diferenciava o que era daoista, budista ou de outras tradições. Além do crescente 

sincretismo e a nova ênfase à moralidade, observa-se nessa fase também maior valorização e 

difusão das práticas internas nas comunidades daoistas.  

Como fruto de todos esses aspectos histórico-culturais, surge uma linhagem que marca 

a história do Daoismo e parece ser a culminação de tudo que foi dito acima: o Caminho da 

Completa Perfeição (Quánzhēn dào) fundada por Wáng chóngyáng (1113-1170). Wáng 

afirmava ter encontrado dois imortais, Lǚ dòngbīn, e seu professor Zhōnglí Quán, dois 

famosos mestres de alquimia interior que teriam ascendido à terra dos imortais. Esse suposto 

encontro já informa a principal característica dessa linhagem: a forte ênfase e cultivo de 
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práticas interiores, como visualizações, qìgōng, meditação ou mediunidade. Por outro lado, 

eles dão muito valor à posturas ascéticas e forte disciplina monástica em comunidade.  

Com esses dois aspectos o Caminho da Completa Perfeição buscou converter 

seguidores e criar associações, além de ter presença significativa feminina (Bokenkamp, 

2005, p. 2186). Sob o governo Yuán (1279-1367) dos invasores mongóis, que desde 1206 

estavam no norte, essa escola daoista teve um crescimento vertiginoso. Chegaram a ter cerca 

de quatro mil templos e vinte mil sacerdotes em 1300 (idem). Eles inovaram a forma de 

proselitismo daoista, viajando para difundir a doutrina e usando de elementos literários 

também para atrair atenção pública (ibdem). Contudo, também sofreram perseguições pelo 

governo mongol na China após perderem os debates públicos que mantinham com budistas 

visando patrocínio imperial, chegando a ter queima de obras daoistas nesse período (Robinet, 

1997, p. 213).  

Segundo Miller (2008, p. 15) durante a dinastia seguinte, a Míng (1368-1644), o 

Daoismo recebeu patrocínio regular na corte imperial. Destarte, essa religião se tornou cada 

vez mais integrada na vida civil da sociedade chinesa. Um fato marcante desse período foi 

quando o imperador Yǒnglè promoveu a montanha Wǔdāng como um centro daoista, local 

que até hoje é uma referência para várias tradições. Por outro lado, essa estabilidade ocorreu 

simultaneamente ao forte controle estatal das instituições daoistas. As ordens da Ortodoxia 

Unitária e da Completa Perfeição foram as mais, quando não foram as únicas, a serem aceitas 

formalmente pelos imperadores Míng, e seus sacerdotes e monges eram escolhidos com 

interferência do governo.  

Tais atitudes de controle favoreceram mais ainda os sincretismos pelas interpretações 

pessoais e populares, bem como a formação de associações leigas de Daoismo ou artes 

daoistas – fēngshuǐ (técnica de harmonização de ambientes), Yìjīng, qìgōng. Outro exemplo 

de resultado da pressão imperial foi a popularização de histórias daoistas, tanto impressas 

como oralmente. Um bom exemplo dessa época é a criação do mito do imortal Zhāng Sānfēng 

(Bokenkamp, 2005, p. 2187), mais tarde visto como inventor do tàijí quán (Despeux, 1995).  

Sob a dinastia Qīng (1644-1911), governada pela etnia minoritária Mǎn (Manchu, 

WG), esse movimento de popularização do Daoismo continuou, estando essa religião imersa 

na cultura das populações da China. Para Miller (2008, p. 15) existem evidências históricas de 

como aconteciam essas tendências, já que muitos textos históricos populares que 

apresentavam a moralidade daoista foram publicados. Não só textos de moralidade, mas 

também haviam livros que traziam elementos mitológicos daoistas, como o Jornada ao Oeste 

(Xīyóu Jì), que apesar de ter sido escrito na dinastia anterior, é um ótimo exemplo desse tipo 
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de literatura, e foi traduzido no Brasil. Em adição a isso, práticas de artes de inspiração 

daoista, como tàijí quán, qìgōng e alquimia interna se tornavam cada vez mais comuns na 

China e países vizinhos. 

O período Qīng continuou a política anterior de forte controle religioso, podendo 

inclusive ser o motivo pelos fatos citados acima e da explosão de cultos populares religiosos 

leigos. Paralelamente, houve um declínio relativo do Daoismo institucional, sendo que as 

ordens da Ortodoxia Unitária e da Completa Perfeição continuaram a ser as toleradas 

oficialmente. Um dos braços do Caminho da Completa Perfeição, chamada Porta do Dragão 

(Lóngmén) obteve grande prestígio nos últimos séculos, sendo hoje a tradição monástica 

daoista dominante (idem, p. 16). O 7º patriarca dessa ordem daoista inovou nesse época: criou 

um sistema aberto de iniciações, ganhado apoio imperial e tendo centenas de iniciados de uma 

só vez em alguns dos rituais de iniciação (Silva, 2014, p. 48). Outros concorrentes, ao 

contrário, ganhavam força: houve fortalecimento do neoconfucionismo nos círculos 

intelectuais, e quanto aos patrocínios imperiais religiosos, a preferência do governo era pelo 

Budismo tibetano (Bokenkamp, 2005, p. 2188).  

 

1.2.4 – Daoismo contemporâneo 

 

Devida às grandes mudanças recentes na sociedade chinesa, a fase contemporânea do 

Daoismo tem início nas últimas décadas do império Qīng no século XIX, passando pela 

revolução republicana na China de 1911 e a tomada de poder dos comunistas em 1949, até a 

atualidade. Todas essas mudanças no cenário social e cultural em seu ambiente tiveram fortes 

consequências para o Daoismo. Primeiro, enfrentou estigmatizações, perseguições e 

destruições. Depois, voltou a se recuperar paulatinamente, reobteve apoio estatal, liberdade 

religiosa e até sua recente expansão mundial. 

As sementes dos acontecimentos que marcaram essa fase histórica do Daoismo 

encontram-se na expansão comercial e colonial de potências modernas, como a Inglaterra e a 

França, assim como os EUA, que culminou nas Guerras do Ópio (1839-42 e 1856-60). Além 

de ajudar a por fim na última dinastia imperial chinesa, esses países acabaram influenciando 

muito as culturas chinesas a partir do século XIX. Em 1911 oficialmente o império Qīng caiu, 

e a China se tornou republicana, se modernizando com a forte influência dos EUA e outros 

países europeus. No que tange às religiões, a partir desse momento, muito da China 

tradicional começou a ser vista pelos próprios chineses como superstição, incluindo o 

Daoismo (Poceski, 2013, p. 309-310), somado ao peso da orientalização (Komjathy, 2014a). 
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Foram criadas associações nacionais daoistas, mas não houve tempo para estabilizar e ter 

influência social significativa (Silva, 2014, p. 49). 

Já na década de 1930 estourou a guerra civil entre comunistas e nacionalistas 

republicanos. Em 1937 há a invasão japonesa, e, depois de sua expulsão pelos chineses em 

1945, os comunistas finalmente tomam o poder e os nacionalistas migram para a ilha de 

Taiwan. Começa aqui o momento de maior fluxo da diáspora chinesa, quando alguns mestres 

de tradições chinesas e pessoas que não aceitam o governo comunista saem da China 

continental, indo seja para Taiwan, Hong Kong ou para qualquer outro país do mundo. Essa 

diáspora chinesa também significou a internacionalização de práticas daoistas através da 

migração de mestres. 

Na República Popular da China (1949-) o governo comunista tem uma postura 

repressiva com as religiões nos primeiros anos. Por outro lado, também tentaram controlá-las, 

como fez com a criação da Associação Daoista Nacional. Chegou a ter, inclusive, um 

primeiro congresso nacional daoista (Silva, 2014). Durante a Revolução Cultural (1966-76) 

de Máo Zédōng a repressão aumenta, chegando a ter templos daoistas destruídos. Todavia, do 

final da década de 1970 e início de 1980 o governo afrouxa um pouco a pressão sobre as 

religiões, estando até hoje um pouco mais flexível. Assisti-se hoje a um crescimento de 

participação e filiação religiosa, bem como restabelecimento de templos e ordens religiosas 

budistas e daoistas (Poceski, 2013, p. 324). 

Já na República da China, em Taiwan, não chegou a ocorrer repressão ao Daoismo, e 

também o 63º Mestre Celestial do Caminho da Ortodoxia Unitária, Zhāng Ēnpǔ, se 

estabeleceu neste novo país (Bokenkamp, 2005, p. 2189). E, apesar dos primeiros vinte anos 

de governo terem sido marcados por fortes controles sobre as religiões, que só poderiam 

existir na forma de associações fiscalizadas pelo governo, nos anos seguintes ocorre um 

florescimento das religiões em Taiwan, embora sem destaque para o Daoismo (Lu, Johnson, 

Stark, 1998). Foi neste momento, no entanto, que muitos pesquisadores fizeram as primeiras 

pesquisas de campo modernas sobre o Daoismo.  

Interessante notar que antes da presença do Partido Nacionalista (Guómíndǎng - 

GMD) e da nova população chinesa que se refugiou, não havia um histórico de práticas 

religiosas institucionalizadas em organizações religiosas oficiais em Taiwan. Além disso, 

houve uma diáspora específica da própria ordem da Ortodoxia Unitária causada pelos eventos 

atribulados do século XX, que fez com que sacerdotes dessa ordem na China continental não 

estivessem ligados ao Mestre Celestial, e houvessem comunidades dispersas na Malásia e 

Cingapura. Com a chegada do Mestre Celestial e toda a estrutura e sacerdotes que o 
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acompanharam, o Caminho da Ortodoxia Unitária se esforçou por construir toda uma 

institucionalização do Daoismo. O “clero” dessa ordem começou a distinguir entre o que 

podia ser mantido e o que poderia ser alterado na tradição, bem como, entre o ensinamento 

“ortodoxo” e universal contra as religiosidades locais. Assim, buscou adaptar seu Daoismo 

para a nova situação, mas tentando se estabelecer institucionalmente (Murray, 2010). 

Tendo em vista todos esses eventos, o Daoismo está cada vez mais marcado por 

influências externas à China. Depois de ser tratado publicamente, e pelos governos, como 

superstições, fato que tem resquícios até hoje, a religião não somente tem se recuperado, 

como também está buscando novas adaptações. Por exemplo, o ensino de futuros sacerdotes 

ocorre também com influência de sistemas de ensino moderno, como nos Institutos Daoistas 

(Dàojiào Xuéyuàn) na China continental (Wang, 2005). Existem associações nacionais e 

publicações do Cânon tanto na China continental como em Taiwan. Os modelos de 

organização cristãos começam a ter influência para o Daoismo, assim como ocorreu para 

outras religiões presentes na China, e, sobretudo, em Taiwan (Lu, Johnson, Stark, 1998). 

Outro fator que reforça inovações no Daoismo é sua recente expansão para os vários 

países das Américas, Europa, África e Oceania. Tradições daoistas existem há alguns séculos 

na Coreia, Japão, Tailândia ou Cingapura, mas é só no século XX e XXI que sabemos da 

existência de mestres, instituições ou grupos daoistas nos EUA
19

, Espanha
20

 ou Brasil. É 

interessante perceber que, no entanto, muito mais do que representantes oficiais dessa 

religião, há livros e práticas daoistas que circulam mais ou menos livremente no mundo a 

mais de um século. Dessa forma, como afirma Miller (2008), mais uma vez o Daoismo está 

em fluxo e em processo de adaptação.  

 

1.3 – Visão de mundo daoista 

 

Neste subtópico apresentamos resumidamente os principais elementos da visão de 

mundo daoista. Tendo em vista a situação cultural em que vamos estudá-la nos próximos 

capítulos, após muitas reflexões percebemos que seria melhor trabalhar com uma seleção dos 

elementos substanciais do Daoismo. Dessa forma, objetivamos suprir o leitor com 

informações básicas sobre o quadro metaempírico de significado nutrido por daoistas que 

serão utilizadas em outros momentos específicos deste trabalho. 

                                                           
19

 Cf. a lista de grupos daoistas na América do Norte feita por Komjathy: 

http://www.daoistcenter.org/organizations.pdf. 
20

 Cf. por exemplo http://www.taoismo.es/. 

http://www.daoistcenter.org/organizations.pdf
http://www.taoismo.es/
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Na antiguidade chinesa, entre os períodos de Primavera e Outono (772-481 AEC) e 

dos Estados Combatentes (403-256 AEC), floresceu o que pode ser chamado de as cem 

escolas de pensamento. As cem escolas de pensamento abrangem toda uma gama de autores e 

correntes como o Confucionismo (Rújiā), o Daoismo, o Moísmo, os legistas e os lógicos, para 

falar dos mais conhecidos. Segundo o sinólogo André Bueno (2011, p. 20) “todas essas 

escolas buscavam, no entanto, um Dao”. Em consonância com essa posição, Anne Cheng 

(2008, p. 35) nos informa: 

 

Este termo, muitas vezes considerado monopólio dos taoístas, é na verdade 

um termo corrente na literatura antiga, significando “estrada”, “via”, 

“caminho” e, por extensão, “método”, “maneira de proceder” [...]. Assim, 

cada corrente de pensamento tem o seu tao, pelo fato de propor um 

ensinamento em forma de enunciados cuja validade não é de ordem teórica, 

mas se fundamenta num conjunto de práticas. 

 

Existe, claro, uma proposta especificamente daoista de um Dào. Podemos mesmo 

dizer que a referência central do Daoismo é a noção de Dào (Tao, em Wade-Giles). O Dào, 

segundo Jennifer Oldstone-Moore (2010, p. 22), é “um poder e princípio sem nome e sem 

forma que cria todas as coisas, sem esforço e espontaneamente”. O Dào não é uma divindade 

ou deidade, mas um princípio a qual os daoistas acreditam que está em tudo, e de onde tudo se 

origina. No Dàodé jīng, obra de referência nessa tradição, essa noção ganha contornos de 

verdade última, podendo corresponder à noção de absoluto. Por outro lado, é importante frisar 

que a tradição daoista histórica, como o Caminho da Ortodoxia Unitária, construiu toda uma 

caracterização do Dào que vai além da obra citada acima (Schachter, 2013b), incluindo 

aspectos teológicos complexos.  

Apesar de não ser propriamente uma divindade, muitas vezes nas escrituras e mitos 

populares daoistas o Dào se materializou na história humana por meio de avatares humanos 

ou animais. Um exemplo é o próprio Lǎozi, que pode ser visto como personificação do Dào 

(Poceski, 2013, p. 99). Existe todo um sistema e hierarquia das divindades daoistas, chegando 

a listar mais de 28 páginas do Cânon Daoista (Robinet, 1997, p. 18). Existem deuses para 

todos os dias do ano, para vários espaços geográficos e celestiais, bem como divindades 

protetoras, também chamados de guerreiros (Schachter, 2013b), como o General Wang ou o 

Guāndì. 

Todas as deidades são lideradas pelo Imperador de Jade (Yùhuáng ou Yùdì), 

divindade suprema da teologia daoista, visto como senhor dos céus. O céu daoista é 

constituído por divisões burocráticas pelo seu grande panteão, sendo que ao mesmo tempo é 

um tipo de paraíso (Robinet, 1997, p. 17). As divindades daoistas podem ter sido pessoas que 
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se tornaram lendárias no imaginário chinês (como Guāndì), divindades emprestadas do 

Budismo (como Dǒumǔ), entre outras fontes mais variadas. Independente da fonte histórica, 

todos são considerados emanações do Dào (idem, p. 19), pelos menos na teologia oficial dos 

sacerdotes. 

Existe, ainda, uma trindade daoista ligada ao Dào em sua origem e que está presente 

nos altares de templos de todas as linhagens. Essa trindade está acima do próprio Imperador 

de Jade, já que são emanações mais sutis do Início ou primeiras manifestações do Dào. São os 

Três Primordiais (Sānyuán) ou Três Puros (Sānqīng): Senhor Celestial da Origem Primordial 

(Yúanshǐ Tīanzūn) ou apenas Puro de Jade (Yùqīng); Senhor Celestial do Tesouro Numinoso 

(Líng Bǎo Tīanzūn), ou Altíssimo Puro (Shàngqīng); e o Senhor Celestial da Virtude e do 

Caminho (Dàodé Tīanzūn), ou Supremo Puro (Tàiqīng). Este último é associado à Lǎozi em 

sua manifestação mais sutil e primordial (Robinet, 1997, p. 19). 

 

Figura 2: Os Três Primordiais (Sānyuán) ou Três Puros (Sānqīng). Da esquerda para a direita: 

Supremo Puro (Tàiqīng), Puro de Jade (Yùqīng) e Altíssimo Puro (Shàngqīng) 

 

Fonte: http://filosofiataoista.no.comunidades.net/index.php?pagina=1391512312  

 

Para essa tradição há também divindades que residem no corpo humano, e que são 

consideradas da mesma forma como uma hipóstase do Dào (Bokenkamp, 2005, p. 2177). Isso 

nos leva a um importante tópico da crença daoista: a complementaridade entre microcosmo e 

macrocosmo. Trata-se de uma visão de correspondência dos constituintes do universo (macro) 

http://filosofiataoista.no.comunidades.net/index.php?pagina=1391512312
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no corpo humano (micro). Segundo Robinet (1997, p. 18) o propósito daoista seria uma união 

clara e harmoniosa entre o nosso interior e mundo exterior. Destarte, a valorização do corpo 

através da correlação micro-macro tem uma rica simbolização. Chega inclusive a ter paralelos 

com o modelo social hierárquico das culturas desenvolvidas na China, bem como de 

elementos do meio ambiente:  

 

o ‘país do corpo’. Tal ‘país’ é um microcosmo sagrado, uma duplicação fiel 

do universo: tem a mesma estrutura e características do cosmo, sendo repleto 

de deuses, montanhas, constelações, e corpos celestiais, pontes, lagos e 

pagodes, e talvez o ‘embrião da imortalidade’. É habitado por uma grande 

população que é administrada da mesma maneira que o Estado imperial 

chinês. O príncipe do corpo encontra-se no coração; seus ministros e 

subordinados administram e governam em todo o corpo. Estado cosmo e 

corpo são todos entendidos como estruturas de forma homóloga, criando 

unidades concêntricas de espaço sagrado (OLDSTONE-MOORE, 2010, p. 

59). 

 

Tanto o microcosmo quanto o macrocosmo são permeados e animamos pelo qì. Essa é 

uma noção muito cara a toda cultura chinesa e para todas as linhagens daoistas. Por muito 

tempo se traduziu qì por energia, mas outras possibilidades de tradução mais adequadas são 

sopro, pneuma, e até vapor (Bokenkamp, 2005, p. 2177). Na visão tradicional, ele está 

presente em tudo e em todos/as, sendo exatamente aquilo que anima todo o universo, não 

como algo de fora, mas justamente dentro da vida e imanente à realidade. Também se deve 

lembrar que qì é uma forma de emanação do Dào. Na visão dos daoistas tudo que é tangível 

constitui-se de qì materializado, mas não necessariamente ele vai estar em forma concreta, 

podendo também existir de forma sutil.  

Na verdade, existem muitas teorias complexas sobre qì dentro dos limites da tradição 

daoista (Kohn, 2013), sem contar aqui reflexões de outras correntes chinesas. Elas 

caracterizam diferentes tipos de qì dentro do corpo e do cosmos, e cosmogonias daoistas 

estabeleceram as origens do universo a partir do sopro primordial (yúan qì). Assim, no início, 

o sopro primordial se repartiu em dois aspectos complementares da realidade: o sopro yáng 

ligado a características do puro e leve, que se movia para cima e que formou o céu; e o sopro 

yīn, que se relaciona ao denso e pesado, que se movia para baixo e se tornou terra.  

É possível perceber a presença da ideia de yīn/yáng em toda cosmologia do Daoismo. 

Mas é interessante notar que, na teologia daoista, o aspecto yáng prevalece de alguma forma, 

muitas vezes pela sua conexão com os adjetivos pureza, verticalidade e luz. Essa maior 

valorização do sopro yáng pode aludir ao desejo de transcendência/ascensão dos daoistas 

(Robinet, 1997, p. 10; Cherng, 2000, p. 95). A realidade se manifesta nessa lógica dual, mas 
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também através das mutações complementares dessa dualidade. Há, no entanto, uma unidade 

subjacente à realidade, apesar desse jogo constante de aspectos complementares representados 

pela imagem do Tàijí (suprema extremidade, indicando a unidade do centro). 

 
Figura 3: Símbolo tàjí tú (diagrama da suprema extremidade), e à direita o diagrama original 

criado por Zhōu Dūnyí (1017-1073), com possíveis raízes já com o daoista Chén Tuán/Xīyí Zǔshī 

(?/920-989). Na imagem à direita está escrito de cima para baixo: tàijí (suprema extremidade)/wújí 

(extremidade inexistente), ação/quietude, fogo/água/terra/metal/madeira, caminho do terra 

qualidade feminina, caminho do céu qualidade masculina, [juntos] produzem todas as coisas. 

 
Fonte: https://brennantranslation.wordpress.com/2012/08/27/the-taiji-manual-of-xu-yusheng/  

 

Foi o confuciano Zhōu Dūnyí (1017-1073), da era Sòng, quem criou a primeira 

imagem do tàijí que se tem registro (ver figura 3), mas várias fontes daoistas dizem que esse 

diagrama tem raízes já com o famoso daoista Chén Tuán/Xīyí Zǔshī (?/920-989). O esquema 

yīn/yáng é relacionado a uma visão cíclica, especialmente pela sua complementaridade 

inerente, o que faz com que o ritmo e princípio contidos neles sejam essenciais ao Daoismo 

(Robinet, 1997, p. 10). Com o tempo, a noção de yīn/yáng foi conectada a ideia dos Cinco 

Agentes ou Cinco Fases (wŭ xíng): madeira, fogo, terra, metal e água (ver figura 4). Há 

correlações entre os cinco agentes, tendo principalmente os movimentos de controle de um 

agente pelo outro, ou nutrição, onde cada agente alimenta ou estimula a existência do outro 

em situações específicas. Trata-se, sobretudo, de um sistema de classificação da realidade: 

estações, gênero, alimentos, corpo humano, história, entre outros elementos, todos podem ser 

lidos pela lógica deste sistema. 

https://brennantranslation.wordpress.com/2012/08/27/the-taiji-manual-of-xu-yusheng/
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Figura 4: Cinco agentes, wŭ xíng. Setas externas: ciclo de nutrição. Setas internas: ciclo de 

controle. 

 
Fonte: http://www.xr.pro.br/monografias/elementos.html. 

 

Lançando mão dessas teorias o Daoismo contribuiu bastante para desenvolvimentos na 

medicina e farmacologia na China Imperial, sobretudo sobre os Táng. Muitos mestres daoistas 

escreveram tratados de medicina, qìgōng, fitoterapia e farmacologia, influenciando muito a 

medicina chinesa (Moraes, 2007). Citando um exemplo, Dulcetti (2012, p. 24) diz que os 

“pensamentos de correlação chinesa das cinco fases foram assimilados pelo pensamento 

sinomédico na obra Nèijīng compilada por Wáng Bīng, tardiamente, na dinastia Táng (762 

d.C.)”. Essa obra foi traduzida normalmente com o nome Clássico Interno do Imperador 

Amarelo (Huángdì Nèijīng), é um dos textos chineses mais traduzidos e conhecidos dentro e 

fora da China.  

Do ponto de vista daoista, e de muitos chineses/as em geral, é necessário cuidar 

também da “saúde” dos ambientes. Para tanto, existe o fēngshuǐ, a técnica chinesa de 

harmonizar o qì dos ambientes, e, consequentemente, dos que residem no ambiente. Essa arte 

daoista é importante nessa tradição no sentido de prover uma visão geral sobre ideias de 

organização espacial. Templos, mosteiros, casas, negócios, e até um simples jardim serão 

construídos por daoistas, muito provavelmente, com modelos do fēngshuǐ. Além de utilizar 

das ideias básicas de yīn/yang, Cinco Fases (wŭ xíng), e do legado dos fāngshì, essa arte 

daoista utiliza noções ligadas ao Yìjīng. 

Antes de influenciar textos, existiram obras clássicas ou escrituras chinesas (jīng) que 

obtiveram um impacto especial no Daoismo. Um deles foi a Escritura ou Clássico das 

http://www.xr.pro.br/monografias/elementos.html
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Mutações (Yìjīng), mais conhecido pela transliteração I Ching. Resumidamente, este clássico 

é um oráculo, em que exige métodos adequados para usá-lo. Tem raízes nos ossos oraculares 

dos Shāng, sendo tradicionalmente atribuída a autoria ao rei Fú xī da era mítica, com 

comentários do rei Wén dos Zhōu. Segundo a historiografia antiga chinesa a obra teria sido 

editada por Confúcio, compondo um dos seis clássicos da sua escola de pensamento. Está 

profundamente arraigada neste livro a noção de Céu (Tiān) e sua relação com a Terra (Tǔ), 

que foram associadas posteriormente a noção de yīn/yáng. Importante lembrar que, desde os 

Zhōu, o Céu ganhou uma posição central na cosmovisão social e religiosa chinesa (Kohn, 

2009, p. 4). E posteriormente foi incluído o próprio ser humano nessa relação, formando então 

uma tríade: Céu, Terra e o ser humano como ligação destes últimos. Essa tríade também é 

muito presente na cosmovisão daoista. 

A representação de oito trigramas, Bāguà, é a base do Yìjīng. Os trigramas são 

formados por linhas contínuas ----, e linhas quebradas -- --, associadas respectivamente ao 

yáng e ao yīn, conforme foi posteriormente interpretado pela tradição. Os oito trigramas são 

oito combinações das linhas, umas sobre as outras, e em trio, formando representativamente o 

céu, fogo, vento, trovão, terra, água, lago e montanha. Somado a tudo isso, há a ideia do 

Bāguà do Céu Anterior (Xiāntiān), e do Céu Posterior (Hòutiān), que influenciou 

sobremaneira a cosmologia daoista (Kohn, 2009, p. 5). O Céu Posterior é a realidade como a 

vemos, o mundo fenomênico, onde ocorre um contínuo ciclo do yīn/yáng onde tudo se 

desgasta e se cria; já o Céu Anterior é o próprio Dào em sua fonte inesgotável, o vazio, 

segundo a concepção êmica daoista (Cherng, 2000, p. 34-35).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Somando as noções de yīn/yáng, a interrelação entre Céu e Terra, e concepções 

astronômicas e cosmológicas da era Shāng, encontramos as categorias de doze ramos 

terrestres (dìzhī) e dez troncos celestes (tiāngān). São formas de organização temporal, mas 

também servem para bases para a astrologia daoista (zǐwēi dòu shù). Segundo Schachter 

(2013b), os doze ramos terrestres são: zi, chǒu, yín, mǎo, chén, sì, wǔ, wèi, shēn, yǒu, xū, hài; 

e os dez troncos celestes são: jiǎ, yǐ, bǐng, dīng, wù, jǐ, gēng, xīn, rén, guǐ. Existem, inclusive, 

divindades relativas a cada um dos troncos celestes e ramos terrestres
21

. Os ramos e troncos 

são a base dos sistemas astrológicos daoistas, e são trabalhados juntamente com as noções dos 

cinco movimentos (wŭ xíng), do yīn/yang e do bāguà. 

Além dos elementos descritos acima, encontramos algumas categorias bastante 

recorrentes nos círculos daoistas. Entre elas, há o vazio (wú), também chamado de não 

                                                           
21

 Cf. o documentário Follow me in chinese – Chinese Religions: chinese taoism (2005). 
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existência (Cheng, 2008, p. 229). O capítulo onze do Dàodé jīng esclarece a concepção 

daoizante de vazio (wú): “a argila é trabalhada na forma de vasos / Através da não existência / 

Existe a utilidade do objeto” (Lao Tse, 1998, p. 35). Assim, subjacente à dualidade 

complementar do sistema yīn/yáng está a noção de wu, aludindo a unidade essencial da 

realidade. Também constante nos ambientes dessa religião é o wúwéi, que pode ser traduzido 

como “não ação”, no sentido de um agir naturalmente, espontaneamente ou sem intenções 

egoístas. Esse último termo pode ser associado como a preocupação daoista de seguir o fluxo 

dos acontecimentos, não de uma forma “anárquica” e sob as próprias vontades, mas seguindo 

o ritmo do universo, o ritmo do Dào. O mundo para os daoistas não tem somente ritmo, ele é 

um mundo “racional” (Robinet, 1997). 

Como o leitor deve ter notado, citamos alguns textos relativos ao Daoismo. Para essa 

tradição seus textos têm uma grande importância, sendo que eles acreditam que grande parte 

deles são escrituras reveladas por divindades (Poceski, 2013, p. 117). Da mesma forma, os 

daoistas acreditam que muitos dos seus textos são mais antigos do que sua data história nos 

informa, e por consequência, o próprio Daoismo seria antigo (Bokenkamp, 2005, p. 2183). 

Tal atitude pode ter começado como uma busca por legitimidade, mas aos poucos se tornou 

uma atitude natural. E, sobre os textos daoistas é interessante citar dois aspectos. 

Primeiramente, a formação do Dàozàng, o Cânon Daoista, teve grande influência do 

Cânon budista, o Tipitaka (em sânscrito, Tripitaka), por exemplo, na sua tripla divisão
22

. 

Como a literatura especializada vem mostrando a alguns anos, vários aspectos do Daoismo 

tiveram inspiração ou foram emulações diretas do Budismo presente na China. Temos muitos 

exemplos disso, como a forma de organização monástica, sobretudo no Caminho da Completa 

Perfeição, ou na releitura de elementos doutrinários, em especial as ideias de carma, 

renascimento, e salvação universal.  

Entre as muitas noções absorvidas das tradições budistas, destacamos essas porque 

elas serviram especialmente de desafios ao Daoismo, e, da mesma forma, tem forte impacto 

nas linhagens daoistas até hoje. A noção de carma tem um impacto interessante no Daoismo, 

como por exemplo, a noção de mérito atrelada a ela: o adepto deve criar “méritos”, ou carmas 

positivos para renascer da melhor forma possível e até para sua ascensão espiritual nos 

domínios celestiais. Além de méritos, a ideia de compaixão (universal) foi também conectada 

à purificação do carma e incluída no arsenal de crenças metaempíricas daoistas. 

                                                           
22

 O Cânon budista, como o próprio nome em pali Tipitaka indica, é dividido em três sessões ou três cestos. Da 

mesma forma, o Cânon Daoista é dividido em três “cavernas” (dòng).  
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Sobre o renascimento no Daoismo acrescentamos apenas que houve muitas 

ressignificações em relação a noção originalmente budista de renascimento. Como exemplo, 

foi acrescentada a noção de continuidade da alma, elemento que a doutrina budista nega 

existir. Além disso, a noção Daoista é que não existe somente uma, mas duas almas (hún e 

pò), e esse assunto foi desenvolvido em complexas teorias sobre este processo em textos 

daoistas
23

. 

A noção de salvação (dù) foi recentemente trabalhada em uma tradução ao português 

comentada de um capítulo do Dàozàng que trata exatamente da questão da salvação, 

(Schachter, 2013a). Basicamente, a noção daoista de salvação implica na intervenção positiva 

dos seres celestiais benevolentes – e existem muitos – no caminho espiritual do adepto. Está 

sendo “salvo” de muitas coisas: do desgaste presente no mundo do Céu Posterior 

(manifestadas como doenças e demais problemas), da intervenção negativa dos seres 

espirituais malévolos e dos próprios erros ou “pecados” (zuì) – não necessariamente vistos 

como distintos. A salvação dentro do caminho daoistas seria próximo das noções de proteção, 

purificação espiritual e união com o Dào. A salvação, é importante acrescentar, não é somente 

pessoal, mas é universal, mirando não somente seres humanos como todos os seres sencientes.  

O segundo aspecto relacionado às escrituras diz respeito à influência dos antigos 

xamãs chineses no Daoismo. Assim, como no caso desses antigos xamãs, os círculos daoistas 

nasceram com um sistema de transmissão direto e restrito a iniciados. Nesse sentido, o 

conhecimento dos textos era permitido conforme o grau de inserção na tradição que o iniciado 

obteve, o que também pode demonstrar status dentro do grupo. Destarte, noções de segredo e 

mistério são recorrentes nos grupos daoistas.  

Outra forte influência que essas redes xamânicas legaram ao Daoismo, e que está 

registrado em suas Escrituras, é a ideia de imortalidade. Para esses xamãs, sobretudo os 

fāngshì, a busca pela imortalidade e a representação positiva dessa categoria já eram tópicos 

importantes. No desenvolvimento das escolas daoistas, a ideia de imortalidade sempre esteve 

presente, e gerou uma série de noções derivadas dela, como imortais, longevidade corporal e 

terra dos imortais (Robinet, 1997, p. 38). Inicialmente, essa imortalidade foi buscada 

exteriormente através da procura de um elixir (dān) da imortalidade.  

Ao longo dos séculos as noções de elixir e de imortalidade foram se tornando cada vez 

mais internalizadas. Desde a fase moderna do Daoismo, a noção de imortalidade é claramente 

associada através de histórias daoistas a todo um simbolismo do microcosmo e a obtenção de 
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 Para ver uma explicação êmica, Cherng (2000; 2006), e uma explicação acadêmica, Bokenkamp (2007). 
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sabedoria espiritual. Ou seja, o imortal é visto como alguém que tem um nível muito 

avançado de práticas internas, que o teria feito ascender aos Céus ou ao Dào, que no meio 

daoista é um sinônimo de imortalidade. Há, inclusive, uma divindade que simboliza a máxima 

realização dessas noções através de práticas específicas, Lǚ Dòngbīn. A própria ideia de se 

tornar imortal espiritualmente, através da união com o Dào (um retorno à unidade original ou 

ao absoluto), se tornou a meta suprema na visão daoista tradicional (Poceski, 2013, p.112 e 

136). 

A própria presença de uma divindade tutelar para essas metas e práticas específicas 

alude à concepção daoista da possibilidade de influência divina na vida do praticante. Dessa 

forma, amparada numa concepção de caminho espiritual pré definido de alguma maneira, 

marcada por noções astrológicas, é cultivado no Daoismo a crença de que divindades 

benevolentes podem ajudar a vida do adepto. Por outro lado, seres espirituais impuros podem 

também influenciar negativamente a trajetória pessoal e comunal das pessoas. Isso significa 

que, na concepção daoista, nós, seres humanos, sofremos interferências divinas tanto positivas 

quanto negativas. Destarte, nutri-se uma constante necessidade de purificação e proteção 

espiritual e material. Os deuses são constantemente objetos não só de veneração e modelo, 

mas de solicitações de proteção. 

 

1.4 – Práticas daoistas 

 

Para este subtópico temos como referência central a obra Introducing Daoism da 

cientista da religião Livia Kohn (2009), em que se pode encontrar uma explanação sintética e 

sistemática sobre o enorme universo de práticas daoistas. Usaremos igualmente outras obras e 

autores que dêem suporte a algum tema mais específico tratado aqui, contando com o fato de 

que há opiniões convergentes com a obra citada acima. Da mesma forma que fizemos no 

subtópico anterior, vamos agora apresentar de modo sintético e seletivo o universo de práticas 

daoistas. A seleção de elementos a serem trabalhados visa munir o leitor com informações 

necessárias para o entendimento do que será discutido nos próximos capítulos, sem 

sobrecarregar a leitura. 

De acordo com Kohn (2001; 2009), as práticas daoistas podem ser divididas entre dois 

polos: rituais litúrgicos e práticas meditativas. Estes dois polos contêm também uma 

constelação de práticas cada um. Importante ressaltar que essa divisão é uma construção 

acadêmica, sendo uma forma de categorizar sistematicamente a vivência dessa tradição. 

Assim, tais categorias não são necessariamente relativas à própria noção ritual êmica dos 
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daoistas. Estes, por sua vez, podem não separar estes dois polos, sendo muito mais dois polos 

complementares de práticas: antes de liturgias, é comum práticas internas e meditação, e antes 

da meditação são feitas pelo menos pequenas práticas rituais. Agora, antes de abordar estes 

dois polos da prática daoista, é interessante abordar elementos diluídos na vivência geral dos 

adeptos. 

 

1.4.1 – Elementos transversais à prática daoista 

 

É importante lembrar que as práticas descritas a seguir têm como metas últimas dos 

adeptos a longevidade em vida, e a imortalidade espiritual, também chamada de ascensão ao 

Céu ou união com o Dào. Suas práticas podem ser mais pessoais ou propriamente 

comunitárias, havendo também intercâmbio entre os dois tipos. A prática comunitária 

depende de uma série de ações individuais que formam as liturgias, vidas monásticas e 

manutenções em geral do grupo. Por outro lado, a dimensão individual tem como guia um 

mestre que transmite a tradição, têm como amparo textos socialmente reconhecidos pelas 

comunidades daoistas e não é feita distante de uma comunidade. Existem, ainda, elementos 

transversais a todo modo de viver o Daoismo, como a busca por longevidade através de 

moderações e técnicas, e a purificação prévia aos ritos e meditações. 

No que concerne à busca por longevidade, segundo Kohn (2009, p. 131), daoistas não 

seguem uma estrutura fechada, mas adaptam suas práticas as suas necessidades do momento e 

locais específicos. Historicamente, a preocupação com longevidade tem raízes na fase 

formativa chamada de proto Daoismo, antes do século II (Miller, 2008). Tem como raízes, 

então, os círculos fāngshì e suas técnicas “médicas” ou profiláticas que visavam manter o 

corpo em ótimo estado de saúde. Os textos proto daoistas Zhuāngzi e Lǎozi (ou Dàodé jīng) 

também fazem alusões a formas de cultivo corporais e mentais. Ainda nessa fase, muitos 

textos foram produzidos abordando técnicas de treinamento e refinamento do qì, como o já 

citado Nèiyè. E este tipo de texto nunca cessou de ser produzido. 

Na fase clássica (142 até aproximadamente século IX) a busca por longevidade teve 

como forte expoente a prática chamada de wài dān ou alquimia externa. Isso consistia na 

procura por elixires da imortalidade, sobretudo por ingestão de alimentos produzidos com tal 

fim. Um dos grandes líderes dessa fase, Géhóng, deu muita importância essa forma de cultivo 

(Robinet, 1997). Com os séculos deixou-se de lado esse tipo de técnica, ou mais 

precisamente, houve um processo de interiorização da prática. Destacamos, no entanto, o 

legado do wài dān para além do próprio Daoismo: o que chamamos em idiomas latinos de 
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acupuntura também deve muito a esses desenvolvimentos feitos por daoistas (Dulcetti, 2012); 

além disso, houveram importantes descobertas, como a pólvora, que foi criada por um monge 

daoista em experiências sob os conceitos das cinco fases e a busca por elixires
24

. 

A crescente interiorização dessa busca levou ao surgimento do nèi dān ou alquimia 

interna. Diversas técnicas não nomeadas de nèi dān, e serão tratadas quando falarmos do pólo 

meditativo das práticas. Contudo, o nèi dān também envolve práticas de transformações 

corporais por processos de visualizações, gestos ou sons, que estão presentes também nas 

liturgias, onde os sacerdotes as usam em determinados momentos do rito. Por hora, basta 

dizer que na busca pela imortalidade, daoistas utilizam bastante o nèi dān, seja em práticas 

mais interiorizadas e solitárias, seja nos rituais comunitários ou mágicos. 

Outra forma bastante utilizada em meios daoistas – e até fora deles – é o dǎoyǐn (fluxo 

interno), chamado por Kohn (2009, p. 133) como “exercícios de cura”, que visam purificar o 

qì. Eles seriam exercícios corporais de tendência profiláticas já existentes na dinastia Hàn por 

diversos grupos, e os daoistas tem desenvolvido, expandido, e os sistematizado. Dentre os 

exercícios, há referências a imortais divinizados e animais que apresentam grande 

significância tanto para a cultura chinesa em geral quanto ao Daoismo especificamente; 

Alguns desses tipos de exercícios podem ser chamados também de qìgōng, literalmente 

trabalho com o sopro, onde se usa movimentos corporais para favorecer a circulação do sopro 

vital (qì) nos canais de qì do corpo, e assim melhorar e manter a saúde plena. 

Além de exercícios corporais, daoistas praticam também técnicas respiratórias que não 

envolvem movimentos com o corpo. Elas têm função tanto profilática quanto espiritual, já 

que, do ponto de vista daoista, tais técnicas não trabalham somente o ar em si, mas o qì 

também, e de uma maneira mais sutil. Em tais práticas é comum a recomendação de engolir a 

saliva, vista como elixir de longevidade, podendo haver até mesmo técnicas específicas de 

como fazer isso (Kohn, 2009, p. 134). 

Há uma série de práticas específicas que poderiam ser citadas dentro do escopo que 

acabamos de descrever, e existem muitas obras que tratam deste tema
25

. No entanto, é preciso 

chamar atenção agora para o outro aspecto da busca por longevidade e imortalidade, e na 

própria vida daoista como um todo: a moderação. De modo geral a moderação no Daoismo 

visa estabelecer harmonia em nível pessoal, o que significa em termos concretos ter uma vida 
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 Sobre essas informações, entre outras fontes, ver o documentário Follow me in chinese – Chinese Religions: 

chinese taoism (2005), indicado na bibliografia.  
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 Cf., por exemplo, LOEWE, Michael. Ways to Paradise: The Chinese Quest for Immortality. London: George 

Allan and Unwin, 1979. Ou KOHN, Livia. Chinese Healing Exercises: The Tradition of Daoyin. Honolulu: 

University of Hawai’i Press. 2008. 
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saudável e adaptada ao ciclo natural do macrocosmo – estações, alterações de temperatura, do 

meio onde reside, entre muitas outras mutações do mundo.  

Destarte, para ter sucesso nesse constante processo de adaptação ao que acreditam ser 

o fluir do Dào, é aconselhado ter moderação em tudo, de forma que se preserve o qì. Há duas 

formas básicas de manter o qì forte e fluente. A primeira forma foi descrita acima: como 

exercícios profiláticos e espirituais que trabalhem o corpo, a respiração e o qì. A segunda 

trata-se justamente de abstenções e seleções, o que implica a modos singulares de viver o 

caminho daoista.  

Os adeptos são indicados a restrições e seleções de certos alimentos antes de certos 

ritos, para complementar alguma prática e até para tonificar o qì com um alimento em 

questão. Em algumas linhagens, como o Caminho da Completa Perfeição, chegam a cobrar 

uma alimentação vegetariana dos monges e monjas. Noções dos Cinco Agentes e da 

correspondência entre macrocosmo e microcosmo moldam também a vida daoista. Há então, 

indicações e restrições a exercícios, alimentações e até mesmo a sexualidade dependendo do 

momento no ciclo de estações, de calendário litúrgico, das datas das divindades adoradas. 

Sobre o sexo no Daoismo, há inclusive um recente artigo que aborda um antigo rito 

sexual do Caminho da Ortodoxia Unitária (Schachter, 2013b). Como pode ser visto neste 

texto citado, já houve ritos sexuais nas primeiras comunidades daoistas, dentro do período 

clássico. Tais ritos deixaram de ser praticados há muitos séculos, sobretudo devida à crítica 

dos budistas a esse tipo de prática, e não há mais conhecimento de liturgias sexuais 

atualmente no Daoismo. Hoje, a questão de como deve ser feito o sexo está ligada, 

novamente, ao axioma da moderação. Isso significa que pode haver sugestões do sacerdote ou 

monge para haja menos ejaculações nas suas relações, ou recomendações de exercícios 

tonificadores. Da mesma forma, há a abstenção de sexo por um período limitado, como antes 

da iniciação ritual, ou como complemento a uma forma de qìgōng, por exemplo. 

Como o leitor ou leitora deve ter percebido, as ações voltadas ao que chamamos de 

busca por longevidade são também formas de purificação. As técnicas corporais ou 

respiratórias, bem como as diversas formas de moderação citadas podem servir como fim 

específico de purificação. Há, no entanto, uma constante nas ações daoistas em geral: práticas 

prévias de purificação. Sobretudo a partir da fase moderna do Daoismo entre os Sóng houve a 

inclusão, desenvolvimento e forte uso de magias e talismãs (Kohn, 2001, p. 139). Da mesma 

forma, o nèi dān foi especialmente desenvolvido, com destaque para o desenvolvimento feito 

pelo então recente Caminho da Completa Perfeição, tendo como marca a purificação 

espiritual do adepto (idem; Robinet, 1997). 
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Do ponto de vista “de dentro” ou êmico, a escritora e professora daoista, Eva Wong 

(1997), praticante de várias tradições daoistas, explica que as purificações servem para limpar 

os corações, mentes e corpos dos adeptos. Isso é feito para que eles possam fazer contato com 

as divindades celestiais e abraçar os princípios do Dào. Essa autora descreve que existem três 

tipos de purificação (zhāi): 1) oferendas para perdão dos “erros” (zuì) e para acúmulo de 

méritos; 2) jejum ou abstenções de certos alimentos; 3) purificação mental/espiritual em 

relação aos desejos (idem, p. 122-123).  

Para realizar todos estes tipos de purificação, os daoistas criaram todo um arsenal.  

Talismãs (fú) e feitiços sagrados (zhóu) são usados para solicitar proteção, sendo uma forma 

de exorcismo espiritual das deidades malévolas, e também servem para fazer petições as 

deidades celestiais. Outras formas de ações mágicas também são muito utilizadas: os sons de 

Brahma ou encantamentos divinos; os gestos com as mãos ou mudras (Shǒu jué) que utilizam 

pontos de acupuntura; ou também cantos de purificação, feitos antes das liturgias e das 

meditações. Como pode ser notado, houve emulações diretas de elementos do Budismo 

Tântrico, como a noção de Brahma e o uso de gestos mágicos chamados de jué, ou mudrā, em 

sânscrito (Kohn, 2001, p.141). 

Basicamente, foram apontados elementos transversais a toda prática daoista, ainda que 

hajam muitos outros que não caberiam neste espaço. Sabendo desses constituintes constantes 

do modo de agir daoista, vamos finalmente a descrição sucinta dos dois pólos das práticas 

dessa religião. 

 

1.4.2 – Rituais litúrgicos 

 

De forma geral, os ritos formais daoistas podem ser compreendidos como uma 

audiência com Dào através de divindades celestiais, mediado pelo/a sacerdote/sacerdotisa ou 

monge/monja. Tais ritos incluem também uma natureza jurídica em sua execução (Benn, 

2000, p. 329). Por isso mesmo, chamaremos aqui as cerimônias comunitárias daoistas 

(Zhāijiào kē yí) e realizados pelos sacerdotes como liturgias. Assim visamos dar ênfase ao 

aspecto formal, obrigatório e comunitário que a etimologia de liturgia faz emergir: serviço ao 

culto ou serviço público. 

 Historicamente, as liturgias das tradições daoistas são uma combinação dos antigos 

ritos chineses de sacrifícios – populares – e ritual tradicional da corte imperial. Neste tipo de 

rito, há longas preparações, planejamentos detalhados de todos os elementos participantes, 

convites formais para as muitas divindades participantes, além de súplicas com 
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arrependimentos pelos erros pessoais e pedidos de harmonia e boa sorte. Tradicionalmente os 

ritos oficiais terminam com banquetes comunitários (Kohn, 2009, p. 130).  

Segundo Kohn (2009, p.143), as liturgias daoistas seguem o modelo de rituais antigos 

chineses. Tais liturgias podem ser dividas em: sacrifício (sì), purificação (zhāi), e ofertas 

(jiào). O sacrifício (sì) funciona através de apresentações de variadas oferendas como vinho, 

chá e cereais – entre outros elementos – para as divindades e/ou ancestrais. Purificação (zhāi) 

é um conjunto de medidas preparatórias feitas antes de realizar o rito de sacrifício. Assim, a 

purificação pode ser um ritual curto antes de uma meditação, ou pode ser um grande ritual 

durando horas ou dias. A oferta (jiào) significa literalmente o oferecimento do rito e seus 

componentes às divindades com o objetivo delas gerarem bênçãos à humanidade, e inclui 

orações e encantamentos.  

Para além das raízes tradicionais chinesas, houveram ressignificações no sentido dos 

ritos, sobretudo acerca do sacrifício, que se tornaram mais documentos escritos, servindo de 

petições oficiais enviadas em forma de queima às divindades. Destarte, a ênfase migrou mais 

para a oferta, que por sua vez tem como fins pedidos e bênçãos. Como marco histórico, o 

Daoismo do Caminho do Tesouro Numinoso incorporou influências budistas, e expandiu o 

rito de purificação para retiros formais, que incluíam meditação, confissões, palestras de 

monges/sacerdotes, e a prática dos cinco preceitos morais. Estes ritos de purificação então se 

desenvolveram no que é chamado de ritos de oferta (jiào). Segundo o especialista em ritos do 

Daoismo Charles Benn (2000, p. 336), os daoistas acreditam que seus rituais litúrgicos 

efetuam mudanças no mundo dos vivos e dos mortos através do perdão dos pecados e 

acumulo de méritos, e também geram milagres. 

Ao longo da história daoista, alguns elementos que se tornaram proeminentes na 

liturgia até os dias de hoje, como o uso de talismãs, os ritos mágicos (fǎ), jornadas espirituais, 

mediunidades, purificações espirituais (exorcismos), danças litúrgicas, petições às divindades, 

calendário litúrgico e ainda indumentárias específicas para cada função ritual. O cenário ritual 

tem, além disso, incensos, velas, flores, oferendas de comida, instrumentos tradicionais 

chineses, uso de talismãs, uso de água (Kohn, 2009, p. 145).  

Para que essa audiência com as divindades celestiais seja realizada com a formalidade 

esperada, é criado um altar com três níveis, é escolhida uma data e local auspicioso. Os 

daoistas também podem fazer altares pessoais em suas casas, e até seguir práticas 

direcionadas a uma divindade mais específica. Estes ritos podem ter caráter de liturgia 

periódica da comunidade, ou pode ter doadores/patrocinadores declarados, tendo nos dois 

casos purificações e oferendas com objetivos específicos (Kohn, 2009). 
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Importante registrar que é através dessas liturgias que há a formalização e 

consolidação da iniciação ou entrada oficial do adepto na tradição daoista (Robinet, 1997, p. 

201). Há, inclusive, vários níveis de iniciação, até a chegada ao status de grão mestre de 

alguma tradição específica. Destarte, para participar ativamente das liturgias, deve ser 

iniciado, e preferencialmente sacerdote (dàoshi). A liturgia é sempre guiada por um mestre 

dos ritos (Fǎshī), que também é um sacerdote, normalmente uma liderança da comunidade. As 

liturgias são feitas por uma equipe ritual: mestre ritual, cantor, e responsáveis por funções 

específicas como receber doação ou acender velas (Kohn, 2009, p. 144-145). De longe, o 

principal agente das liturgias é o mestre dos ritos (Fǎshī), sendo que, do ponto de vista da 

doutrina daoista, ele não precisa ter carisma social, mas deve controlar bem o qì internamente 

e externamente, ou seja, ter controle mágico forte e uma meditação firme (Benn, 2000).  

 Destacamos um último ponto que não pode deixar de ser dito: as liturgias (e demais 

práticas) são legitimadas e baseadas no Cânon daoista, o Dàozàng (Schipper, 2004, p. 44). 

Como já foi dito, no subtópico anterior, grande parte dessa literatura sagrada é ensinada 

restritamente aos iniciados. “Alguns textos eram considerados apropriados para uma 

divulgação ampla (por exemplo, Laozi), mas muitos textos destinavam-se apenas a uma 

circulação limitada”, afirma Poceski nesse sentido (2013, p.118).  

Essa circulação limitada era reservada aos iniciados, cujos textos são gradualmente 

apresentados pelos seus mestres, fazendo da transmissão de textos uma questão muito séria 

(Benn, 2000, p. 328). A própria salvação pessoal e da humanidade depende, num 

entendimento da doutrina oficial daoista, da ação ritual correta do mestre dos ritos frente às 

divindades (idem, p.334). Tal ação é pautada no conhecimento do Dàozàng, e há inclusive 

capítulos específicos do Cânon que abordam a questão da salvação e detalham como os ritos 

devem ser feitos
26

. 

 

1.4.3 – Meditações – ou o polo meditativo de práticas daoistas 

 

Como dimensão complementar das liturgias oficias, pode ser observado todo um 

conjunto de práticas dentro do que chamamos de polo meditativo das práticas daoistas. De 

modo geral, essas práticas visam alcançar quietude e concentração. Segundo Kohn (2009, p. 

136) meditação pode ser entendida como o movimento de voltar atenção para o próprio 

interior, operando uma suspensão do ego e avaliações mirando um nível profundo e sutil de 
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consciência. Para atingir tal estado há uma variedade de métodos que foram resumidos por 

Kohn (2009) em concentração, observação e visualização. 

Concentração basicamente se trata de focar a atenção da mente em um único objeto. 

Tais práticas encontram raízes e inspiração já nos elementos proto daoistas, em especial no 

Dàodé jīng. Um exemplo desse tipo de prática chama-se guardando o Uno, onde o adepto 

foca a atenção em algo específico, como a respiração, o qì ou uma divindade celestial; 

Já a observação envolve a abertura sensorial, mas sem um foco específico. Tenta-se 

perceber o fluxo tanto no micro quanto do macrocosmo, e assim se identificar com o princípio 

desse fluxo, o Dào. O principal objetivo seria, no entanto, a desconexão completa do mundo 

ou do Céu posterior, e a obtenção da imortalidade nos céus superiores. Uma forma de 

observação bem conhecida é o “sentar no esquecimento”, que consiste em esquecer-se 

temporariamente de si e dos outros, e existem muitos outros exemplos dessa forma de prática 

(Kohn, 2009, p. 137).  

Durante a dinastia Táng, com o sucesso e expansão do Budismo na sociedade chinesa, 

houveram diversos intercâmbios entre as duas religiões. Entre outros diálogos – e 

controvérsias –, os daoistas adaptaram técnicas meditativas budistas para seus próprios fins e 

ponto de vista. Foi neste contexto que surgiu um importante livro que descreve o que viria a 

ser uma das técnicas de meditação mais conhecidas do Daoismo, o Tratado sobre o sentar e 

esquecer (Zuòwàng lùn) de Sīmǎ chéng zhēn. Há também a “observação interna”, que 

consiste em uma mistura de visualização de divindades corporais e de sentir os órgãos 

internos. Aqui, pode haver também a observação dos órgãos internos como uma estrutura 

celestial e imperial (Kohn, 2009). 

Por sua vez, a visualização objetiva melhorar e refinar o qì dos órgãos internos, e tem 

como marca a cosmicização do corpo. Visualização é entendida aqui como o exercício mental 

em uma imagem, cena, ou sequência específica como fluxos energéticos (idem, p. 138). Em 

chinês o termo usado é cún xiǎng, que significa visualizar (cún) e imaginar (xiǎng), indicando 

a formação da imagem de algo através do pensamento.  

O objeto de visualização, segundo, por exemplo, o próprio Tratado sobre o sentar e 

esquecer, pode ser um espírito celestial ou imortal ascencionado (Kohn, 2008). Da mesma 

forma, pode-se visualizar o sol e a lua e até algum paraíso ou céu, como a morada de Lǎo jūn. 

Por outro lado, o próprio corpo pode ser trabalhado numa visualização, seja pela prática de 

imaginar cada órgão com sua cor correspondente na lógica dos cinco agentes (ex.: fígado é 

associado a cor verde), ou pode-se visualizar pontos luminosos dentro do corpo. Em termos 

identitários, toda essa visão corporal associada a paraísos, cores, divisões burocrático-
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celestiais e divindades molda a própria forma de lidar com o corpo, seja na dimensão da saúde 

ou por um olhar espiritual (Kohn, 2009, p. 140).  

Tais práticas se estabeleceram como um complemento às atividades litúrgicas, que tem 

caráter mais social e doutrinal (Robinet, 1997, p. 215 e p. 257), sendo uma forma de 

construção e cultivo mais pessoal da espiritualidade daoista. O corpo, novamente, tem 

destaque nesse sentido. A dimensão da corporalidade foi especialmente tratada por alguns 

pesquisadores do Daoismo (Kohn, 2013; Bizerril 2003, 2007). Devido a esse caráter dois 

últimos pontos podem ser lembrados.  

Primeiramente, estes elementos mais interiorizados das práticas daoistas estão 

presentes em muitas técnicas, exercícios e atividades na cultura chinesa e que foram 

exportados ao longo dos séculos. Exemplos disso são as artes marciais chinesas chamadas 

Escola Interna (nèi jīa), como o tàijí quán, e práticas chamadas genericamente de qìgōng. 

Segundo Tophoff (2013), essas práticas absorveram muito do Daoismo, como a noção de não 

ação (wúwéi), sendo que algumas até nasceram em seus templos, chegando a existir um 

“paradigma na não ação” nessas práticas. Muito mais que conceitos “filosóficos”, 

visualizações, alquimia interna, modelos de moderação e todo um sistema de mundo foi 

incorporado em práticas que apresentam certa autonomia em relação do Daoismo, apesar das 

ligações históricas e culturais com essa tradição. 

Em segundo lugar, como consequência dessa autonomia de algumas práticas daoistas 

na sociedade chinesa como o nèi jīa ou o uso de talismãs, somada a maior facilidade em 

transmitir técnicas mais individualizadas e interiorizadas, o pólo das práticas meditativas do 

Daoismo, ao contrário dos ritos formais, podem ser aprendidos por não iniciados. 

Obviamente, esse tipo de prática vai ser muito mais divulgada e conhecida pela cultura 

chinesa e onde a cultura chinesa teve contato. Há, então, muitos elementos práticos do 

Daoismo que fogem do controle da ortodoxia das linhagens, e que também tem um alcance 

historicamente mais significativo que suas instituições. 

 

1.5 – Conclusões do capítulo 

 

Devido a pouca familiaridade que o público brasileiro tem com a história do Daoismo, 

inclusive no ambiente acadêmico, apresentamos neste capítulo elementos chave para entender 

o que constitui essa religião. Este trabalho se preocupa, sobretudo, com o processo cultural de 

transplantação religiosa, aplicados à Sociedade Taoísta do Brasil do Rio de Janeiro e São 

Paulo. Destarte, este capítulo serve de referência para entender essas temáticas, apontando 
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para elementos básicos do Daoismo que constituem sua identidade e formatação tradicional. 

Nesse sentido o capítulo nos fornece informações sobre a situação do Daoismo antes da sua 

recente transplantação a outros países fora da Ásia, onde tem presença de longa data.  

Sobre a história daoista, utilizamos a visão de Miller (2008), que criou a seguinte 

divisão das fases históricas do Daoismo na China: proto Daoismo, Daoismo Clássico, 

Daoismo Moderno e Daoismo Contemporâneo. Na categoria de proto Daoismo, está inserido 

todas as raízes que ajudaram a formar essa tradição, como o Dàodé jīng/Lǎozi e os xamãs 

chineses Fāngshì, porém ainda quando não existia nenhum grupo social que possa ser 

chamado de Daoistas. Por Daoismo Clássico entende-se o período em que se formaram 

historicamente grupos religiosos e começou-se a desenvolver os primeiros traços marcantes 

dessa religião. Já na sua fase moderna, que já tem cerca de um milênio, o Daoismo criou os 

modelos que existem até hoje nas várias escolas dessa religião, mesmo que cada tradição seja 

singular e as mudanças nunca pararam de ocorrer. O que foi denominado de fase 

contemporânea do Daoismo está ligado às recentes turbulências políticas ocorridas na China, 

desde as guerras do ópio no século XIX, alterando os rumos dessa tradição.  

Essa divisão é preciosa para o entendimento geral sobre as tradições daoistas. Por um 

lado, realça a existência histórico-empírica do Daoismo, para além de divisões equivocadas e 

orientalistas entre Daoismo “filosófico” (“puro” ou “refinado”) e “religioso” (visto como 

“supersticioso”). Por outro lado, nos informa sobre a situação e contexto atual em que essa 

religião está se internacionalizando. O Daoismo não havia saído signitivamente da Ásia antes 

da sua fase contemporânea, o que significa que sua expansão transcontinental nos últimos 

séculos foi motivada, e até forçada, por circunstâncias externas, sobretudo, políticas. Esse é 

um dado importante para a compreensão de questões como a autorrepresentação, inovações, e 

elementos destacados recentemente pelas tradições daoistas que chegaram ao Brasil. 

Nos subtópicos 1.1.3 – Visão de mundo daoista, e 1.1.4 – Práticas daoistas, esperamos 

ter mostrado ao leitor, mesmo que sinteticamente, que a religião Daoista é complexa, mas 

também perfeitamente inteligível. Isso significa que, ao contrário do que é divulgado em 

muitos locais, o Daoismo não se limita à crença no Dào, a leituras de alguns livros, e em 

práticas respiratórias, ainda que possa ser praticado dessa maneira. Na verdade, essa tradição 

abarca um todo coerente de crenças que compreende desde noções abstratas de um sopro 

primordial do universo, cosmificações burocráticas do corpo humano, a uma rica constelação 

de divindades. Além disso, suas práticas estão centradas nos ritos litúrgicos e na ação mágica 

do sacerdote para com as divindades celestiais. Apesar da centralidade da liturgia, e a 

importância da iniciação ritual na tradição para se ter acesso a parte dos conteúdos e práticas, 
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sabemos que as artes daoistas – como práticas corporais e respiratórias de longevidade, 

fēngshuǐ, oráculo Yìjīng – e livros ligados ao Daoismo – especialmente o Yìjīng, Dàodé jīng 

(Tao Te Ching),  Zhuāngzi (Chuang tzu) e Huángdì Nèijīng (Clássico Interno do Imperador 

Amarelo) – são mais difundidas na própria China e no mundo, já que apresentam menos 

obstáculos para sua transmissão e aprendizado.  

Como o leitor percebeu, antes de abordar a história, a cosmovisão e o conjunto de 

práticas, elucidamos no subtópico 1.1.1 o que seria o Daoismo. Retomamos agora o debate 

deste tópico, enriquecendo-o com a ampliação da visão sobre Daoismo oferecida pelo 

capítulo. Resumindo mais ainda o que tentamos sintetizar nessa definição de Daoismo, 

acreditamos que essa tradição é, antes de tudo, uma religião histórica, e não deve se limitar a 

uma visão de alguns textos da antiguidade chinesa. Mais importante, diversos autores tem 

apontado para a centralidade dos ritos litúrgicos e do Cânon daoista, bem como, para a 

importância dada à manutenção ritual da tradição. Para tanto, a transmissão dos ritos e do 

próprio Cânon e sua exegese depende da iniciação ritual.  

Sinteticamente, o objetivo geral do adepto daoista é a imortalidade espiritual, também 

entendida como o retorno à unidade com o Dào, ou a ascensão aos diversos Céus da 

burocracia celestial daoista. Como apontado por Kohn (2009), os daoistas tem encontrado 

formas diversas de alcançar seus objetivos ao longo da existência dessa tradição. Nesse 

sentido, para entender a identidade daoista Roth e Kohn (2002, p. 8) afirmam que é preciso 

uma perspectiva de que essa identidade se forma constantemente, e não tem uma permanência 

ou rigidez doutrinal.  Essa identidade em processo das várias tradições daoistas é formada por 

toda uma rede de noções cosmológicas e símbolos, que, por sua vez, servem de base para uma 

narrativa em fluxo referencial para o modo de ser daoista (Roth e Kohn, 2002, p. 11). Para os 

próximos capítulos o leitor ou leitora deve ter essa questão em mente. 
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2 – ESBOÇO HISTÓRICO DO DAOISMO NO BRASIL 

 

Em nossa busca por fontes daoistas em sites, livros especializados, e bibliotecas, 

deparamos com uma ausência de material sobre história do Daoismo no Brasil. Como exceção 

deste quadro, já se pode encontrar no Brasil pesquisas de caso sobre grupos ou textos 

Daoistas. Destacamos os trabalhos acadêmicos de José Bizerril (2007), antropólogo pioneiro 

no estudo empírico sobre a tradição daoista viva em nosso país, mais especificamente da 

linhagem do mestre Liú Bǎilíng. Há também os trabalhos do cientista da religião Daniel 

Murray (2010) que estudou um grupo da tradição Zhèngyī dào, a Sociedade Taoísta do Brasil. 

Este mesmo autor produziu também uma recente atualização escrita junto ao cientista da 

religião James Miller (Murray e Miller, 2013), que foi orientador do primeiro trabalho e vem 

se destacando no campo do Daoist Studies. O historiador e sacerdote daoista Bony Schachter 

(2013a; 2013b) tem contribuído com outra faceta ainda muito desconhecida no Brasil: o 

estudo e tradução do Cânon daoista e de outras fontes primarias tradicionais dessa religião. 

Diante da falta de informações acadêmicas e sistematizadas sobre Daoismo em língua 

portuguesa e sobre a presença daoista no Brasil, julgamos necessário abordar um panorama 

dessa religião em nosso país, preparando, assim, o leitor/a. Tentamos então realizar neste 

tópico uma sistematização da presença e difusão das tradições daoistas no Brasil. Pensando 

nossa concepção de religião (ver introdução), focalizaremos nas cosmovisões e nas práticas 

sociais ligadas ao Daoismo, incluindo também expressões mais institucionalizadas quando 

elas existirem. 

Pensamos uma divisão histórica do processo de contato de elementos daoistas com o 

campo cultural brasileiro. A nosso ver, existem três ondas de contato cultural: 1) presença de 

elementos implícitos do Daoismo de forma difusa, como em arquitetura, imagens ou literatura 

nacional do século XIX até década de 1960; 2) A partir da década de 1960, principalmente 

com a chegada de imigrantes chineses que dominavam técnicas tradicionais e sob a influência 

da espiritualidade Nova Era, observamos uma difusão informal e/ou indireta do Daoismo; 3) 

Desde a imigração de dois iniciados daoistas chineses a partir de 1973, teve início a 

transmissão do Daoismo de forma mais institucionalizada.  

Por outro lado, observamos que datações expostas acima não devem ser vistas de 

forma rígida, já que essas três ondas podem ainda ocorrer simultaneamente e os eventos 

citados carecem de maiores detalhes e dados sistematizados. A primeira onda, ainda que tenha 

cessado de forma geral, pode ainda existir em locais do Brasil onde há pouco acesso a 

informações sobre China e Daoismo, ou no imaginário de alguns atores sociais. A segunda 
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onda tem inicio nos anos 1960, e continua em processo de desenvolvimento. Já a terceira 

onda marca o início de uma representação e vivência mais institucional da religião em 

questão, mas sofre influência das duas ondas anteriores, sobretudo a segunda, que existe 

paralelamente a ela. Assim, apresentamos muito mais a caracterização das ondas de contatos 

culturais entre Brasil e Daoismo. Acrescentamos que se trata de um primeiro esforço de 

sistematização da presença daoista em nossas terras. Preenche, então, uma importante lacuna 

na história das religiões no Brasil, sem, no entanto, encerrar o assunto.  

 

2.1 – Primeira onda do Daoismo no Brasil: elementos implícitos e difusos do século XIX 

à década de 1960 

 

Sabemos que há a presença de atores sociais chineses ou elementos culturais chineses 

no Brasil há alguns séculos. Existem chineses no Brasil desde a época colonial de forma 

dispersa, já que, pode-se falar da relação entre Portugal, Macao e Brasil através da rede 

colonial formada pelos lusitanos. Desde 1812 há presença chinesa como um grupo oficial de 

imigrantes à comando do rei de Portugal (Leite, 1999; Apolloni, 2004). Já um dos primeiros 

sociólogos brasileiros, Gilberto Freyre (1951, 2013), apontava certa influência “oriental” no 

Brasil desde o período colonial, sobretudo por objetos chineses. Inspirado também em Freyre 

(1951, 2013), o historiador da arte José Leite (1999) fez uma tese em que cataloga e explica a 

presença de culturas chinesas por aqui. Neste trabalho, Leite (1999) dá ênfase no momento 

colonial no Brasil. Isso se deu porque ele acredita que a influência chinesa na cultura 

brasileira vai do início da colonização até por volta da metade do século XIX, abrangendo 

costumes, farmacopeia, objetos, influência na arquitetura, entre muitos outros elementos. No 

século XIX a fonte cultural chinesa começa a perder força aqui, e culturas europeias, como da 

Inglaterra, se tornam nosso ponto de referência.  

Ainda que, segundo Robinet (1997, p. 184, tradução minha), o “Daoismo é um 

repositório precioso da cultura chinesa”
27

, nem Freyre (1951, 2013) nem Leite (1999) 

apontaram presença significativa de elementos propriamente daoistas. No que concerne a 

referências institucionais ao Daoismo entre a comunidade chinesa, não encontramos registros 

em trabalhos acadêmicos brasileiros. Contudo, uma ressonância dessa influência “oriental” no 

Brasil colonial pode ser uma curiosidade orientalista por um “Oriente” exótico e atrativo 

                                                           
27

 Na versão em inglês: “Taoism was a precious repository of Chinese culture”. 
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vindo de parte de escritores da literatura brasileira, desde o final da Monarquia (1822-1889), 

onde elementos chineses estão inclusos (Coelho, 1981, p. 770-772). 

No Brasil, como os cientistas da religião Murray e Miller (2013, p. 97) lembram, não 

encontramos histórico de grupos de estudo acadêmicos orientalistas brasileiros. Todavia, 

segundo o antropólogo José Guilherme Magnani (2000, p. 16), grupos ocultistas e esotéricos 

“já existiam por aqui, de longa data: [...] pode-se com certeza afirmar que algumas sociedades 

iniciáticas estão presentes no Brasil desde pelo menos o século XVIII”, como a maçonaria. 

Para Bizerril (2007, p. 38) foram estes movimentos esotéricos – como a Teosofia – que 

“pavimentaram o caminho para a posterior vinda de mestres e difusão de seus ensinamentos” 

de origem asiática. Bizerril (idem) chega a afirmar que a difusão de elementos com origem em 

tradições religiosas asiáticas “na cultura religiosa brasileira já tem quase um século”. Esse 

espaço aberto pelos grupos esotéricos para a entrada de tradições chinesas no Brasil se deu 

através de um interesse orientalista num vago e exótico “Oriente” (Said, 1990). 

 Dentre essas primeiras formas de difusão de elementos daoistas no Brasil, ainda não 

foi citada a influência e/ou inspiração daoista na obra do escritor João Guimarães Rosa. Como 

fonte primaria há a entrevista concedida a Günter Lorenz (1983, grifo nosso) onde Guimarães 

Rosa diz: “Eu não sei o que sou. Posso bem ser cristão de confissão sertanista, mas também 

pode ser que eu seja taoísta à maneira de Cordisburgo, ou um pagão crente à la Tolstoi”. Tal 

comentário, no mínimo, sugere que ele teve contato indireto com o Daoismo! Sabendo da 

fluência desse escritor em muitas línguas – como o alemão, numa época de orientalismo 

efervescente da primeira metade do século XX – e do seu ofício de diplomata, pode-se inferir 

que ele deve ter lido o Dàodé jīng ou o Yìjīng. Essas obras, tidas pelos daoistas como 

sagradas, foram traduzidas para idiomas europeus desde o século XIX pelos chamados 

orientalistas, que muitas vezes eram cientistas da religião
28

. 

A relação de Guimarães Rosa com o Daoismo, e, na verdade, com toda uma mística 

cristã, zen budista e daoista foi estudada no livro João Guimarães Rosa: Metafísica no 

Grande Sertão de Francis Uteza (1994). Neste livro, evidencia-se a relação que o escritor 

sertanejo tem com uma “mística daoista”, mais estritamente dos clássicos proto daoistas. 

Outros autores têm apontado o impacto de leituras de textos espirituais e esotéricos advindos 

de grupos Rosa Cruz, Maçonaria (Santos, 2007), e, sobretudo do Círculo Esotérico da 

Comunhão do Pensamento ou esoterismo paulista (Pereira, 2008) neste escritor. É notável a 

                                                           
28

 Interessante notar que Max Müller, fundador da Ciência da Religião, ficou mundialmente conhecido por ter 

traduzido pela primeira vez os Vedas indianos. Tais empreitadas foram comuns no início da história da dessa 

disciplina na Europa do século XIX, bem como por outros intelectuais europeus. 
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possível metáfora poética presente em um título de uma das suas grandes obras: Grande 

sertão: veredas, escrito em 1956. Sendo que o termo veredas pode ser usado para traduzir o 

termo tao (Dào), esse jogo de palavras é no mínimo curioso, apontando várias possibilidades 

interpretativas.  

Nesse sentido, já nos anos de 1950 pode-se dizer que, de forma bastante indireta, 

temos registros de reverberações ou ecos do Daoismo no Brasil na literatura rosiana, com 

influências esotéricas. Sobre as influências esotéricas, uma questão deve ser trazida à tona: a 

relação entre esoterismo e a formação dos estudos científicos sobre religiões, com ênfase em 

religiões asiáticas. Hanegraaff (1996, p. 442-462) chama a atenção para o impacto do 

esoterismo “ocidental” para o surgimento dos estudos sobre religiões. Ele acredita que a 

crítica iluminista ao cristianismo, e o relativismo histórico associado a reação contra-

iluminista, são fatores fortemente relacionados à emergência e autonomia do estudo 

acadêmico e comparado das religiões.  

Um dos grupos europeus esotéricos/ocultistas do século XIX tem como marca, 

justamente, atitudes de crítica ao cristianismo oficial e a busca pelo estudo de outras religiões: 

a Teosofia, sobretudo a partir de H. Blavatski. Hanegraaff (1996) mostra, então, como há 

influências diretas do pensamento esotérico moderno (ocultismo) nas primeiras obras da 

Ciência da Religião. Nesse sentido, ainda que no Brasil realmente não houvessem grupos 

orientalistas acadêmicos, e até hoje há poucos, os grupos esotéricos aqui presentes há séculos 

– os que foram citados acima, – podem ser vistos como uma forma de grupo de estudos 

orientalistas no Brasil. Concordamos com a visão do antropólogo Jorge de Carvalho (1994, 

p.75), quando afirma: “já há uma leitura aí, por mais precária que ela seja, de uma diversidade 

que não é mais aquela diversidade da matriz primeira, mas uma expansão da religiosidade 

local a mundos, especial e temporalmente, extremamente distantes”, como as das religiões 

asiáticas, sejam hindus, chinesas, etc. 

O último elemento que levantamos dentro dessa primeira onda de contato cultural 

entre Daoismo e cultura brasileira, é a presença de elementos daoistas avulsos entre a cultura 

trazida pelos imigrantes japoneses no Brasil. Apesar de ser pouco expressiva a existência de 

Daoismo institucional ou missões daoistas no Japão, o cientista da religião Yin Zhihua (2005, 

p. 175-176) afirma existir livros, técnicas de longevidade, e templos para divindades daoistas 

como Māzǔ, Guān Yǔ (= Guān Dì) e deuses da cozinha em várias ilhas hoje pertencentes ao 
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Japão, como Okinawa, desde o século VII. Independente da presença mais distinta e 

institucional é notável a influência dessa tradição na cultura japonesa
29

 (Bokenkamp, 2005).  

O início da imigração japonesa no Brasil ocorreu oficialmente em junho de 1908. O 

processo dessa imigração passou por várias ondas até uma assimilação e comodificação mais 

concreta dos imigrantes e seus descendentes na cultura brasileira (Shoji e Usarski, 2009). 

Elementos daoistas, como símbolos ou cosmovisões avulsas, estão presentes em religiões 

japonesas – Budismo, Xintoísmo e manifestações populares – e em outros fenômenos, como 

artes marciais. Destarte, assim como os grupos esotéricos, acreditamos que a presença 

significativa de japoneses, seus descendentes, e sua cultura, ajudaram a abrir espaço para o 

Daoismo ao público brasileiro. 

 

2.2 – Segunda onda do Daoismo no Brasil: difusão informal e indireta a partir da década 

de 1960 

 

A segunda onda de contato entre Daoismo e cultura brasileira guarda alguma 

continuidade com aspetos da primeira onda, como o interesse orientalista e o conhecimento 

parcial da tradição, sobretudo por fontes literárias. Em outro sentido, essa nova fase 

caracteriza-se por um aprofundamento dessa relação e difusão informal e/ou indireta de 

práticas de origem daoista. Em síntese a segunda onda caracteriza-se como difusão indireta de 

textos e práticas de origem daoista no Brasil. Dividimos esta subseção em três processos 

culturais que concentram o contato daoista-brazuca: 1) Impacto da religião e espiritualidade 

Nova Era; 2) difusão de práticas de origem daoista por chineses; e 3) ensino seletivo de 

práticas e conteúdos daoistas por brasileiros no Brasil. 

 

2.2.1 – Nova Era e Daoismo no Brasil 

 

De modo geral, um elemento central da religião e espiritualidade Nova Era 

(Hanegraaff, 1996; 1999b) é a liberdade de rearranjar os vários elementos de diversas 

tradições religiosas, modificando-as de modo novo. Para o cientista da religião Wouter 

Hanegraaff (1999a) o ato de reinterpretar pessoalmente elementos religiosos socialmente 

compartilhados é chamado de espiritualidade. Esses arranjos ocorrem também sob a 

perspectiva de uma espiritualidade secular, no que concerne à Nova Era (Hanegraaff, 1999b). 
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 Cf. http://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/religiao.html  

http://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/religiao.html


62 
 

Ou seja, elementos seculares como noções de física quântica ou ecologia se mesclam e são 

ressignificadas a noções metaempíricas tradicionalmente religiosas, como a união com algum 

ser primordial e uma visão de mundo “holística”.  

Essa religiosidade secularizada também tem sua inspiração e fonte nos movimentos de 

contracultura dos Estados Unidos, como os beatnicks ou os hippies. Os atores sociais 

novaeristas, ou seja, neologismo que designa atores sociais da Nova Era, têm o próprio “eu” 

ou “self” como centro de sua visão de mundo, rejeitando imposições de padrões sociais e 

fortes hierarquias. Assim, tais pessoas apresentam forte liberdade de organizar sua própria 

espiritualidade. A espiritualidade novaerista forma toda uma rede de símbolos compartilhados 

– elementos religiosos tradicionais e elementos seculares como ciência e contracultura. Essa 

rede de símbolos compartilhados, por sua vez, são interpretados individualmente de forma 

mais livre e acentuada do que dentro do domínio das tradições religiosas. 

Para falar da onda novaerista, é necessário lembrar sua conexão histórica com o 

esoterismo europeu. Assim, os atores sociais influenciados pela cosmovisão da Nova Era 

continuam em grande parte o processo iniciado pelos grupos esotéricos. Entre os legados 

esotéricos desenvolvimentos pelos novaeristas está a busca por fontes alternativas de religião 

e outras formas de espiritualidade. Fontes asiáticas se mostraram ricas para os objetivos 

dessas pessoas, que desde o início do movimento nas décadas de 1950 e 1960 até hoje tem se 

servido delas. Um exemplo conhecido é o livro O tao da física de Fritof Capra, que, desde o 

título, apresenta inspirações no Daoismo, mas sempre em uma seleção pessoal de elementos. 

No Brasil houve uma ressonância significativa das ideias dessa obra. 

O pesquisador desse estilo de espiritualidade, Silas Guerriero (2012), em concordância 

com Hanegraaff (1999b), chama a atenção para uma questão importante aqui. Na mistura 

realizada de elementos religiosos tradicionais e esotéricos com todo um simbolismo secular 

que inclui uma “mitologia da ciência”, algumas práticas holísticas podem ser vistas não como 

religiosas, mas como uma espiritualidade independente de religiões ou como práticas 

terapêuticas (Guerriero, 2012, p. 157-162). Sobre essa reinterpretação, chamamos atenção 

para os elementos asiáticos, e mais especificamente chineses. Por exemplo, práticas cultivadas 

em meios daoistas podem ser reinterpretadas da seguinte forma:  

 

o que poderia haver de religioso num curso de Feng Shui, uma vez que ele 

trata apenas de configuração de fluxo de energia? O Tai Chi Chuan não seria 

apenas uma modalidade de atividade corporal, assim como tantas outras que 

se fazem numa academia? (idem, p. 158).  

 



63 
 

Como pode ser notado, tais perspectivas e tendências podem condicionar a forma 

como um ator social reagirá diante do contato cultural com o Daoismo. Sabendo da diferença 

cultural entre os locais onde surgiu a Nova Era – America do norte e Europa, chamados por 

Hanegraaff (1996) por “ocidente” – e o Brasil, veremos agora como a Nova Era tem sido 

descrita por pesquisadores brasileiros. No que tange a esse movimento no Brasil, segundo 

Magnani (2000), podemos notar algumas tendências gerais que norteiam as práticas e 

cosmovisões dos seus participantes. Uma teodicéia imanente, a negação ou antipatia por 

hierarquia centralizada, insatisfação com as religiões institucionalizadas e dominantes, são as 

características gerais de quem segue – consciente ou não – um estilo Nova Era de 

espiritualidade no Brasil. Outra característica da vivência novaerista por aqui foi relatado 

como um ethos em uma “condição permanente de busca” (Bizerril, 2007, p. 40). 

O boom deste movimento foi entre as décadas de 1960 nos Estado Unidos, mas 

somente 1980 no Brasil, passando por várias fases de adaptação ao contexto sociopolítico 

brasileiro. Porém em todos esses momentos, até a atualidade, práticas chinesas apresentam 

aproximações com a visão e estilo do movimento Nova Era. No que tange à difusão de 

elementos daoistas no Brasil, é significativa a contribuição da religião e espiritualidade Nova 

Era para a divulgação de ensinamentos asiáticos, incluindo o próprio Daoismo. A acupuntura, 

exercícios chineses, ou fēngshuǐ são divulgados no Brasil desde a década de 1960 (Apolloni, 

2004), e recebem influência da religião Nova Era (Magnani, 2000, Friaca, 2004).  

Muitas vezes esses elementos da cultura chinesa são vistos como práticas holísticas e 

ensinados em locais de tendência novaerista, como a UNIPAZ – Universidade Holística de 

Brasília (Bizerril, 2007; Costa, 2012b). Ou seja, tradições chinesas de fundo Daoista são 

vividas e divulgadas sob uma roupagem novaerista no Brasil já há algumas décadas. Seguindo 

essa tendência, a Nova Era acabou criando uma complexa constelação simbólica coletiva. Isso 

também gerou a possibilidade de ver como iguais Jesus e Buda, ou mesmo são Francisco e 

Lǎozi, como pessoalmente foi observado em um professor de tàijí quán da cidade de Montes 

Claros – MG (Costa, 2012b, p. 50). 

No que concerne a atenção dada pela Nova Era para os textos vistos como daoistas, 

dois merecem destaque: o Yìjīng e o Dàodé jīng. No que concerne ao primeiro, apesar de não 

ser uma obra de origem daoista, este livro é amplamente usado e conhecido nos meios 

daoistas e é conhecido fora da China como um livro ligado a essa tradição. Existe um trabalho 

intitulado The Yijing in Brazil escrito por Steve Moore (1999a, 1999b). Moore fez uma vasta 

pesquisa, encontrando edições estrangeiras deste livro presentes no Brasil desde a década de 

1940 em meios esotéricos, traduções de edições europeias desde os anos 1960 (com ênfase 
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nos anos 1980 e a tradução de R. Wilhelm), e um impacto considerável na cultura popular e 

artística brasileira. Vários nomes importantes da cultura artística têm influências e se utilizam 

dessa obra chinesa, como Gilberto Gil, grupo Uakti, e grupo Corpo, bem como escritores 

como Caio Fernando Abreu. Também pontuou que o Yìjīng foi divulgado em grande medida 

pelos meios esotéricos e Nova Era no Brasil, mas também apresenta hibridações com o 

Candomblé, citando o exemplo do uso pessoal e associações com os búzios e orixás feitas 

pelo babalorixá da nação angola Mutá em Salvador.  

Sobre a segunda obra associada ao Daoismo, segundo o sinólogo brasileiro Bueno
30

 há 

trechos de traduções do Dàodé jīng desde 1945 no Brasil. Com forte influência e presença do 

movimento Nova Era, é interessante trazer à tona trechos do prefácio da quarta edição da 

tradução do Dàodé jīng (transliterado normalmente como Tao Te Ching) feita por Humberto 

Rohden (2003). Rohden foi escritor, teólogo cristão, e um nome importante nos círculos e 

publicações esotéricas no Brasil, sendo um dos pioneiros na tradução deste clássico daoista. 

Sobre a história desse clássico no Brasil, ele afirma que “essa obra imortal recebeu várias 

traduções” (Rohden, 2003, p. 12).  Traduções completas começaram na década de 1960, tendo 

entre os primeiros tradutores um monge budista (Murillo Nunes de Azevedo – 1920-2007), 

macrobióticos como Tomio Kikuchi em 1966, e o próprio Rohden (1982/2003) que fez 

comentários “filosóficos” do seu próprio sistema de pensamento esotérico e ilustrações.  

É notável a conotação claramente novaerista do perfil dessas traduções: autores 

envolvidos com práticas alternativas como a macrobiótica, nomes do esoterismo nacional ou 

lideranças de tradições asiáticas como um monge budista, que são ofertas religiosas 

alternativas em um país de maioria católica. Tudo isso constitui a marca da religião Nova Era. 

Depois dessas primeiras tentativas seguiram diversas traduções, algumas bilíngues, desde os 

anos 1980 até hoje, sendo que muitas traduziam somente trechos e outras tinham introduções 

de sinólogos ou de chineses. Das dezenas de traduções para o português, a maioria feita 

através de línguas europeias, somente três versões foram feitas da língua chinesa para o 

português: de Wu Jyh Cherng (Lao Tse, 1996/1998/2011), Mario Sproviero (Lao-tsé, 2000; 

Laozi, 2002), e Rodrigo de Loyola Dias (Lao Zi, 2014) – este último traduzido do chinês 

moderno, e os dois primeiros do chinês clássico. De modo geral, Ronden (2003, p. 13) afirma 

que “todas estas edições [...] se encontram à disposição dos leitores nas livrarias brasileiras”. 

Este fato pode ser confirmando em uma consulta em sites de grandes livrarias brasileiras ou 

em sites como o estante virtual
31

, que centralizam vários sebos – venda de livros usados.  
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 Cf. http://www.sinografia.blogspot.com.br/2015/04/o-daodejing-no-brasil-uma-revisao.html  
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 Cf. http://www.estantevirtual.com.br/  

http://www.sinografia.blogspot.com.br/2015/04/o-daodejing-no-brasil-uma-revisao.html
http://www.estantevirtual.com.br/
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Bizerril (2007, p. 37) confirma que hoje é fácil encontrar traduções de clássicos 

daoistas, como o Dàodé jīng (Tao Te Ching), o Yìjīng (I Ching), ou o Zhuāngzi (Chuang tzu) 

– este teve um capítulo musicado por Raul Seixas. Outra obra associada por muitas pessoas ao 

Daoismo, o Clássico Interno do Imperador Amarelo (Huángdì Nèijīng), tem um respaldo 

significativo entre acupunturistas do Brasil (Dulcetti, 2012, p. 24). Entre muitas obras sobre 

tàijí quán, é notável a recepção do livro Expansão e recolhimento: a essência do t´ai chi de Al 

Chung-liang Huang (1979), em que o autor apresenta uma visão de Daoismo quase 

exclusivamente ligado ao Dàodé jīng e uma visão de tàijí centrada na experiência pessoal. A 

tradução da obra de alquimia daoista O segredo da flor de ouro por C.G. Jung e R. Wilhelm, 

também são muito conhecidas entre terapeutas, como os naturólogos/as – formados em 

Naturologia, curso brasileiro da área da saúde que reune terapias integrativas, holísticas e 

tradicionais. Assim, o movimento Nova Era contribuiu principalmente na difusão informal de 

práticas chinesas como acupuntura, tàijí quán, oráculo Yìjīng e traduções do Dàodé jīng 

(Bizerril, 2007; Magnani, 2000; Moore, 1999a; Rohden, 2003).  

A espiritualidade Nova Era tem sido, então, uma fonte de contato com o Daoismo que 

o público brasileiro tem à sua disposição. Cabe lembrar apenas que essa forma de 

espiritualidade tende a selecionar e/ou fragmentar as tradições que são divulgadas em seus 

ambientes (Magnani, 2000), através da manipulação pessoal de uma grande rede 

compartilhada dos símbolos advindos de diversas origens (Hanegraaff, 1999). Dessa forma, 

como é o caso das traduções do Dàodé jīng, o Daoismo foi e continua a ser ensinado de modo 

parcial, sem levar em conta todas as expressões da tradição daoista, como sua ritualística ou a 

variedade de suas técnicas de meditação. A ênfase é dada a experiência pessoal de cada 

pessoa diante da técnica ou livro que lhe é disponível. 

 

2.2.2 – Difusão indireta do Daoismo por fontes étnicas chinesas após a diáspora chinesa 

 

Se a existência de conteúdos daoistas popularizados no Brasil pode ser possível com a 

exportação de pequenos objetos da China
32

, ou produção e tradução de livros, práticas não são 

tão facilmente difundidas. Para realização de alguma ação técnica, sobretudo com o corpo, é 

necessário que pessoas transmitam e ensinem esse aprendizado ritual e prático. Veremos 

agora qual é a influência de fontes étnicas chinesas que ensinam práticas da sua cultura de 

origem aos brasileiros para a divulgação do Daoismo. E, posteriormente, os próprios 

brasileiros que ensinam práticas daoistas. 
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 Fazemos alusão aqui ao subtópico 2.1, bem como à recente exportação de produtos chineses ao Brasil. 
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Em que contexto chegaram ao Brasil imigrantes chineses que trouxeram suas práticas 

tradicionais? Agora vamos realizar um breve recorte do quadro sociopolítico da situação 

histórica em que ocorreu essa imigração, fundamentados principalmente no historiador John 

King Fairbank (2006). De forma geral, a tomada de poder do Partido Comunista Chinês 

(PCC), liderado por Máo Zédōng, demorou pouco menos de meio século e foi bastante 

turbulenta. Entre o mar de fatos que podem ser lembrados, pontuamos dois: Primeiramente, 

depois de uma relação ambígua, entre acordos, concessões e traições, quando o PCC começou 

a ganhar o poder, perseguiu os membros e apoiadores do Guómín dǎng – traduzido como 

Partido Nacionalista. Dessa forma, isso forçou muitos chineses a fugir para a ilha de Taiwan 

em 1945 onde estabeleceram a República da China apoiada inicialmente pelos EUA 

(Fairbank, 2006, p. 313). 

Um segundo ponto ainda mais polêmico na história moderna da China é a chamada 

Revolução Cultural. Fairbank (2006, p. 354) explica que a “Revolução Cultural durou três 

anos, do início de 1966 a abril de 1969, contudo alguns afirmam que suas atividades 

continuaram durante toda uma década, até 1976”. Segundo este historiador, esse foi um 

período de violência e terror na China Comunista, com perseguições a tudo que era visto 

como burguês e/ou tradicional. Assim, as religiões, incluindo o Daoismo, passaram por uma 

situação difícil (Poceski, 2013, p. 316-320), incluindo até mesmo certa concorrência com um 

culto a Máo Zédōng (Fairbank, 2006, p. 371).  

Após todos estes eventos a diáspora chinesa da modernidade aumentou 

consideravelmente seu fluxo, havendo cerca de oito milhões de chineses além-mar somente 

no começo do século XX (Piza, 2013, p. 198). O cientista da religião Rodrigo W. Apolloni 

(2004) explicou bem o contexto da diáspora chinesa moderna
33

. Ainda que já houvessem 

viagens sínicas ao redor do mundo há muitos anos, sabemos que a Revolução Cultural foi um 

fator importante para a expansão ultramarina de chineses nas últimas décadas. Apolloni 

(2004, p. 64) e Huáng Jiānlì (2010, p. 8), usando a tipologia do historiador Wáng Gēngwǔ, 

mostram que a história moderna da migração chinesa pode ser mostrada por quatro tipologias. 

Complementados por Daniel Véras (2008), Pinheiro Machado (2013) e Douglas Piza (2013), 

apresentamos a tipificação da recente diáspora chinesa criada por Wáng: 

1) Tipo mercantil (huáshāng), mão de obra especializada em trabalhos técnicos 

como artesãos ou mercadores, e pesados como mineiros, sendo mais restritos ao 

sudeste asiático; 
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2) O segundo seria trabalhador (huágōng/coolie) de exportação, caracterizado por de 

mão de obra masculina no século XIX voltada para agricultura. No caso desse tipo 

de imigrante que veio ao Brasil, se tratavam majoritariamente de cantoneses (Piza, 

2013, p. 197). Provavelmente sua vinda está relacionada com o fluxo comercial 

marítimo do “Sistema de Cantão” (Pinheiro Machado, 2013, p. 99) e o triângulo 

político-colonial entre Portugal/Brasil/Macao – sendo que este último fica 

próximo a Cantão (que geograficamente fica na província de Cantão/ Guǎngdōng); 

3) Tipo temporário (huáqiáo/Chineses overseas) seriam os imigrantes que saíram da 

China devido às turbulências políticas do final do século XIX até meio do século 

XX;  

4) Descendente ou remigrante (huáyì): chineses/as que desde a década de 1950 

saíram da China, se afastando, sobretudo, do governo comunista. Eram filhos de 

imigrantes ou tinham filhos fora do seu país, sendo em geral mais capacitados 

profissionalmente. Normalmente passaram por outros países asiáticos ou africanos 

antes de migrarem para os continentes europeu e americano, inclusive por Taiwan 

e Hong Kong, que ainda não eram domínio territorial do comunismo chinês. 

 

Na linha de raciocínio dos autores citados, acreditamos que tanto uma presença 

chinesa mais significativa, quanto a transmigração da tradição Daoista por fontes étnicas ao 

Brasil aconteceram nesse último processo de migração sínica – remigrante ou huáyì. Dessa 

forma, a diáspora chinesa ocorreu mais acentuadamente com a tomada de poder dos 

comunistas na China (continental), o que aumentou com a Revolução Cultural. Sobre a 

relação Brasil-China Apolloni (2004, p. 71) afirma: 

 

A partir da segunda metade do séc. XX, o movimento migratório não partiu 

de uma demanda brasileira, mas de situações decorrentes do contexto 

internacional – avanço do comunismo na China e as revoluções que, na 

esteira da Guerra Fria, levaram à independência das ex-colônias européias na 

África – que implicaram no deslocamento de milhões de chineses para vários 

países. 

 

Paralelamente a este período conturbado para a população chinesa, e também 

imediatamente após isso, houve revalorizações das religiões e tradições chinesas. Desde as 

reformas pós Máo realizadas por Dèng Xiǎopíng, assiste-se na China um forte retorno às 

tradições, como a volta do estudo e interesse por Confúcio (Fairbank, 2006, p. 401-405; 

Poceski, 2013, p. 322). Atualmente pode ser observado também o reflorescimento de religiões 
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na China, inclusive o Daoismo, que junto com o confucionismo foi visto com certa 

“relevância” pelos jovens chineses (Fairbank, p. 401; Poceski, 2013, p. 321-323).  

Contudo, antes dessa revalorização do Daoismo que ocorre após os anos de 

perseguição, mestres e muitos praticantes daoistas se mudaram para Taiwan
34

, chegando até a 

fundar associações daoistas (Lu, Johnson, Stark, 1998). Taiwan seria, na contemporaneidade, 

um grande filtro sociocultural do Daoismo, sendo uma forma de refúgio dessa tradição, e ao 

mesmo tempo sua fonte de divulgação. Há algumas décadas, alguns pesquisadores notaram 

isso e tem realizado pesquisas de campo, como Schipper (2004). 

Vindos, sobretudo, de Taiwan (Mei, 2007), mas também da China continental ou de 

Hong Kong (Piza, 2013), diversos chineses tem chegado no Brasil aproximadamente desde a 

década de 1960. Segundo Wu Xiao Mei (2007) há entre 120 mil e 200 mil imigrantes 

chineses no Brasil, poucos anos depois, Daniel Véras (2008) estimou cerca de 200 mil 

chineses, e Douglas Piza (2013, p. 200), estimou haver 190 mil. Segundo Apolloni (2004), 

estão concentrados cerca de 100 mil em São Paulo, com presenças em cidades como Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Foz do Iguaçu, Curitiba e Porto Alegre. 

Para Piza (2013, p. 198), a presença chinesa sempre foi modesta no Brasil, ainda que 

já houvesse em 1919 um Centro Social Chinês. É, no entanto, na última metade do século XX 

que pode-se falar de duas ondas migratórias da diáspora chinesa ao Brasil de forma 

quantitativamente mais significativa. Já que estas ondas estão dentro do quarto tipo migratório 

de Wáng (remigrante), as chamaremos aqui por sub-ondas. A primeira sub-onda se situa entre 

as décadas de 1950 e 1970, e a segunda no final dos anos 1990.  

Na primeira sub-onda vieram principalmente chineses que fugiam do comunismo, 

inicialmente da China continental, depois de Taiwan, e de outros países asiáticos e africanos. 

Eles se concentraram, sobretudo, em São Paulo, migrando depois para outras cidades 

brasileiras. Em São Paulo, encontraram redes sociais de acolhimento, como por exemplo a 

Missão Católica Chinesa no Brasil. Interessante notar que foi justamente sob o auxilio desta 

instituição onde acorreram os primeiros anos das aulas do mestre de tàijí quán Liú Bǎilíng 

(ver subtópico 2.3, a seguir). É também nessa sub-onda que ocorre um forte fluxo taiwanês 

para Foz do Iguaçu e para Ciudad del Leste, no Paraguai, favorecendo o triângulo comercial 

entre Brasil-Paraguai-Taiwan/China (Pinheiro-Machado, 2009).  

Já a segunda sub-onda aconteceu após as aberturas econômicas e políticas da China 

pós Máo. Agora as regiões de procedência dos chineses são mais plurais, e não mais 
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 Conferir o final do nosso subtópico 1.2.4 “Daoismo contemporâneo”. 
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predominantemente sulistas – Cantão e afins – como acontecia. Assim, nesse último caso as 

migrações se deram diante de um Brasil “oficialmente aberto ao multiculturalismo” (Piza, 

2013, p. 200) e uma China em busca de unificação e abertura, mas, especialmente, orgulhosa 

e forte economicamente. O Brasil também é atrativo pelo potencial de mercado (Véras, 2008).  

Alguns dos imigrantes aqui chegados já na primeira sub-onda dominavam técnicas 

tradicionais da cultura chinesa, como artes marciais, caligrafia, medicina chinesa, culinária ou 

tipos de massagens, característicos de alguns remigrantes (Véras, 2008, p. 254). Segundo 

Magnani (2000, p. 18), desde 1959 já havia um mestre de kungfu/wǔshù, Wong Sun Keung 

(WG), ministrando aulas dessa prática no Centro Social Chinês. Um mestre de wǔshù que foi 

bem estudado por Apolloni (2004) é Chan Kow Wai (WG), que chegou em 1960 vindo de 

Hong Kong e fundou o sistema Shaolin do Norte no Brasil. E além destes nomes citados em 

trabalhos acadêmicos, muitos outros imigrantes chineses detentores de práticas tradicionais 

chegaram ao Brasil desde o final do século XX, como acupunturistas
35

 ou mestres de outras 

artes marciais chinesas
36

. Estes mestres, quando vieram ao Brasil trouxeram também toda sua 

bagagem cultural. Acreditamos que existem elementos do Daoismo, como símbolos e crenças, 

presentes nas práticas tradicionais destes imigrantes chineses. 

Não somente pessoas que denominavam técnicas culturais em sentido amplo vieram 

aqui, mas também há os imigrantes que estavam ligados mais especificamente a grupos 

religiosos chineses – ainda sem considerar os daoistas, que serão tratados no próximo 

subtópico. Citamos agora três sistemas religiosos chineses que temos conhecimento da 

presença no Brasil e que apresentam elementos daoistas significativos. A nova religião 

chinesa Yīguàn Dào (Caminho da Consistência), também chamado de Tiāndào, ou Ten Tao 

(Caminho do Céu) na grafia Wade-Giles, estaria presente no Brasil desde 1963 segundo eles 

próprios
37

. Essa religião apresenta uma interpretação singular dos três ensinamentos da China, 

além de incorporar ensinamentos esotéricos chineses, o Cristianismo e o Islã, sendo a terceira 

maior religião atual em Taiwan
38

 (Irons, 2006). Dentre o seu conteúdo híbrido, muitos 

elementos daoistas são encontrados, como o constante uso do termo Dào e práticas de 

alquimia interna (Lu, 2005, p. 46). Já existem estudos sobre a difusão deste grupo para fora de 

Taiwan, como o de Soo Khin Wah (1997), mas não para o Brasil. No entanto, sabemos 

através de observação, conversas informais com nativos, e do site já citado, da presença deste 
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 Cf., por exemplo, http://www.yau-man.com.br/GraoMestreYipFuKwan. 
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 Cf., por exemplo, http://www.grandesmestresmarciais.com.br/?p=mestres&cat=1&id=146.  
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 Ver o site: http://www.tentao.org.br/index.php/tao-brasil. 
38

 Cf. os últimos dados: http://web.archive.org/web/20070708213510/http://www.gio.gov.tw/taiwan-website/5-

gp/yearbook/22Religion.htm, lembrando que, considerando os protestantes e católicos, há mais cristãos juntos do 

que os membros do Tiāndào em Taiwan. Assim, cada instituição religiosa foi contada separadamente. 

http://www.yau-man.com.br/GraoMestreYipFuKwan
http://www.grandesmestresmarciais.com.br/?p=mestres&cat=1&id=146
http://www.tentao.org.br/index.php/tao-brasil
http://web.archive.org/web/20070708213510/http:/www.gio.gov.tw/taiwan-website/5-gp/yearbook/22Religion.htm
http://web.archive.org/web/20070708213510/http:/www.gio.gov.tw/taiwan-website/5-gp/yearbook/22Religion.htm
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grupo em cidades como Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Rio de Janeiro, Maceió, São Luís, 

cidades do interior e, sobretudo, São Paulo. 

Entre budistas chineses no Brasil, o antropólogo Marcos Silva (2008, p. 137) percebeu 

em Recife que chineses praticantes da ordem Fó Guān Shān viviam o Budismo com 

elementos daoistas e confucionistas. Infelizmente, o antropólogo não explicou exatamente 

como isso ocorre e quais elementos são estes. Shoji (2002), em um estudo desta mesma 

ordem budista com foco em São Paulo, afirma que há aulas de tàijí quán no templo Zulai na 

cidade de Cotia. Isso indica que elementos chineses que tem forte influência daoista foram 

trazidos juntamente com a divulgação do budismo chinês, como pode ser observado 

empiricamente em outros casos. 

Também ligada a fontes étnicas, os cientistas da religião Frank Usarski (2002, p. 15), 

Rafael Shoji (2004b, p. 79) e Murray e Miller (2013, p. 99) identificaram um templo fundado 

por chineses imigrantes, cumprindo certa demanda religiosa étnica. O templo é divulgado sob 

o nome de Guānyīn / Kwan Yin
39

, fazendo referência ao bodhisatva budista muito forte na 

China, chamado em sânscrito como Avalokiteśvara. Porém, segundo Shoji (2004b, p. 79), lá 

também “são praticados o Taoísmo e o Budismo”. Nascido de um projeto iniciado em 1984 

ou 1987, com um “templo provisório” no bairro Liberdade em São Paulo, anos depois, em 

1992 ou 1994, foi inaugurado o espaço com dois pavilhões principais, onde se pratica essas 

religiões que são tradicionais para os imigrantes chineses em São Paulo (Shoji, 2004b; 

Usarski, 2002).  

Em uma visita no dia 26/10/2014, pude conferir pessoalmente os dois pavilhões 

citados por Shoji (2004b), além de outros detalhes do templo, como um pequeno altar com 

Budas e à sua frente uma pequena construção de cerca de quarto metros quadrados em 

formato de Bāguà e trigramas. Além de devoções espontâneas dos chineses que lá visitavam, 

havia um brasileiro que cuidava das “ferramentas religiosas” que eram utilizadas pelos 

devotos, sobretudo da consulta oracular. Um senhor oferecia consulta de Yìjīng para os que 

assim queriam, sendo observados divinações com o método qiāntǒng (dezenas de varetas em 

um tubo que contém números, balançadas até que se caia uma, também chamados de Kau 

Cim, Chi Chi Sticks ou oráculo de Guānyīn) ou método jiǎobēi (duas pequenas peças de 

madeira em formato de lua crescente usados sempre de frente um altar). Além disso, 

elementos sociais não-religiosos também ocorriam: foi observado almoço comunitário e 

sessões de acupuntura gratuitas em uma sala ao lado do templo.  
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É possível observar as seguintes inscrições nos pavilhões: 1) No templo maior, está 

escrito 巴西觀音寺 Bāxī guānyīn sì, que pode ser traduzido como “Templo de Guanyin do 

Brasil”; 2) No templo um pouco menor, apesar de ser visto primeiramente por quem entra, 

lia-se 濟華宮  Jì huágōng, que traduzimos como Templo Chinês do Socorro [divino]
40

. 

Interessante perceber que, tradicionalmente, chineses usam o termo 寺 sì para se referirem a 

locais budistas, enquanto o termo 宮  gōng é lembrado para edificações daoistas e/ou 

populares. Essa rápida apresentação dos nomes usados para batizar cada pavilhão mostram o 

caráter popular e sincrético próprio de templos chineses, e mais especialmente, de templos de 

religião popular taiwanesa. Além da questão dos nomes há muitos outros pontos que 

poderiam ser tratados em um estudo em particular, como a pluralidade de divindades e a 

percepção cultural brasileira sobre todo esse cenário religioso do Templo de Guānyīn. 

 

Figura 5: Templo Guānyīn visto externamente. Da esquerda para a direita: 1) pavilhão Bāxī 

guānyīn sì; 2) pequeno altar com Budas e um bāguà no chão com uma fogueira dentro; 3) pavilhão 

Jì huágōng e a escadaria da entrada com várias Guānyīn. 

 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, fotos de 26/10/2014. 

 

2.2.3 – Transmissão seletiva de elementos daoistas por brasileiros/as 

 

Mais recentemente brasileiros têm buscado apreender e ensinar técnicas daoistas. Isso, 

possivelmente, sob influência da Nova Era e da presença de imigrantes chineses. Existe um 

vasto campo no Brasil de professores de artes ligadas ao Daoismo, por exemplo, de artes 

marciais como tàijí quán e bāguà zhǎng, de qìgōng, de fēngshuǐ e de medicina chinesa. Há, 

por exemplo, o caso de Roque Severino. Usarski (2009, p. 106-107) explica que este 
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 O termo 濟 Jì pode ser traduzido como ajuda ou auxílio material, mas optamos pela tradução “socorro”, pelo 

caráter religioso salvacionista e de auxílio material divino. 
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professor de tàijí quán, apesar de oficialmente ser um Lama de uma linhagem de Budismo 

tibetano, apresenta em seus espaços uma “oferta ‘complementar’” Daoista, como aulas de tàijí 

quán, qìgōng e cursos e consultas de Yìjīng. Professores brasileiros de práticas ligadas ao 

Daoismo fizeram grupos e instituições leigas ou civis, chegando a ter associações nacionais, 

como no caso das artes marciais chinesas internas e acupuntura – nome associado a termos 

como medicina chinesa ou terapias orientais.  

Entretanto, é preciso tomar cuidado para não associar imediatamente o fato dessas 

pessoas praticarem artes ligadas ao Daoismo e sua própria pertença ou crença religiosa. Como 

vem sendo mostrado em pesquisas empíricas no Brasil, na maioria das vezes essas práticas 

tem fim em si mesmas, e não necessariamente tocam em questões religiosas. Além disso, 

dificilmente um praticante segue a religião que é a matriz cultural da prática em questão 

(Appolloni, 2004; Costa, 2012a, 2012b; Farias, 2009). Diante destas questões, trataremos 

agora não de todos no Brasil que praticam algo ligado ao Daoismo, mas alguns grupos e 

atores sociais que temos conhecimento que afirmam explicitamente praticar alguma técnica 

nomeadamente daoista
41

, sem, no entanto, afirmar-se daoista. 

Segundo seu próprio website
42

, Ely Britto seria a fundadora do InterTao e ensina desde 

1997 em várias cidades do Brasil a “Alquimia Interna Taoísta”, bem como, tem um livro 

publicado sobre o Yìjīng, ensinando e oferecendo consultas. Sua instituição seria ligada ao 

grupo internacional Universal Healing Tao, que é liderado por Mantak Chia, um tailandês de 

descendência chinesa que morou muitos anos nos Eua, onde divulgou práticas asiáticas e 

interagiu com o público norte-americano (Siegler, 2012). Conforme um texto de Britto
43

 

presente no site do InterTao, Mantak Chia teria treinado meditação com monges budistas na 

sua terra natal, Tailândia. Em Hong Kong, aprendeu tàijí quán, Yoga e Aikido, bem como, 

conheceu um “mestre taoísta” que lhe ensinou alguns “segredos”. Não é descrito por ela, no 

entanto, de qual tradição daoista é este mestre, mas apenas que seus ensinamentos “se 

parecem com os ensinamentos da Tradição da Completa Realização (Quanzhen)”, nas 

próprias palavras de Britto. 

Tanto o Mantak Chia quanto seus seguidores do Healing Tao afirmam praticar o 

“Taoismo prático” e Alquimia Interna Daoista
44

. O grupo ligado a Mantak Chia também usa o 

termo “Yoga taoísta” para se referir a suas práticas, como pode ser visto em propagandas 
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 Agradeço novamente a Daniel Murray (2010) por disponibilizar seus dados de pesquisa de campo 

(http://prezi.com/ankiexmalxwz/untitled-prezi/) e pela disponibilidade em sanar minhas dúvidas. 
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 Cf. http://healing-tao.com.br/ely-britto/ 
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 Cf. http://healing-tao.com.br/mantak-chia-um-mestre-atual-do-taoismo-pratico/.  
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 Cf. http://healing-tao.com.br/manifesto-taoista/. 

http://prezi.com/ankiexmalxwz/untitled-prezi/
http://healing-tao.com.br/ely-britto/
http://healing-tao.com.br/mantak-chia-um-mestre-atual-do-taoismo-pratico/
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deste grupo no Brasil (ver figura 5). No site do Healing Tao, sessão dos instrutores, contamos 

35 instrutores oficiais das suas práticas somente no Brasil
45

, somado a isso, muitos livros do 

Mantak Chia estão traduzidos no Brasil.  

Entretanto, não encontramos nenhuma autoafirmação de serem daoistas nestes sites. 

Ao contrário, no site oficial encontramos afirmações de que o Daoismo prático de Mantak 

Chia não necessita de iniciação ou celebração, mas apenas prática
46

, revelando o tipo de 

ênfase terapêutica e a autorepresentação distante de uma identificação por alguma linhagem 

daoista por parte deste grupo. Para o cientista da religião Elijah Siegler (2012), este grupo 

seria uma forma (pós)moderna de Daoismo com forte influência da religião Nova Era, o que 

explica sua ênfase na experiência corporal e pessoal, e sua rejeição tanto da noção de religião 

quanto de pertencimento a linhagens e formatos tradicionais de uma religião. 

 

Figura 6: Cartão de instrutor do Universal Healing Tao no Brasil.  

 
Fonte: Cartão encontrado nas dependências da PUC-SP (Campus Perdizes). 

 

Outro exemplo é o grupo A Grande Tríade. Fundado por Eduardo de Souza
47

, 

conforme o próprio texto informativo no website, este grupo tem como principal objetivo a 

promoção de saberes e práticas daoistas
48

. Também visam integrar saberes acadêmicos com o 

                                                           
45

 Cf. http://www.universaltaoinstructors.com/. 
46

 Cf. http://www.universal-tao.com/9-secrets-of-taoist.html. 
47

 Cf. http://www.grandetriade.com/MembroDetalhe.php?cdMEMBRO=12. 
48

 Cf. http://www.grandetriade.com/QuemSomos.php . 

http://www.universaltaoinstructors.com/
http://www.universal-tao.com/9-secrets-of-taoist.html
http://www.grandetriade.com/MembroDetalhe.php?cdMEMBRO=12
http://www.grandetriade.com/QuemSomos.php
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Daoismo, e promover buscas por longevidade e saúde. Seu fundador treinou práticas daoistas 

com vários mestres na China e nos EUA, mas não é iniciado em uma linhagem específica
49

.  

Este grupo também contém integrantes formados no sistema de Mantak Chia, bem 

como, a especialista em Daoismo Livia Kohn, todos da América do Norte. Observando as 

práticas e cursos ofertados no website do grupo, nota-se que há menção somente a artes 

marciais de origem daoista, alquimia interna, variados tipos de qìgōng, e fēngshuǐ. Não 

encontramos, por outro lado, ofertas de ritos litúrgicos ou elementos mais institucionais de 

linhagens tradicionais daoistas, como devoção a divindades. 

Encontramos também um caso específico de autodeclarante daoista, mas que pode 

servir de exemplo de casos semelhantes que já tivemos contato. Trata-se de Gilberto Antônio 

Silva, criador do site “taoismo.org”, que afirma ser “o maior portal de Taoismo do mundo em 

língua portuguesa” 
50

. Ele afirma ser daoista em alguns dos livros e e-books que publicou. Por 

exemplo, na apresentação do seu último livro se autointitulou da seguinte maneira: “um 

Taoista com mais de 35 anos de estudos em filosofia e cultura oriental”
51

. Assim, como outros 

casos fora da Ásia, ele não indica se foi iniciado em alguma linhagem daoista. Trata-se um 

brasileiro altamente interessado na literatura chinesa antiga que é vista como daoista, e 

praticante de artes marciais e qìgōng, entre outras coisas.  

Seu interesse com temas que chama de “orientais”, incluindo o Daoismo, vem de 

família (Silva, 2014, p. 12). Relata que em 1988 teve uma experiência pessoal que o marcou 

signitivamente, e atribuiu o que sentiu e percebeu ao que lia sobre o “Tao” (Dào), passando a 

estudar Daoismo e praticar tradições afins. Defende a divisão entre um Daoismo “filosófico” 

e outro “religioso” (idem, p. 58). Inclusive admite que por muitos anos divulgou que a versão 

“filosófica” era mais “pura”, sendo a religião daoista “superstições” e “corrupções” dessa 

“pureza” do Daoismo “original” (idem, p. 243). Hoje tem uma noção mais abrangente dessa 

tradição, vendo-a simultaneamente como filosofia e religião. O seu livro Caminhos do 

Taoismo (Silva, 2014), pode ser visto com a obra mais abrangente já escrita por um lusófono 

sobre Daoismo, mas numa linguagem e visão “de dentro”, ainda que utilize obras acadêmicas.  

 

 

 

                                                           
49

 Cf. o slide número 29 de Murray em http://prezi.com/ankiexmalxwz/untitled-prezi/ 
50

 Cf. http://taoismo.org/; 
51

Cf.http://taoismo.org/modules/mastop_publish/?tac=Novo_Livro&busca[]=Gilberto&busca[]=Antonio&busca[

]=silva. 

http://prezi.com/ankiexmalxwz/untitled-prezi/
http://taoismo.org/
http://taoismo.org/modules/mastop_publish/?tac=Novo_Livro&busca%5b%5d=Gilberto&busca%5b%5d=Antonio&busca%5b%5d=silva
http://taoismo.org/modules/mastop_publish/?tac=Novo_Livro&busca%5b%5d=Gilberto&busca%5b%5d=Antonio&busca%5b%5d=silva
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2.3 – Terceira onda do Daoismo no Brasil: transmissão da tradição por iniciados a 

partir de 1973 

 

A primeira onda de contato cultural do Daoismo no Brasil parece ter cessado, ainda 

que seja possível encontrar pessoas e textos que sofrem influências das suas representações 

até a atualidade. No que concerne à segunda onda, é observável que o processo cultural está 

ainda se desenvolvendo, e, por se tratar de uma forma de difusão indireta, foge de uma análise 

mais tradicional. Contudo, paralela a segunda onda descrita anteriormente, a partir de 1973 

começa uma nova onda de contato do Daoismo no campo cultural e especificamente religioso 

brasileiro. Essa terceira onda é caracterizada pela transmissão da tradição daoista por 

iniciados, primeiramente chineses imigrantes e posteriormente por brasileiros.  

O nosso papel, agora, é descrever o processo da transplantação religiosa de tradições 

de linhagens daoistas ao Brasil. Como afirma Bizerril (2007, p. 169), o Daoismo “no Brasil 

pode ser compreendido como um tipo de ‘transplante’ de uma tradição, resultante da 

migração de seus especialistas”. Nosso recorte contou somente grupos que seguem linhagens 

tradicionais e que se autodenominam daoistas, e não apenas que praticam técnicas ou lêem 

livros daoistas, conforme a distinção proposta por Robinet (1997, p. 6). 

No início dos anos 1970 houve um fato que marcou o Daoismo no Brasil, a entrada de 

dois chineses vindos de Taiwan que se tornariam os pioneiros na transmissão de 

conhecimentos iniciáticos da tradição em nosso país. O primeiro a chegar foi Wu Jyh Cherng 

(Wǔ Zhìchéng), em 1973, data que consideramos inicial para esta fase do Daoismo no Brasil. 

Apesar da entrada no Brasil nessa data, como explicaremos mais a frente, Wǔ Zhìchéng só 

começa a ensinar Daoismo no Brasil no final dos anos 1980. Pouco depois deste último, em 

1975, embarcou aqui o chinês Liu Pai Lin (Liú Bǎilíng), como relata Bizerril (2007, p. 84). 

Após alguns anos começaram a aparecer brasileiros iniciados no Daoismo, seja formado pelos 

dois mestres citados, ou formados na China. 

Temos duas razões para começar abordando o mestre Liú Bǎilíng: primeiramente, seu 

movimento é o que está mais próximo da segunda onda do Daoismo no Brasil, e, apesar de 

ser um iniciado, ele e seu movimento não eram monges ou sacerdotes; em segundo lugar, ele 

foi o primeiro imigrante chinês em que temos notícia que começou a ensinar técnicas e 

cosmovisões tradicionais daoistas no Brasil. Hoje, o movimento de transmissão de técnicas e 

conhecimentos daoistas talvez seja o mais numeroso no país. 

Liú Bǎilíng (mais conhecido pela grafia Liu Pai Lin, 1907-2000) chegou em 1975 no 

Brasil, vindo de Taiwan, onde foi soldado do Guómín dǎng ou Partido Nacionalista. Viveu na 
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cidade de São Paulo, tendo ainda hoje discípulos que continuam seu legado nessa cidade, bem 

como em muitos outros locais do Brasil, chegando também na Argentina. Ele tinha vínculos 

com as tradições Kūnlún, Lóngmén – ligada ao Caminho da Completa Perfeição – e Jīnshān 

do Daoismo, mas não era sacerdote ou monge (Bizerril, 2007, p. 84; Murray e Miller, 2013). 

Inicialmente deu aulas de tàijí quán e outros exercícios chineses (chamados de Taichi 

Pailin), prática que faz seu movimento ser razoavelmente conhecido no Brasil. Seus 

ensinamentos tiveram como foco a corporalidade: meditação daoista, acupuntura, exercícios 

corporais, alquimia interna. Posteriormente começou a passar seus ensinamentos também a 

outro nível de aprofundamento, pelo estudo e exegese do Yìjīng e do Dàodé jīng (Murray, 

2010, p. 16; Bizerril, 2007, p. 167). Seu grupo de discípulos caracteriza-se por um Daoismo 

leigo e ausente de elementos litúrgicos de Daoismo, sendo que “a transmissão de mestre Liu 

prescindiu de sacerdotes e do culto a deidades daoistas” (Bizerril, 2011, p. 10; 2009). 

Interessante notar que isso não é muito diferente da experiência de grupos daoistas na Europa 

e America do Norte, como observou Murray (2010, p. 12). Atualmente existem muitos grupos 

de práticas de discípulos de Liú no Brasil, principalmente em São Paulo
52

. 

Há outra linhagem daoista difundida no Brasil também por um mestre chinês, Wǔ 

Zhìchéng (normalmente grafado como Wu Jyh Cherng, 1958-2004). Ele é filho do mestre de 

tàijí quán e doutor em medicina chinesa Wǔ Cháoxiàng (Wu Chao Hsiang). Seu pai e sua mãe 

vieram da China continental para Taiwan na metade do século XX, após a tomada de poder de 

Máo Zédōng, sendo que Cherng nasceu em Taiwan, em 1958. Em 1973 os pais dele migram 

para o Brasil, mais especificamente Rio de Janeiro, onde passam todos eles a viver. 

Interessante notar que a situação dessa migração, como o fato de seu pai ser um doutor em 

medicina chinesa, caracteriza a família de Cherng no tipo huáyì (remigrante) de imigrantes 

chineses modernos.  

Posteriormente, em 1987, Cherng tornou-se sacerdote daoista do Caminho da 

Ortodoxia Unitária em Taiwan, voltando ao Brasil em seguida. Após seu retorno ele fundou a 

organização denominada Sociedade Taoísta do Brasil (STB), ligada ao Caminho da Ortodoxia 

Unitária de Taiwan, no Rio de Janeiro em 1990, e em 2002 em São Paulo (Murray, 2010). 

Escreveu vários livros em português sobre Daoismo, como pode ser visto no site da STB
53

. 

Essa instituição chegou a realizar, desde a sua gênese, cursos de formação de sacerdotes 

daoistas para brasileiros ministrados pelo próprio Cherng já nos anos 1990. Atualmente seus 

dois templos, o Templo da Transparência Sublime do Rio de Janeiro, e o Templo do Tesouro 

                                                           
52

 Cf., por exemplo, http://www.taichipailin.com.br/ ou http://www.centrotaoista.com.br/. 
53

 Cf. http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/mestre-wu-jyh-cherng/. 

http://www.taichipailin.com.br/
http://www.centrotaoista.com.br/
http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/mestre-wu-jyh-cherng/
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do Espírito em São Paulo, mantêm atividades regulares e eventos internacionais. Ambos os 

templos são regidos por sacerdotes brasileiros formados por Cherng.  

Existe também alguns casos atuais de transplantação da tradição daoista no Brasil. Já 

no século XXI, um brasileiro e uma brasileira se tornaram sacerdotes daoistas na China 

continental por uma linhagem da tradição Lóngmén, mas de linhagem distinta do grupo de 

Liú Bǎilíng. Desde 2007 ensinam Daoismo em Goiânia sob autorização do seu mestre chinês, 

Tián Chéngyáng (2003), monge chinês do Caminho da Completa Perfeição que fundou a 

Asociación de Taoísmo de España e o Templo da Pureza e Silêncio (Qing Jing Gong) 

(García, 2006).  Usam os seguintes nomes sacerdotais: Tian Xinshan e Tian Xinjie 
54

. 

Também em 2007 fundaram a Associação Taoísta do Brasil e o Templo da Pureza e Silêncio 

(Qing Jing Gong)
55

, a exemplo do seu mestre chinês residente na Espanha. Segundo 

entrevista realizada em um canal do site youtube.com, Tian Xhinshan relatou experiências 

com a umbanda há cerca de vinte anos, e com entidades espirituais que desde a mesma época 

tem contato até hoje, em especial uma entidade que chegou a “incorporar” na entrevista, o 

“Pai Jacob do Oriente”
56

. 

Em uma visita (10/04/2014) em uma prática no espaço provisório deste templo, o 

presente pesquisador pôde conversar diretamente com o monge Xinshan e observar um 

ambiente com elementos tradicionais daoistas. Nesta visita, ele nos relatou ser descendente de 

japoneses que migraram para o interior de Góias. Após o contato com várias práticas 

asiáticas, teve contato com o tàijí quán e assim conheceu o Daoismo, o que o incentivou a 

procurar por um mestre dessa religião na China depois de alguns anos. Já a alguns meses 

antes dessa visita, quando questionado em uma conversa por email (04/05/2013) sobre a razão 

de ensinar o Daoismo aqui, o sacerdote Tian Xinshan afirmou ter sido motivado pelo seu 

mestre Tián Chéngyáng para divulgar o Daoismo no Brasil. No mesmo email Xinshan 

afirmou que ensina “aspectos tradicionais do Daoismo tais como rituais, 

treinamentos monásticos, talismãs, alquimia interior avançada e demais conteúdos ensinados 

em templos” (04/05/2013). Perguntamos em nossa visita em 2014 se ele já havia iniciado 

alguém no Daoismo, e ele nos relatou que ainda não houve nenhum caso. 

 

 

                                                           
54

 Estes nomes foram fornecidos no próprio website deste casal de monges: 

http://filosofiataoista.no.comunidades.net/index.php?pagina=1232148117. Não encontramos ideogramas ou a 

acentuação pīnyīn destes nomes. 
55

 Cf. http://www.filosofiataoista.no.comunidades.net/. 
56

 Cf. https://www.youtube.com/watch?v=mB2cOiojGpc  

http://filosofiataoista.no.comunidades.net/index.php?pagina=1232148117
http://www.filosofiataoista.no.comunidades.net/
https://www.youtube.com/watch?v=mB2cOiojGpc
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2.4 – Conclusões do capítulo 

 

Neste segundo capítulo nos centramos na história, e na tipologização da presença e 

difusão do Daoismo em meio à cultura brasileira. E, depois de mais de um ano tentando 

encontrar um padrão de tipológico sócio histórico, classificamos três ondas de aproximação 

cultural do Daoismo em nossa cultura e sociedade. Primeiramente, da era colonial aos anos 

1950, pode ser observado uma visão generalista e exótica de um “Oriente” distante, que 

incluía elementos culturais chineses. Nessa fase, o conhecimento e contando do Daoismo no 

Brasil ainda é distante e mediado, sobretudo, por fontes escritas, ou mais precisamente 

romances. A segunda onda se caracteriza pelo aprofundamento do encontro com a religião 

chinesa no país a partir da década de 1960. Três processos culturais influenciam muito essa 

aproximação: a religião Nova Era, a diáspora chinesa no Brasil, e a formação de brasileiros 

em práticas e conhecimentos tradicionais chineses. Por fim, a terceira onda, que existe 

paralelamente à segunda. Começa em 1973 e presencia a transmissão ritual de linhagens 

daoistas inicialmente por fontes chinesas vindas da diáspora, e mais tarde pelos próprios 

brasileiros iniciados no Daoismo. Resumimos as três ondas no seguinte quadro, acrescentando 

a representação sociocultural do Daoismo por parte da cultura brasileira em cada uma (ver 

quadro abaixo).  

As primeiras formas de contato cultural do Daoismo no Brasil foram indiretas, 

começando por interesses orientalistas na literatura por grupos esotéricos, presença implícita 

na literatura, como em Guimarães Rosa. Mais atualmente, houve a livre apropriação de 

técnicas e saberes daoistas por grupos e pessoas de tendência Nova Era e ensino de práticas 

tradicionais daoistas por imigrantes chineses, que, no entanto, não se autodeclaravam 

daoistas. Por um lado, todos esses fatores contribuíram para preparar o público brasileiro a 

esse tipo de manifestação cultural, e serviu como um primeiro veículo de divulgação e 

aprendizagem de elementos do universo daoista. Por outro lado, sendo uma forma de 

popularização livre da religião, essa primeira expansão se deu fora do âmbito ortodoxo e 

tradicional, fazendo com que certos elementos e significados chegassem de forma 

descontextualizada ao Brasil (Bizerril, 2007; Guerriero, 2012). 
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Presença e difusão do Daoismo no Brasil – constituintes históricos 

1ª: Século XIX à 

década de 1950 – 

primeiros contatos 

2ª: A partir da década de 1960 – 

difusão informal e indireta 

3ª: Desde 1973 – transmissão 

de linhagens tradicionais 

daoistas  

 Objetos e costumes 

chineses desde o 

Brasil colonial 

(porcelana, 

arquiteturas, etc.); 

 Orientalismo 

literário;  

 Presença de 

comunidades 

esotéricas 

européias desde o 

séc. XVIII; 

 Influência na 

literatura de 

Guimarães Rosa 

 Elementos daoistas 

em tradições 

japonesas desde o 

início do séc. XX. 

 Surgimento da espiritualidade 

Nova Era; 

 Primeiras traduções brasileiras 

de obras daoistas ou ligadas ao 

Daoismo, por fontes européias; 

 Ensino de práticas chinesas com 

elementos daoistas por 

imigrantes chineses; 

 Ensino de práticas chinesas por 

brasileiros com elementos 

daoistas ressignificados; 

 Presença do Yīguàn dào e outras 

religiões chinesas; 

 Difusão informal como “religião 

popularizada”; 

 Ensino de elementos daoistas de 

forma seletiva; 

 Chegada da família Wǔ 武 

(Wǔ Cháoxiāng e Wǔ Zhì 

Chéng em 1973 no RJ). 

 Chegada de Liú Bǎilíng 

em SP em 1975. 

 Wǔ Zhì Chéng se torna 

sacerdote Zhèngyī dào no 

final dos anos 1980; 

 Instituições e atores sociais 

explicitamente daoistas 

sob o legado de Liú e 

Chéng;  

 Casal de brasileiros se 

tornam monges Quánzhēn 

dào da ordem Lóngmén e 

voltam para ensinar no 

Brasil. Abrem a 

Associação Taoísta do 

Brasil em GO, 2007. 

Representação do Daoismo no Brasil para cada onda sócio-histórica 

 Noção difusa de 

Daoismo como 

algo exótico; 

 Não há 

diferenciação clara 

entre as religiões 

chinesas; 

 Forte orientalismo; 

 Conhecimento 

empírico apenas de 

elementos daoistas 

“a varejo” 

(imagens em 

objetos, literatura, 

etc); 

 Noção difusa de Daoismo, 

todavia, mais detalhada em 

relação a onda anterior; 

 Daoismo visto como grupo de 

pensadores da antiguidade 

chinesa; 

 Visão mística de Daoismo e do 

Daoismo como mística; 

 Daoismo como expressão chinesa 

de uma verdade, conhecimento ou 

“sagrado” universal; 

 Noções e símbolos daoistas 

vivenciados em práticas 

tradicionais chinesas (qìgōng, tàijí 

quán , wǔshù, medicina chinesa); 

 Daoismo como algo presente em 

elementos étnicos asiáticos 

(japoneses, coreanos, chineses, 

etc.); 

 Noção de Daoismo como 

tradição ancestral e de 

origem mítica; 

 Daoismo como algo 

etnicamente chinês; 

 Daoismo como expressão 

chinesa de uma verdade ou 

“sagrado” universal; 

 Noções e símbolos 

daoistas vivenciados em 

práticas tradicionais 

chinesas (qìgōng, tàijí 

quán , wǔshù, medicina 

chinesa); 

 Daoismo como religião 

universal; 

 Forte valorização da 

transmissão mestre-

discípulo; 

 

Em alguns aspectos, esses movimentos também aconteceram na Europa e América do 

Norte, regiões chamadas vulgarmente por “ocidente”. Aqui na América latina ou do sul, em 

especial no Brasil, a primeira fase do contato do Daoismo foi bem diferente desses países do 
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hemisfério norte. Por exemplo, no Brasil não encontramos círculos acadêmicos orientalistas 

ou tradução diretas do original, como ocorreram na Alemanha, França ou EUA. Por outro 

lado, a segunda onda se aproxima com o que estava ocorrendo nos países europeus e norte 

americanos, provavelmente por influência destes, inclusive. Segundo o cientista da religião 

Lee Irwin (2004, p. 31), nos últimos 50 anos os países “ocidentais” tem cada vez mais acesso 

ao Daoismo, principalmente por meio de traduções de textos clássicos e propagação de 

tradições daoistas por professores chineses e não chineses.  

Com muitos pontos semelhantes ao que fizemos aqui, Irwin (2004, p. 43) percebeu 

três fases do impacto do Daoismo no que ele chama de “esoterismo ocidental”: 1) fase textual 

de tradução, quando surgem as primeiras traduções e a consequente noção europeia de 

“daoismo filosófico” devido ao recorte prévio de interesse feito pelos missionários cristãos e a 

visão do Daoismo como cultura alternativa; 2) fase textual e de universalização, quando as 

primeiras traduções de textos daoistas são apropriados pelos meios esotéricos e vistos como 

uma forma de filosofia perene; 3) Divulgação do Daoismo por escritores populares, quando 

autores mais populares divulgam ensinamentos e textos daoistas, mas agora num contexto 

internacional de surgimento da Nova Era e diáspora de chineses que dominam práticas 

tradicionais. Contudo, suas três fases se referem quase totalmente as características tratadas 

nas nossas duas primeiras ondas do contato Daoismo/Brasil, não sendo muito relevante aqui. 

Diferindo da transmissão do Daoismo geralmente encontrada na Europa e América do 

Norte e até Austrália, que ocorrem basicamente com círculos de estudos de textos daoistas 

popularizados ou esotéricos e práticas de origem daoista (Irwin, 2004; Murray e Miller, 

2013), encontramos no Brasil, também, difusões mais ritualizadas e pautadas pela 

autenticidade da tradição (Murray, 2010). Nos anos 1970 chegaram dois mestres daoistas de 

origem chinesa ao Brasil, que fundaram comunidades e instituições onde transmitiram seus 

ensinamentos. Essa data pode ser explicada pelo contexto histórico do momento, onde houve 

uma forte diáspora chinesa na modernidade. Os mestres não vieram da China continental, mas 

de Taiwan (República da China), lugar onde muitas pessoas que dominavam práticas 

tradicionais buscaram refúgio. Haveria, assim, um filtro taiwanês no que concerne à chegada 

de linhagens tradicionais do Daoismo no Brasil. Recentemente, há também a entrada de dois 

sacerdotes daoistas brasileiros, que foram ordenados na China continental e vivem agora em 

Goiânia-Go. Tanto a chegada dos dois mestres chineses, como a recente vinda do casal de 

brasileiros ordenados, marcou uma nova fase ou onda do Daoismo no Brasil. Concordando 

com Murray (2010, p. 56), acreditamos que a oferta do Daoismo por sacerdotes e iniciados 

pode alterar a visão dos brasileiros/as sobre essa tradição. 
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As tradições daoistas que chegaram ao Brasil seguem expandindo seus espaços, 

mesmo que de forma lenta e modesta, inclusive em meio eletrônico. Mas, em termos 

genéricos da atual situação social do Daoismo no campo religioso brasileiro, temos poucos 

dados empíricos disponíveis. Existem algumas fontes como websites, redes sociais e 

publicações impressas destes grupos, mas que nos dizem pouco sobre a participação e 

frequência de adeptos. Há, também, as obras de Bizerril (2007), Murray (2010) e Murray e 

Miller (2013), além de recentes trabalhos publicados por mim (Costa, 2013; 2014). 

Apesar de tudo que mostramos até agora neste capítulo, o Daoismo ainda é 

numericamente minúsculo no Brasil segundo os dados do IBGE. Num primeiro olhar no 

último senso de 2010
57

 o Daoismo nem chega a ser contado individualmente: está 

provavelmente entre as “outras religiões orientais”. Dessa forma, pode estar diluído entre os 

9.675 adeptos da categoria citada do censo 2010. Em um diálogo por email com Rafael Shoji, 

este pesquisador comunicou ter encontrado 102 pessoas que se declararam “taoístas” no 

banco de dados construído por ele, a partir dos microdados do censo 2010 do IBGE
58

. No 

entanto, o Daoismo faz parte do campo religioso brasileiro e participa do seu mercado 

religioso, mesmo que seja uma minoria religiosa. No próximo capítulo veremos mais de perto 

uma das linhagens chegadas ao Brasil, o Caminho da Ortodoxia Unitária e Escola Oeste de 

Alquimia, institucionalizada na Sociedade Taoísta do Brasil. Acreditamos que a noção geral 

do Daoismo no Brasil dará suporte ao entendimento da linhagem específica estudada também 

neste país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficiencia/caracteris

ticas_religiao_deficiencia.pdf. 
58

 Banco de dados do pesquisador Rafael Shoji através do processamento dos microdados do censo do IBGE 

2010. Agradecemos a Shoji pela disponibilidade. 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficiencia/caracteristicas_religiao_deficiencia.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficiencia/caracteristicas_religiao_deficiencia.pdf
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3 – A SOCIEDADE TAOÍSTA DO BRASIL E A SOCIEDADE TAOÍSTA SP: histórico, 

institucionalização e ofertas religiosas 

 

Este capítulo busca descrever a Sociedade Taoísta do Brasil (STB), uma instituição 

formada oficialmente no ano de 1991 com o objetivo de divulgar o Daoismo em todas as suas 

dimensões. Ela se destaca no mercado religioso nacional por ser um grupo que oferta bens 

daoistas tradicionais, e com um formato de transmissão também tradicional, sendo, ao mesmo 

tempo, adaptado à contemporaneidade e à cultura de recebimento. Podemos considerar três 

fases sócio-históricas dessa instituição: 1) fase informal ou embrionária; 2) fase de 

estabelecimento formal e expansão; e 3) fase sob liderança totalmente brasileira após o 

falecimento do fundador.  

 Para construção desse tópico, usamos de muitos registros encontrados no site oficial 

da instituição
59

, em sites e blogs de membros e admiradores. Apesar de grandes obstáculos, 

obtivemos alguns poucos, mas relevantes, testemunhos pessoais. Embora haja falta de 

interesse acadêmico sobre o Daoismo por lusófonos, encontramos dois trabalhos em língua 

inglesa acerca desta instituição: a dissertação de mestrado de Daniel Murray (2010), e um 

artigo publicado pelo mesmo autor com James Miller (Murray e Miller, 2013), que foi seu 

orientador. Então, para descrição da STB do Rio de Janeiro, utilizaremos principalmente os 

escritos de Murray (2010, 2013), registros escritos da STB e de admiradores, somados a 

algumas informações fornecidas gentilmente por membros mais antigos. Nosso trabalho em 

grande parte foi de sistematização de dados já existentes, mas desconexos. 

Inicialmente a ideia aqui era levantar a história desse grupo com a maior riqueza de 

detalhes possível. Mas como dissemos acima, tivemos grandes obstáculos, em especial: houve 

dificuldade de comunicação com membros antigos e a liderança atual da sede no Rio de 

Janeiro; em alguns casos, faltou verba para realizar viagens e telefonemas que viabilizariam 

informações preciosas; e em poucos casos, mesmo com indicações de outros/as membros 

antigos, algumas pessoas afirmavam não ter tempo ou não respondiam aos emails. Houve, 

inclusive, certo mal-estar por parte de algumas pessoas para revelar informações, sobretudo 

relativo aos primeiros anos, e à pratica pessoal. Tudo isso deu a entender que, além de um 

constrangimento para falar da própria vida religiosa, existem conflitos internos e fatos que 

não querem relembrar, o que foi brevemente explicado no tópico 1.3 que aborda a fase das 

lideranças brasileiras. No entanto, de forma geral, o grupo apresenta unidade e boas relações. 
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 Cf. http://sociedadetaoista.com.br.  

http://sociedadetaoista.com.br/
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3.1 - Fase embrionária: trajetória religiosa de Wu Jyh Cherng e primeiras divulgações 

(1973-1990) 

 

Quando a família Wǔ chegou no Brasil, em 1973, Wu Jyh Cherng
60

 (Wǔ Zhìchéng) 

tinha apenas 14 anos. Sua mãe, e, sobretudo, seu pai, já chegaram ao Brasil com uma 

formação profissional considerável, caracterizando o tipo remigrante (huáyì) de imigrantes 

chineses contemporâneos. Além dos conhecimentos profissionais, eles dominavam também 

algumas práticas tradicionais chinesas, como medicina chinesa e artes marciais. Vejamos 

mais de perto sobre a vida do seu pai
61

. Veremos que esta foi sua principal influência cultural 

em sua juventude, tendo forte impacto na sua busca espiritual. 

Wǔ Cháoxiàng
62

 (Wu Chao Hsiang em Wide-Giles [WG]) nasceu no estado de 

Shānxī, região norte da China continental, em 22 de julho de 1917.  Filho de Wu Pu Kao 

(WG), mestre de meditação, e Wu Han Shim (WG), seu pai lhe ensinou a meditar com 

técnicas budistas e daoistas. Desde os 9 anos de idade se interessava por artes marciais 

chinesas. Entre as que aprendeu, e posteriormente ensinou no Brasil, destacam-se o bāguà 

zhǎng, o tàijí quán, e o xíngyì quán (“boxe da forma e mente”). Estudou economia, 

administração e agronomia e ajudou a formar uma associação de tàijí quán ainda na China. 

Em 1948 foge da Guerra civil chinesa para Taiwan (China Republicana), aonde chegou a 

dirigir uma associação nacional de tàijí quán, publicou livros sobre artes marciais, e se formou 

na faculdade de medicina de Taipei. 

Com o conhecimento que tinha de agronomia, participou de um projeto de agricultura 

na região norte do Brasil, por via de uma companhia chinesa (Cherng, 1997; C2, 28/02/2015). 

O projeto não teve continuidade, mas Wǔ resolveu ficar no Brasil, mais especificamente no 

Rio de Janeiro. Uma matéria com Wu Jyh Cherng na Mulher de Hoje, edição de setembro de 

1994 (p. 55), afirma que seu pai teria falido no empreendimento agrícola no norte, e sua 

opção de sustento financeiro teria sido dar aulas de artes marciais e de medicina chinesa. 

Segundo uma das breves biografias disponíveis por membros da sua linhagem de práticas 

chinesas, ele resolveu em 1972 vir para a América do Sul, escolhendo “o Brasil, onde tinha 

                                                           
60

 Como uma exceção neste trabalho, manteremos neste caso a transliteração Cherng, em Wade-Giles, não 

somente porque ele era conhecido dessa forma, mas porque seus livros estão grafados dessa maneira. Importante 

dizer também que o sobrenome dele era Wu, mas era chamado de Cherng como forma de diferenciação do seu 

pai, que era conhecido pelo sobrenome Wu. Assim, manteremos as citações dele como “Cherng”. 
61

 Não encontramos muitas informações sobre a mãe de Cherng.  
62

Cf.http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedadetaoista/jornaltaodotaoismo/vidaeobrademestrechaohisiang/; 

http://ftccrj.org.br/arte_escola.asp; http://pt.wikipedia.org/wiki/Wu_Chao_Hsiang. 

http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedadetaoista/jornaltaodotaoismo/vidaeobrademestrechaohisiang/
http://ftccrj.org.br/arte_escola.asp
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wu_Chao_Hsiang
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vários amigos chineses, dentre eles o mestre Liu Pai Lin e o mestre Hu”
63

. Isso significa que 

havia conexões entre mestres de origem chinesa que sabiam práticas tradicionais. 

Logo após fixar-se no Rio de Janeiro vieram sua esposa, Wu Chang Jolin (WG), e seu 

filho. No Rio, ensinava acupuntura e artes marciais em vários lugares até abrir o Instituto de 

Cultura Chinesa Wu Chao Hsiang em 1977. Nesse local chegou a formar brasileiros nos 

conhecimentos que oferecia que atuam até hoje nessa área. Destacamos dois símbolos usados 

por Wǔ, pois veio a influenciar seu filho, a imagem tàijí com o wújí no centro (figura abaixo) 

e a cabaça, que simboliza cura e longevidade na cultura chinesa e no Daoismo em particular. 

No final da vida ele e sua esposa foram morar na sede da Sociedade Taoísta da rua Cosme 

Velho (trataremos disso adiante), local onde ele faleceu em primeiro de abril de 2000, sendo 

que sua companheira faleceu pouco depois, até onde tivemos conhecimento (C1, 08/12/2013). 

 

Figura 7: Um dos símbolos usado por Wǔ Cháoxiàng no Brasil, com sua assinatura.  

 
Fonte: http://ftccrj.org.br/arte_escola.asp 

 

Como pode ser notado, o pai de Cherng lhe proporcionou um legado que já 

encaminhava para prática de tradições chinesas, incluindo elementos espirituais. Vejamos 

mais de perto a trajetória pessoal de Cherng, e sua relação com a dimensão 

religiosa/espiritual. Para a escrita de uma breve biografia de Wu Jyh Cherng, com foco na 

dimensão espiritual, utilizamos várias informações encontradas em sites e blogs
64

 (e mídia 

impressa mostrada por estes), entrevistas e conversas com pessoas que o conheceram, e, 

principalmente, um relato pessoal escrito pelo próprio Cherng (1997) no livro Encontros com 

Deus: 21 personalidades narram sua busca espiritual
65

.  
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 Cf. http://gaijincarloszen.blogspot.com.br/2011/06/biografia-do-dr-wu-chao-hsiang.html; 
64

http://ftccrj.org.br/arte_linhagem_mestre.asp?vmestre=7; http://sociedadetaoista.com.br/rj/?page_id=342; 

http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedadetaoista/mestrewujyhcherng/; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1ria:Marciatao/P%C3%A1gina_de_Testes#cite_ref-

Pr.C3.A1ticas_m.C3.ADsticas_do_tao_10-0; http://gaijincarloszen.blogspot.com.br/2011/06/biografia-do-grao-

mestre-wu-jyh-cherng.html; 
65

 Agradeço pela indicação dessa obra, e por toda gentileza, a Isabel Mauad. 

http://ftccrj.org.br/arte_escola.asp
http://gaijincarloszen.blogspot.com.br/2011/06/biografia-do-dr-wu-chao-hsiang.html
http://ftccrj.org.br/arte_linhagem_mestre.asp?vmestre=7
http://sociedadetaoista.com.br/rj/?page_id=342
http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedadetaoista/mestrewujyhcherng/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1ria:Marciatao/P%C3%A1gina_de_Testes#cite_ref-Pr.C3.A1ticas_m.C3.ADsticas_do_tao_10-0
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1ria:Marciatao/P%C3%A1gina_de_Testes#cite_ref-Pr.C3.A1ticas_m.C3.ADsticas_do_tao_10-0
http://gaijincarloszen.blogspot.com.br/2011/06/biografia-do-grao-mestre-wu-jyh-cherng.html
http://gaijincarloszen.blogspot.com.br/2011/06/biografia-do-grao-mestre-wu-jyh-cherng.html
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Wu Jyh Cherng (WG), a partir de agora somente Cherng, nasceu em 28 de novembro 

de 1958 em Taiwan, sendo filho único. Segundo ele mesmo relata (Cherng, 1997, p. 72), 

desde cedo sentiu a influência das práticas tradicionais chinesas que seu pai exercia, e, 

sobretudo, dos muitos livros que havia na sua casa sobre estes temas. Ainda com cerca de dez 

anos de idade, se interessou principalmente no que denominou de “livros místicos” (idem), 

com destaque para imagens daoistas de senhores com longos cabelos e barbas, com espadas e 

pequenas vassouras na mão. Nessa época já treinava artes marciais, como o tàijí quán, outra 

influência dos pais. 

 

Figura 8: Wu Jyh Cherng praticando artes marciais aos nove anos de idade, Taiwan, 1967. 

 
Fonte: http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/galeria-de-fotos/  

 

Na passagem de 14 para 15 anos, em 1973, se mudou para o Brasil junto com a mãe, 

acompanhando seu pai. Pouco antes, com cerca de 13 anos, afirma que começou a perder o 

“fascínio pelas coisas místicas”, tornando-se “extremamente materialista” (idem, p. 73), não 

acreditando mais em qualquer tipo de ser metaempírico
66

. Disse que se tratou de uma época 

rebelde
67

, e que a mudança de país, com todas as consequências que isso pode acarretar, 

contribui para agravar este estado (idem). Entre 15 e 19 anos desenvolveu artrite reumatóide. 

No pior dos momentos, no meio deste período, chegou a ficar imobilizado devido à dor que 

sentia, ficando muitos meses somente em sua casa. 

                                                           
66

 Uma análise psicanalítica da trajetória pessoal de Cherng pode revelar questões interessantes, pois é notável 

que esta fase aponta para um “período latente” de um desejo antigo. Fica a sugestão para uma futura pesquisa. 
67

  Cf. https://www.youtube.com/v/3Rkqk7_tu1U%26hl=en  

http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/galeria-de-fotos/
https://www.youtube.com/v/3Rkqk7_tu1U%26hl=en
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É exatamente devido a essa situação passada que Cherng reacendeu seu interesse sobre 

temas espirituais, que retornaram com força. Quando ainda estava em sua cama com 

dificuldades de locomoção sua mãe lhe contava histórias tradicionais chinesas, muitas já 

contendo elementos daoistas (Murray, 2010, p. 24). Seu pai lhe oferecia o tratamento que 

sabia, medicina chinesa, e ele recusou por anos, enquanto piorava. Tentou tratamento 

alopático (biomédico), e não funcionou. Até que um dia cedeu ao tratamento do seu pai. 

Recebeu acupuntura e fitoterapia, treinava técnicas de respiração e tàijí quán (somente com os 

braços, pois ainda não levantava). Observando a própria melhora, voltou a se interessar pelas 

tradições que, segundo ele mesmo, “o salvaram” (Cherng, 1997, p. 74), sobretudo tàijí quán, 

qìgōng e medicina chinesa. Após se recuperar suficientemente, estudou na Escola de Artes 

Visuais do Parque Lage, e até teria cursado Letras no Centro Universitário Bennett (C1, 

08/12/2013). Simultaneamente, estudava tradições chinesas com seu pai, até que foi 

percebendo uma conexão entre essas práticas e o Daoismo. 

Nessa nova etapa de sua vida, começou a se ver como alguém “supermístico” (idem, 

p. 75), se interessando por toda “prática mística” que viria a conhecer. Aqui começa mais 

explicitamente um perfil de buscador espiritual que vai marcar toda vida de Cherng, e, 

principalmente sua busca pela tradição daoista. Essa também é observação de alguns 

membros antigos da Sociedade Taoísta. Além dos livros que já estudava há anos em sua casa, 

teve contato com várias outras visões de mundo e práticas.  

Já que estava no Brasil, e mais especificamente no Rio, teve contato com “cultos afro-

brasileiros”, que gostou e participou por um tempo, chegando a dizer na época, em tom de 

brincadeira: “Vou ser o primeiro pai-de-santo chinês do mundo” (idem). Estudou “ocultismo 

ocidental” e até entrou em algumas ordens – como a tradição maçônica Templária.  Estudou 

Budismo e praticou meditações dessa tradição, tendo maior interesse na sua versão tântrica. 

Cogitou viagens e até começou a estudar japonês, chegando a ter interesse no Xintoísmo. 

Certa vez, ouviu um comentário sobre a semelhança entre Budismo tântrico e Daoismo. 

Refletiu sobre o tema, e resolveu que o que realmente queria era o Daoismo. Agora estava 

decidido a ir à China, onde acreditava que podia encontrar o Daoismo. Paralelamente a suas 

experiências citadas acima, sempre manteve o olhar sob os temas daoistas, sendo que a 

escolha pelo Daoismo caracterizou, em grande medida, um ponto final da sua busca pessoal. 

Por outro lado, ele começou a trilhar um caminho que considerou como seu. 

Passando alguns anos, ele havia acumulado experiência significativa em tàijí, 

medicina chinesa e outras práticas. Nessa época, ele coordenava no bairro Leblon um grupo 

de estudos e práticas, como meditação e artes marciais (idem; ver figura abaixo). Já com este 
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grupo Cherng falava sobre os fundamentos e origens do que ensinava, atribuído ao Daoismo, 

e as pessoas pediam cursos sobre o tema, por volta de 1980 e 1985 (C1 em 08/12/2013). Aos 

27 anos resolve passar seis meses viajando na China, deixando sua academia aos cuidados de 

seus estudantes. Teve apoio do pai, que chegou a indicar uma lista de mestres que deveria 

procurar (Cherng, 1997, p. 76). 

 

Figura 9: Wu Jyh Cherng de costas em aula prática de artes marciais, Rio de Janeiro 

(provavelmente na academia localizada no bairro Leblon), década de 1980. 

 
Fonte: http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/galeria-de-fotos/  

 

Na China e Taiwan, relatou ter sido iniciado por diversos mestres de várias tradições, 

como Budismo tibetano, Budismo chinês e Daoismo. Isso ocorreu porque ele percebeu que a 

iniciação era considerada por muitos um requisito básico para transmissão de ensinamentos. 

Por indicação de um dos nomes da lista do seu pai, foi conhecer um patriarca de Budismo 

Tibetano que daria um ritual de iniciação. Lá encontrou uma mulher de cerca de 40 anos que, 

além de o impressionar muito, estava lendo um texto de alquimia interna. Fez amizade com 

ela, e trocou muitas informações. Por intermédio dela, achou um mestre que muito lhe 

interessava. Após insistir para este mestre lhe ensinar, ele realizou uma cerimônia simples de 

iniciação, ensinou técnicas de meditação e lhe forneceu um “texto secreto” para iniciados.  

Ao que tudo indica, este mestre seria um patriarca da Escola Oeste de Alquimia 

Interna (Nèidān Xīpài) do Daoismo chamado Mǎ Héyáng (Maa Ho Yang em WG, falecido 

em dezembro 2002, com mais de 80 anos). Esta escola daoista foi criada no início do século 

XIX por Lǐ Xīyuè (1806-1856), que afirmava ter recebido instruções de Zhāng Sānfēng, a 

http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/galeria-de-fotos/
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quem é atribuída a criação do tàiji quán, Lǚ Dòngbīn, visto como imortal daoista e símbolo da 

alquimia interna, e até mesmo atribuiu nomes como Lǎozi à linhagem de patriarcas. O termo 

“oeste” seria uma contraposição de uma das suas influências da época, a Escola Leste de 

Alquimia Interna, e em referência ao oeste da China continental onde ela floresceu, 

especificamente, Sìchuān. Há, também, uma forte influência das linhagens daoista do sul 

nesta escola e do Caminho da Completa Perfeição. A Nèidān Xīpài é caracterizada 

principalmente por um rico sistema de Alquimia Interna (Baldrian-Hussein, 2008). 

Este seria seu primeiro mestre daoista. Segundo Cherng relata, foi com ele que foi 

despertada a convicção de ser o Daoismo o seu caminho. Vieram outros mestres depois, 

ligados a temas mais específicos como meditação, de rituais, e de teologia, sendo que ele 

continuou fazendo cursos e aprendendo mais por toda à vida. O aprendizado contínuo em 

tradições daoistas solidificaram sua escolha nessa religião, já que ele percebeu que se tratava 

do que ele buscava em outras religiões desde criança. No lado “xamânico” do Daoismo, via 

correlações com rituais afro-brasileiros. Da mesma forma, conseguia ver dentro do Daoismo o 

que procurava nos grupos e conteúdos budistas que teve contato. Por fim, concluiu que não 

poderia seguir nenhum outro caminho que não fosse o Daoismo (Cherng, 1997, p.76). 

Uma vez convicto e formalmente iniciado no Daoismo, Cherng retornou ao Brasil. No 

Rio de Janeiro retornou os encontros com o grupo de práticas que guiava numa acadêmica do 

bairro Leblon.  Simultaneamente, Cherng deu início um projeto de difusão do Daoismo no 

Brasil (Souza, 2011)
68

. Inicialmente dava palestras abertas sobre temas relacionados ao 

Daoismo, sendo assuntos conectados às tradições chinesas que há anos praticava e ensinava, 

como artes marciais e acupuntura. Os temas também já incluíam comentários ao Dàodé jīng, 

que ele já estava traduzindo. A partir de conversas com pessoas que tiveram contato com 

Cherng desde essa época, sobretudo C1, notamos que o interesse das pessoas não era em uma 

nova religião, mas no que denominam, até hoje, de filosofia ou filosofia de vida. Também não 

encontramos evidências de que o próprio Cherng via o que estava ensinando como algo 

religioso. Termos mais comuns por parte dele, de (ex-)membros antigos, e das matérias 

jornalísticas, eram “filosofia”, “sabedoria”, “prática milenar” ou “oriente”. 

Existem registros públicos dessa fase inicial da divulgação da cultura daoista. Em uma 

matéria na Revista Fatos e Fotos ([futura “Gente”] 30 de jan. 1984)
69

, Cherng já aborda o tàijí 

quán como uma forma de cultivo do “espírito”, e com origens com “alquimistas”, fazendo 

referencia à alquimia interna daoista. Outra matéria, da Revista Mulher de Hoje (n. 73, jan. 

                                                           
68

Cf. http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedadetaoista/mestrewujyhcherng/  
69

 Cf. http://sociedadetaoista.com.br/blog/taoismo/artigos/artes-marciais/  

http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedadetaoista/mestrewujyhcherng/
http://sociedadetaoista.com.br/blog/taoismo/artigos/artes-marciais/


89 
 

1986)
70

, apresentava o “curso teórico e prático de acupuntura” no Instituto de Cultura Chinesa 

que Cherng ensinava junto ao seu pai. Em ambas as matérias, ele já é chamado de mestre, 

indicando a representação local sobre a pessoa e as práticas oferecidas por Cherng. 

Como pode ser notada, esta primeira viagem em busca do Daoismo gerou frutos e 

motivou ainda mais a sede de aprendizado de Cherng. E houveram muitas outras viagens com 

certa frequência à Taiwan (República da China) e para a China continental (República 

Popular da China) ao longo da sua vida. Em 1987 chegou a ser ordenado sacerdote daoista, 

Dàoshī, em Taiwan pela Sociedade Daoista de Taiwan ([República da China] Zhōnghuá 

mínguó dào jiàohuì)
71

. Nessa mesma viagem de 1987 um brasileiro, Francisco Alves Mourão 

Neto (Fùlóng = Mestre Dragão), o acompanhou em Taiwan e também foi ordenado sacerdote, 

sendo o primeiro brasileiro (e sul-americano) a se tornar sacerdote dessa tradição daoista. 

Posteriormente Cherng atingiria um nível hierárquico maior dentro do Caminho da Ortodoxia 

Unitária, chamado de sacerdote Gāo gōng fǎshì (Alto Ofício Mestre da Lei, ou alto sacerdote).  

Para tanto, outros aprendizados foram construídos ao longo dos anos com outros 

mestres. Segundo membros antigos, Cherng aprendeu rituais daoistas do Caminho da 

Ortodoxia Unitária (Zhèngyī dào) / Caminho do Mestre Celestial (Tiānshī dào). Seu mestre 

chamava-se Kon, que teria sido assistente de um recente Mestre Celestial, que é o líder 

espiritual dessa tradição do Daoismo. Outra forte influência foi o chamado mestre Zào (ou 

Zhao), que também o ensinou rituais litúrgicos e práticas devocionais dessa mesma tradição. 

Este último mestre foi quem teria servido de base às práticas rituais transmitidas aos 

brasileiros, sendo uma referência direta entre Taiwan-Brasil. Além disso, buscou se instruir 

no amplo leque do Daoismo: se tornou “Mestre em Oráculos” especialista em interpretação e 

consulta ao Yìjīng com Li Kai Huen/Hsuang (WG) (Britto, 1998); estudou astrologia chinesa 

(zǐwēi dòu shù); aprendeu fēngshuǐ, a técnica chinesa de harmonizar o qì dos ambientes; 

treinou e estudou meditação xīnzhāi fǎ (método de purificação do coração).  

Conforme iria acumulando estes conhecimentos e técnicas, compartilhava o que 

aprendia com seus alunos mais próximos, sendo cerca de seis brasileiros/as. Primeiro se 

encontravam no Centro Cultural Numen no bairro Botafogo, e, depois no bairro Laranjeiras 

na região do Largo do Machado, onde ficaram até a reforma da casa que se fixariam na rua 

Cosme Velho, número 355, zona sul da cidade (Cherng, 1997, p. 80). Essas seis pessoas, 
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 Cf. http://sociedadetaoista.com.br/blog/taoismo/artigos/sobre-acupuntura/  
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 Inicialmente, o Daoismo foi regulamentado pelo governo republicano que acabara de se mudar para a ilha de 

Taiwan, ou República da China, através da Sociedade Provincial Daoista de Taiwan (Táiwān shěng dào jiàohuì) 

em 1951. Posteriormente, em 1966, criaram a Sociedade Daoista de Taiwan ([República da China] Zhōnghuá 

mínguó dào jiàohuì), conforme Goossaert e Palmer (2011). 

http://sociedadetaoista.com.br/blog/taoismo/artigos/sobre-acupuntura/
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segundo o relato de Cherng, posteriormente também foram à Taiwan com ele. Segundo várias 

fontes, onze brasileiros teriam se ordenado como sacerdotes em 1991 nesta mesma viagem. 

Outra fonte (C4, 09/5/2015) afirma ter sido na verdade oito brasileiros, já que Francisco 

Mourão, que também estava na viagem, já havia de tornado sacerdote em 1987, sendo eles: 

Andrea de Moraes, Eduardo, Paulo Roiter, Carlos Aranha, Denise Linhares, Margareth, Maria 

Pin, Edna de Jesus. Elas seriam o núcleo fundador da futura Sociedade Taoísta do Brasil, que 

já em 1989 existia enquanto grupo e ideia partilhada. Ao longo das primeiras viagens 

relatadas, Cherng começou a adquirir toda a iconografia de imagens e estátuas que seriam 

usadas nos templos posteriormente (Murray, 2010, p. 25). 

Essa primeira fase, a fase embrionária, pode ser caracterizada da seguinte forma: 1) a 

trajetória pessoal e religiosa de Cherng, que já apresenta histórico familiar de interesse em 

tradições e desenvolvimentos espirituais, é marcada pelo interesse no aprendizado do 

Daoismo chinês e qualquer outro elemento conectado; 2) o conteúdo ofertado por Cherng são 

práticas corporais (artes marciais, sobretudo tàijí quán, qìgōng), medicina chinesa e 

comentários de livros já popularizados fora da China, em especial, o Dàodé jīng; 3) o público 

dessas primeiras divulgações são alguns poucos brasileiros/as que estabelecem um vínculo de 

mestre-discípulo, alunos de práticas ensinadas por seu pai, e eventuais ouvintes das palestras 

abertas, sendo que o conteúdo daoista implícito e explícito presente nos encontros ainda era 

associado pelos ouvintes brasileiros mais à uma “filosofia” do que a uma religião.  

 

3.2 - Fase de formação e expansão (1991-2004) 

 

A fase contemporânea do Daoismo (ver subitem 1.2.4), devido a vários fatores, forçou 

uma internacionalização dessa tradição. Faz-se necessário relembrar um pouco da situação da 

recente e global dessa religião, e, em especial, do Caminho da Ortodoxia Unitária, já que foi 

através dessa que a instituição brasileira buscou legitimação social. No capítulo 10 de Taoism 

in China, Wang (2005) diz que a partir das últimas décadas do século XX houve intercâmbios 

amigáveis entre daoistas do continente (asiático), de Hong Kong, de Macau e Taiwan. Essa 

relação ocorreu sob um pano de fundo da política de “uma nação, dois sistemas” da China 

continental, que visa integrar as regiões de Taiwan e Hong Kong, mas mantendo a autonomia 

destas.  

Além disso, segundo o mesmo autor, o Daoismo espalhou-se para cerca de 56 países, 

onde pode-se encontrar comunidades daoistas, e até “ocidentais” tem se tornado daoistas. Para 

administrar isso, relações mais próximas entre as associações nacionais de Daoismo foram 
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estabelecidas, em especial entre a Sociedade Daoista da China e a Sociedade Daoista de 

Taiwan. Assim como falamos no subitem 1.1.4, houve uma internacionalização forçada do 

Daoismo em sua fase contemporânea. Um dos motivos foi o refúgio do 63º Mestre Celestial à 

Taiwan. Esse último fato ajudou a criar um movimento de institucionalização do Daoismo em 

Taiwan pelo Caminho da Ortodoxia Unitária (Mestres Celestiais). Assim, o Daoismo 

taiwanês, sobretudo da tradição Ortodoxa Unitária, se renovou nas últimas décadas, como, por 

exemplo, através da criação de seminários formais para formação de sacerdotes. Da mesma 

forma, inicialmente devido à dispersão dessa tradição pelo sul asiático, como a Malásia, há 

desde a metade do século XX a tentativa da Sociedade Daoista de Taiwan por centralizar 

institucionalmente o Daoismo internacionalmente (Murray, 2010). 

É nesse contexto que Cherng realizou as viagens para China e Taiwan, e se tornou 

sacerdote neste último país.  Como vimos, é notável um perfil de buscador espiritual em 

Cherng. Então, ao mesmo tempo em que o Daoismo começa a se expandir e se organizar 

internacionalmente, e nacionalmente em seu local de origem, Cherng foi em busca das suas 

raízes e de uma realização pessoal, havendo o encontro de ambos. Após um momento de 

formação pessoal de Cherng – com ensinamentos ainda indiretos sobre Daoismo através de 

palestras sobre livros chineses antigos e práticas corporais, e formação de um grupo de 

discípulos brasileiros/as na década de 1980 – o projeto de difusão do Daoismo de Cherng 

começa a adquirir uma forma mais sólida.  

 

3.2.1 – Institucionalização da STB no Rio de Janeiro 

 

Assim teve início a Sociedade Taoísta do Brasil (STB). Encontramos três datas 

diferentes, ainda que próximas, para sua fundação: 1989, 1990 ou 1991 dependendo da fonte. 

O próprio grupo usou dessas datas, dependendo da época e do lugar. Em livros como I Ching 

– A Alquimia dos números (1993/2001) e Iniciação ao Taoísmo volume 1 (2000), entre outras 

fontes
72

, é dito que Cherng fundou a STB em 1989. Outras fontes dizem ter sido fundada em 

1990, como no jornal Tao do taoísmo na versão impressa (n. 11, 2002), ou em blogs e sites
73

 

onde é dito que 1990 Cherng “lançou as bases” da STB, que seria criada em 1991, junto com 

o grupo que o acompanhava
74

. Segundo outra fonte (C4, 09/5/2015), a STB teria sido fundada 

em 1990 como sugestão da pessoa que viria a ser sacerdotisa e primeira Diretora Financeira, 
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 Cf. https://www.youtube.com/v/mUkA-tv2jGM 
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 Cf. http://gaijincarloszen.blogspot.com.br/2011/06/biografia-do-grao-mestre-wu-jyh-cherng.html 
74

 Cf.  http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1ria:Marciatao/P%C3%A1gina_de_Testes e 

http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/mestre-wu-jyh-cherng/. 

https://www.youtube.com/v/mUkA-tv2jGM
http://gaijincarloszen.blogspot.com.br/2011/06/biografia-do-grao-mestre-wu-jyh-cherng.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1ria:Marciatao/P%C3%A1gina_de_Testes
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Edna de Jesus, tendo também Francisco Alves Mourão Neto como Diretor Administrativo, 

Cherng como presidente, e até o pai de Cherng, Wǔ Cháoxiàng, como “Presidente de Honra”. 

Já nos livros mais recentes como Meditação Taoísta (2008), e no site oficial
75

, a data de 

fundação é em 1991, ao dia 15 de janeiro. Não sabemos o motivo dessa data oficial do ponto 

de vista atual da STB. Assim, a afirmação sobre a data de fundação parece se diferir entre 

quando Cherng liderava (datas 1989 e 1990) e quando a liderança passou para os brasileiros 

(que divulgam a data exata de fundação em 15/01/1991)
76

. 

Procuramos pelo CNJP
77

 da instituição, e a “data de abertura” que lá consta é 

21/02/1991. Sua “razão social” consta como Sociedade Taoísta do Brasil Ordem Unitária, 

tendo como número de registro 40.182.172/0001-48. Uma questão interessante do CNPJ 

dessa instituição é que eles não se cadastraram na “natureza jurídica” como organização 

religiosa, mas como associação privada, ainda que sua “atividade econômica principal” seja 

informada como sendo atividades de organizações religiosas. Seu endereço, como também é 

indicado no site oficial deste grupo, é numa casa da rua Cosme Velho, n. 355, no Rio de 

Janeiro. Com todas essas informações, podemos dizer que a STB começou o processo de 

institucionalização e solidificação do grupo desde 1989, sendo oficializada no início de 1991.  

Quando procuramos membros para que explicassem os objetivos da STB, me 

indicaram o que consta no site da instituição: “A Sociedade Taoísta do Brasil é uma 

instituição sem fins lucrativos, que tem por objetivo preservar e difundir os ensinamentos do 

Taoísmo em todas as suas formas de expressão – filosofia, religião e artes de sabedoria – 

contribuindo para o aperfeiçoamento espiritual de nossos frequentadores”. Dessa 

autoapresentação podemos perceber questões relevantes para entender este grupo. Primeiro, é 

claro que se veem como uma instituição religiosa, ou, no mínimo, “espiritual”, se diferindo da 

fase embrionária onde o foco era a autorepresentação como “filosofia”. Apesar de que já se 

falava em espiritualidade como o que estavam fazendo na década de 1980, e que, 

posteriormente, o termo filosofia continua no vocabulário comum ao grupo. Segundo, a noção 

do que está sendo oferecido ao público também é alterada, ou mais especificamente 

expandida. Agora se fala explicitamente em difusão de aspectos religiosos do Daoismo, e não 

somente de uma filosofia. 

Após a fundação oficial em 1991 a STB funcionou alguns anos no endereço do bairro 

Laranjeiras, região do Largo do Machado. Cherng e os onze (ou oito) brasileiros ordenados 
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 Cf. http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedadetaoista/  
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 Informações desse parágrafo, como sobre os livros e lideranças, serão explicadas mais a frente. 
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 Cf. http://empresasdobrasil.com/empresa/sociedade-taoista-do-brasil-ordem-ortodoxa-unitaria-

40182172000148  

http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedadetaoista/
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como sacerdotes em Taiwan seguiram oferecendo e praticando as mesmas atividades que o 

grupo liderado por Cherng nos anos 1980 fazia, mas agora acrescentando outros elementos 

que ele aprendeu em Taiwan. Além das práticas corporais, técnicas e palestras sobre Yìjīng, 

astrologia chinesa (zǐwēi dòu shù), meditação e fēngshuǐ eram ensinadas. As imagens que 

foram coletadas nas viagens à China e Taiwan foram usadas em um altar tradicional daoista, e 

práticas devocionais e litúrgicas começaram a ser praticadas, como mantras, cantos e ritos de 

purificação.  

Tudo isso chamou a atenção da sociedade, e algumas matérias jornalísticas foram 

feitas pela revista Mulher de Hoje nas edições de maio de 1994 (p. 56), e de setembro de 1994 

(p. 21 e 55). A primeira, O taoísmo é a origem da sabedoria da China, trata justamente da 

presença de Cherng, chamado de “monge taoísta”, e tenta fazer um esclarecimento sobre o 

fato de ele poder se casar e comer carne. Já na segunda, I Ching, monge ensina os segredos de 

um oráculo milenar, Cherng é apresentado com mais detalhes: monge de 36 anos, 

vegetariano, que tem a aparência dos “monges isolados” que vivem na natureza, e que domina 

tanto a língua chinesa quando o português. A matéria também aborda o lançamento do seu 

segundo livro de autoria própria, I Ching – A alquimia dos números. Enquanto a primeira 

matéria está no caderno de filosofia, a segunda está no caderno de esoterismo. Ambas as 

matérias mostram o altar daoista que já existia nessa sede em Laranjeiras (ver figuras abaixo). 

 

Figura 10: Foto em preto e branco do altar em 1994, sede no bairro de Laranjeiras, com que 

parece ser Guāndì como divindade central. Revista Mulher de Hoje (set. 1994, p. 21). 

 
Fonte: http://sociedadetaoista.com.br/blog/taoismo/artigos/sobre-o-i-ching/  

 

Percebam um detalhe que existe em outras duas fotos presentes respectivamente na 

matéria de maio e de setembro: além de serem coloridas, as imagens mostram diferenças no 

http://sociedadetaoista.com.br/blog/taoismo/artigos/sobre-o-i-ching/
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altar, como na posição das divindades da direita e da esquerda, e o uso do pano para uso 

oracular criado pelo próprio Cherng, segundo soubemos em pesquisa de campo. Todas as 

imagens se referem ao mesmo altar no ano de 1994 na antiga sede do bairro de Laranjeiras. A 

indumentária também é diferente: uma lisa outra decorada. 

 

Figura 11: Duas configurações diferentes do altar de 1994 na antiga sede de Laranjeiras. 

Respectivamente nas págs. 56 e 55 das edições de mai. e set. da revista Mulher de Hoje. 

 
Fontes: http://sociedadetaoista.com.br/blog/taoismo/artigos/filosofia-taoista/ e 

http://sociedadetaoista.com.br/blog/taoismo/artigos/sobre-o-i-ching/ respectivamente. 

 

Mas o que parece ter sido um dos elementos que mais atraia o público eram palestras 

ministradas por Cherng. Até onde soubemos, já existia nos primeiros anos da STB palestras e 

outras atividades sobre vários temas daoistas, mas dois tipos de assuntos prevaleceram: 

comentários a livros e explicações sobre o que Cherng chamava de “artes taoístas”.  

Comecemos pelo tema livros daoistas. Cherng era muito conhecido pelas habilidades 

linguísticas que tinha, em especial por se comunicar claramente em português e em chinês 

(hànyǔ / mandarim). Isso, apesar dele ter relatado em um programa de televisão em 1998 

ainda não dominar totalmente o português
78

. Lembremos que ele já estava a mais de vinte 

anos no Brasil, e também que se tratava de um descendente de chineses que lia muito e sabia 

técnicas tradicionais. Em várias fontes externas e internas da STB que tivemos acesso, tanto 

escritas como orais e audiovisuais, Cherng era visto como um “tradutor ideal” que sabia fazer 

uma ponte entre a cultura daoista chinesa e a cultura brasileira. Há vários registros de que as 

palestras eram muito procuradas, especialmente às terças-feiras à noite. Simultaneamente, 

como preparação para suas aulas, Cherng foi traduzindo obras daoistas. 
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 Cf. https://www.youtube.com/v/3Rkqk7_tu1U%26hl=en 
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Entre os textos traduzidos, dois tiveram a atenção inicial: o Yìjīng e o Dàodé jīng. O 

motivo dessa escolha é esclarecido quando lembramos que estes dois textos são as obras 

associadas ao Daoismo mais conhecidas no ambiente brasileiro, e na maioria dos países fora 

da China (Murray, 2010; Moore, 1999a, 1999b; e nosso subitem 2.2). Na visão de Murray 

(2010), o Yìjīng seria a obra associada ao Daoismo mais popular no Brasil, contudo, 

acreditamos que o Dàodé jīng teria a mesma ou maior popularidade. Isso tanto em geral, 

quanto para o círculo da STB. Apesar se Cherng ter sido chamado para entrevistas em revistas 

e na televisão
79

 pelo lançamento do seu livro sobre o Yìjīng, seu Dàodé jīng é muito mais 

citado, inclusive em obras acadêmicas, e teve uma edição comentada em 2011, tendo mais 

recepção, enquanto sua tradução integral do Yìjīng ficou restrita a quem faz cursos na STB.  

No que concerne aos temas das palestras das terças à noite em Laranjeiras, sabemos 

que houve um destaque do Dàodé jīng. Na apresentação da versão comentada desta obra é 

dito que essas “aulas foram a porta de entrada, no Taoismo, de quase todos os seus 

seguidores” (Souza, 2011). Segundo essa e outras fontes, os encontros começavam com 

recitações de mantras, cantos e meditação em grupo. Em seguida Cherng lia em voz alta, 

comentava, e respondia perguntas, referentes a cada capítulo do livro, de modo que toda 

semana era tratado de um capítulo diferente em sequencia crescente, que durava cerca de um 

ano e meio. Sabemos que ainda na sede de Laranjeiras houve um ciclo completo de palestras 

do Dàodé jīng entre 1994 e1995. 

Outros livros também receberam atenção desse sacerdote, mas muitas vezes ficaram 

mais restritos à comunidade de membros mais efetivos da STB. Temos conhecimento que 

posteriormente outros textos daoistas, inclusive partes do Cânon, começaram a ser traduzidos 

por Cherng, como o Huángdì Yǐnfújīng (Escritura da união oculta do Imperador Amarelo) e o 

Zuò Wàng Lùn, (Discussão [sobre] Sentar e Esquecer). Ambos publicados após seu 

falecimento, mas já em vida eram lidos e comentados entre membros da STB, sobretudo 

sacerdotes. A questão das suas publicações será tratada mais à frente. 

Sobre o que foi denominado por Cherng como artes daoistas, ou seja, todas as práticas 

que não seriam o ritual litúrgico nem os livros, Souza (2011) comentou que várias artes 

daoistas eram ensinadas nas palestras e atividades abertas. Basicamente, a ideia de artes 

daoistas é um termo genérico usado pela STB para se referir a práticas e técnicas que são 

utilizadas para um objetivo espiritual – ainda que inicialmente seja por motivos pessoais e 

pontuais – que pode ser resumido em “harmonização”. O termo em chinês seria Dàoshù (artes 
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daoistas). Além de existir palestras sobre estes temas desde o início dos anos 1980, agora 

essas práticas eram realizadas e ensinadas nas primeiras sedes da STB na década de 1990. 

Por tudo que já foi visto nesse capítulo, sabemos que já nas primeiras sedes eram 

divulgadas as seguintes artes daoistas na STB: Yìjīng, consulta e estudo tradicional e Flor de 

Ameixeira; astrologia daoista; estratégias, utilizando principalmente o livro Arte da Guerra 

(Sūnzǐ Bīngfǎ); fēngshuǐ, das escolas Oito Residências (Bāzhái) e “Estrelas Voadoras” (Xuán 

kōng fēixīng). Além disso, incluem-se também técnicas de medicina chinesa – como 

acupuntura, fitoterapia e massagens (ànmó e tuī ná) – e técnicas corporais: tàijí quán, tàijí jiàn 

(tàijí com espada) e qìgōng. 

Passaram-se alguns anos com a STB funcionando dessa forma, até que finalmente a 

casa da Rua Cosme Velho, zona sul do Rio de Janeiro, finalmente estava pronta para sediar o 

grupo. Até então, a STB ainda não estava totalmente firme. Como pode ser notado através da 

produção interna de livros, do jornal e de cursos, e do número de matérias jornalísticas via 

meio impresso e televisivo, é na nova sede da Rua Cosme Velho, no ano de 1997, que a STB 

finalmente tem condições para existir de forma estável. Segundo Cherng (1997, p. 84), todos 

os dias às 19h30 havia uma aula com temas daoistas. Também afirmou que existiam muitos 

“frequentadores de fora”, já que sempre ofereciam “cursos abertos a leigos”. Nessa época já 

havia “em torno de 60” iniciados ritualmente no Daoismo, sendo que 35 deles eram assíduos 

na STB. 

Nesse endereço foi estabelecido o Templo da Transparência Sublime (Tàiqīng miào), 

no segundo andar, onde se realizava rituais e palestras. No primeiro andar foi estabelecido um 

espaço para a prática e ensino de artes daoistas. É também em 1997 que Cherng se casa com 

Lieselotte (Lîla) Schwair, que assim como ele tinha chegado de outro país ainda jovem, a 

Alemanha, segundo ela mesma me relatou. Ambos foram morar no segundo andar da STB. 

Em 2001 o casal teve uma filha, Moira Wu.  

É justamente no período dessa nova sede, em que a STB se fixou até hoje, que foi 

realizado o primeiro curso de formação sacerdotal em que brasileiro/as se tornaram sacerdotes 

daoistas. Diferente do grupo de brasileiros que foram com Cherng à Taiwan em 1991, agora 

seria o próprio Cherng que ordenaria brasileiros. Entre 1996 e 1997 ocorreu o “Primeiro 

Seminário para Formação de Sacerdotes Taoístas” na STB, contando com aulas teóricas e 

práticas. Uma fonte fala de dezoito
80

 e outra fala de quinze sacerdotes daoistas ordenados em 

1998 através de um ritual (Souza, 2008).  
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 Cf. Editorial do jornal Tao do taoísmo, n. 5 , 2000. 
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Figura 12: Imagem à cima: aula do Primeiro Seminário para Formação de Sacerdotes Taoístas da 

STB, em 1997; Imagem a baixo: em 1998, ordenação de sacerdotes no Templo da Transparência 

Sublime da Sociedade Taoísta do Brasil, Rio de Janeiro. 

 
Fonte: http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/galeria-de-fotos/ 
 

Notamos que nessa época há registro de que houve um estreitamento de laços entre os 

discípulos de tàijí quán do pai de Cherng, o mestre Wǔ, e a STB. Sabemos que Cherng lançou 

um livro sobre o tema já em 1989, relançado em 1998. Seu interesse por essa prática que o 

ajudou a melhorar de saúde fez com que se tornasse professor, e um dos continuadores 

oficiais da linhagem do seu pai – um dos, porque o brasileiro Marcos Vinicius de Almeida 

Gomes foi certificado como mestre de tàijí quán por Wǔ
81

.  

Em várias fontes da época afirma-se que Cherng era professor “em nível avançado” 

dessa arte marcial, e provavelmente ensinava alunos mais experientes do seu pai. Existiram 

algumas associações ligadas ao legado do mestre Wǔ, como a AFICORJ (Associação de 

Filosofia e Cultura Oriental do Rio de Janeiro), que existe até hoje. Existiram vários eventos e 

parcerias entre Cherng e discípulos do seu pai, como o 1º Encontro de Tai Chi Chuan da 

Sociedade Taoísta do Brasil (ver figura abaixo). Isso indica que essa prática corporal 

continuou como um dos elementos centrais na difusão cultura-religiosa do Daoismo por parte 

da STB. 
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 Cf. http://ftccrj.org.br/arte_escola.asp  
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Figura 13: Em 1997, Cherng entre sacerdotes e alunos no 1º Encontro de Tai Chi Chuan da STB, 

Rio de Janeiro. O mestre Marcos Vinicius está de azul, à frente, ao lado de Cherng. 

 
Fonte: http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/galeria-de-fotos/ 
 

Como pode ser percebido, houveram muitas atividades entre essa transição de sedes da 

STB no final dos anos 1990. Em 1998 Cherng visita novamente Taiwan, continuando sua 

formação e aumentando seu arcabouço de saberes daoistas. Conforme o site da STB, ele teria 

ido ao templo Zhǐnán gōng (WG = Chih nan gong), onde a STB afirma que funciona a 

Sociedade Daoista de Taiwan. Com sua ausência as atividades da STB seguem seu fluxo com 

os brasileiros. Isso significa que existia um modelo organizacional na STB que funcionava 

sem a presença física do seu líder, já que ele fez muitas viagens à Taiwan, e elas duravam 

meses podendo chegar a mais de um ano.  

Segundo conversas que tivemos com membros veteranos, em especial C3 

(11/01/2015), o modelo de organização de Cherng tinha um caráter “democrático”. 

Obviamente, o líder espiritual era Cherng, mas este sempre buscou o foco em seu 

desenvolvimento espiritual, segundo relatam, de modo que questões administrativas fossem 

resolvidas sem necessariamente haver sua intervenção. Dessa forma ele distribuía funções e 

responsabilidades entre os outros membros, especialmente para sacerdotes, de modo que os 

membros da STB dividiam a condução da instituição. Existiu então um sistema baseado em 

voluntários. Os membros escolhiam em que área da STB iriam atuar, segundo o capital 

simbólico dentro do grupo, em especial pelo o que já aviam aprendido com seu mestre. Havia 

uma secretária, professores de técnicas específicas, sacerdotes, e também um conselho diretor 

que tomava decisões administrativas, tendo responsáveis por várias áreas: comunicação, 

http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/galeria-de-fotos/
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marketing, administração, ensino da tradição, manutenção espiritual, etc. Todos os cargos 

eram abertamente conhecidos. 

Um importante registro material dessa época foi o jornal Tao do taoísmo, criado e 

editado pela equipe da STB, com coordenação de Oscar Maron. Tratava-se de uma publicação 

semestral, e contou com 22 edições entre os anos 1999 e 2004. Era um material impresso em 

folha de jornal, sempre com cerca de seis textos originais ou comentários de textos clássicos 

ou livros publicados por Cherng. Internamente, em suas páginas, é notável um número 

significativo de propagandas, ou um espaço expressivo reservado a elas. Essas propagandas 

eram normalmente de atividades da STB ou sobre a atividade profissional de membros e 

parceiros/as, mas também de restaurantes e lojas ligados a temas “orientais” – normalmente 

chineses, mas também indianos – o que indica haver um sistema de patrocínio para 

financiamento da publicação. O jornal era visto pelos próprios editores como um “jornal 

alternativo” (n. 10, 2001). Cito na integra o editorial do n. 9 de 2001
82

, que aborda temas 

relevantes para a compreensão da STB (grifos nossos): 

 

Obrigado, a todos! O Jornal “Tao do Taoísmo” não pára de crescer. 

Chegamos no numero 9 – que no taoísmo representa o numero da 

iluminação – com uma distribuição cada vez mais ampla, e um retorno cada 

vez maior. 

Encontramos grande receptividade na distribuição que começamos a 

fazer aos domingos no calçadão da orla, do Leblon à Copacabana. Um 

sucesso, pelo interesse e pela curiosidade que o jornal desperta. 

O impacto que o “Tao do Taoísmo” se deve tanto ao teor dos textos e capa 

arrojados, como ao uso das cores e diagramação. Alem disso, cresce o 

número de lojas, consultórios, restaurantes, livraria, faculdades ou 

mercados de produtos naturais onde estamos disponíveis. 
O resultado é o maior comparecimento de público em nossas palestras, 

cursos e rituais.  

Nosso êxito se deve muito ao trabalho voluntário de nossos distribuidores, 

que se empenham em levar a joia da sabedoria espiritual chinesa aos quatro 

cantos do Rio de Janeiro. Nossos colaboradores buscam o esmero em cada 

texto, para garantir que as minúcias da sabedoria contida nesta cultura 

ancestral se façam acessíveis. 

O Tao não é apenas encontrado pelos taoístas. O Tao pode ser 

encontrado por todos, em todos os lugares, em todas as formas, e não se 

limita a nenhuma forma. 

O taoísmo é a tradição de se falar sobre o Tao. 

Esperamos que você possa apreciar nosso trabalho. Ao mergulhar nas 

paginas deste jornal, que você aprenda sobre o Caminho. 

E junto com o desabrochar da Primavera que se inicia cultive o Tao. 

 

Sobre a citação acima podemos perceber vários pontos interessantes sobre esse 

momento da história da STB e sobre sua autorepresentação (ver trechos que destacamos em 
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 Cf. http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedadetaoista/jornaltaodotaoismo/editorialtaodotaoismo9/  
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negrito). Sobre a divulgação, é notável que o final dos anos 1990 e início da década de 2000 

houve um período de apogeu da divulgação da STB. Voluntários bastante motivados 

distribuindo jornal num dos pontos mais conhecidos da cidade do Rio e a presença frequente 

dessa publicação em vários estabelecimentos parece indicar esse auge.  

Os membros da STB, ao que parece, também acreditavam que o que estavam 

apresentando publicamente estava gerando impacto social para quem tinha contato. Já que 

diziam que o Dào não somente para Daoistas, acreditava-se que estavam espalhando 

ensinamentos úteis às pessoas. Por outro lado, há um desejo explícito para alcançar um 

resultado: mais número de daoistas, ou, mais especificamente, mais membros da STB. Com o 

esforço de divulgação, não somente pelo jornal, mas também com palestras, livros, cursos, 

etc., esperou-se que um novo público começasse a “cultivar o Dào”, em termos daoistas. 

Obviamente, a STB se apresentava como o lugar e pessoas ideais e referenciais para aprender 

como realizar este cultivo.  

Como já dissemos, no Tao do taoísmo existiam muitas propagandas, sobretudo de 

atividades da própria STB. Além das várias atividades que já existia na sede em Laranjeiras, 

outras ofertas surgiram na sede atual. O que merece destaque de modo mais geral é que os/as 

discípulos/as de Cherng cada vez mais foram ganhando espaço para ministrarem aulas do que 

tinham aprendido, como se existisse um sistema de “cadeiras” para cada arte daoista. E houve 

novas aulas: caligrafia de ideogramas, bāguà zhǎng (grafado como pa kua zhang), liàn gōng, e 

cursos como o “Bom dia, Tao!”. Este curso era “interdisciplinar” – práticas corporais 

daoistas, estratégia daoista, e Yìjīng – e foi ministrado por três professores ao mesmo tempo 

(Tao do taoísmo, n. 10, 2001, p. 8). 

Além das artes daoistas, rituais litúrgicos (purificação e oferenda), e de proteção (fúfǎ) 

eram realizados publicamente – e continuam até hoje. Em várias fontes há o registro de várias 

atividades rituais, incluindo rituais de iniciação. Já dissemos que as palestras de terças-feiras à 

noite eram talvez as mais procuradas, e nelas se praticada cantos daoistas e mantras, antes da 

meditação e da palestra. Também nas terças, quinzenalmente às 18h00 horas, também ocorria 

um tipo de purificação e proteção espiritual chamados de fúfǎ, em que eram usados incensos e 

“selos e símbolos mágicos” (talismãs, fú) em torno das pessoas que solicitava a proteção. 

Todas as sextas-feiras à noite eram realizados rituais litúrgicos de purificação e de oferenda 

(ver subitem 1.4.2), que mobilizavam vários sacerdotes, e eram feitos com cantos e mantras 

em língua chinesa (hànyǔ).   

A justificativa para o uso da língua chinesa foi que os rituais são feitos nessa língua há 

muitos séculos, e assim a “força” deles era maior, de forma que os brasileiros entrariam na 
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sintonia dos cantos antigos. Citamos um trecho da descrição desses rituais numa edição do 

Tao do taoísmo (n.13, 2002, p. 7): “O Ritual abre as fronteiras invisíveis e traz a experiência 

mística. A prática ritualística é uma das formas de contato mais direta com o Sagrado”. 

Notem como há um uso da linguagem cultural-religiosa comum do Brasil, em especial, os 

termos “experiência mística” e “o Sagrado” (em maiúsculo). Certamente essa linguagem 

também ocorria oralmente.  

Em outro artigo do Tao do taoísmo, intitulado Rituais Taoístas (n. 7, 2001)
83

, há 

descrições sobre os rituais litúrgicos lá realizados. Vale a pena trazer à tona alguns trechos. 

No artigo falam da função do ritual: “é fazer com que [...] através do movimento, do gesto, do 

canto e das evocações, possamos chegar a uma integração maior com o mundo sutil do 

sagrado. O ritual [...] traz a experiência mística”. E ainda complementa: “A pratica ritualística 

é uma das formas de contato mais direta com o Sagrado”, reforçando o que dissemos acima 

sobre o uso de termos do ambiente cultural brasileiro. Lá afirma que há três tipos de rituais no 

Daoismo, o de purificação, da oferenda e da distribuição. O primeiro pede proteção e 

purificação espiritual às divindades, e segundo a ideia é de agradecimento e oferendas às 

divindades, e o terceiro pede-se a “salvação de entidades inferiores que estão presas no mundo 

astral”, para “aumentar a proteção pessoal e no desenvolvimento da compaixão”. Em todos 

esses rituais são utilizados mantras em chinês (vistos como palavras que ajudam divindades a 

se manifestar), mudras (gestos com a mão), “passos mágicos (Yu Pu – passos do Ta Yu)” e 

talismãs (fú) com papel a ser queimado ou feito no ar com um incenso. O artigo ainda aborda 

vários outros elementos, como o quais são as oferendas, quais instrumentos são usados, as 

cores mais usadas e os constituintes do altar.  

 

3.2.2 - Expansão da STB e a formação da filial em São Paulo 

 

A STB continuou por alguns anos com essa estrutura e funcionamento: um leque 

avantajado de ofertas de práticas e atividades, divulgações do Daoismo por todas as vias que 

tinham condições, e num modelo de organização que distribuía funções e permitia o seu líder 

espiritual fazer viagens frequentes a Taiwan. No entanto, as viagens de Cherng não eram 

somente à fonte cultural do Daoismo, ele também realizou várias viagens pelo Brasil 

divulgando e ensinando as práticas e conhecimentos daoistas que sabia. A partir de várias 

fontes da própria STB buscamos agora traçar a tentativa de expansão realizada por Cherng e a 
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abertura da filial em São Paulo capital. As fontes são: o site oficial
84

, notícias, relatos de um 

membro antigo da STB (D8, 05/02/2015), a pesquisa de Murray (2010), e de artigos do Tao 

do taoísmo (Tao em expansão, n. 6, 2000; A força do princípio: nasce um templo em São 

Paulo, n. 11, 2002
85

). 

Como já falamos anteriormente, havia um plano por parte de Cherng de propagar o 

Daoismo no Brasil. Ele tinha uma forte característica de liderança. Sua forma de exercer 

liderança, como vimos, se deu principalmente pela atribuição de funções entre membros da 

STB. Assim, segundo D8 (05/02/2015), Cherng tinha ambições maiores, ambições 

expansionistas, e por isso distribuía tarefas: assim capacitava mais pessoas e ao mesmo tempo 

tinha tempo para ministrar cursos em outras cidades. Relataram-nos que há um estatuto da 

STB na sede do Rio, e que esse estatuto era “pesado” - com muitos detalhes e informações. 

Sendo que essa formatação do estatuto já foi feita pensando na abertura de futuras filiais ao 

longo do país. Este documento teria sido inspirado em estatutos de Maçonarias. 

Conforme a STB foi se desenvolvendo, foi criado um corpo de sacerdotes e 

professores das artes daoistas, além de colaboradores. Cherng tinha alunos de várias regiões 

do Brasil, tanto em lugares que visitou como também por pessoas que iam ao Rio buscar seus 

cursos. As principais cidades onde circulavam estes ensinamentos e discípulos, por motivos 

histórico-culturais, foi no chamado eixo Rio/São Paulo. Mas, segundo o que me foi relatado, 

houveram aulas e cursos também em Florianópolis (SC), e em cidades do Pará. Temos 

conhecimento principalmente de um grupo na cidade de Santos, a partir de fotos e de uma 

conversa informal com uma pessoa que teve aulas sobre de textos daoistas com Cherng. Mas 

o único grupo que sabemos que existe até hoje é o grupo de São Paulo Capital, que daremos 

mais atenção agora. 

As visitas de Cherng à São Paulo ocorreram  a partir de um encontro dele com Maria 

Lucia Belloli. Ela era coordenadora da escola de tàijí quán chamada Estrela Felicidade, 

localizado na Rua Apinagés, 1350, bairro Sumaré. A data mais antiga que tivemos 

conhecimento da presença de Cherng foi em 1995, quando este já começou a realizar palestras 

e cursos sobre meditação, Dàodé jīng, filosofia e oráculo Yìjīng, e provavelmente de tàijí 

quán e qìgōng também. Cherng ensinava Yìjīng lá porque acreditava este conhecimento era 

uma das principais portas de entrada ao Daoismo (Murray, 2010; Tao do taoísmo, n.16, 2003, 
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p. 10). Acreditamos que essa mesma lógica cabia para o Dàodé jīng e as práticas de tàijí quán, 

qìgōng e meditação, já que esses sempre foram a “linha de frente” da divulgação da STB. 

Ao longo nos anos, com vindas regulares de Cherng, foram criados pequenos núcleos 

de pessoas interessadas. Percebendo o interesse, o sacerdote resolveu montar um altar daoista 

no espaço. Contudo, a dona do lugar disse que não queria um altar lá, pois queria que ali fosse 

somente uma escola de tàijí, e não um templo. Murray (2010, p. 26) chegou a ouvir sobre uma 

“mulher católica” que não queria o altar ali, sendo talvez a proprietária. Mas já que tanto 

Cherng quanto o grupo estava decidido a montar este altar, resolveram se mudar. Foram 

acolhidos por seis meses pela “Sociedade Evoluir”, enquanto procuravam outro lugar. Até que 

um casal de iniciados daoistas, Cecília, professora de Ikebana, e Shingo, médico, ofereceram 

uma parte de seu lugar de trabalho para o grupo. 

Nesse novo espaço cedido pelo casal, na Rua Marinho Falcão, n. 38, Vila Madalena, 

houve um rito de consagração do primeiro altar daoista da STB em São Paulo (ver figura 

abaixo). O ritual contou com a presença de Cherng e mais três sacerdotes vindos do Rio. Após 

o ritual houve confraternização com outros alunos de Cherng do Rio e da cidade de Santos. 

Além disso, aconteceu também o lançamento, em São Paulo, do novo livro de Cherng, 

Iniciação ao Taoísmo volume 1 (2000). Nessa sede já começou a ter várias das ofertas da STB 

no Rio, como cursos e consultas de fēngshuǐ, Yìjīng, astrologia, medicina chinesa, filosofia 

daoista, tàijí quán, qìgōng, e meditação seguido de comentários ao Dàodé jīng. Bem como, 

ofertavam aulas de Ikebana, talvez por influência da pessoa que cedeu o espaço. 

 

Figura 14: Altar da sede na rua Marinho Falcão. Tàishàng Lǎojūn no centro, e a Tríplice 

Transparência (Sānqīng) no quadro acima, além de flores e velas. 

 
Fonte: https://www.flickr.com/photos/sociedadetaoista/1361162385/in/photostream/  

 

https://www.flickr.com/photos/sociedadetaoista/1361162385/in/photostream/
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Entre esses primeiro encontros e mudanças de sedes, muitos conhecimentos práticas 

daoistas foram transmitidos por Cherng. Entre aulas mais técnicas e “filosóficas”, cantos e 

mantras daoistas começaram a ser usados. Bem como, noções e imagens de divindades 

começaram a ser mostradas ao público paulistano. Com o tempo, as pessoas notaram que 

entre tudo isso existia conexões lógicas, ou pelo menos cultural e simbólica. Isso tudo seria 

uma preparação a um objetivo mais específico e maior: O Daoismo “enquanto caminho de 

desenvolvimento espiritual. Este sim, o tronco central da proposta original de nosso Mestre”, 

conforme o então futuro sacerdote Wagner Canalonga (Tao do taoísmo, n. 11, 2002, p. 14). 

Para que pessoas possam seguir o Daoismo como religião, ou, como preferem estes 

daoistas, como “caminho de desenvolvimento espiritual”, muitas vezes é necessário haver 

iniciações. Soubemos que houve um ritual de iniciação ao Daoismo guiado por Cherng em 

São Paulo. Foi uma iniciação grande, contanto com cerca de 40 pessoas, ao ano de 1999. 

Alguns dos principais nomes que até hoje ministraram aulas daoistas em São Paulo se 

iniciaram nessa ocasião. Segundo D8 (05/02/2015), ainda nessa época Cherng realizava um 

procedimento ritual de desvinculação do iniciado com sua tradição anterior: “Naquela época a 

iniciação que Cherng fazia, ele cortava com a tradição anterior. No processo mágico do ritual, 

ele cortava a relação. ‘Se você vai se iniciar no Daoismo, você não vai ser católico, não vai 

ser budista, você vai ser taoista’”.  

Posteriormente, segundo a mesma fonte, Cherng notou que talvez esse não fosse um 

caminho interessante. Possivelmente isso ocorreu ao notar a resistência para começar a 

iniciação, e devido a um número significativo de pessoas que se afastavam da STB logo após: 

“Depois ele percebeu que isso daí é muito intenso e muito forte, para o público brasileiro que 

tem contato com um monte de religião. E gerava uma resistência do pessoal, ‘pô, não vou 

abandonar a religião anterior, para uma nova que não conheço’” (D8, 05/02/2015). Dessa 

forma, provavelmente já na virava de século, Cherng mudou sua perspectiva, e agora o 

vínculo ao Daoismo seria “acrescentado” ao iniciado, sem cortar os vínculos anteriores, 

conforme uma visão metaempírica de pertencimento às tradições religiosas. 

Voltando ao desenvolvimento histórico do grupo de São Paulo, este grupo ficou nessa 

sede por uns meses. Até que, finalmente, conseguiram uma sede própria onde pudessem 

crescer em seus objetivos. Oficialmente para a STB, em 2002 foi aberta uma filial da STB em 

São Paulo, e também foi inaugurado o Templo do Tesouro do Espírito, ambas sob orientação 

de Wagner Canalonga (futuramente, sacerdote Kǎ nángǔ). Estavam localizados na Rua Ágata, 

n. 49, bairro Aclimação. Foi nessa época que começou algumas das atividades que existem 

até hoje quase exatamente no mesmo formato. Por exemplo: meditação aberta e comentários 
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ao Dàodé jīng nas segundas-feiras à noite; rituais de purificação mensais abertos ao público; a 

Semana do Tao que ocorre anualmente; e todas as outras atividades já citadas das sedes 

anteriores. Também houve iniciações nessa nova sede, que inclusive eram divulgadas no Tao 

do taoísmo, que tinha um espaço reservado às ofertas de atividades da filial de São Paulo (Cf. 

n. 14, 2002, p. 10; n. 15, 2003, p. 11; n. 16, 2003, p. 14). 

 

Figura 15: Altar da sede na rua Ágata, n. 49, São Paulo. De cima para baixo: tàijí (Fronteira da 

Extremidade Sublime na tradução de Cherng), quadro da Tríplice Transparência (Sānqīng), 

Tàishàng Lǎojūn sentado num rinoceronte, Guāndì à esquerda, e Lǚ Dòngbīn à direita de quem 

está vendo o altar; abaixo e ao lado: instrumentos e oferendas. 

 
Fonte: https://www.flickr.com/photos/sociedadetaoista/1361162427/in/photostream/  

 

Inicialmente houve a vinda constante de sacerdotes e professores da sede central da 

STB no Rio, ministrando cursos e realizando os rituais, como o sacerdote brasileiro Hamilton 

Fonseca Filho (Fāng Érhé) e professor de estratégia daoista Newton Rezende. Contudo, já 

havia pessoas em São Paulo aptas a ensinarem artes daoistas. Conforme propagandas do Tao 

do taoísmo, destacam-se: Wagner Canalonga ensinando Yìjīng e meditação; Luciana de 

Carvalho Canalonga (esposa de Wagner) e Eunice Adachi ensinando tàijí quán (escola Wu 

Chaohiang) e qìgōng, inclusive no Parque da Aclimação; Eliete Ramos que ensinava qìgōng e 

liàn gōng; e Maria Lúcia Belloli como professora de fēngshuǐ da escola Oito Palácios (esta 

última era a diretora da escola de tàijí em que Cherng realizou as primeiras atividades em São 

Paulo). Interessante citar que, junto às artes daoistas, eram oferecidos cursos ligados ao meio 

https://www.flickr.com/photos/sociedadetaoista/1361162427/in/photostream/
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“holístico”, como “dança essencial”, “ginástica holística” e “massagem oriental”. Bem como, 

havia aulas de origami, o que mostra a influência nipônica fortemente presente em São Paulo.  

Paralelamente a abertura da filial, a sede central da STB no Rio continuou suas 

atividades, e realizou um segundo Seminário de Formação de Sacerdotes Taoístas. Assim 

como o primeiro, o seminário durou cerca de dois anos, começando provavelmente em 2001 e 

terminando com a consagração da nova turma de sacerdotes em 2003. Alguns dos sacerdotes 

formados nessa segunda turma eram de São Paulo, como Wagner Canalonga e Eunice 

Adachi. Sabemos que tiveram outras pessoas que cursaram parte do curso sem concluí-lo, 

como Luciana de Carvalho Canalonga e Eliete Ramos, segundo a própria a biografia resumida 

delas no site da STB
86

. 

 

Figura 16: à esquerda, Wu Jyh Cherng entre sacerdotes na STB, Rio de Janeiro, após a 

ordenação em 2003; à direita, três sacerdotes formados em 2003 de frente o altar da sede no 

bairro Aclimação. 

 
Fontes: http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/galeria-de-fotos/ e 

https://www.facebook.com/sociedade.taoista.sp/photos/pb.486363871422169.-

2207520000.1430947608./486663371392219/?type=3&theater 

 

3.3 – Fase das lideranças brasileiras (2004 -)  

 

Logo após a formação da primeira filial da STB em São Paulo, Cherng faz uma 

viagem que iria durar um ano e meio em Taiwan. Meses após o seu retorno ao Brasil, faleceu 

no Rio de janeiro ao dia 10 de setembro de 2004, com 45 anos. Nas duas sedes foram 

realizados rituais de 49 dias para a “passagem” do seu mestre. A morte do seu fundador teve 

forte impacto nos membros da STB. Na sede central no Rio, onde Cherng morava e tinha uma 
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presença mais cotidiana, o choque foi mais sentido em termos da comunidade e da 

administração. A sede em São Paulo já tinha começado sob a liderança de Wagner Canalonga, 

que pouco após a fundação se tornou sacerdote. Para este sacerdote brasileiro, ele perdeu seu 

mestre, mas a comunidade continuou sua conexão com ele e com todos os outros professores 

de São Paulo (Murray, 2010, p. 26). 

 

3.3.1 – Reestruturação e novas referências na STB 

 

Segundo Murray (2010, p. 27), os sacerdotes se viam como iguais, enquanto Cherng 

ainda estava vivo. Segundo o sacerdote Hamilton Fonseca Filho (Fāng Érhé), Cherng o 

escolheu oralmente como sucessor antes de morrer, devido ao seu conhecimento de fǎ (magia) 

e aprofundamento em meditação (idem). Com o falecimento da sua liderança, os sacerdotes 

tiveram que escolher uma nova liderança, e muitos tiveram resistência em aceitar o novo 

líder, havendo desentendimentos. Muitos acreditavam que Francisco Alves Mourão Neto, um 

dos mais ativos membros da STB no seu início, seria o sucessor. E, posteriormente, também 

houve desentendimentos entre o novo regente e professores da escola Wǔ Cháoxiàng (C1, 

08/12/2013). Nessa época muitas pessoas se afastaram, segundo diversos relatos. Uma das 

queixas era o novo modelo de organização, que seria centralizado no novo regente e muito 

focado nos aspectos ritualísticos e mágicos. 

Apesar dos desacordos, Hamilton Fonseca Filho, a partir de agora somente Hamilton, 

com 32 anos de idade seguiu sendo o novo sacerdote-regente da STB, conforme aprovação do 

Conselho da STB em 2004
87

. Com essas mudanças, foi necessária uma reestruturação da 

instituição. Um ano depois desses eventos, em 2005, foi criada uma nova publicação oficial 

da STB chamada Sob o Céu – Revista da Sociedade Taoísta do Brasil
88

, que até onde 

sabemos teve somente uma edição.  

Em um artigo dessa revista, nas páginas 8 e 9, são esclarecidas quais serão as 

novidades dessa nova fase da STB. Primeiramente, (1) assim como ocorreu com seu mestre, 

agora alguns sacerdotes viajariam para Taiwan para “treinamento e atualização” a partir de 

2006. Segundo, (2) agora iriam dar mais “relevância à transmissão dos ensinamentos das 

práticas taoistas” que tem como objetivo “o fortalecimento espiritual dos praticantes”, ou seja, 

ênfase nas práticas mais propriamente religiosas. Terceiro, (3) textos que selecionados por 

Cherng começaram a ser traduzidos, já que “um dos maiores sonhos do mestre era que os 
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ensinamentos fossem passados sem a barreira da língua”. Em quarto lugar, (4) criação de um 

novo site para que “pessoas possam estudar e praticar taoismo à distância (on line)”, e não 

precisem ficar presas ao eixo Rio/São Paulo. Quinta novidade: (5) houve mudança na 

estrutura do altar no Rio, e o altar de São Paulo ganhou mais imagens. 

Vamos entender mais de perto cada um desses pontos. (1) Em 2006, três sacerdotes da 

direção da STB – Hamilton, Wagner Canalonga e Luciano Villanova – viajaram para Taiwan 

com a missão de renovar os vínculos institucionais que existia através de Cherng. Eles 

realizaram treinamentos com seu novo mestre de ritual, Lǚ Chénróng, responsável pela 

formação da parte litúrgica na Sociedade Daoista de Taiwan. Todos os três receberam o título 

de Gāo gōng fǎshī (alto sacerdote) pelo presidente da Sociedade Daoista de Taiwan, Zhāng 

Chéng. Este título era o mesmo nível de sacerdócio no Caminho da Ortodoxia Unitária que 

Cherng estava. 

Este é um dos pontos mais relevantes nessa nova fase da STB: a busca por novas 

referências. Devemos lembrar que essa nova fase dessa instituição é caracterizada pela 

liderança total de brasileiros, algo inédito para a história do Caminho da Ortodoxia Unitária. 

Destarte, os brasileiros sentiram necessidade de encontrar outros mestres chineses vivos que 

para continuarem aprendendo, e, logicamente, como forma de legitimação. Conforme a 

descrição do Hamilton no site oficial, ele se tornou discípulo de novos mestres
89

: o já citado 

Lǚ Chénróng para rituais, e Gé Lián, da Escola Oeste de Alquimia Interna. Este último mestre 

reside na cidade de Sìchuān na China continental, e está ligado especificamente a Hamilton, 

que faz a ponte de conhecimentos para a STB. Isso significa que mais viagens foram 

realizadas pelo novo regente ao longo dos anos. 

Notem que os dois novos mestres são exatamente das mesmas tradições daoistas que 

Cherng praticava e divulgava. Isso entra no segundo ponto: (2) sob a liderança de Cherng a 

STB ofertava várias práticas, e o leque de atividades era amplo e tendia a aumentar a 

diversidade. A orientação do novo regente foi justamente no caminho de fortalecer os 

aspectos mais propriamente religiosos, em especial os ritos litúrgicos e o treinamento de 

alquimia interna. Conforme já relatamos, já na época da liderança de Cherng a STB oferecia 

rituais abertos ao público e particulares. Em especial, o que é chamado de “os três ritos 

básicos” da ordem Ortodoxa Unitária – purificação, oferta e distribuição – continuaram a ser 

realizados, bem como os rituais de proteção como o fúfǎ. Sob a nova direção, a STB ampliou 

ainda mais esse leque de rituais. Por outro lado, as artes daoistas que eram ofertadas antes 
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continuaram a existir em parte, mas novas atividades como cursos de teologia daoista e 

vivencias começaram a existir. Iniciações também continuaram, incluindo a formação de 

novos sacerdotes. 

Sobre a tradução de textos deixados por Cherng (3), não temos conhecimento de 

material publicado. Conforme relatado à Murray (2010, p. 50) em sua vinda em dezembro de 

2009 ao Brasil, nenhum membro se comunica em mandarim, e somente um sacerdote estava 

estudando essa língua nessa época. Mas também lhe foi dito que um dos mestres de Taiwan 

orientou os sacerdotes a traduzir os textos para o português para as pessoas entenderem 

melhor a religião e o que está escrito (idem, p. 51). No entanto, os dirigentes do Rio e São 

Paulo (Hamilton e Wagner) disseram que preferiram manter os cantos e mantras na língua 

original, já que teriam mais força e energia de todos os séculos de prática.  

A solução encontrada pelos sacerdotes-regentes foi a seguinte: mantinham os cantos e 

mantras na língua original, mas inseriram o sistema pīnyīn de transliteração fonética e a 

tradução abaixo dos ideogramas no mesmo texto. Importante frisar que esses cantos e mantras 

são disponibilizados quase exclusivamente para iniciados, que tem acesso à tradução e 

explicação de cada um deles através de aulas e atividades para, e de iniciados. Mais 

recentemente a STB disponibilizou três mantras usados nos rituais no site da sede do Rio
90

, 

bem como, nos rituais públicos pessoas não iniciadas podem ter acesso aos cantos e mantras 

biligues durante o ritual. Até onde sabemos, estes textos já estavam traduzidos por Cherng, e 

somente lhe foram acrescentados a transliteração pīnyīn. Assim, as  traduções deveriam servir  

para ajudar a explicar o conteúdo dos rituais, fazendo parte dos esforços de Cherng para que o 

público brasileiro tivesse mais acesso e conhecimento sobre Daoismo (Murray, 2010, p. 51). 

O novo site (4), “sociedadetaoista.com.br”, tem as primeiras postagens em 2012. 

Sabemos que houve outro site antes, mas não tivemos contato com ele. O site apresenta um 

conteúdo geral, incluindo transcrições do jornal Tao do taoísmo, biografias resumidas e 

matérias jornalísticas antigas. Também conta com uma divisão: uma página da sede e templo 

do Rio, e outra página da sede e templo de São Paulo, ambas com menus próprios e 

independentes. Seu conteúdo é inédito no Brasil, pois apresenta elementos desconhecidos até 

hoje a parte significativa dos brasileiros em relação ao Daoismo, incluindo descrições sobre o 

Cânon e como montar um altar. Por outro lado, deixa a desejar em relação a promessa feita na 

revista Sob o Céu (“estudar e praticar taoísmo à distância, online”), já que não há cursos ou 

atividades com transmissão ao vivo, apenas conteúdos fixos e descritivos.  
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Figura 17: Altar do Templo da Transparência Sublime, na época de Cherng (esquerda) e sob a 

nova regência (direita). 

 
Fontes: https://www.flickr.com/photos/sociedadetaoista/1362051766/ e 

http://sociedadetaoista.com.br/rj/?page_id=28  

 

O altar (5) no Rio sofreu poucas modificações além da mudança de lugar. Destacamos 

que agora há maior predominância da cor vermelha, e que alguns elementos laterais foram 

retirados, como as armas de gōngfū (kungfu em WG) e os quadros com talismãs do mestre 

celestial, deixando-o levemente com menos informações visuais. A frente do altar também foi 

modificada, como pode ser vista na imagem. Com pequenas alterações ao longo dos anos, 

permaneceu sua estrutura: a Tríplice Transparência acima; Lǎojūn no centro das divindades 

do “mundo manifesto”; Zhāng huí, Guāndì, Xuándì, Zēng (General) Zào, Zhāng Dàolíng, à 

esquerda, e Lǚdòngbīn e Dòu Mǔ à direita de quem está de frente ao altar; abaixo está o 

General Wàng (Murray, 2010); instrumentos, candelabro, flores, velas, incenso, oferendas, 

banco para ajoelhar e material litúrgico estão abaixo e ao lado.  

Além do altar principal, há também mais elementos iconográficos. Por exemplo, o 

símbolo da STB parece ter sido inspirado em imagens usadas pelo pai de Cherng (ver figura 

abaixo). Outra novidade que foi noticiada ainda com Cherng vivo, foi que a STB recebeu a 

doação de um terreno de 6 mil metros quadrado na cidade de Embu (SP). Os líderes 

brasileiros pensam em fazer lá um centro de meditação, e erguer as construções conforme as 

regras do fēngshuǐ (Tao do Taoísmo, n. 20, 2004; Murray, 2010, p. 27). 

https://www.flickr.com/photos/sociedadetaoista/1362051766/
http://sociedadetaoista.com.br/rj/?page_id=28
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Figura 18: Iconografias do Templo da Transparência Sublime; à Esquerda, altar para Guāndì; 

acima, bandeira-símbolo, onde está escrito 巴西道教会 / Sociedade Taoísta do Brasil em torno do 

tàijí tú; à direita e abaixo, “quadrado mágico” que serve como talismã de proteção. 

 
Fontes: https://www.facebook.com/SociedadeTaoistaDoBrasil/photos_stream e Murray (2010)  

 

3.3.2 – Sociedade Taoísta SP: novos mestres e autonomia organizacional  

 

Como já foi dito, a comunidade da filial da STB em São Paulo sentiu menos a perda 

do seu mestre. Apesar disso, também aqui foi necessário pensar uma nova forma de 

organização, bem como, novas referências foram buscadas. No aspecto organizacional, 

segundo relato de membros antigos e a observação de campo, em São Paulo houve uma 

continuação mais próxima do que era sob a liderança de Cherng. Ou seja, há rituais litúrgicos, 

iniciações, e práticas devocionais, mas também uma oferta de artes daoistas considerável, 

sendo consideravelmente maior o número de artes daoistas em relação aos elementos 

explicitamente religiosos. Isso significa que a ideia de que artes daoistas como o estudo textos 

popularizados (Yìjīng e Dàodé jīng) e práticas popularizadas (tàijí quán e qìgōng) como 

portas de entrada no Daoismo continuaram sendo o carro chefe da sede em São Paulo. 

Lembremos que em 2006 o sacerdote-regente, Wagner Canalonga, se tornou também 

alto sacerdote. Sabemos também, a partir de fotos e do relato do próprio Wagner, que em 

2006 três sacerdotes daoistas de São Paulo realizaram um rito no chamado “Templo Kwan Yin 

[Guānyīn]”, mais especificamente no pavilhão daoista denominado Jì huágōng (ver subitem 

2.2.2). Um ano depois, em 2007, a sede mudou de endereço para o local atual: avenida 

Liberdade, n. 113 – 3º andar,  bairro Liberdade. Importante notar que esse bairro é conhecido 

como “bairro oriental” e pela caracterização de “turismo oriental” em São Paulo (Shoji e 

https://www.facebook.com/SociedadeTaoistaDoBrasil/photos_stream
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Usarski, 2009). Não chega a ser considerada uma “Chinatown” brasileira, primeiramente 

porque é muito mais representada aos imigrantes japoneses que tem mais histórico de 

presença no bairro, e porque os chineses lá presentes, mesmo sendo maioria não se agruparam 

de forma exclusivista, mas se integraram à população já existente no local (Véras, 2008). 

Contudo, o imaginário popular brasileiro e especificamente paulistano é que neste bairro 

podem ser encontradas tradições “orientais”. 

Na nova sede existe uma divisão do espaço da seguinte maneira: cozinha, secretária, 

escritório do sacerdote-regente, banheiros, corredor, e uma grande sala onde se encontram um 

espaço para aulas e cursos e o Templo do Tesouro do Espírito. Na secretaria existe também 

uma pequena loja com vários produtos relacionados ao Daoismo, como camisetas, livros, 

talismãs, incensos, CDs, material para oráculo, etc., tudo coordenado pelas secretárias 

contratadas que não são (necessariamente) daoistas. O altar, como já dito, recebeu novas 

imagens após o falecimento de Cherng (ver figura abaixo), mas sem mudanças estruturais em 

relação ao altar da sede em Aclimação. 

 

Figura 19: Altar da sede do bairro Liberdade em 2013, com o sacerdote Wagner tocando um 

yángqín. Em relação ao altar da sede anterior, foram acrescentados os talismãs (fú) do mestre 

celestial ao lado, e mais divindades, como Dòu mǔ e Xuán dì. 

 
Fonte: https://www.facebook.com/sociedade.taoista.sp/photos_stream 

 

Sobre as atividades, há uma lista extensa. Rituais mensais de purificação acontecem 

mensalmente, havendo esporadicamente rituais particulares encomendados. Alguns 

https://www.facebook.com/sociedade.taoista.sp/photos_stream
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sacerdotes não exercem mais o ofício, mas os/as iniciado/as ajudam o sacerdote-regente a 

realizar os rituais mensais. Existe pelo menos uma vez por semana encontros para práticas 

com iniciados, normalmente regidos por Wagner, mas que podem ocorrer sem ele também. 

Seminários para iniciados também são realizados com certa frequência, em geral 

mensalmente. Segundo o sacerdote-regente, haveria cerca de 200 pessoas iniciadas em São 

Paulo, inicialmente através de Cheng desde 1999, e depois pelo próprio Wagner. O perfil 

destes iniciados seria equilibrado entre o número de homens e mulheres, sendo a maioria 

adultos entre 20 e 60 anos. 

Mas são as artes daoistas que estão em maior número de oferta neste templo: cursos e 

aulas de fēngshuǐ, Yìjīng, filosofia daoista, meditação, astrologia, tàijí quán, bāguà zhǎng, liàn 

gōng, vários tipos de qìgōng, vários cursos e grupos de estudo de medicina chinesa, entre 

outros cursos esporádicos como sobre altares daoistas e a visão de morte no Daoismo. São 

feitas também consultas pessoais nessas artes daoistas, com destaque para acupuntura e 

oráculo Yìjīng. Existe uma rede de professores e colaboradores que ministram essas 

atividades. Alguns cursos, principalmente ligados a medicina chinesa, são ministrados por 

pessoas ligadas ao legado de Liú Bǎilíng, entre outras fontes.  

 

Figura 20: Retiro realizado pela ST-SP em 2015. À esquerda Wagner guia a prática de 

automassagem e qìgōng. À direita, local onde ocorrem meditações, com um altar no fundo. 

 
Fonte: https://www.facebook.com/sociedade.taoista.sp/photos_stream  

 

As principais atividades, e que aparecem mais público, continuam sendo as mesmas 

desde 2002: meditação e estudo do Dàodé jīng nas segundas à noite, e os eventos anuais – 

Semana do Tao e, desde 2007, a Celebração do Ano Novo Chinês – que contam com diversas 

atividades gratuitas ou preços mais acessíveis. Existem também “retiros de carnaval”, 

realizados anualmente no Sítio da Lua, que fica na cidade Camanducaia em Minas Gerais, a 

https://www.facebook.com/sociedade.taoista.sp/photos_stream
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130 km de São Paulo capital. As atividades do retiro são: meditação, rituais daoistas, práticas 

corporais (qìgōng daoista e alongamentos), e instruções sobre as práticas daoistas
91

. 

Além de toda continuidade, dois fatos destacam o grupo de São Paulo em relação ao 

grupo do Rio. Primeiro, em 08/03/2012 é aberto um novo CNPJ (15.376.474/0001-00), com o 

nome Sociedade Taoísta SP. Assim, passou a ser uma organização própria, e não mais uma 

filial da STB. Diferentemente da STB, a Sociedade Taoísta SP (ST-SP) se inscreveu na 

“natureza jurídica” de tipo organização religiosa. Sobre o motivo da separação institucional, o 

sacerdote Wagner Canalonga informou que tal ação foi necessária para melhor organização 

financeira da sede de São Paulo. Bem como, para buscar uma forma de administração mais 

simples, o que era impedido devido à configuração do estatuto da sede central do Rio, que 

entre outras coisas, era responsável juridicamente pela sede em São Paulo. Sendo responsável 

pela própria gestão, a ST-SP criou seu próprio estatuto, bem menor que o da STB, e tem 

também seu Conselho e Administração. Ainda sim, Wagner esclareceu que as duas 

instituições continuam como irmãs e parceiras. 

Em segundo lugar, assim como a sede do Rio, a ST-SP buscou legitimação com outros 

mestres após a perda de Cherng. Primeiramente, Wagner teve como novo mestre de rituais Lǚ 

Chénróng, e foi ordenado alto sacerdote pelo presidente da Sociedade Daoista de Taiwan, 

Zhāng Chéng. O que mais se destaca na ST-SP, no entanto, é a vinda frequente de mestres de 

tradições daoistas para realização de cursos, aulas e práticas. A primeira delas foi a mestra 

Fan Xiulan em 2006, 2010 e 2011. Segundo Wagner, essa mestra é budista, mas ensina 

qìgōng daoista, que foi o que ela veio ensinar no Brasil. Luciana de Carvalho, esposa de 

Wagner e uma das fundadoras da ST-SP, hoje é uma das representantes do qìgōng ensinados 

por essa mestra, a escola “Biyun”. 

Mais tarde vieram dois mestres daoistas: Eva Wong e Yun Xiangtseng. Eva Wong é 

estudiosa e professora daoista nascida em Hong Kong, ligada aos centros budistas Shambala, 

e discípula do Moy Lin-shin (Méi Liánxiàn). Com este último mestre ajudou a fundar a 

Sociedade Internacional de Tàijí Daoista (Taoist Tai Chi Society), e o Templo Daoista Fung 

Loy Kok (Pénglái gé, pavilhão do “paraíso” pénglái) no Canadá. Este templo foi fundado pela 

primeira vez em 1968 em Hong Kong, e traça sua linhagem desde o Daoismo do Portão 

Primordial Ilimitado (Dàojiào Xiāntiān wújí mén), com conexão com Chén Tuán (Xīyí Zǔshī; 

920-989)
92

, e na ordem da Porta do Dragão do Caminho da Completa Perfeição. Eva Wong 
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também afirma praticar as tradições Caminho da Suprema Claridade e “Kūnlún” (referência a 

montanha homônima, considerada uma das montanhas sagradas da China para os daoistas). 

Na apresentação do livro Meditação Taoísta de Cherng, Eva Wong (2008) afirma que 

discípulos de Cherng a procuraram, seguindo a orientação dele mesmo ainda vivo, caso 

“algum dia surgisse necessidade de aconselhamento. A ‘necessidade’ surgiu quando Wu Jyh 

Cherng faleceu há alguns anos e foi atendida durante a minha visita ao Brasil, no início de 

2008”. Ela veio novamente em 2012, 2014 e 2015, e chegou também a enviar alunos seus 

para ministrar cursos. Na ST-SP, ministrou cursos de qìgōng, Yìjīng, e aulas de meditação 

daoista (nèiguān). Nos eventos de 2014 estive em algumas atividades, e observei a presença 

de pessoas vindas de outros estados e dos grupos ligados à família Liú (cf. tópico 2.3). 

A conexão com o monge da ordem da Porta do Dragão do Caminho da Completa 

Perfeição, Yun Xiangtseng (“mestre Chen”, WG), ocorreu também de um modo interessante. 

Wagner me relatou que “uma aluna dele que conheceu a gente na Aclimação, foi pros Estados 

Unidos, [e] virou discípula dele. [Ela] disse, ‘olha, acho que vocês tem tudo a ver. Ele viu 

numa meditação que precisa ir no Brasil. Daí lembrei de vocês’”. E com essa ponte, Chen e a 

ST-SP fizeram contato. Aqui no Brasil, este monge é apresentado como “monge de Wudang”, 

com referência a famosa montanha e centro cultural daoista de Wǔdāng. Na mesma linha, 

ensinou em cursos da ST-SP formas de tàjí quán que teriam sido criadas por Zhāng Sānfēng 

(para os daoistas, imortal que criou essa prática). Também deu aulas e cursos de qìgōng de 

cura, meditação, cerimônia do chá, alquimia interna e sobre o Dàodé jīng.  

 

Figura 21: à esquerda, membros da ST-SP (sacerdotes, professore/as, iniciados, frequentadores), 

professores de Taichi Pailin, e o monge Xinshan com roupa monástica de frente o altar em São 

Paulo; à direita, aula de tàijí do mestre Chen com sua discípula brasileira, presença de Xinshan e 

Xinjie indicadas por setas. Ambas as imagens são do Evento Internacional Wudang Tao de 2013.   

 
Fonte: https://www.facebook.com/sociedade.taoista.sp/photos_stream  

https://www.facebook.com/sociedade.taoista.sp/photos_stream
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Ele veio ao Brasil para ministrar atividades do “Evento Internacional Wudang Tao” na 

ST-SP em 2013, 2014 e 2015. Em 2013, o casal de monges brasileiros de Goiânia (ver 

subitem 2.3), que são da mesma linhagem de Chen participaram do evento, e até ficaram 

hospedados na casa de um membro da ST-SP (ver a figura acima). Tanto em imagens como 

por relatos pessoais observados, sabemos também da presença de pessoas ligadas aos grupos 

da família Liú, como praticantes de “Taichi Pailin” e acupunturistas formados nesses grupos, 

sendo que alguns são simultaneamente da STB. 

Dessa forma a ST-SP tem buscado continuar o legado de Cherng à sua maneira: de um 

lado mantém uma estrutura próxima ao modelo organizacional de seu mestre, em que 

aspectos mais explicitamente religiosos do Daoismo convivem num mesmo espaço com a 

oferta de artes daoistas abertas a não iniciados; por outro lado, buscam aprendizado e 

legitimação com novos mestres chineses, todos de linhagens daoistas diferentes de Cherng, 

mas que assim como ele divulgam o Daoismo principalmente através de artes daoistas 

corporais e meditativas e estudo exegético de textos da tradição ao modo daoista.  

  

3.4 – Sistematização das ofertas e publicações da STB e ST-SP 

 

De forma que facilite ao leitor entender como a STB e a ST-SP se organizam, quais 

conteúdos existem nessas instituições, e de que forma são ofertados, sistematizamos as ofertas 

desde dois grupos em quadros. Mostraremos as atividades ofertadas atualmente (2014/2015) e 

que estão expostas no site oficial das instituições daoistas em questão, complementadas 

quando necessário. Sentimos a necessidade também de sistematizar informações referentes às 

publicações destes grupos, que estão concentradas, sobretudo, nos escritos e traduções do seu 

fundador, Wu Jyh Cherng, mas abrangem mais autores e materiais.  

 

3.4.1 – Ofertas e conteúdos da STB e da ST-SP 

 

Comecemos com a STB no Rio de Janeiro. No site é bastante enfatizado que todas as 

atividades oferecidas são ministradas por sacerdotes ou pessoas autorizadas por estes. Os 

nomes originais e traduzidos são do próprio site da STB. Notem a predominância de rituais, 

meditação e cursos relacionados à devoção daoista. Pode haver mais cursos e consultas, como 

de fēngshuǐ, mas não encontramos informações oficiais. Sobre os ritos, todos tem fonte no 
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Caminho da Ortodoxia Unitária – chamada pela STB por Ordem Ortodoxa Unitária (Zhèngyī 

pài) – de Taiwan. Vejamos os quadros. 

Rituais e Cerimônias (Zhāijiào kē yí) = 12 

 

Os três rituais básicos da Ordem Ortodoxa Unitária (total =3) 

Nome  Descrição no site 

Purificação / 

Dàojiào zǎo kè yǎn 

jìng kēyí 

“Ritual de reverência à Tríplice Transparência, executado pela 

manhã. Neste ritual são encaminhadas petições aos céus para que o 

templo, a comunidade e todos os participantes recebam benefícios em 

quaisquer áreas que necessitarem”; 

Oferenda / Dàojiào 

wǔ gōng kē yí 

"Ritual de agradecimento e retribuição à egrégora taoísta, dirigido 

sobretudo ao Imperador de Jade (玉皇[Yù huáng]). Através deste rito 

celebra-se, também, o dia das divindades. São feitas oferendas de 

incenso, flores, frutas, velas, chá”; 

Distribuição / 

Dàojiào wǎn kè kē 

Yi 

Feito ao por do sol. “Trata-se de um rito dedicado aos ancestrais e aos 

mortos de uma maneira geral. A divindade central deste ritual é o 

Senhor da Salvação (救苦天尊[Jiù kǔ tiānzūn]), uma divindade que 

cuida dos mortos ou dos que estão prestes a morrer”; 

Outros Rituais públicos (total = 5) 

Ritual do Centro de 

Jade / Jì ráng liúnián 

yùn xiàn kē Yi 

“Tem o objetivo de invocar o Senhor do Trovão (普化天尊[Pǔ huà 

tiānzūn]) para afastar as energias que passam pelo destino da pessoa 

através da convivência com o destino de outros ou pela atração 

pessoal. Baseado no Tratado do Centro de Jade”; 

Ritual da Salvação 

dos Homens / Duó 

rén jīng kē yí 

Tem o objetivo de eliminar laços com os ancestrais e restaurar a 

saúde e o equilíbrio emocional dos membros da família. É colocado o 

sobrenome da família na lista dos que já faleceram e na lista dos estão 

vivos. Este rito é baseado no Tratado da Salvação dos Homens. 

Relatos Preciosos de 

Todos os Autênticos 

/ Zhū zhēn bǎo gào 

Cerimônia devocional em que os frequentadores acompanham os 

sacerdotes através do livro de rituais distribuído. O “ritual é 

direcionado para as manifestações de Deus (玉皇天尊 [Yù huáng 

tiānzūn, Imperador de Jade])”; 

Cerimônia 

Devocional Taoista 

 

Cerimônia regida por sacerdotes, com mantras e “taoistas autorizados 

pelo templo aplicam uma imposição de mãos em cada participante 

(Ling Qi)”; Acontece nas terças-feiras à noite, mensalmente; 

Rituais Taoistas para 

purificar 

participantes  

“Sacerdotes queimam talismãs taoístas ao redor de cada participante, 

para a proteção do destino da pessoa”; Acontece “quando existe uma 

quinta semana no mês”; 

Rituais sob encomenda (total = 4) 

Ritual dos Nove 

Imperadores da 

Constelação do 

Norte / Tiān běidǒu 

jiǔ huáng kē yí  

“Ritual onde é verificado o mapa astral taoísta da pessoa (Zǐwēi 

dòushù紫微斗數) para sabermos quais são as estrelas que dificultam 

o destino e quais são as estrelas que estão no aspecto favorável. São 

queimados talismãs ao redor da pessoa para enfraquecer as estrelas 

desfavoráveis e fortalecer as estrelas favoráveis. Este rito é baseado 

no Tratado da Constelação do Norte”; 

Ritual para a Luz do 

Espirito / Yíshì 

guāng jīngshén fǎ 

“Ritual onde acendemos uma vela de sete dias para a pessoa ou para 

o guardião da pessoa. Ao redor desta vela serão queimados talismãs 

selecionados pelo oráculo [...]. Todas as velas acesas participam, 

também, da Cerimônia Devocional Taoista”; 
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Ritual de benção de 

criança 

Realizado após o nascimento da criança, para colocá-la sob a 

proteção das divindades taoistas até o momento em que ela tem 

consciência do seu caminho espiritual e pode escolher qual seguir. 

Mesmo optando pelo taoismo, ela precisa ser iniciada; 

Ritual de 

casamentos 

Cerimônia para união das pessoas, direcionada pela escolha dos 

pares, assim como pela opção sexual; 

 

 

Cursos e vivências (total = 10) 

 

Nome / chamada Descrição no site 

Sheng Qi Gong / A 

energia que existe 

em você 

 

“O taoismo percebe que tudo é composto por energia, inclusive você. 

Composto por dois encontros, o Sheng Qi Gong se torna uma 

experiência onde você tomará consciência da energia e vitalidade que 

existe dentro de si mesmo”; 

Daode Jing / Sobre o 

Caminho e as 

virtudes espirituais 

Aplica-se os conhecimentos do Daode Jing. Ensina “aprenderá 

técnicas para esvaziar o coração de todos os impactos que recebemos 

através das palavras e atitudes das pessoas ao redor”; 

Zuo Wang / O 

caminho de esquecer 

a si mesmo 

“Zuo Wang é um método de estabilidade e domínio pessoal. É a 

combinação do conhecimento espiritual taoista com posturas, atitudes 

e técnicas de respiração”, [..,] “ tendo sete conceitos do Zuo Wang”; 

Yin Fu / Perceber o 

invisível do Céu 

“A intenção que nasce antes das palavras ou atitudes, os desejos que 

surgem antes das intenções, isso se chama Yin Fu. [...] Yin Fu é 

despertar a habilidade em perceber o que é real e o que é aparência”; 

Zhuang / Sobre a 

essência da vida 

Zhuang é um programa de dois dias, no qual você aprende os 

conceitos práticos do taoismo, técnicas de relaxamento, meditação e 

respiração para perceber e lidar com as emoções negativas; 

I Ching / As 

transformações que 

acontecem na vida 

“Programa de cursos, pra você experimentar e aplicar as técnicas 

corretas e tradicionais desse oráculo”. Há níveis introdutório, 

intermediário e avançado; 

Pensadores do 

Taoismo / A vida e a 

obra dos pensadores 

taoistas 

“Curso sobre a História dos Mestres Taoistas e os seus pensamentos 

sobre a vida e o mundo, assim como os aspectos filosóficos e a 

aplicação deles dentro da vida de cada um”. Abrange os seguintes 

pensadores: Fu Xi, Lao Zi, Zhuangzi; 

Sobre Altar e 

Devoção / Onde 

começa a 

necessidade 

espiritual 

“Curso de três encontros onde serão ensinadas várias formas 

demontar, cuidar e utilizar um altar, assim como a qualidade da 

devoção e da constância na prática pessoal”. “A proposta desse curso 

é que qualquer pessoa que tenha ou venha a ter um altar”; 

Teologia Taoista 

Aplicada / Viva e 

sinta a 

espiritualidade 

 

Curso de teologia taoista, contemplando formação teórica e aplicação 

de “prática mística taoista”. Tem quatro módulos (dois por mês): 1) 

Rituais, Divindades e Mitos dentro da tradição taoista, 2) 

Apresentação das Divindades Taoistas, 3) Aplicação das Divindades 

Taoistas 4) Deuses Taoistas 

Curso de Filosofia 

Taoista / --- 

“Tem como objetivo apresentar aos taoistas, aos frequentadores do 

templo e aos estudiosos, o pensamento dos antigos mestres a respeito 

do caminho espiritual”. Dividido em 4 módulos, realizados em três 

encontros mensais: 1)  A Origem da Filosofia Taoista, 2) A Linhagem 

do Cultivo Interno, 3) O Caminho dos Deuses e dos Imortais, 4) O 

Caminho da Magia; 
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Meditações (5 tipos, 4 ligadas a práticas da Escola do Oeste de Alquimia Interna) 

 

Nome  Descrição 

1) Meditação básica 

taoista e 

Conhecimento 

Espiritual Taoista 

Meditação guiada por um sacerdote, como uma aula básica. Em 

seguida, leitura e interpretação de um tratado taoista por um dos 

sacerdotes do templo; Ocorre quinzenalmente nas terças-feiras à 

noite; 

2) Aulas de 

meditação 

“O curso de meditação Xin Zhai [Xīnzhāi fǎ] é ensinada através de 

cursos com duração de um encontro, onde você aprende as técnicas 

básicas”; 

3) Família de 

Meditadores 

Taoistas 

Encontros feitos por quem já completou o “Curso de Meditação Xin 

Zhai”, tendo contato “com meditadores mais antigos e um 

relacionamento mais próximo com os sacerdotes”. Reuniões mensais 

no templo da STB. 

4) Tradição 

Espiritual Taoista 

Curso avançado. Têm seis níveis, os três primeiros são exatamente as 

três primeiras atividades deste quadro, e, seguida: 4) ‘Iniciados na 

meditação: Após uma iniciação tradicional da Escola Oeste realizada 

em nosso templo, o praticante se torna discípulo e aprende mais 

técnicas”; 5) “Iniciados na Alquimia Taoista: O discípulo recebe a 

orientação e o método da Xuan Guan (Portal Negro), além do estudo 

dos textos de alquimia mais importantes utilizados em nossa escola”; 

6) “Corpo da Lei –  Utilizado apenas pelos sacerdotes”. 

Meditando sem 

fronteiras 

Todos os dias em horários marcados (6h, 12h, 18h, 00h) “meditadores 

de todas as tradições param o que estão fazendo e praticam 

simultaneamente a sua meditação, cada um em sua casa ou local de 

trabalho, [...] membros da nossa Família de Meditadores participam”; 

 

No total seriam 27 atividades ofertadas na STB segundo o próprio site. Doze rituais 

diferentes, dez tipos de cursos e vivências, e cinco formas de aprender e praticar meditação. 

Com estes quadros é mais visível a predominância dos aspectos mais rituais, devocionais e 

mágicos na STB. Percebam também a insistência de que são sacerdotes e professores 

autorizados que ministram as atividades, apontando também para a centralização das 

atividades nas mãos dos sacerdotes. Há uma preocupação significativa com a meditação 

também, podendo ser ensinadas técnicas de alquimia interna, caso haja interessados. E isso 

mostra como a alquimia interna parece ser ainda desconhecida, já que a propaganda é 

centrada na meditação, talvez pela ideia de que esta seria uma preparação à alquimia interna. 

Vejamos agora o caso da ST-SP. Como já foi dito, o modelo de organização dessa 

instituição tentou continuar o formato iniciado por Cherng. Por isso mantêm como “linha de 

frente” as artes daoistas, sobretudo as mais conhecidas fora da China, como práticas corporais 

e de respiração, e estudo e práticas ligadas ao Yìjīng e ao Dàodé jīng. A ideia de voluntariado 

continua somente em partes, e é assim que a ST-SP e seu templo se mantém financeiramente.  
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Cursos e aulas regulares (10 tipos diferentes) 

 

Técnicas e Pensamento (4 tipos) 

Nome Descrição 

Introdução à Filosofia 

Taoísta 

“Este curso oferece uma visão abrangente e integrada sobre o 

pensamento dos antigos mestres taoístas a respeito do mundo, do 

homem e da relação harmônica entre estes dois. Organizado em 

três módulos sequenciais [3 meses cada um], o curso adota uma 

estrutura similar à da “árvore” formada pelas Três Obras do 

Mistério da Tradição Taoísta: Yi Jing (I Ching) (raízes), Tao Te 

Ching (tronco) e Nan Hua Ching (copa)”; 

Formação em Feng Shui 

(exige formação prévia 

nos cursos de Yìjīng) 

“O estudo do Feng Shuí é destinado a arquitetos, engenheiros, 

decoradores e todas as pessoas que se interessem por um 

conhecimento tradicional e profundo da cultura originada nos 

antigos mestres do Taoísmo. [...] Contempla as principais escolas 

tradicionais de Feng Shui [Ba Zhai (Oito Palácios) e Fei Xing 

(Estrelas Voadoras)], além do estudo do Yi Jing (I Ching) como 

base filosófica”; 

I Ching (vários cursos) 

 

“O I CHING (Yì Jīng) é um estudo sagrado e milenar, que vem 

encantando sábios e estudiosos de todos os tempos [...]. A 

Formação em I CHING oferecida pela Sociedade Taoísta do 

Brasil segue uma linhagem tradicional milenar. Oráculo e 

filosofia combinam-se em perfeita harmonia no ensino desta 

maravilhosa arte de sabedoria taoísta. Os cursos de I CHING (Yì 

Jīng) que compõem a formação nesta arte, na Sociedade Taoísta 

do Brasil são: Fundamentos do I Ching; Aulas de Hexagramas; 

Oficinas de Oráculo, Técnicas de Interpretação, Flor de 

Ameixeira e I Ching Filosófico”; 

Astrologia Chinesa – Zi 

Wei Dou Shu (conta com 

quatro módulos) 

Segundo o site, técnica divinatória criada na dinastia Táng. “Essa 

técnica foi criada e desenvolvida pelos antigos Mestres Taoístas. 

É uma Astrologia totalmente diferente do conceito a que estamos 

acostumados, tanto em relação com a Astrologia Ocidental 

quanto a Astrologia Chinesa que faz “horóscopos”, como os que 

se vendem nas livrarias e se encontram na Internet”; 

Artes daoistas corporais e meditativas (5 tipos) 

Qi Gong (vários tipos e 

vários professores/as, 

mas principalmente a 

escola Biyun) 

“O Qi Gong (lê-se “tchi kun”) é uma técnica milenar, de origem 

taoísta, com exercícios que combinam alongamentos, respiração 

coordenada, concentração e posturas facilitadoras da captação, 

circulação e transformação do Qì (energia ou sopro vital) no 

corpo. A prática regular do Qi Gong beneficia a saúde e a 

vitalidade”; 

Tai Ji Quan (Tai Chi 

Chuan) 

 

 

Na descrição do site faz menção ao “Estilo Yang – Escola Wu 

Chao Hsiang”, mas nas observações em campo não vimos esta 

oferta. Segundo relatos e observação de campo, os estilos de lá 

treinados são: forma padronizada de Běijīng (10 e 24), forma 

tradicional da família Yang, e forma de Wǔdāng ensinada pelo 

mestre Chen (esta última treinada por quem fez o curso); 
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Bagua Zhang – Palma 

dos Oito Trigramas (o 

professor é formado pela 

escola “Shaolin do 

Norte” do mestre Chan 

Kwon Wai). 

“O Bagua Zhang (ou Pakua Chang) é uma arte marcial e corporal 

criada por sacerdotes taoístas há mais de 1000 anos. Sendo 

totalmente fundamentada no I Ching, traz para o praticante a 

possibilidade de vivenciar os simbolismos representados pelos 

trigramas e hexagramas. Através da sua prática, tornamo-nos 

mais conscientes das mudanças que ocorrem em nós e como elas 

influenciam o ambiente em que vivemos”; 

Curso de Meditação 

Taoista  

 

“Conteúdo: Orientações gerais e específicas sobre a prática do 

Xin Zhai Fa (Método da Purificação da Mente); Exercícios 

preparatórios: alongamentos e qi gong; Prática dirigida; Estudo 

do livro “Meditação Taoista”, do Mestre Wu Jyh Cherng 

(primeira parte)”; 

Lian Gong em 18 

Terapias e a Reeducação 

do Movimento 

 

“Foram projetados pelo médico ortopedista/traumatologista Dr. 

Zhuan Yuan Ming, para tratar e prevenir síndromes doloridas do 

pescoço, ombros, costas, lombar, glúteos e pernas. Quem pratica 

essa arte, alonga e corrige toda a estrutura corporal , ativa e 

fortalece todos os músculos, beneficia a circulação sanguínea, e a 

função  cardio – respiratória. Foi criado com o objetivo de 

eliminar as dores no corpo. Sendo assim, vamos revisitar os 54 

movimentos com abordagem através da reeducação do 

movimento”;  

Medicina Chinesa (1 curso frequente e vários esporádicos) 

Princípios de Medicina 

Chinesa 

(Esporadicamente há 

vários cursos avulsos 

nessa área) 

 

“Curso voltado a interessados em Medicina Chinesa que não 

visam a formação profissional, mas sim o conhecimento do 

funcionamento energético humano para desenvolver a percepção 

da sua própria fisiologia e obter uma melhor manutenção da 

saúde e a prevenção de doenças”; 

 

 

Atendimentos e consultas (agendadas, são de 5 tipos) 

I Ching (Yìjīng): individualmente e à preço popular em eventos; 

Acupuntura; 

Feng Shui (fēngshuǐ); 

Astrologia Chinesa. Mapa Astral, em que “são levantadas características gerais do 

consulente” e Trânsitos: “são apresentadas as tendências relativas aos períodos de 1 ano 

(trânsito anual) e dos ciclos de 10 anos (Grande Limite) do consulente”; 

Florais de Bach 
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Rituais (4 tipos) 

Nome Descrição 

Ritual de Purificação 

(Ocorre uma vez por 

mês, sempre de 

manhã) 

“O Ritual da Purificação é sóbrio e comedido. Sua prática purifica. 

Durante o ritual, são feitos pedidos para nos desenvolvermos 

espiritualmente e colaborarmos no desenvolvimento dos demais 

seres” (texto retirado do jornal Tao do taoísmo, n. 7). Neste ritual é 

distribuído copias de um livro de rituais bilíngue (chinês-português) 

em que os participantes podem acompanhar; 

Ritual de Oferta “Já o Ritual da Oferenda é informal e passa sentimento de alegria. 

Durante este ritual, são realizadas oferendas variadas (frutas, flores, 

incenso, velas, alimentos, etc.) para as divindades, como forma de 

agradecimento e devoção” (texto retirado do jornal Tao do taoísmo, 

n. 7); Até onde foi observado, a ST-SP está preparando para ofertar 

este rito, apesar de já constar no site. 

Ritual de Iniciação “A Iniciação é um ritual realizado para introduzir aqueles que estão 

interessados em tomar o Taoísmo como seu Caminho espiritual. 

Tradicionalmente, antes de transmitir os ensinamentos aos 

discípulos, os mestres taoístas realizam uma cerimônia, que pode ser 

bem simples ou mais elaborada, onde são estabelecidos os 

compromissos entre mestre e discípulo, para o ensino e o 

aprendizado no Caminho. Ingressando na Tradição, os novos 

iniciados passam a receber a proteção e a orientação espiritual dos 

guardiões e mestres espirituais taoístas”. Normalmente ocorrem 

junto ao Ritual de Purificação; 

Encomendas de 

rituais 

Podem ser solicitados que incluam o nome de alguém para um 

ritual, incluindo o Ritual de Purificação mensal. “O interessado deve 

fornecer seus dados pessoais até um dia antes do ritual, fazendo 

também uma contribuição em dinheiro para o Templo. [...] A 

Sociedade Taoísta do Brasil também realiza rituais encomendados 

de casamento, benção de criança e ritos fúnebres”; 

 

 

Atividades abertas ao público, retiros e eventos (6 tipos) 

Nome ou Tipo Descrição 

Meditação e palestra 

sobre o Tao Te Ching 

Ocorre todas as segundas-feiras, das 20h00 às 21h30. “Prática do 

Xīn Zhāi Fa – Método da Purificação do Coração [...]. Após a 

meditação, segue-se a palestra sobre um trecho do Dào Dé Jīng (Tao 

Te Ching), de Lao Zi (Lao Tsé) uma das obras fundamentais do 

Taoismo. Na leitura, são explicados conceitos taoístas sobre vida, 

espiritualidade e auto-realização”; 

Retiros espirituais “Os retiros são realizados normalmente fora de São Paulo [interior 

de Minas Gerais], em ambientes próximos à natureza, com uma 

rotina harmônica para o cultivo da saúde e da paz interior”. Contam 

com rituais no início e no final, práticas de meditação, qìgōng, 

“alongamentos específicos para a meditação”. Alimentação 

lactovegetariana. Acomodações coletivas, com alojamentos 

separados para homens e mulheres; 



123 
 

Semana do Tao 

 

“A Semana do Tao é um evento anual realizado no mês de agosto 

pela Sociedade Taoísta do Brasil em SP, para divulgar as variadas 

vertentes dos ensinamentos taoístas para o público em geral. 

Durante todo o período da Semana, são realizados várias atividades 

abertas ao público, como palestas, aulas abertas, rituais, meditação e 

consultas populares de I Ching”; 

Comemorações do 

Ano Novo Chinês 

(lunar) 

Evento realizado anualmente pela ST-SP em data próxima ou na 

semana do Ano Novo Chinês (ou Ano Novo Lunar). Este evento 

começou a ser feito principalmente na sede do bairro Liberdade, 

onde existe a comemoração desde 2006. Tem um formato parecido 

com a “Semana do Tao”, mas apresenta uma rede de colaboradores 

e também membros colaboram em outros eventos externos. 

Campanha de Natal 

(Natal dos Moradores 

de Rua da cidade de 

SP) 

Evento interno que conta com um sistema de voluntariado para 

distribuição de “kits de natal” para moradores de rua em São Paulo 

capital. Em 2013, por exemplo, houve uma palestra para 

arrecadamento de doações: “A prosperidade através da solidariedade 

– ensinamentos do I Ching sobre a União”, dia 9/12, 20h, com 

Wagner Canalonga. Metade das contribuições em dinheiro feitas ao 

Templo neste dia serão destinadas à Campanha de Natal”; 

Eventos com mestres 

daoistas vindos do 

exterior 

Inicialmente os eventos contaram com a presença da mestra de 

qìgōng Fan Xiulan em 2006, 2010 e 2011. Eva Wong, nome bem 

conhecido nos círculos daoistas, veio em 2008, 2012, 2014 e 2015, 

sendo que nas últimas três vindas houve uma semana com atividades 

centradas nessa mestra; Mais recentemente o chamado mestre Chen 

veio em 2013, 2014 e 2015, quando foi realizado o “Evento 

Internacional Wudang Tao” tendo este mestre como protagonista em 

atividades por cerca de uma semana; 

 

Como pode ser visto, a oferta ritual se manteve modesta na ST-SP, oferecendo 

publicamente somente o Ritual de Purificação e o da Oferenda, e outros se encomendados. 

Por outro lado, a instituição inovou criando seus festivais e eventos anuais e semanas de 

cursos com novos mestres daoistas, sendo momentos que mobilizam a comunidade 

internamente, e chamam a atenção de novos públicos externamente, conforme obervado em 

campo. Reafirmando, as artes daoistas continuem o principal tipo de conteúdo ofertado aqui, 

tanto da forma de cursos e aulas, como na modalidade de atendimentos. É interessante notar 

que existe, além das técnicas tradicionais daoistas, a opção de atendimento de “Florais de 

Bach”, mais presente em instituições ligadas às terapias holísticas. 

 

 

 

 

 

 



124 
 

3.4.2 – Publicações ligadas à STB e ST-SP 

 

No que concerne às publicações de Cherng
93

, há uma lista relativamente extensa de 

publicações sobre teorias e artes daoistas. Após seu falecimento, sua esposa, Lîla Schwair, foi 

quem liderou e mobilizou a organização das obras de Cherng que ainda não haviam sido 

publicadas, junto a toda uma equipe de discípulas deste mestre daoista.  A partir do final dos 

anos 1990, uma editora viria a ser a principal parceira da STB, a editora Mauad. Tivemos a 

oportunidade saber como foi este encontro entre Cherng e a editora por uma pessoa da 

empresa, a Isabel Mauad (16/12/2014 pessoalmente, e email, 15/01/2015). Segundo ela, eles 

se conheceram na apresentação do livro Encontros com Deus, organizado e idealizado pó 

Valéria Martins, que foi editado por eles. Cherng tinha um capítulo no livro e estava presente 

no evento, sendo apresentado à Isabel. Poucos dias depois a Valéria telefonou a Isabel 

perguntando se havia “interesse em editar o Cherng, que estava procurando nova editora”, já 

que nessa época ele já tinha dois livros lançados pela editora Objetiva e iria mudar de editora. 

Segundo Isabel: “marcamos uma reunião na Editora e ele então levou o Tai Chi Chuan, o 

primeiro livro que fizemos”. Segue a lista de publicações ligadas a STB. 

 

A) Livros de Cherng;  

A1) Publicações em vida, incluindo traduções: 

 

1) Tai Chi Chuan – Alquimia do movimento: 

1.1 ) Rio de Janeiro: Objetiva, 1989. 

1.2 ) Rio de Janeiro: Mauad, 1998. 

 

2) (Tradução) MAA, Ho Yang. Alquimia Taoísta – Diálogos (Rio de Janeiro: Editora 

Numem, 1991). 

 

3) I Ching – A Alquimia dos Números: 

3.1) Rio de Janeiro: Objetiva, 1993. 

3.2) Rio de Janeiro: Mauad, 2001. 

 

4) (Tradução e introdução) LAO TSE. Tao Te Ching, o Livro do Caminho e da Virtude: 
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 Cf. http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/livros-e-publicacoes/. 

http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/livros-e-publicacoes/
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4.1) - São Paulo: Editora Ursa Maior, 1996. 

4.2) - Rio de Janeiro: editora Mauad, 1998 (edição de bolso). 

 

5) (Capítulo de Livro) Wu Jyh Cherng, acupunturista e sacerdote taoísta (depoimento). 

Em: MARTINS, Valéria. Encontros com Deus: 21 personalidades narram sua busca 

espiritual. Rio de Janeiro: Mauad, 1997, pp. 72-84. 

 

6) Iniciação ao Taoísmo, volume 1 (Rio de Janeiro: Mauad, 2000). 

 

A2) Obras póstumas (Cinco livros publicados após seu falecimento em 2004, compilados e 

editados por discípulas/os, e uma tradução para o inglês de um deles): 

 

7) Iniciação ao Taoísmo, volume 2 (Rio de Janeiro: Mauad, 2006). 

 

8) Dào em sua essência (fotografias e coordenação Lîla Schwair. Rio de Janeiro: 

Mauad, 2006). 

 

9) Meditação Taoísta  (Pesquisa, tradução e comentários Wu Jyh Cherng; coautoria 

para esta edição e adaptação dos textos Marcia Coelho de Souza. Rio de Janeiro: Mauad 

X, 2008). (“Este livro inclui, na íntegra, a obra Zuò Wàng Lùn, (Tratado Sobre Sentar e 

Esquecer), escrita no séc. VIII pelo Patriarca Si Ma Cheng Zhen, da Dinastia Táng 

(618-907 d.C.). Tradução diretamente do chinês e comentários do Mestre Wu Jyh 

Cherng”). 

 

10) Yin fú jing: tratado sobre a união oculta (tradução direta do chinês, interpretação e 

comentários Wu Jyh Cherng; co-autoria para transcrição, edição e adaptação dos textos 

Marcia Coelho de Souza. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008). 

 

11) LAO TSE, Tao Te Ching: o livro do caminho e da virtude (Dào Dé jīng). (Tradução 

e comentários Wu Jyh Cherng; coautoria e transcrição, edição e adaptação dos textos 

Marcia Coelho de Souza. Rio de Janeiro: Mauad X, 2011). 

 

12) Daoist meditation: the purification of the heart method of meditation, and 

“Discourse on Sitting and Forgetting (Zuowang Lun”) by Si Ma Cheng Zhen. 
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Translated and with a commentary by Wu Jyh Cherng. English translation by Benjamin 

Adam Kohn. London and Philadelphia: Singing Dragon, 2015.  

 

A3) Outras publicações de Cherng: 

 

13) Teve 29 artigos e entrevistas com Cherng no jornal Tao do taoísmo.  

 

14) 13 matérias e entrevistas em jornais e revistas desde a década de 1980.  

 

15) 7 Entrevistas realizadas em redes de televisão
94

 

 

B) Publicações de Wagner Canalonga
95

, regente da ST-SP  

 

1) (audiolivro) Introdução ao Taoísmo. Universidade Falada, 2007. 

 

2) (audiolivro) bIntrodução ao I Ching. Universidade Falada, 2007. 

 

3) CD de Meditação, encarte da revista Meditação Express nº11, agosto de 2008. 

 

4) (capítulo de livro) Taoísmo – Ritos de passagem e visão pós-morte. Em: Santos, 

Franklin Santana (org). A Arte de Morrer – Visões Plurais – vol 2. São Paulo: Editora 

Comenius, 2009. 

 

5) (capítulo de livro) Entrevistado para o capítulo de Taoísmo, no livro Os Tratamentos 

de Fertilização e as Religiões – o permitido e o proibido, de Arnaldo Schizzi 

Cambiaghi (São Paulo: Editora Lavidapress, 2010). 

 

6) Participação como entrevistado no documentário “QUINTAO”, produzido pelo 

artista plástico Rico Venerito, em maio de 2010. 

 

7) (livro) Cultivando a vida: benefícios da prática regular do Tai Ji Quan e do Qi Gong.  

Rio de Janeiro: Mauad X, 2011. 
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 Cf. http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/sociedade-taoista-na-tv/  
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 Cf. http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/sacerdotes-e-professores/wagner-canalonga/  

http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/sociedade-taoista-na-tv/
http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/sacerdotes-e-professores/wagner-canalonga/
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8) Matérias em revistas e jornais (13):  

Oito (8) artigos no jornal Tao do taoísmo entre (2002 a 2004). 

Nas Ondas do Tao. FOLHA DE São PAulo, Caderno Equilíbrio,  01/08/2002. 

O Tripé do Caldeirão. Jornal Magnus, Ano V, n. 64, maio de 2002. 

Sobre um fio de Seda. Revista Sob o Céu, n. 1, 2005. 

O Caminho é o Vazio. Revista Meditação Express n. 11, março de 2008. 

Portas Abertas para o Tao. Revista Tai Chi Brasil n. 4, março de 2010. 

 

9) Entrevistas em jornais e revistas (16) 

 

10) Participação em programas na televisão (8) 

 

C) Publicações de outros membros em revistas e jornais externos à STB: 

 

Luciana de Carvalho: 

Revista Sexto Sentido, entrevista para o artigo Qi Gong, março de 2009. 

Guia da Semana, entrevista para o artigo Qi Gong, conhece?, abril de 2009. 

Luiz Raposo Almeida: 

FOLHA DE SP, Caderno Turismo, depoimento do Sacerdote Luiz Raposo Almeida 

para o artigo “RÉVEILLON” À CHINESA, janeiro de 2006. 

Lysia Baginski: 

Revista Enjoy, Verão 2010, nº 1, entrevista sobre Feng Shui, setembro de 2009. 

 

D) Publicações institucionais da STB: 

 

1) Jornal Tao do taoísmo (Publicação semestral, contou com 22 edições entre 1999-

2004. Hoje todos os seus textos originais estão transcritos no site oficial
96

). 

 

2) Revista Sob o Céu (Publicação  primavera de 2005, contou apenas com um número). 

 

3) CD “Canções do Ritual de Purificação / 玄門早課演靜科儀 [Xuánmén zǎokè yǎn 

jìng kēyí]”, de 2010.  
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  Cf. http://sociedadetaoista.com.br/blog/taoismo/artigos/  
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3.5 – Resumo das informações do capítulo 

 

Este capítulo tratou descritivamente do desenvolvimento histórico da instituição 

Sociedade Taoísta do Brasil, e sua irmã mais nova, Sociedade Taoísta SP, com foco nas 

ofertas religiosas desse grupo daoista. De forma geral, identificarmos três fases da formação e 

desenvolvimento do grupo. Primeiro, há uma (1) fase informal ou embrionária. Essa primeira 

fase é centrada na trajetória pessoal de um filho de imigrante vindo de Taiwan e buscador 

espiritual, Wu Jyh Cherng e seu interesse no Daoismo, seguindo do seu plano de divulgação 

dessa tradição no Brasil. Em seguida, já com um grupo de seguidores, há a (2) fase de 

estabelecimento formal e expansão. Aqui começa a divulgação explícita e direta de elementos 

daoistas, sobretudo, para brasileiros/as. Além da formalização da STB no Rio de Janeiro, 

houve a criação da segunda sede filial em São Paulo. Nessa segunda fase começam as 

publicações de textos e traduções de Cherng e outras pessoas ligadas à STB, publicações que 

são umas das principais marcas desse grupo de daoistas, já que outros grupos não se 

preocuparam com isso até o momento. Atualmente, há uma (3) fase sob liderança totalmente 

brasileira. Essa nova fase é marcada por reestruturações e novas referências daoistas, bem 

como, pela independência da filial de São Paulo, que se tornou a ST-SP. 

Continuando o legado de Cherng, hoje a STB e a ST-SP são referências no ensino e 

práticas do Daoismo tradicional e iniciático no Brasil, sendo quase os únicos desse tipo 

presentes no mercado religioso nacional. Inicialmente as ofertas tinham como fontes as 

tradições daoistas da Ortodoxia Unitária, especialistas em liturgias e magia, e a Escola Oeste, 

focada na prática de alquimia interior. Cherng, no entanto, divulgava e ensinava, sobretudo, 

artes daoistas, consideradas por ele como porta de entrada para o Daoismo, sendo que estas 

tradições tinham conexões históricas com outras linhagens de mestres daoistas. Ambos os 

grupos que seguem o legado de Cherng continuaram a seu modo essa linha em termos gerais, 

mas com modificações. 

Atualmente, sob a direção de lideranças brasileiras, as duas sedes ganharam contornos 

próprios. No Rio, a STB continuou ensinando, aprendendo e divulgando as mesmas linhagens 

daoistas do seu mestre, expandindo esses conhecimentos, mas por outro lado, mudou o 

modelo de gestão, o que parece ter causado afastamentos e mal-estar na comunidade. 

Diminuiu a oferta de artes daoistas mais populares, e aumentou significativamente a presença 

de rituais e cursos mais explicitamente religiosos. Já em São Paulo, o modelo de organização 

em grande medida continuou próximo ao modelo do fundador. As artes daoista aqui 
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continuaram como a principal oferta e “porta de entrada” ao Daoismo, bem como, as 

publicações continuaram também por parte da nova liderança. No entanto, as novas 

referências buscadas são mestres de tradições daoistas diferentes das propostas por Cherng, e 

novos eventos foram criados, gerando uma dinâmica própria a ST-SP.  
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4 – QUADRO TEÓRICO: transplantação das religiões, religião brasileira e hibridações 

culturais 

 

Após as descrições e sistematizações já expostas, é necessário elucidar ao leitor/a 

sobre as lentes teóricas que usaremos para ler a realidade empírica pesquisada – a STB e a 

ST-SP. Nosso eixo central é a teoria da transplantação das religiões, discussão nascida e 

desenvolvida, sobretudo, por autores da Ciência da Religião. A preocupação implícita dessa 

teoria é tentar compreender sistematicamente as dinâmicas das religiões, mais precisamente 

quando uma tradição se desloca de uma região para outra. Nessa linha de pensamento, 

perguntamos: como ocorre o processo complexo da transplantação de uma religião que quer 

ser divulgada em um novo ambiente? Acreditamos que a dialética entre movimentos de 

divulgação ambígua e revisões conservadoras proposta por seus autores nos dá suporte para 

entender essa questão. 

Buscamos complementos à nossa principal coluna teórica, de forma que possibilitem 

observar outros aspectos do nosso objeto de estudo. Abordamos o que chamamos de religião 

brasileira. Já que buscamos entender o desenvolvimento de uma religião recém-transplantada, 

ou melhor, nas primeiras décadas do movimento de migração e adaptação ao novo ambiente, 

é necessário entender questões como: quais são as demandas específicas da cultura anfitriã? 

Ela determina as escolhas por religião? Ocorre intermisturas entre a tradição divulgada e a 

cultura de recebimento? Como ocorrem essas fusões? De forma que tenhamos alicerces 

teóricos para responder estes questionamentos, incluímos noções básicas sobre hibridações 

culturais. Bem como, acreditamos que essas teorias nos nutrem com mais ferramentas teóricas 

para entender situações e resultados de uma transplantação. 

 

4.1 - Transplantação das religiões 

 

A teoria da transplantação das religiões foi elaborada inicialmente pelo cientista da 

religião Michael Pye (1969). Este autor buscou o aprofundamento de uma das possibilidades 

de estudo do que o cientista da religião Van der Leeuw chamou de dinâmicas da religião, tudo 

isso dentro da dimensão sistemática dos estudos acadêmicos sobre religiões. Acreditamos que 

essa teoria nos fornece chaves para entender o que está em jogo dentro da formação identitária 

de uma religião estrangeira que está em processo de transplantação à outra cultura.  

Alguns pontos sobre a escolha do termo transplantação podem iluminar o que o autor 

procura nos informar. Debatendo com autores clássicos da Ciência da Religião, como Van der 
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Leeuw e Pettazzoni, Pye (idem) afirma que escolheu o termo transplantação visando incluir 

aspectos conscientes e inconscientes. Usou este termo tentando abranger noções de missão, 

propagação, transmissão e suas consequências, como o sincretismo, a ambiguidade cultural, 

reavivamentos e reformas. Também nos deixa um recado: mesmo que transplantação nos 

remeta a um jardineiro consciente que trabalha em seu jardim, deve-se incluir em nossa mente 

a imagem de sementes transplantadas pelo vento ou involuntariamente por insetos (Pye, 1969, 

p. 236). 

Pye (1969) propõe hipóteses teóricas de como acontecem as transplantações das 

religiões. Primeiramente chama atenção para cinco “conjuntos de diferenciação” (idem): A) 

pode ocorrer geograficamente, por migrações, ou cronologicamente, via reformas internas; B) 

Tanto fatores religiosos como não religiosos podem motivar o processo; C) Não ocorrem 

necessariamente de forma sequencial; D) Há várias possibilidades de interação entre 

ambiguidades e tentativas de ortodoxia/ortopraxia; E) Os adeptos podem estar mais 

inconscientes ou mais conscientes do processo, podendo interferir. Foram estruturados 

também três movimentos culturais desse processo: 1) contatos culturais entre a religião 

recém-chegada e a cultura anfitriã; 2) ambiguidade de significações diante das primeiras 

mensagens e práticas; e 3) recuperação/resgate de certos aspectos por uma “ortodoxia” ou 

“ortopraxia”
97

.  

Um aspecto interessante da proposta teórica de Pye (1969) está na sua visão dialética 

em relação ao processo de transplantação. Para ele, há uma relação complexa entre tradição e 

sua interpretação, entre o que é ofertado como próprio daquela religião, e o que a cultura 

anfitriã pode encontrar e resignificar. Destarte, há movimentos dialéticos entre ambiguidade 

dos elementos após os contatos culturais e expressões de ortodoxia/ortopraxia. Acreditamos 

que esse movimento dialético entre a geração de ambiguidades durante a divulgação e a 

tentativa ortodoxa de recuperação de elementos “mal interpretados”, conforme observado por 

Pye (1969), pode ajudar a revelar a construção do ideal de grupo e de praticante em um 

movimento religioso.   

Anos mais tarde outro cientista da religião, Martin Baumann (1994), propôs uma 

expansão do modelo da transplantação religiosa, mais especificamente da transplantação 

geográfica de alguma tradição. Propôs cinco movimentos de uma transplantação religiosa, 

aumentando duas fases em relação ao modelo anterior (Pye, 1969), mas manteve a noção de 
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 Como indica Hock (2010, p. 18 e 98), há algumas tradições que prevalece a necessidade de seguir certos 

ensinamentos vistos como centrais, “puros” ou originais, por parte de uma parcela de pessoas consideradas 

“ortodoxas”. Outras, no entanto, apresentam movimentos em que formas avaliadas como corretas em ações 

rituais apresentam um valor superestimado dentro da tradição, sendo uma ortopraxia. 
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que são modos processuais em que uma religião estrangeira pode interagir com a cultura 

anfitriã. Isso, sem necessariamente ser linear ou cronológico. 

Os cinco modos são: 1) contato cultural – diretos ou indiretos; 2) confrontação e 

conflito – buscam-se singularidades e diferenciações atrativas para a cultura local, tendo em 

vista o grau de tolerância no acolhimento; 3) ambiguidade e adaptação – momento de 

formulações de ambiguidades inevitáveis dos significados para a nova cultura local; 4) 

recuperação ou reorientação – tentativa de retorno às origens, análise crítica das 

ambiguidades, possibilidade de busca por “pureza original”; e 5) desenvolvimento 

independente e inovador – ocorre quando começam a surgir novos elementos decorrentes do 

encontro cultural, muitas vezes vista como heterodoxa por outros grupos da mesma religião. 

Ressaltamos que se trata de um processo dinâmico. Dentro desse processo ativo, este 

autor argumenta que tradições mais flexíveis irão incentivar ambiguidades para ser aceitas 

pela cultura de acolhimento, podendo construir inovações religiosas como resultado da 

transplantação. Nesse sentido, nossa interpretação dessa teoria é de que quanto mais flexível, 

mais estratégias de divulgação serão usadas. Quanto menos flexível doutrinária, ritual e 

socialmente, mais se tentará preservar alguma ortodoxia e/ou ortopraxia da religião 

transplantada.  

Baumann (1994) identificou sete possíveis estratégias de adaptação de uma tradição 

religiosa a uma cultura que a recebe: 1) tradução de conceitos, textos ou ritos, inclusive como 

recuperação; 2) redução ou recorte de elementos julgados mais apropriados ou essenciais a 

serem divulgados; 3) reinterpretação de elementos clássicos em termos mais próximos para a 

nova cultura; 4) tolerância com outras tradições já existentes, ainda que contradigam sua 

mensagem principal; 5) assimilação ou seleção cultural, enquanto concessões ao novo 

ambiente; 6) absorção, que se aproxima de processos também chamados de sincretismo ou 

hibridismo; e 7) aculturação, quando a cultura anfitriã influencia de forma marcante a religião 

transplantada através das diversas concessões a essa mesma cultura, gerando novos elementos 

na religião. 

Rafael Shoji (2004a), cientista da religião, propôs refinamentos teóricos que nos 

interessam aqui. Sobre essa dialética entre adaptação e busca pelo tradicional, ele viu uma 

dialética entre uma harmonização local e uma legitimação estrangeira
98

. Membros de uma 

tradição estrangeira veem suas “culturas mães” com um capital simbólico privilegiado. Para 

dar um exemplo, na falta de referências mais ortodoxas ou ortopráticas ligadas à fonte da 
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  Shoji (2004) estava pensando no caso das transplantações do Budismo, especialmente no Brasil, mas indicou 

a possibilidade de aplicação mais abrangente do seu modelo. 
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religião transplantada, membros locais que façam viagens aos locais consagrados ou tenham 

contato com mestres tradicionais terão um capital simbólico avantajado em sua comunidade 

aonde a religião em questão chegou, se tornando os porta-vozes “oficiais”. Por outro lado, 

divulgadores e participantes nativos do novo ambiente buscam diminuir possíveis conflitos, 

de forma que possam seguir a nova religião de forma harmônica. Ou seja, sem ter de sofrer 

prejuízos na sua sociedade devido à interação com a prática ou ensinamento estrangeiro. 

Outro ponto relevante do trabalho de Shoji (2004a) são as possibilidades a mais que 

foram pensadas em relação às estratégias de adaptação. Destacamos duas, que estão ligadas ao 

aspecto da harmonização local, a instrumentalização e relativização. Ambos são processos de 

nativização, ou seja, de uma “leitura” cada vez mais local de uma cultura estrangeira, 

tornando o estrangeiro cada vez mais natural à cultura de recebimento. A instrumentalização 

seria o uso pragmático de elementos da religião alienígena de forma que não cause conflitos 

culturais na sociedade de recebimento. Exemplo pode ser o uso de autodenominações como 

“filosofia” para religiões asiáticas, pois assim pode-se ler e ouvir palestras sob a religião 

estrangeira sem um compromisso institucional, com uma ligação intelectual, e ausentando 

conflitos com outras tradições religiosas locais. A relativização se versa sobre um aumento 

forte de ambiguidade, assim como no tipo anterior, mas dessa vez tratando da tradição 

transplantada vista como uma essência universal – um termo comum é "filosofia perene". 

Essa estratégia propicia a tradição, e quem dela participa, escapar de conflitos diretos com a 

tradição predominante ou questões étnicas. 

Tendo em vista os modos processuais de uma transplantação, vamos agora levantar 

complementos à teoria das fases do processo. Pereira (2001), a partir de outras leituras, chama 

atenção para alguns pontos pouco trabalhados no modelo de Baumann (1994). Talvez o ponto 

fraco dessa teoria seja o esquecimento dos momentos históricos anteriores da religião recém-

chegada. Por isso, devemos tentar preencher essa lacuna com informações prévias sobre a 

tradição transplantada a partir do seu ponto cultural de partida. O próprio Pye (2011a), anos 

mais tarde, vai salientar a mesma questão. Este é um dos motivos para a existência do capítulo 

um da presente dissertação.  

Mais importante, fatores externos, independentes dos desejos do grupo transplantado, 

podem incentivar ou gerar obstáculos tanto nas ofertas religiosas, quanto pela demanda de seu 

público em potencial (ver ponto “B” de Pye, 1969). Pereira (2001) aponta, sobretudo, para os 

seguintes fatores externos que podem influenciar mais diretamente uma transplantação 

religiosa: 1) Avanço tecnológico e seus usos – transportes e comunicações mais rápidas, 

principalmente; 2) Influência recente de movimentos contraculturais e da sua face 
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religiosa/espiritual, a Nova Era; 3) Contexto sociopolítico de recepção – o regime político das 

sociedades de origem e de recebimento, e, acrescento, fatores como o orientalismo. Os pontos 

1 e 2 já foram observados em nosso capítulo dois. 

Sobre a questão do contexto de recepção uma importante questão deve ser trazida à 

tona. É importante ter em mente que trocas culturais sempre existiram entre grupos humanos, 

sobretudo no continente euro-afro-asiático (Dussel, 2005), mesmo que ocorressem com 

menos frequência e mais dificuldades. Contudo, como já denunciado por Edward Said (1990), 

desde o século XVIII foi reforçado que existe uma suposta divisão deste continente entre 

“ocidente” e “oriente”, visão posteriormente expandida à todo o mundo pelos agentes do 

colonialismo na forma de uma geografia imaginária. Esse fenômeno, chamado de 

orientalismo, seria um dos resultados da modernidade/colonialidade, já que gerou uma 

diferença colonial (Mignolo, 2013), ou seja, uma classificação hierarquizada do mundo por 

parte dos agentes do colonialismo onde há inferiores e superiores, civilizados e não 

civilizados sob uma ótica eurocêntrica. 

Este ponto é muito importante para nossa compreensão do processo de transplantação 

das religiões, sobretudo de religiões asiáticas para fora da Ásia. Tais religiões são vistas 

comumente como “orientais”. Este adjetivo pode ter caráter neutro ou não idológico, mas, 

muito frequentemente algo que venha do suposto “oriente” é marcado por uma visão 

orientalista. Para Said (1990, p. 14-15) pode haver três sentidos para este termo: 1) Produção, 

área ou pesquisador/a acadêmico que pesquise o “oriente”; 2) Ontológico/Estilo de 

pensamento: distinção básica entre Oriente/Ocidente, inerente à realidade, um dado, sendo 

uma visão mais implícita de oriente; 3) Ideias e instituições colonizadoras europeias e 

estadunidenses feitas para representar e dominar o “oriente”. Assim, o “oriente” é “ensinado, 

pesquisado, administrado e pronunciado em certos modos discretos” (idem, p. 209), 

influenciado, sobretudo, pela visão colonialista europeia do séc. XIX sobre uma série de 

povos e regiões chamados de “orientais” generalizadamente. 

Sintetizando críticos de Said que, ao mesmo tempo, notaram a força e aplicabilidade 

das suas hipóteses, Scherer (2001, p. 160) propõe ver o orientalismo como uma relação 

dialética, e não como simples dominação. Saindo do paradigma de opressor/oprimido, este 

autor mostra que o orientalismo ocorre numa relação dinâmica entre europeus e americanos, e 

populações asiáticas. Ou seja, não são somente os agentes do colonialismo moderno que são 

atores sociais na orientalização de culturas asiáticas: os próprios asiáticos são atores sociais 

ativos que reagem à posição orientalista dos colonizadores estrangeiros. Suas reações podem 

ser tanto de rejeição, quanto de uso do discurso orientalista.  
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A cientista da religião Ellen Goldberg (1999) aplicou a tese saidiana sobre o 

orientalismo no modelo teórico de transplantação das religiões. Em síntese, esta autora chama 

atenção para as estruturas orientalistas já existentes na América do Norte antes da chegada 

física do Budismo, sobretudo por meio de literatura e traduções feitas por não asiáticos. 

Acreditamos que essa percepção pode ser abrangida para qualquer país que tem forte 

influência histórica e cultural europeia, como o Brasil, e países que receberam religiões 

asiáticas mais recentemente (últimos dois séculos). Vamos apontar, agora, algumas questões 

que julgamos aplicáveis mais generalizadamente, ainda que tenham sido levantadas por 

Goldberg (1999) a partir do Budismo transplantado à América do Norte.  

De forma geral, é preciso atentar-se à representação/imaginário social da religião 

transplantada pela cultura de recebimento antes da chegada física dessa mesma religião
99

. 

Outros pontos específicos são: A) é preciso prestar atenção às ofertas literárias escritas e 

traduzidas por pessoas da cultura anfitriã – que não sejam da cultura e religião recém-chegada 

– e também dos seus primeiros divulgadores; B) no que concerne às estratégias de adaptação, 

devemos voltar atenção para como a nova religião asiática utiliza da sua representação, 

possivelmente orientalista, por parte da cultura em que foi recebida; C) atentemos para como 

são usados os elementos modernos e seculares/leigos pela religião transplantada, como forma 

de inserção na nova cultura. Normalmente, elementos seculares mais populares serão usados 

caso apresentem proximidades com a cosmovisão e práticas da nova religião; D) em relação a 

novas contribuições locais para inovações da religião transplantada, nossas leituras indicam 

que nas fases de contato cultural e confronto, terminologias da religião dominante do novo 

ambiente serão usadas. Este último ponto foi notado no Daoismo estadunidense (Siegler, 

2010). 

Na mesma direção de Goldberg, a cientista da religião Pauline Kollontai (2007) 

traçou, a partir da leitura de Knott e de Pye, fatores importantes para entender o processo de 

transplantação de uma religião. Assim como Pye, ela vê o processo de transplantação das 

religiões de forma dialética, mas utilizando termos próprios: construção, desconstrução e 

reconstrução de crenças, práticas e identidades religiosas. Essa dinâmica resultante da 

migração tem cinco fatores principais que ajudam a identificar novas formas de 

comportamento, organização, experiência, e autoentendimento religioso, ou seja, mudanças 

cultural-religiosas.  

                                                           
99

 Sobre essa questão, é interessante olhar o quadro criado no subtópico 2.4.  
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Para Kollontai (2007) devem ser analisados: 1) a tradição de origem (estrangeira), e 

sua natureza pré-migração (plural, étnica ou unificada), bem como, questões de gênero e 

sexualidade que constitui a tradição; 2) tradições (da cultura) de recebimento, sobretudo sua 

cosmovisão e a representação local sobre que é religião/religiões, 3) natureza do processo 

migratório, como os migrantes chegaram e em que contexto; 4) natureza do grupo migrante, 

atentando para a diversidade entre os migrantes, e o nível de formação (já que é fator para 

uma melhor adaptação); 5) natureza da reação dos anfitriões, incluindo possíveis atitudes 

sociais mais gerais como racismo, tendência a assimilação, integração ou ecumenismo 

(hibridismo). 

As últimas autoras deram forte importância para as representações coletivas e 

situações mais gerais da cultura da religião imigrante e da cultura de recebimento. O cientista 

da religião Michel Clasquin (1999) pontua informações interessantes quanto ao fator 

divulgação, ou mais precisamente, sobre atores sociais missionários. Muitas vezes uma 

transplantação é fruto de uma ação “missionária”, usado o termo em seu sentido etimológico 

de cumprir uma missão ou divulgar uma mensagem – e não em termos de teologia cristã. 

Existem níveis de aprofundamento ou sucesso do missionário, entre contato inicial, 

penetração cultural, e dominância (ou seja, novos adeptos e/ou respeitabilidade no novo 

ambiente). A penetração depende bastante de como os modos processuais da transplantação 

vão acumulando informações e experiências da nova religião na cultura de recebimento, de 

forma que cada fase tem um legado para as próximas, e isso é usado pelos divulgadores/as. 

Para que a missão seja realizada, alguns fatores são determinantes, como diferenças de 

língua e cultura, posições intelectuais e políticas, e atitudes frente outras tradições. Assim, 

negociações, adequações e superação dos obstáculos iniciais alteram as reações locais frente à 

missão da religião estrangeira. Posturas diante de outras religiões é um fator chave para 

entender como a construção da autoidentificação dos novos aderentes e do grupo 

transplantado, já que a autorepresentação ou identidade é gerada justamente nos contrastes e 

comparações com os outros. E a questão pode ser voltada também ao nível macro e 

mesossocial da relação histórica da tradição transplantada em relação à própria difusão. Ou 

seja: entender como e em que sentido é vista a questão da divulgação das ideias e práticas pela 

própria tradição em seu período inicial e ao longo de seu desenvolvimento. 

Observamos alguns pontos comuns aos trabalhos que abordam o tema transplantação 

religiosa. Primeiramente, de forma geral autores tratam deste conceito basicamente como o 

processo complexo de deslocamento geográfico de uma religião.  Podemos identificar um 

objetivo mais geral, que seria compreender os processos cultural-religiosos movidos pela 
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dialética da ambiguidade/recuperação, derivados da deslocação cultural-geográfica da 

religião estudada. Para tanto, ferramentas teóricas foram criadas para entender a 

complexidade do processo, como as estratégias de adaptação ou o processo de nativização. 

Buscaram formular fases ou modos processuais para como ocorre a transplantação. De forma 

geral cinco modos processuais são mais aceitos (contato, confrontação, ambiguidade, 

recuperação, e inovação), mas vários autores/as mostram a importância de desenvolvimentos 

históricos pré-transplantação da própria religião e da cultura de recebimento, e os aspectos 

externos que influenciam muito o processo, como a política. O uso das críticas ao 

orientalismo mostra também que a cultura de recebimento tem, provavelmente, pré-

concepções da tradição religiosa recém-chegada, e essas representações influenciam todo o 

processo e os atores sociais.  

 

4.2 – Cultura e religião brasileira: sobre demandas religiosas locais 

 

Processos culturais não são apenas descrições teóricas, elas ocorrem em meio a atores 

sociais, povos e culturas. Percebemos, que, para compreender adequadamente o processo de 

transplantação do Daoismo ao Brasil – ou de qualquer outra religião – e seu recebimento, é 

necessário entender sobre seu porto de chegada. Entender sobre formação social e 

configuração do mercado religioso da cultura anfitriã nos abre portas para o entendimento das 

condições de chegada da oferta religiosa, e sobre a recepção dos nativos à tradição 

estrangeira.  

Antes de abordar o tema religião brasileira, é preciso apontar brevemente para o que 

entendemos por cultura brasileira. Em primeiro lugar, falar de cultura brasileira só é possível 

tendo em mente que se trata de um complexo cultural fluido e poroso, sempre aberto a novos 

elementos (Vannucchi, 2011). Mesmo havendo alguma unidade básica – no mínimo política – 

chamada Brasil, a realidade deste país é múltipla de culturas, ainda que haja tendências 

culturais brasileiras. Uma série de autores que buscaram interpretar a cultura brasileira, entre 

eles, nos influenciam direta e indiretamente Gilberto Freyre, Sergio de Holanda, Darcy 

Ribeiro e Roberto DaMatta.  

Podemos ver o Brasil como sendo um complexo cultural formado a partir de processos 

de encontros e interações culturais nunca antes ocorrido no mundo. Assim, os brasileiros/as se 

caracterizam como povos novos (Ribeiro, 2006) pelas suas formações histórico-culturais 

geradas pelos encontros entre comunidades ameríndias, africanas e europeus ibéricos. A 

hibridação entre povos nativos, europeus ibéricos, e africanos (sobretudo Bantu) fez parte de 
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um processo de mais de quatro séculos no Brasil, sendo a primeira matriz de confluências e 

que mais marca o Brasil. Mas é importante atentar para a sobreposição cultural da cristandade 

ibérica sobre os povos indígenas e africanos na formação do Brasil, criando valores 

eurocêntricos e cristianocêntricos normativos na formação do país. 

De forma geral, esses povos novos tem o desafio de reinventar o significado de estar 

no mundo, pois são novidades étnicas no mundo. Em sua interpretação do Brasil, Ribeiro 

(2006) produz a noção de ninguendade. Em poucas palavras, a formação étnica do povo novo 

brasileiro dependeu da rejeição das suas matrizes, seja pelo próprio povo novo ou pelas suas 

ascendências europeia, ameríndia ou africana. Isso forçou a criação da autorepresentação do 

povo brasileiro. Tal processo de desgarramento étnico é marcado pela ambiguidade: o 

brasileiro é nascido quando se percebe como um Outro, ainda que tenha múltipla 

descendência. É e não é, ao mesmo tempo (Alencar, 2012, p. 1). Essa nova etnia tem caráter 

inclusivo, sendo que envolve e acolhe novas culturas frequentemente. 

Sanchis (1995) percebe essa questão. Segundo ele, a formação do país foi sincrética, 

mas de um sincretismo que ocorria junto a um processo de desenraizamento cultural das suas 

matrizes. O catolicismo lusitano, longe do seu ambiente cultural e natural já não seguia o 

ritmo naturalizado na cultura portuguesa, pois estava geograficamente, climaticamente e 

culturalmente distante da sua matriz; os nativos desenraizavam-se, muitas vezes das suas 

tradições; os africanos foram também forçados a viverem longe do seu ambiente e até das 

suas famílias.  

Citando Roger Bastide, Sanchis (1995) explora esse fato apontando para um 

movimento que fugia a coesões no momento inicial da formação nacional, de natureza 

centrífuga e descentralizada. Através de Sergio de Holanda, alude ao fato da psique 

tipicamente brasileira ser caracterizada não por uma coesão ou disciplina, mas por livres 

associações e assimilações no que estiver disponível. Tudo isso geraria uma identidade 

cultural e religiosa porosa, marcada pela sua constante relativização e aceitação. Contudo, 

Sanchis (1995, p. 9) aponta tendências recentes de formações identitárias que rompem com 

este padrão. Seriam, então, grupos que buscam identidades unitárias e bem definidas: 

“pentecostais, correntes dentro do candomblé, movimento negro, espiritismo, mais unitário 

que a umbanda, são manifestações – com seus paralelos no campo da política e das 

burocracias estatais”.  

Uma vez fabricados sob um processo árduo de desenraizamento e tentativa – nunca 

satisfatória – de autorepresentação, surgem dois processos como resultados: 1) tendência há 

uma hibridação centrífuga continuamente em expansão, e 2) busca por raízes que forneçam 
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sentido à vida, sobretudo, via pertencimento sociocultural. Há, então, uma ambiguidade 

inerente o ethos cultural brasileiro (Alencar, 2012). Algumas leituras estruturais de DaMatta 

(1983; 1986) sobre a cultura brasileira apontam nessa direção. Ele vê, no Brasil, relações 

baseadas em pares opostos que interagem de forma dialética: casa/rua; alimento/comida; 

mulher da rua/mulher de casa; malandro/caxias; ordem/malandragem; lei/pessoa; ritual 

festivo/ritual litúrgico; trabalho/feriado. Dessa forma, a vivência e estruturação imaginária 

cotidiana entre os dois polos resultaria em uma dialética que se resolve, se harmoniza através 

de uma atividade relacional que liga e descobre pontos comuns.  

Essa mistura por uma lógica relacional, ele ensina, acontece através de 

hierarquizações. Apesar de híbridos com muitas matrizes, há relações de poder onde certo 

elemento tende a ser valorizado de modo mais positivo socialmente, e outro de modo 

negativo. De um lado, os brasileiros/as tem a tendência de sintetizar elementos culturais 

distintos com certa horizontalidade e até humanidade; por outro lado, há hierarquização 

cultural, sobretudo de pessoas e raízes culturais, verticalizando através da estruturação de 

níveis culturais. Resumindo, entendemos que a cultura brasileira tende a um hibridismo como 

modelo de atitude cultural regido por uma lógica relacional e centrífugo, contudo, há uma 

hierarquização dos componentes culturais que cria distinções socioculturais. 

Para além da cultura brasileira em geral, nos interessa entender sobre como brasileiros 

vivem a dimensão religiosa. Assim, buscamos responder: é possível observar uma religião 

brasileira, no singular? Em que sentido essa religião iria influenciar a trajetória e demanda dos 

brasileiros/as? Há impacto dela para as religiões institucionalizadas? Visando contemplar tais 

questões nos baseamos em DaMatta (1983, 1986), Droogers (1987) e, principalmente, 

Bittencourt Filho (2001). Aqui apresentamos uma visão de religião e religiões no Brasil que é 

essencialmente socioantropológica. 

Apropriamos aqui da noção de Bittencourt Filho (2001) do que ele chamou de Matriz 

Religiosa Brasileira (MRB), provavelmente inspirada em Carvalho (1994, p. 71). Para 

Bittencourt Filho (2001) a expressão MRB tenta expressar a interação de diversos elementos 

religiosos formados ao longo dos séculos no Brasil, de forma que surgiu uma mentalidade e 

atitude comum aos brasileiros/as, sendo uma dimensão cultural consciente e também 

inconsciente deste povo.   

Podemos apresentar sistematicamente a MRB, a partir da nossa interpretação de 

Bittencourt Filho (2001), da seguinte forma: 1) Catolicismo ibérico somado à magia europeia; 

2) tradições religiosas ameríndias; 3) tradições religiosas africanas; E, a partir do século XIX: 

4) Esoterismo europeu, especialmente Espiritismo; e 5) traços de Catolicismo romanizado. 
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Estes cinco elementos não um quadro fechado, mas as bases dos quais a percepção religiosa 

brasileira é formada desde suas raízes. A MRB é marcada por um forte pragmatismo que 

valoriza muito mais a prática do que doutrinas, sobretudo as de cunho oficial. O uso dos 

vários elementos da MRB, nesse sentido, são movidos muito mais para a pergunta “pra que 

serve?”, pouco importando origens e eventuais contradições das visões de mundo (idem, p. 

57), caracterizando um  hibridismo centrífugo (ver próximo tópico). 

Há elementos básicos que compõe a MRB. 1) Experiências fortes e diretas com 

realidades e seres metaempíricos tem vantagem sobre discursos de sacerdotes, principalmente 

experiências extáticas (transes). 2) Crenças e práticas mágicas explícitas ou implícitas são 

presentes há muitos séculos no imaginário brasileiro, em especial, há uma representação de 

validade na eficácia da magia de origem africana. Por consequência, existe a 3) tendência de 

tratamento utilitarista para lhe dar com bens e serviços religiosos. Estes elementos são, na 

verdade, certas disposições religiosas e formas de condutas devocionais em que a MRB 

favorece e valoriza hegemonicamente. Assim, a MRB integra culturalmente brasileiros/as 

através de uma coesão simbólica. Ela facilita uma identificação dos – e com – elementos 

religiosos compartilhados de forma abrangente, sendo uma espécie de língua geral religiosa. 

Defendemos que existe também uma religião brasileira gerada pela MRB: um sistema 

aberto de pressupostos metaempíricos e práticas ritualizadas, sem constituir algum grupo 

social específico dentro da sociedade brasileira. Mesmo não tendo expressão concreta em um 

grupo, ela acaba influenciando todos, já que seria a formatação cultural religiosa singular e 

tendencial aos brasileiros/as. Isso se aproxima muito mais conceitualmente da “religião”, em 

geral, uma abstração teórica que tenta exprimir uma realidade, do que de uma religião 

particular – singular de religiões. 

A partir de uma síntese das interpretações de Droogers (1987) e DaMatta (1986, p. 

109-118) sobre singularidade da visão religiosa geral dos brasileiros, tecemos agora algumas 

ideias seminais para entender a religião brasileira. Observamos a existência uma maneira 

particular brasileira de relacionar-se com as divindades e realidades metaempíricas que supõe 

existir. Brasileiros/as dividem espaços de modo relacional, casa/rua, mas também temos outro 

“espaço” referencial: o outro mundo, onde todos irão habitar pós-morte, e é a morada de todo 

tipo de ser metaempírico proveniente das tradições aqui. O que mais marca a suposição deste 

espaço é a relação de troca que é estabelecida para com ele, caracterizada por 1) associação da 

forma da mensagem ao conteúdo; 2) frequentemente envolve trocas materiais, quanto mais ou 

maior, melhor; 3) há métodos (ex.: rezas) mais fortes que outros, conforme uma “lógica de 

gradação dominante” – ou seja, uma reza é mais forte que outra, que é mais forte que esta... 
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Segundo essa lógica gradativa, assim como há hierarquias na vida cotidiana, existem 

hierarquias no outro mundo, e vice-versa. Por um lado, todos/as pedem auxilio a protetores 

espirituais e são ajudados como iguais; por outro lado, há verticalizações que classificam 

simbolicamente pedidos mais fortes e ligações mais diretas com o outro mundo, assim como 

classificam o próprio outro mundo. Vemos que o que há de denominador comum da 

religiosidade brasileira é a relação de intimidade e pragmatismo com seres do outro mundo. 

Incluímos nesse denominador comum a liberdade para hibridação no trato com o outro 

mundo, vontade de misturar gerada pela própria ambiguidade brasileira, que, na dúvida, 

aglutina o que lhe for interessante e útil num domínio que é difícil de lhe ser roubado 

injustamente: sua visão de mundo. 

Tendo percebido justamente esses constituintes que expressam algumas características 

homogêneas na forma de ser religioso pelos brasileiros/as, Bittencourt Filho (2001) aborda o 

que chamou de Religiosidade Matricial (RM) brasileira. Sustentamos, em acordo com este 

pesquisador, que a acomodação dos elementos simbólicos fornecidos pela MRB gerou uma 

religiosidade própria brasileira que ele chama de Religiosidade Matricial (RM). Uma das 

veredas que o hibridismo brasileiro fez surgir foi a criação de um pano de fundo religioso que 

está além de alguma instituição. Ele se apresenta como certo capital simbólico do qual parte 

majoritária dos brasileiros nutre uma forte significação, ainda que de forma negativa.  

A RM estaria ligada a uma atitude religiosa específica dos atores sociais brasileiros/as. 

Um dos aspectos mais marcantes dessa atitude é a coexistência em um só ator social de 

concepções religiosas e pensamentos por vezes contraditórios. Entendendo por religiosidade 

o domínio religioso não institucionalizado vivido por quem a pratica, a RM é um sistema de 

crenças e práticas que ultrapassa fronteiras confessionais e referenciais para os brasileiros/as 

de todas as camadas sociais. Basta certo conteúdo simbólico aparecer, apesar de qualquer 

formato, que os significados aparecem. A forma, o discurso, torna-se assim secundários, 

sendo vistos como mero marketing. Para a RM, a forma se adapta, mas o conteúdo se repete e 

justifica a forma. 

Mas podemos perguntar que conteúdo é esse que sempre se repete. É notável como no 

Brasil, alguns praticam, mas 1) todos acreditam em contatos e transes mágicos. A RM ratifica 

o êxtase religioso, e 2) tem certo desprezo pelo discurso elaborado dos especialistas 

(sacerdotes e/ou teólogos), já que a experiência pessoal intensa apresenta-se mais íntima do 

que ensinamentos oficiais. Importante para a RM são também os testemunhos e cânticos. 3) 

Testemunho são ratificações da fé, é a forma de partilhar vivências, criando e inspirando 

vínculos sociais e com o outro mundo. 4) Cânticos remetem a possíveis participações em 
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efervescências coletivas, principalmente se são realizados com coreografias e certos gestos. 

Da mesma forma, a RM busca respostas localizadas a problemas locais, resolvidos 

normalmente com práticas mágicas, nutrindo relações de clientela e pouco compromisso, 

buscando “interferências pontuais” e eficazes. 

Diante do que foi dito sobre a cultura brasileira e a religião brasileira, temos algumas 

inferências relevantes sobre a demanda religiosa brasileira e sobre a interferência dela no 

“sucesso” ou não de uma oferta religiosa. Em primeiro lugar, a MRB é imprescindível ao 

mercado religioso, sendo que o sucesso de um empreendimento religioso no Brasil depende 

do alinhamento com a religião brasileira e/ou suas matrizes. Isso significa que se deve ter 

discurso e práticas condizentes com as demandas pessoais das maiorias a cada momento 

histórico. Caso as novas ofertas religiosas tenham ligação com práticas místicas, mágicas e 

extáticas associadas à RM há mais chance de adesão de brasileiros/as.  

Como já foi dito, a cultura brasileira tende a empréstimos culturais e aglomeração de 

conteúdos, sejam práticas ou ideias, buscando somar e unir. Assim, para brasileiros/as, a 

vivência de propostas religiosas tem a tendência de ocorrer por pragmatismo. Nesse 

pragmatismo ideias religiosas são relativizadas, mas o ato de praticar algo que lhe possa 

proporcionar sentimentos, descobertas, ou sensações significativas do ponto de vista do ator 

social, são potencialmente mais atrativos. 

Entretanto, essas tendências gerais e convergentes não impedem a criação de 

diversidades, e nem mesmo de conflitos religiosos ou intolerâncias. Pois, ao lado desses 

elementos convergentes existem também fortes discrepâncias no mercado religioso brasileiro, 

sobretudo desde o final do século XX. Sanchis (1997, p. 41) chama a atenção para duas 

dialéticas do campo religioso brasileiro atual: 1) Apesar da diversidade institucional, há certa 

homogeneidade de demandas; por outro lado, 2) crescem tentativas de criação de 

autorrepresentações religiosas exclusivistas e definidas, ainda que baseada na mesma matriz. 

Vejamos algumas tendências que, mesmo que reforce a MRB e a RM, estão alterando 

significativamente o cenário religioso nacional. 

Atualmente assiste-se um forte trânsito religioso, sobremaneira para 

Neopentecostalismos. Talvez seja a primeira vez que outra empresa religiosa fora a ICAR tem 

sucesso em obter adesões pessoais admitidas publicamente, rompendo com a duplicidade 

ambivalente da pertença religiosa brasileira, no nível popular. Neopentecostais brasileiros, 

desde a década de 1970, conseguiram romper com a lógica do discurso de aceitação do 

hibridismo religioso, batendo de frente com a oferta dominante (Mariano, 2011). Assim, abriu 



143 
 

caminhos para posicionamentos públicos que favorecem a opção religiosa pessoal e esfolam a 

normatividade de ser cristão católico no Brasil. 

Abarcando classes economicamente mais prosperas e apresentado outras ofertas 

religiosas, há o que considero como forte impacto da religião e espiritualidade Nova Era no 

Brasil. Trata-se de um movimento cultural e de uma tendência de atitudes frente conteúdos 

religiosos, cujo um dos objetivos é minar o Cristianismo oficial, e procurar formas 

alternativas de vivência religiosa. A Nova Era traz duas inovações importantes a configuração 

religiosa brasileira: 1) a articulação com elementos não religiosos (seculares/laicos) e 

religiosos, que chama a atenção social e atrai novos públicos; e 2) a relação centrada no self 

(“eu superior”) do individuo com as muitas ofertas religiosas, reforçando a ênfase na busca 

pessoal, e assim, desfavorecendo pertencimentos.  

Tendo em mente os impactos do Neopentecostalismo e da Nova Era, refletimos sobre 

recente valorização positiva da escolha pessoal no que concerne à opção da própria trajetória 

religiosa. Começa a ter no Brasil uma valorização do rompimento com a tradição religiosa 

predominante, a Católica. Esse corte pode vir com visões de desvalorização de compromissos 

com linhagens religiosas, ou tendência a um pertencimento religioso exclusivista, 

pejorativizando hibridações pragmáticas em seu discurso – ainda que o pratique em seu 

cotidiano. Nota-se, ainda, que possíveis aderentes darão preferência para onde há participação 

direta na produção dos bens simbólicos, ou seja, forte presença (vez e voz) de leigos. 

Sobre religiões asiáticas, como o Daoismo, seus números de aderentes continuam 

estatisticamente baixos no Brasil. Isso ocorre provavelmente pelo pouco aproveitamento que 

o ator social pode ter do seu capital simbólico diante de uma possível conversão, dificultando 

o processo (Usarski, 2014; Valle, 2002). Por outro lado, suas perspectivas de bases distintas 

das outras matrizes culturais brasileiras podem oferecer potencialmente algum grau de atração 

por buscadores espirituais (Hervieu-Léger, 2008) insatisfeitos com a religião predominante. 

O cenário deste estudo, a metrópole de São Paulo capital, pode ser vista como palco 

privilegiado para observar a dialética entre a homogeneidade da MRB e da religião brasileira, 

e a heterogeneização própria da valorização da escolha pessoal explícita e crescimento de 

ofertas religiosas cada vez mais diversas. Concordamos com a perspectiva singular de Bizerril 

(2007, p. 42), que reconheceu o impacto e influência da Nova Era combinado com o 

hibridismo da MRB na cultura urbana do Brasil contemporâneo. Para este autor, a MRB se 

funde em vários níveis com as ideias e práticas de tendência novaerista nas regiões mais 

cosmopolitas brasileiras.  
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Tanto o Rio de Janeiro, como São Paulo, cidades onde nasceram a Sociedade Taoísta 

do Brasil, apresentam fortemente as características apontadas acima. Nesse sentido, os atores 

sociais encontram essa instituição religiosa numa trajetória de escolha e/ou busca por 

experiências pessoais, diante de uma riqueza impressionante de outras possibilidades 

religiosas. Além disso, o habitante metropolitano
100

 realiza tais vivências através do modo de 

ser urbano da metrópole paulistana e carioca: fortes interações com a globalização, ausência 

de tempo livre, hibridações constantes, ritmo de trabalho forte. 

 

4.3 – Hibridações culturais 

 

Em termos macro, meso e micro social, metrópoles brasileiras são conhecidas pelo 

hibridismo cultural, além do clássico sincretismo brasileiro. Assim, sendo este o ambiente 

cultural do nosso estudo, se faz necessário elucidar o sentido de hibridação em nosso trabalho, 

servindo de ponte à teoria da transplantação e da religião brasileira. 

Para o antropólogo Néstor Canclini (2006, p. XIX), podemos entender hibridação 

como “processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de 

forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas”. Os encontros 

culturais influenciam todos que neles participam. Destarte, surgem múltiplos resultados 

desses contatos entre povos. Assim como este autor, optamos por hibridismo no lugar de 

outros termos, como sincretismo, mestiçagem, bricolagem, etc. Acreditamos que hibridação 

alude a grande parte destes termos, e tem a vantagem de não carregar certa conotação 

negativa, como, por exemplo, o termo sincretismo carrega. Importante ter em mente que 

hibridações acontecem tanto de forma inconsciente por encontros culturais, quanto por 

escolhas – muitas vezes individuais – durante uma trajetória de vida. 

Uma questão interessante da teoria da hibridação em Canclini (2006) é que, em seu 

ponto de vista, não podemos falar de pureza cultural no sentido de unicidade e bloqueio de 

outras influências. As culturas sempre foram híbridas – e, entendendo religiões como 

expressões culturais, as religiões sempre foram hibridas também. No entanto, com a recente 

expansão da velocidade e eficiência de meios de transporte e comunicação, “hoje todas as 

culturas são de fronteira” (Canclini, 2006, p. 348). Ou seja, toda produção cultural atual, em 

sentido amplo, acaba por encontrar em suas fronteiras observadores provenientes de outras 
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culturas, e produções de outras culturas. O próprio significado simbólico dado originalmente é 

transformado e ressignificado com grande velocidade.  

Isso se dá, sobretudo, devido aos processos de globalização/mundialização, acrescido 

da ênfase no poder de escolha individual. Sobre tais processos, pensando na sua forma mais 

recente e intensificada, pontuaremos brevemente que concordamos com a caracterização dada 

por Stuart Hall (2004, p. 67): “processos, atuantes numa escala global, que atravessam 

fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas 

combinações de espaço-tempo” de forma que as experiências por todo o mundo se tornam 

mais interconectadas e rápidas. 

Sobre a proposta de Canclini (2006), uma crítica que pode ser feita é que seu 

argumento entra em certo ciclo vicioso: todas as culturas se formaram de formas hibridas, são 

hibridas, e continuaram a se hibridar ainda mais em nossos tempos. Então para que estudar o 

hibridismo de alguma cultura se já sabemos a resposta? A questão é realmente problemática, 

entretanto, apresentamos dois argumentos que justificam uma análise baseada na noção de 

hibridismo cultural.  

Primeiramente, a visão de que todas as formações culturais são híbridas rompe com 

noções essencialistas e puristas. Isso contribui para minar perspectivas normativas e 

preconceituosas sobre os estudos científicos sobre religiões, como a busca por religiões mais 

“puras” que outras, ou até noções teológicas de “revelação” que neguem influências de outras 

tradições. Em segundo lugar, tomando por certo que realmente a hibridação se constitui como 

uma constante na história das religiões, a questão não é saber se “x” religião é hibrida ou não, 

mas de que forma ocorreu essa hibridação, quais elementos foram combinados, descrever o 

processo da hibridação específica, entre outras possibilidades. 

Burke (2003) contribui bastante para a visão das múltiplas possibilidades de 

hibridismo cultural. É importante salientar que este autor trabalha com uma noção de cultura 

em sentido amplo e dinâmico. O encontro entre diferentes culturas sempre acaba gerando 

algum tipo de impacto ou interação entre elas, sintetizadas no termo hibridação. Desta forma, 

quando há um contato entre diferentes povos ou grupos sociais, suas simbolizações, valores e 

atitudes se mesclam, gerando um movimento de hibridação recíproca em ambas – a ênfase na 

ação visa explicitar o caráter dinâmico e fluido das misturas culturais. Assim, se trata mais de 

processos e menos de resultados.  

Encontros culturais ocorrem das mais diversas formas, podendo haver situações de 

dominação política até um casamento intercultural. Ou seja, a troca de elementos de uma 

cultura com outra nem sempre acontece amigavelmente, em termos equitativos, havendo 
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assimetrias na relação entre os povos diante dos contatos existentes. Por outro lado, também é 

frequente situações de trocas de modo que todos os lados ganhem de alguma forma, e até que 

cedem em alguns aspectos, implicando em transformações. Num esforço de sintetizar as 

possibilidades de interações culturais e os seus hibridismos resultantes, Burke (2003) afirma 

existir uma variedade de objetos, variedade de situações nas quais são realizadas, variadas 

reações aos encontros, e multiplicidade de resultados ou consequências das hibridações (ver o 

quadro abaixo). 

 

 

Pensando no caso de encontros culturais derivados de uma transplantação religiosa, 

alguns pontos podem ser trazidos à tona. A recepção de elementos estrangeiros vai variar de 

acordo com a tendência de cada cultura de apropriar-se de novos costumes. Estas tendências 

de apropriação ou a rejeição variam também dentro de uma mesma cultura. Faz-se necessário 

atentar para como ocorrem as misturas através de todo tipo de intercâmbio, sobretudo os 

religiosos. Burke (2003, 54, 115) fala de “forças centrífugas” e “forças centrípetas”, chegando 

a dizer que “a história da cultura em geral pode ser vista como uma luta entre estas duas 

forças”. 

Inspirados nos elementos descritos no parágrafo acima, propomos pensar em 

hibridações de tipo centrípeto e de tipo centrífuga. Um movimento centrípeto pode ser 

descrito como um movimento em que há forças que impulsionam para um centro. Já o 

centrífugo, o impulso é para fora do centro, sendo que em ambos os movimentos as forças 

também são circulares, aludindo a um espiral em rotação. Uma hibridação centrípeta tende a 

HIBRIDISMOS CULTURAIS (Burke, 2003) 

Variedades de... Descrição 

Objetos: artefatos como imagens ou mobílias, textos, arquiteturas, práticas 

corporais, música, línguas, festas, ideias, povos e sociedades inteiras, 

profissões; 

Terminologias: a) imitação, apropriação, empréstimo (novo elemento); b) aculturação, 

assimilação, transculturação, transferência (imersão em nova cultura); c) 

acomodação, negociação, diálogo, localização (acréscimos a uma 

estrutura); d) mistura, sincretismo, hibridação, fusão, caldeirão cultural, 

mestiçagem, ecótipo (denotando intercâmbios); e) apropriação, tradução 

(ato de volição); 

Situações: iguais/desiguais, tendências a apropriações, mercado cosmopolita, zonas 

de fronteiras, lutas de classes; 

Reações: moda estrangeira, aceitação, rejeição, segregação ou seleção, adaptação 

ou ressignificação,  circularidade, casos individuais como de tradutores; 

Resultados: resistência, diglossia cultural ou localização, homogeneização, novas 

sínteses; 
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incorporar, apropriar e acomodar novos elementos em uma estrutura já existente, 

ressignificando a nova peça conforme a leitura referencial – do centro. Ainda que a parte 

neófita possa acabar influenciando a estrutura integralmente, a tendência prevalecente é de o 

todo englobe a parte, tendo como referencia o centro. Conforme o que foi descrito no capítulo 

1, acreditamos que a tradição daoista seria um exemplo em que ocorre frequentemente esse 

tipo de processo, já que, segundo Robinet (1997) e outros autores, o Daoismo seria um todo 

coerente que tende a incorporar novos elementos à sua estrutura. 

Por outro lado, uma hibridação centrífuga apresenta tendência a aceitação de novos 

elementos, ainda que sobre uma seleção baseada em certa afinidade eletiva, empréstimos 

frequentes, ainda que contraditórios, e apropriações de potenciais atrativos. Quando ocorre 

esse tipo de processo, novas partes são somadas continuamente a um esquema flexível, 

esquema que é muito mais norteador do que estruturante. Pode haver também 

hierarquizações, de forma que o excesso de informação deste sistema seja organizado 

culturalmente. Apesar de ter um centro referencial, o que importa aqui é justamente a 

periferia, sendo que, quanto mais para a borda, mais tangível e mais possível de ser 

equalizado com elementos futuramente incluídos no esquema. Esse tipo de hibridação 

favorece o crescimento da complexidade, mas se distancia de homogeneizações.  

Observamos tal movimento na Umbanda. Essa tradição – que já se formou 

admitidamente hibrida de Catolicismo, religiosidade africana e indígena, Kardecismo, e 

esoterismo europeu (Carvalho, 1994) – parece estar sempre apto a aderir a possíveis novas 

práticas ou visões de mundo. Mas é na observação de altares umbandisticos em vários 

terreiros e centros no Brasil que nota-se materialmente essa força centrífuga: mesmo havendo 

um centro, normalmente com Jesus, a grande quantidade de elementos que compõe o não-

centro tende a ser significativa, podendo somar todo tipo de objeto e imagem de entidades. 

Esse tipo de hibridação favorece o crescimento da complexidade, mas se distancia de 

homogeneizações, como pode ser vista pela dificuldade de tentativas de unificação das várias 

Umbandas, mesmo que apenas politicamente. Da mesma forma, vemos essa tendência nos 

movimentos Nova Era. 

Pensar essas duas possibilidades nos é interessante para buscar compreender os modos 

específicos de como tradições brasileiras e daoistas tem interagido entre si. Ao falar de 

hibridações centrífugas e centrípetas não é para simplificar o debate, mas justamente para 

somar mais instrumentos de análises às pesquisas sobre religiões. Acreditamos, como Burke 

(2003) que possa haver variações entre essas forças, mas também, que elas possam ser mais 

ou menos marcantes em cada caso cultural.  
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4.4 – Instrumentalização do quadro teórico 

 

Com tudo que foi exposto, buscamos traçar a direção que tomamos a partir das várias 

visões e versões mostradas da teoria da transplantação, das demandas religiosas brasileiras, e 

da hibridação cultural, visando a eficiência da nossa análise. Primeiro, as religiões são 

expressões culturais em constante movimento, e o processo de migração força uma situação 

de dialética entre atitudes adaptativas e conservadoras (Pye, 1969). Assim, a tradição 

transplantada transforma, consciente e inconscientemente, seus conteúdos e sua 

autorepresentação. A linha de frente da teoria é entender como ocorre essa transformação 

dialética e quais são os resultados gerados. No nosso caso, o refinamento proposto por Shoji 

(2004a) é interessante: ele propôs chamar os dois lados dessa dialética de legitimação 

estrangeira e harmonização local. Se tratando de uma tradição em que o elemento 

legitimador vem prioritariamente da China, e que a ideia de harmonização é uma noção 

recorrente tanto localmente quanto da própria religião pesquisada, é útil levar em conta a 

perspectiva de Shoji. 

Em segundo lugar, autores identificaram tipos de fases em que essa dialética ocorre, 

com destaque para Baumann (1994), que apontou cinco modos processuais que não ocorrem 

necessariamente em sequência. Clasquin (1999) chamou atenção para a importância do 

desenvolvimento gradual dos modos. Ou seja, independente de qual tipo de modo processual 

ocorra primeiro, existem legados deixados por cada fase que vão sendo acumulados no 

decorrer dos múltiplos contatos (ver figura abaixo).  

 

Figura 22: Imagem inspirada em Clasquin (1999), indicando visualmente o acúmulo de 

informações e conteúdos aproveitado pela sucessão de contatos e modos processuais. 

 
Fonte: Nossa criação inspirada em imagem de Clasquin (1999). 

 

Vários autores afirmam que é preciso entender a situação e natureza da religião 

transplantada antes da migração, bem como, a condição e cosmovisão da cultura de 
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recebimento. Muitas vezes, a representação de uma religião existe antes da religião ter 

chegado fisicamente numa sociedade. Assim, acrescentamos uma fase “zero”, indicando o 

caráter prévio da fase. Estruturamos da seguinte maneira a nossa versão dos modos 

processuais do processo de transplantação: 0 – Pré-transplantação, 1 – Contatos, 2 – 

Comparações, 3 – Ambiguidade, 4 – Recuperações, 5 – Inovações. 

No momento “zero” o foco é entender a situação e natureza da religião transplantada, 

as representações da sociedade de recebimento sobre ela e possíveis elementos indiretos 

encontrados antes da entrada oficial no novo ambiente. No primeiro modo, denominado 

contato, observamos os múltiplos e constantes contatos culturais de caráter mútuo, sendo uma 

fase que vai ocorrer obviamente durante toda a transplantação. Após os primeiros contatos os 

atores sociais envolvidos percebem as diferenças culturais, fazendo distinções e similaridades 

virem à tona – o termo comparações é mais amplo, bem como mais adequado aqui do que o 

termo “confronto” usado no caso estudado por Baumann. Da percepção das diferenças surge a 

necessidade de gerar ambiguidades para conseguir que o novo público entenda mensagens 

que vem de outro contexto simbólico, sendo interessante entender como surgem e quais foram 

os elementos ressignificados. Mas depois de muita ambiguidade surgem confusões, e há 

necessidade de identificar de que forma a tradição transplantada buscou interpretar as 

resignificações diante do sentido “original”, e o que se tornou legítimo para aquela 

comunidade e para a sociedade em que a religião está. Seguido desse filtro, algumas das 

concessões ambíguas geradas para o novo público se legitimam criando inovações. Inovações 

aqui podem ser tanto para a religião transplantada quanto para a cultura de recebimento. 

Dependendo do contexto sócio-histórico, pode haver circularidade da inovação gerado no 

novo ambiente para outros países e até para a região de origem, influenciando a religião em 

seu ambiente natal (Clasquin, 1999). 

Em terceiro lugar, todos os autores, desde Pye, listaram elementos que moldam e 

alteram o processo de transplantação de uma religião e que ajudam a identificar as formas de 

mudanças cultural-religiosas, com destaque para Goldberg (1999), Pereira (2001) e Kollontai 

(2007). Chamaremos esses fatores de variáveis da transplantação. Em geral, chamam atenção 

para fatores externos que estão em jogo neste processo cultural, bem como, a forte 

importância para as representações coletivas e situações mais gerais da cultura da religião 

imigrante e da cultura de recebimento. Sobre fatores externos não religiosos (1), sobressaltam: 

(1a) o avanço tecnológico e seus usos, (1b) contexto sociopolítico de recepção, (1c) atitudes 

sociais como racismo ou tendência a integração da cultura aportada, (1d) elementos 
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seculares/leigos em destaque na cultura anfitriã, (1e) formação pessoal e contexto social da 

migração dos atores sociais estrangeiros, e (1f) diferenças linguísticas.  

Já os principais fatores cultural-religiosos (2) que moldam uma transplantação são: 

(2a) natureza pré-migração da religião (plural, étnica ou unificada), (2b) atitudes da religião 

estrangeira frente outras tradições, (2c) cosmovisão religiosa da cultura anfitriã, incluindo sua 

visão do que é religião, (2d) usos de terminologias da religião dominante do novo ambiente, 

bem como, (2e) influência do movimento Nova Era
101

. Existem também fatores mais gerais 

de representação social (3), como: (3a) estruturas e visões colonialistas já existentes antes da 

chegada física da religião (no caso de religiões asiáticas, visões orientalistas), (3b) ofertas 

literárias escritas e traduzidas por pessoas da cultura anfitriã e dos seus primeiros 

divulgadores, (3c) como é utilizado pela nova religião da sua representação cultural prévia 

presente na cultura recém-aportada. 

 Diante dos três aspectos apontados acima – dialética da adaptação/conservadorismo, 

modos processuais, e fatores da transplantação – o quarto ponto vem à tona: os resultados da 

transplantação. O recurso central para análises são as sete estratégias de adaptação apontadas 

por Baumann (1994), mas muitos elementos e teorias relacionadas devem ser usados para 

entender o processo. Para nós, as várias possibilidades geradas por encontros culturais 

levantadas por Burke (2003) é de especial importância, sendo um arsenal amplo para análise. 

As nossas noções de hibridismo centrifugo e centrípeto, criada a partir da leitura de Burke 

(2003) é adequada em nossa análise, já que parecem ser predominantes respectivamente na 

cultura brasileira e na daoista, e entender o encontro delas nos é relevante. Shoji (2004a) 

também nos dá aporte de ferramentas teóricas para entender as várias possibilidades 

resultantes da transplantação. Junto às estratégias usadas pela religião estrangeira, serão 

levadas em conta as características da demanda religiosa brasileira (Bittencourt Filho, 2001). 

Resumindo o quarto ponto, o objetivo é compreender, identificar e classificar as 

variantes do novo encontro cultural. O conhecimento gerado vai fortalecer uma compreensão 

mais geral e mais refinada sobre religiões, em especial no aspecto da dinâmica das religiões 

dentro da linha mais sistemática e comparativa da Ciência da Religião. Neste trabalho, 

analisamos o caso da transplantação do Daoismo através da STB e da ST-SP, que será tratado 

adiante conforme a estrutura teórica selecionada. Estruturamos uma tabela para mostrar 

esquematicamente nosso quadro teórico (ver abaixo). 
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O quadro acima é uma síntese visual do nosso quadro ou estrutura teórica. À esquerda 

indicamos os modos processuais previstos em toda transplantação de religiões. No centro 

mostramos as principais características ou constantes de cada modo. Já na direita, indicamos 

as variáveis que devem ser considerados para entender o que molda ou enviesa as 

transformações do processo de transplantação, apresentados nos parágrafos anteriores. 

Teoria da Transplantação das Religiões 

 

Modos processuais 

(“fases”) 

Características principais Variáveis da 

transplantação 

 

0 – Pré-transplantação 

Desenvolvimento histórico da religião; Sua 

natureza organizacional (pluralista, centralizada, 

étnica, etc); Relação histórica com outras 

tradições; Situação precedente à transplantação; 

Representações da sociedade de recebimento 

sobre a tradição recém-chegada; 

1c, 1e, 1f; 

 

2a, 2b, 2c, 2e;  

 

3a; 

 

1 – Contato 

Contatos entre as culturas de origem e anfitriã da 

tradição; Elementos avulsos encontrados antes da 

entrada oficial no novo ambiente (livros, objetos, 

práticas, etc); Entrada de atores sociais 

“autorizados” pela tradição; Reações da cultura de 

recebimento; 

1a, 1b, 1c, 1e;  

 

2b, 2c, 2e; 

 

3a, 3b; 

 

2 – Comparações 

Diferenças culturais percebidas por atores sociais 

da tradição e pelos não membros da cultura 

anfitriã; Comparações culturais e especificamente 

religiosas; Estabelecimento de distinções gerais; 

Oferta de elementos novos ao mercado nativo de 

recebimento; 

1a, 1c, 1e, 1f, 

1e; 

 

2b, 2c, 2d, 2e;  

 

3a, 3b, 3c; 

3 – Ambiguidade Surgimento consciente e inconsciente de 

ambiguidades; Estratégias de adaptação ganham 

mais força por sobrevivência e/ou divulgação; 

Nativização de elementos estrangeiros ao novo 

sistema; Hibridações ocorrem com mais 

intensidade e em vários aspectos; 

1b, 1c, 1d, 1e;  

 

2b, 2c, 2d, 2e,  

 

3a, 3b, 3c; 

4 – Recuperações Retificações ou afirmações de conteúdos 

ambíguos; Filtro de informações (busca por 

“pureza” ou “origens”); Tensão interna e externa 

com discursos e práticas ambíguas; Pressão social 

para seleção de elementos “legítimos” do ponto de 

vista anfitrião; 

1d, 1f;  

 

2b, 2c;  

 

3b, 3c; 

5 – Inovações Algumas concessões ambíguas se legitimam; 

Surgimento de elementos novos na religião 

transplantada; Novo elemento religioso nativizado 

na cultura anfitriã mais geral; Circularidade de 

novos elementos gerados numa nova cultura para 

a tradição transplantada em sua(s) cultura(s) de 

origem.  

1d; 

 

2b, 2d, 2e; 

 

3c; 
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5 – ANÁLISE DA TRANSPLANTAÇÃO DO DAOISMO ATRAVÉS DA STB E DA ST-

SP 

 

Após a preparação ao leitor para compreender melhor nosso objeto de estudo, escritas 

nos dois primeiros capítulos dessa dissertação, finalmente abordamos um panorama 

sistemático da formação do grupo daoista institucionalizado no Rio de Janeiro pela Sociedade 

Taoísta do Brasil (STB) e em São Paulo através da Sociedade Taoísta SP (ST-SP). Diante 

desses três capítulos mais descritivos apresentamos as teorias que usaremos para ler 

teoricamente o grupo daoista descrito no quarto capítulo. Temos como carro chefe a teoria da 

transplantação das religiões, que foi criada dentro da proposta de estudo da dinâmica das 

religiões dentro da subdisciplina Ciência da Religião Empírica ou História das Religiões. 

Percebemos que era necessário conhecer o substrato religioso da cultura brasileira que 

chamamos aqui de religião brasileira, bem como, buscamos apoio na teoria da hibridação 

cultural para dar suporte à nossa própria teoria da transplantação. 

 Neste capítulo realizamos a análise das descrições escritas nos três primeiros capítulos 

à luz do quadro teórico formulado por nós com bases em diversos autores. Trata-se, então, de 

uma interpretação da presença e transformações do Daoismo ao Brasil, guiada pelo nosso 

quadro teórico e tendo como objeto de estudo a STB e a ST-SP. Os subitens do capítulo foram 

organizados a partir de cada modo processual (“fases”) do processo da transplantação: 0 – 

pré-transplantação, 1 – Contato, 2 – Comparações, 3 – Ambiguidade, 4 – Recuperações, 5 – 

Inovação. Assim como proposto no quadro sistematizado do final do capítulo anterior, em 

cada fase observamos variáveis que modificam cada modo do processo, sendo de três tipos: 

religiosos, não religiosos, e representações sociais. Usaremos como eixo organizador a noção 

de modos processuais, e, no corpo do texto, as variáveis serão utilizadas como chaves de 

leitura para entender a complexidade de cada modo.  

As noções de cultura brasileira, religião brasileira e hibridação também serviram de 

fundamento à nossa análise. De modo geral, os teóricos da hibridação cultural convergem 

teoricamente com a proposta teórica de transplantação das religiões, até porque ambas visam 

entender os processos, as interações culturais e seus resultados. Mais especificamente, as 

categorias de cultura brasileira e religião brasileira no singular são úteis para mostrar um 

quadro mais geral de significado já presente na cultura anfitriã – a brasileira – antes da 

chegada do Daoismo por iniciados, e durante este processo. Diante dessas informações, 

vamos à nossa análise da transplantação do Daoismo via STB e ST-SP. 
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5.1 – Modo processual “0 – Pré-transplantação” 

 

A utilidade teórica da categoria de modo processual pré-transplantação está em 

perceber questões relevantes que podem moldar o contato cultural. Basicamente se trata de 

buscar entender elementos relevantes no desenvolvimento histórico da religião na cultura de 

origem, sua natureza organizacional (pluralista, centralizada, étnica, etc.), a relação histórica 

com outras tradições, a situação precedente à transplantação, e representações da sociedade de 

recebimento sobre a tradição recém-chegada.  

Essas seriam os fatores “constantes” desse modo. Já os fatores variáveis seriam: Não 

Religiosas, (1c) atitudes sociais como racismo ou tendência a integração da cultura aportada, 

(1e) formação pessoal e contexto social da migração dos atores sociais estrangeiros, e (1f) 

diferenças linguísticas; Religiosos, (2a) natureza pré-migração da religião (plural, étnica ou 

unificada), (2b) atitudes da religião estrangeira frente outras tradições, (2c) cosmovisão 

religiosa da cultura anfitriã, incluindo sua visão do que é religião, (2e) influência do 

movimento Nova Era, especificamente na sociedade anfitriã; Representações sociais, (3a) 

estruturas e visões colonialistas já existentes antes da chegada física da religião (se for 

religiões asiáticas, visões orientalistas). 

 

5.1.1 – Situação do Daoismo antes do processo de transplantação  

 

Para entender a configuração Daoismo em relação à situação em que estava antes da 

sua chegada ao Brasil, podemos tomar como ponto de partida o período “moderno” do 

Daoismo (séc. X-XIX). É nessa fase que essa religião toma as principais formas que existem 

até hoje (subitem 1.2.3), vamos lembrar selecionadamente alguns pontos relevantes que 

podem ter influenciado a transplantação iniciada por Cherng. Enfatizamos a sistematização 

doutrinal através do Cânon, ideais morais daoistas, e a ampliação das formas de divulgação. 

Sobre a natureza organizacional, apesar da unificação doutrinal proporcionada pelas 

escrituras, em termos de organização e lideranças sociais o Daoismo é fortemente plural. A 

importância do leigo, como a formação de associações leigas, começa a tomar força já na fase 

moderna. Desde essa época até hoje existem festivais daoistas realizados majoritariamente por 

leigos, como grupos de estudos de artes daoistas.  

A relação com outras tradições é complexa. Do lado mais oficial, grupos e pessoas 

daoistas nunca pararam de incorporar ou nativizar elementos estrangeiros, principalmente do 

Budismo, mas sempre houve o esforço pela demarcação simbólica. Os conteúdos religiosos 
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também tinham uma demarcação simbólica, seja num gestual específico, no Cânon, nas 

vestimentas, etc. No entanto, popularmente sabe-se que sempre foi difícil distinguir se o que a 

população em geral praticava é daoista ou de outras tradições chinesas. Isso ocorre com 

influência da noção de Três Ensinamentos (Budismo, Confucionismo e Daoismo), que era 

usado tanto por sacerdotes e monges daoistas quanto pela população leiga em geral. Assim, na 

sua fase moderna o Daoismo tem uma relação ambígua com outras tradições: emula e nativiza 

o que achar interessante, mas sempre mantendo uma demarcação da própria “identidade”. 

A moral daoista, mesmo não sendo algo unificado rigidamente, apresenta aspectos 

comuns, como a busca por atitudes moderadas de forma geral, valorização da hierarquia 

social e divina, e importância do trabalho interno. Por um lado, essas formas de moralidade se 

expressaram em comunidades monásticas e nos templos. Por outro lado, teve mais 

abrangência numa divulgação mais sutil. Desde o final da fase moderna do Daoismo, 

sobretudo na dinastia Qīng (1644-1911), tanto agentes daoistas oficiais quanto a cultura 

popular começaram a divulgar elementos dessa tradição de forma indireta. Utilizaram de 

romances e poesias com mitos daoistas, textos popularizados com apelos morais daoistas, 

imagens daoistas em objetos não religiosos, surgimento de histórias populares, sobretudo de 

imortais. Também artes daoistas foram bastante divulgadas, como alquimia interna e oráculos, 

ou práticas com inspiração daoista como tàijí quán, qìgōng. 

Ainda na China atual há obras literárias consideradas internamente como clássicas 

para os chineses, e que contém muitos elementos de origem daoista explícita ou 

implicitamente. Da mesma forma, no século XIX as chamadas artes marciais internas, que 

tem influência daoista, começaram a ser difundidas com mais força em toda China. O tàijí 

quán se destacou nesse sentido, principalmente por que passou a ser ensinado também em 

meio urbano, e como técnica simultaneamente profilática e marcial (Despeux, 1995, p. 26). 

Importante ressaltar que o processo de associação direta entre conteúdos e pessoas 

daoistas às artes marciais foi um processo que tomou a forma que conhecemos a partir do 

século XIX, sendo que antes as lutas eram vistas pelos chineses como técnicas culturais ou 

“civis”. O criador do estilo Sūn de tàijí quán, Sūn Lùtáng (1861-1932), teria sido o principal 

responsável pelo surgimento da divisão entre “artes marciais internas” e “artes marciais 

externas” na China. Da mesma forma, foi um dos que mais popularizou a ideia que existiria 

conexão entre Daoismo e as artes internas, tendo inclusive incluído elementos daoistas nos 

estilos que ensinava (Wile, 2008)
102

. Mas, ainda que a conexão entre Daoismo e artes 
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marciais chinesas ocorreu historicamente somente nos últimos dois séculos, e de forma 

arbitrária, hoje essa vinculação é bem difundida e faz parte da cultura marcial de muitos 

praticantes dentro e fora da China, sejam daoistas ou não. Sabemos que o pai de Cherng, Wǔ 

Cháoxiàng, teve como professor um dos discípulos de Sūn Lùtáng
103

. 

Todo esse legado continua em grande parte. Contudo, todos os eventos sócio-

históricos que envolveram a China desde o século XIX, culminando na vitória dos países 

europeus na Guerra do Ópio em 1860, alteraram profundamente toda sociedade. O império 

ruiu, e mesmo a criação da república chinesa não adiantou: o país continuava com graves 

problemas e com forte influência política dos países colonizadores. Para os/as chineses/as 

esse foi conhecido como o “Século da Humilhação” (1850 e 1950; Pinheiro-Machado, 2013).  

Vimos que tudo isso teve fortes impactos às comunidades daoistas. Ideologias 

colonialistas eurocêntricas e cristianocêntricas começaram a ser usadas, classificando o que 

seria “nobre” e o que era “supersticioso” na China. No final da era imperial (séc. XIX-1911) o 

Daoismo começou a ser visto sob a ótica preconceituosa de “primitivo”, “mágico” ou 

“supersticioso”. Grande parte disso deriva da escrita de missionários cristãos na China, que 

foram os principais divulgadores da suposta divisão entre um Daoismo filosófico (“puro”, 

“filosófico”, “sabedoria” e “antigo”) e um Daoismo religioso ou místico (“mágico”, 

“supersticioso”, “deturpação da filosofia antiga”). Essa informação deve ser lembrada, pois 

essa visão pejorativa existe até hoje, e vai determinar a relação do Daoismo com outras 

culturas e dentro da própria China. Mais tarde, as ideologias marxistas no continente, e a 

influência racionalista em Taiwan e Hong Kong, vão aprofundar ainda mais estas visões 

preconceituosas na população chinesa. Ou seja, a visão orientalista europeia acabou tendo 

respaldo na visão nativa sobre o Daoismo, ocorrendo uma auto-orientalização. 

Além da dimensão de representação social, ocorreram consequências físicas. Em 

geral, houve um forte fluxo de diáspora chinesa (subitem 2.2.2). Isso incluiu a migração de 

comunidades inteiras aderentes ao Daoismo, de sacerdotes e de monges de várias linhagens, 

com destaque do caso da mudança do 63º Mestre Celestial à Taiwan (subitem 1.2.4). Este foi 

o inicio do processo de internacionalização do Daoismo em sua fase contemporânea. Nesse 

sentido, podemos ver a recente globalização do Daoismo como consequência da ferida 

colonial aberta principalmente nos colonizados mais também entre os colonizadores. 

Expliquemos: o colonialismo foi um dos principais fatores para que o Daoismo fosse 

forçosamente para além da Ásia; mas também ajudou na difusão da tradição, através de 
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tradução de obras daoistas à línguas europeias, ainda que utilizando da classificação e 

hierarquização orientalista (filosófico/superior X supersticioso/inferior). Dessa forma, por um 

lado começou a divulgação do Daoismo para além da Ásia, por outro, selecionou e classificou 

de forma orientalista e hierárquica o que é nobre no Daoismo e o que não é através da 

diferença colonial.  

Interessante notar o paradoxo gerado pelos missionários cristãos colonialistas: 

divulgam o Daoismo como não religioso, mas um dos resultados foi que as culturas 

“ocidentais” (Europa e EUA) começaram a ver o Daoismo como uma alternativa 

civilizacional e espiritual. Assim, nos termos da teoria descolonialista de Mignolo (2013), 

para os daoistas chineses abriu-se a ferida colonial, e fora e dentro da China o Daoismo foi 

divulgado segundo a diferença colonial pautada pelo orientalismo – nossa filosofia VS a 

“sabedoria” ou “supertição” deles. Deve-se lembrar de que a própria população chinesa 

recebeu em grande parte esse discurso, participando ativamente da sua própria orientalização. 

Alguns pontos devem ser lembrados sobre as últimas décadas do Daoismo na China 

continental e Taiwan. Apesar de todas as questões levantadas anteriormente, houve também 

tentativas de organização e união entre daoistas. Após a diáspora daoista, e a estabilização 

oficial da Ortodoxia Unitária em Taiwan, o mestre celestial realizou uma tentativa de reunir 

institucionalmente os daoistas espalhados pela Ásia e outros lugares. Um dos resultados foi 

que o Daoismo de Taiwan se tornou mais formalizado e institucional. Isso ocorreu também 

devido a Lei Marcial das primeiras décadas na ilha, que forçaram as religiões a se filiarem em 

associações nacionais, que unificou os daoistas lá. 

Contudo, no país os daoistas pouco se diferenciaram das ofertas religiosas mais 

populares em termos de representação social, sobretudo pelas misturas culturais com tradições 

populares taiwanesas, e tem baixos números estatísticos de adesão (Lu, Johnson, Stark, 1998). 

Em Taiwan, organizações budistas foram criadas após a queda da Lei Marcial, como a Fó 

Guāngshān, sendo atualmente as principais organizações religiosas em termos de números de 

aderentes e influencia social. Os Daoistas em grande parte mantiveram a unificação 

institucional, e não modernizaram significativamente a forma de organização. A relação com 

outras religiões continua parecida com sua história: mantém respeito e eventualmente 

incorpora novos elementos, mas demarca sua fronteira e compete por espaço e possíveis 

aderentes com as outras. Mesmo assim os daoistas conseguiram se estabilizar e se organizar 

após tantas conturbações sociais, tendo hoje uma organização pluralista, mas unificada 

institucionalmente. Contemporaneamente os mestres e grupos daoistas de Taiwan são 

referências a muitos daoistas em todo o mundo. 
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Na China continental, apesar da forte repressão contra religiões no período de Máo 

Zédōng, ocorreu a criação da Associação Daoista Nacional Chinesa em 1957. Com a 

Revolução Cultural (1966-76) a liberdade novamente diminui. Após Máo, a liberdade 

religiosa na China volta a crescer, ainda que modestamente. Desde então a associação 

nacional e os daoistas em geral voltam a se organizar socialmente. Nas últimas duas décadas 

associações daoistas do continente, de Hong Kong, de Taiwan e de outros locais realizaram 

eventos em comum para melhorar o diálogo entre daoistas internacionalmente. Também 

alguns monges e sacerdotes daoistas do continente começaram a ir diretamente à Europa e 

America do Norte para divulgarem sua tradição, às vezes com apoio estatal.  

Apesar de não haver estudos mais aprofundados, acreditamos que assim como ocorreu 

no período repressor da Lei Marcial em Taiwan (Lu, Johnson, Stark, 1998), na China 

continental desde 1949 até hoje existe um forte “mercado religioso cinzento” gerado pela 

impossibilidade de expressão religiosa plena. Ou seja, se lá institucionalmente o Daoismo está 

acanhado, grande parte da população pratica o Daoismo de forma popular, discreta e 

hibridizada com outros elementos, dentro das suas condições e motivada por necessidades 

pessoais. Esse “mercado cinzento” frequentemente se manifesta na leitura de literatura e 

poesias, práticas corporais profiláticas, iconografias sociais, e até na prática de elementos 

culturais, como uso de talismãs no recém-nascido pelos seus pais, sendo que tudo isso está 

recheado de conteúdo religioso – incluindo daoista – ainda que não seja óbvio. Sabemos que 

parte significativa desses elementos foi o que mais se espalhou pelo mundo, como obras 

proto-daoistas da antiguidade traduzidas aos europeus por missionários cristãos ou cursos de 

qìgōng de abrangência internacional. 

Ainda sobre aspectos anteriores ao processo de transplantação, voltemos nossa atenção 

aos chineses e chinesas que vieram no Brasil e sua situação, para em seguida entender 

variáveis brasileiras que influenciam as atitudes do Daoismo que viria a chegar. Já citamos 

que houve desde o “Século da Humilhação” fortes fluxos diaspóricos de chineses/as. Desde 

1812 há grupos de chineses oficialmente no Brasil, mas é um consenso que somente a partir 

das décadas de 1950, 60 e 70 que chegaram números significativos, normalmente vindos do 

Sul da China, Taiwan ou outras regiões, e mais tarde desde os anos 1990 vindos também de 

várias regiões da China continental. Parte dos atores sociais vindos nessa última onda saiu da 

China fugindo da Guerra Civil ou da tomada de poder dos comunistas, ainda que possam ter 

chegado no Brasil após já terem se estabilizado financeiramente. Apesar disso, se 

caracterizam por uma formação educacional e profissional mais significativa. Muitos antes de 
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vir aqui já tinham propósitos e meios profissionais de autossustento, como comércio, 

agricultura, mas também, em poucos casos, técnicas tradicionais chinesas. 

 

5.1.2 – Situação cultural-religiosa no Brasil antes da presença de daoistas 

 

Voltamos nosso olhar para a dimensão da recepção. Se parte da Ásia sofreu o impacto 

do colonialismo, os países da América foram forjados sob a colonização ibérica. Aqui o ponto 

de vista “oficial” é (quase) sempre do “vencedor” da história: os europeus ibéricos. Nesse 

contexto a cultura mais geral do Brasil supervaloriza romanticamente culturas europeias, 

sobretudo as potências colonizadoras – Alemanha, Espanha, Inglaterra, França, Holanda e 

Portugal. Da mesma forma, veem geralmente de forma pejorativa regiões colonizadas, como 

países da América do Sul e África, e julgam com certa suspeita e/ou otimismo ingênuo 

culturas asiáticas. Um exemplo empírico disso é que desde o século XIX até metade do século 

XX a imigração de não-europeus, e em especial de asiáticos (chamados de “amarelos”) foi 

visto de forma pessimista, quando não foi uma rejeição baseada em racismo (Ramos, 2000). 

Novamente, o que não é europeu é visto como “inferior” no Brasil, isso até recentemente de 

forma “oficial”, e até hoje no imaginário de parte significativa da população. Essa 

interiorização inclui até o próprio brasileiro, sendo o que Nelson Rodrigues chamou de 

“complexo de vira-lata”
104

. 

Como mostramos (capítulo 2), desde o século XIX a visão especificamente orientalista 

começou a chegar ao Brasil através de um interesse literário. Assim, somada a estrutura 

colonialista mais geral, existem aqui estruturas sociais orientalistas. Essas estruturas não se 

expressaram via a burocracia oficial, política e educação universitária, que na verdade tiveram 

atitudes de ignorar a Ásia por um longo tempo, incluindo a China. O orientalismo brasileiro 

se revela até boa parte do século XX principalmente no meio literário e entre grupos 

esotéricos como Maçonaria, Teosofia, Rosa-Cruz e até grupos criados aqui como o Círculo da 

Comunhão do Pensamento e Eubiose. Os interesses são visíveis: aspectos culturais mais 

gerais, através de livros, e ensinamentos, também através de livros, mas para o público seleto 

de esotéricos que divulgavam seu conhecimento numa releitura ocultista.  

Como pode ser notado, há uma barreira linguística. As informações sobre China em 

geral chegam via livros, sempre escritos em línguas europeias. Antes da entrada física do 

Daoismo, tanto etnicamente como institucionalmente, o que se vê é a ausência de 
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compreensão de línguas chinesas no Brasil. A única ressalva, que nem mesmo é brasileira, 

mas lusófona, é que o triângulo Portugal-Macau-Brasil serviu por séculos como referência 

para o entendimento de aspectos linguísticos da escrita chinesa, sendo uma fonte 

extremamente restrita a poucos que dela tiveram acesso, mas o início da Sinologia. 

Se no Brasil chegaram a existir atitudes explicitamente racistas contra asiáticos, 

devemos lembrar também que nosso país apresenta um histórico de hibridação étnica e 

cultural. A despeito das atitudes racistas pautadas pela diferença colonial, a cultura brasileira 

desenvolveu forte tendência a integração de novos elementos culturais via aglomeração, e de 

acolhimento dos povos que aqui ancoraram. Essa ambiguidade inerente à visão cultural 

brasileira – rejeição pela diferença colonial e aglomeração das diversidades – marca em 

grande parte as atitudes frente ao encontro que aqui ocorreu com os chineses/as, que será 

tratado no próximo subtópico. 

Especificamente sobre a dimensão religiosa, sabemos que há uma Matriz Religiosa 

Brasileira (MRB), fruto da combinação de elementos ibéricos, aborígenes, africanos e de 

fontes esotéricas, principalmente o Espiritismo francês – entre muitos outros. Como vimos 

(subitem 4.2), a MRB compôs disposições religiosas brasileiras, como a valorização da 

intimidade com seres metaempíricos, de práticas de intervenção mágica, e de uso utilitário de 

bens religiosos. Mesmo com a múltipla influência e o mix de variadas fontes, ressaltamos que 

a visão socialmente legitimada de religião no Brasil é sempre conectada ao Cristianismo, em 

especial em sua versão católica romana. Assim, a palavra ou discurso sobre “religião”, por 

muito provavelmente, será conectado ao Catolicismo por brasileiros/as.  

No entanto a crença na força da magia, em especial a de raízes africanas, é comum à 

cultura brasileira, mesmo quando é vista de forma negativa essa magia (como na frase popular 

“chuta que é macumba”), pois somente a reforça. Esse aspecto – hierarquicamente o 

Catolicismo é modelo organizacional e explícito, enquanto elementos de outras matrizes são 

mais “desautorizados”, mas também mais fortes na informalidade cotidiana – é importante 

para entender qualquer novo elemento que venha a entrar no universo brasileiro.   

Da MRB, surgiu a religião brasileira, no singular, que significa o substrato ou bases 

culturais do modo brasileiro de ver e viver religiões e fenômenos religiosos mais gerais, sem 

constituir uma expressão comunitária concreta em particular. Através da MRB e a coesão 

simbólica gerada por ela historicamente, socialmente a religião de brasileiros/as se expressa 

pela suposição na ocorrência de transes espirituais e na relação íntima com o outro mundo, e 

na valorização de testemunhos públicos ou privados e nos cânticos. Como já apontamos, 

existe um hibridismo em ebulição entre a religião brasileira e a influência do movimento 
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Nova Era ocorrendo nas metrópoles brasileiras. O Daoismo enquanto expressão étnica vinda 

com imigrantes desde a década de 1960 chegou antes ou simultaneamente a isso, mas 

instituições daoistas só foram geradas depois dessa última influência religiosa na religião 

brasileira. 

 

5.2 – Modo processual “1 – Contato” 

 

Aqui vamos discutir os elementos descritos nos capítulos 2 e 3 através das nossas 

lentes teóricas. O modo processual de contato cultural-religioso tem como constantes os 

seguintes aspectos a serem abordados: Contatos entre as culturas de origem e anfitriã da 

tradição, elementos avulsos encontrados antes da entrada oficial no novo ambiente (livros, 

objetos, práticas, etc.), entrada de atores sociais “autorizados” pela tradição, e reações da 

cultura de recebimento. As variáveis mais relevantes são: Não religiosas, (1a) o avanço 

tecnológico e seus usos, (1b) contexto sociopolítico de recepção, (1c) atitudes sociais como 

racismo ou tendência a integração da cultura aportada, (1e) formação pessoal e contexto 

social da migração dos atores sociais estrangeiros; Religiosas, (2b) atitudes da religião 

estrangeira frente outras tradições, (2c) cosmovisão religiosa da cultura anfitriã, incluindo sua 

visão do que é religião, (2e) influência do movimento Nova; E representações sociais, (3a) 

estruturas e visões colonialistas já existentes antes da chegada física da religião (no caso de 

religiões asiáticas, visões orientalistas), (3b) ofertas literárias escritas e traduzidas por pessoas 

da cultura anfitriã e dos seus primeiros divulgadores. Como pode ser notado, existem muitas 

variáveis avaliáveis no contato cultural. 

 

5.2.1 – Análise geral das três ondas de contato entre Daoismo e Brasil 

 

Mostramos no segundo capítulo como podem ser reconhecidas três ondas de contato 

cultural entre a cultura daoista e a sociedade brasileira: presença de elementos implícitos do 

Daoismo de forma difusa (século XIX – década de 1960); difusão informal e/ou indireta do 

Daoismo (a partir dos anos 1960); transmissão mais institucionalizada e via iniciados (a partir 

de 1973). O/a leitor/a deve ter em mente a existência dessas ondas de contato para entender 

mais claramente a complexidade do processo de aproximação do Daoismo ao Brasil. A 

própria noção de Daoismo também deve ser vista como elementos daoistas, e menos como 

uma religião tradicional tal como existe na Ásia. 
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Sobre a sociedade e cultura de recepção, é necessário entender o contexto 

sociopolítico e o papel das novas tecnologias. Na primeira onda daoista, os meios de 

comunicação ainda eram de difícil acesso a parte significativa da população brasileira e 

chinesa. Não é por acaso que um dos primeiro elementos daoistas que chegam no Brasil são 

livros – ou brasileiros entraram em contato, como o caso de Guimarães Rosa. Interessante 

lembrar que as ordens esotéricas tiveram um papel preponderante no sentido de começar a 

divulgar informações sobre o Daoismo, e essas informações eram derivadas de livros escritos 

em línguas europeias. Falamos aqui tanto de elementos ditos “orientais” na literatura 

brasileira, como de livros estrangeiros traduzidos, englobando vários temas, com destaque 

para os esotéricos como os livros de Teosofia de Helena Blavatsky. Isso confirma a 

caracterização dessa fase como fortemente orientalista. Como aponta Said (1990) o 

orientalismo se expressa principalmente num saber literário sobre o “oriente”. 

Ainda no meio do século XX expressões institucionais esotéricas eram extremamente 

minoritárias – e isso não mudou muito – e provavelmente a divulgação das suas ideias tinha 

um alcance limitado e até bloqueado por preconceitos pela população católica. Assim, 

conteúdos literários que continham elementos avulsos daoistas ainda tinham pouca circulação. 

Ainda nessa fase, como já adiantamos, a visão geral da sociedade brasileira sobre asiáticos 

ainda era recheada de preconceitos, desfavorecendo o conhecimento da cultura chinesa como 

um todo, e também elementos daoistas contidos em outras culturas como entre japoneses. 

Dado esse contexto, é fácil entender como a sociedade brasileira não mostrava sinais de que 

receberia religiões asiáticas, que, como o caso do Budismo que já havia chegado 

institucionalmente, ficou restrito às comunidades asiáticas migrantes no Brasil. 

Já na segunda onda daoista, desde a década de 1960, o contexto social passa por fortes 

mudanças. As informações começam a ser cada vez obtidas com mais velocidade e maior 

quantidade. Surgida em 1950, a televisão começa a ser espalhada por todo território nacional 

nas duas décadas seguintes, já sendo uma peça importante da iconografia cotidiana brasileira 

de boa parte da população nos anos 1970 e 1980. Outros meios de comunicação, como o 

rádio, e telefonia também eram difundidos ao longo dos anos. Os transportes também 

melhoram, começando o uso de aviões, transportes marítimos mais rápidos e popularização de 

automóveis. O fluxo de informações e de pessoas está cada vez maior, propiciando mais 

conhecimento sobre outros povos e também migrações mais frequentes.  

Politicamente, o Brasil chegou a ter relações com a China republicana desde o início 

do século XX, que foram interrompidas com as turbulências internas da China. Após o 

estabelecimento do governo comunista, em 1974 os governos do Brasil e da China voltaram a 
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ter relações oficiais bilaterais
105

. Enquanto a China vivia o fim do duro governo de Máo com 

sua Revolução Cultural, o Brasil vivia o auge do poder e do uso da repressão pela ditadura 

militar aqui instalada. Até a redemocratização brasileira, as relações com a China ainda eram 

bastante modestas, e havia um enorme desconhecimento mútuo. Os governos dos primeiros 

presidentes eleitos melhoraram as relações, mas ainda acanhadamente. Foi somente com o 

Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), e toda conjuntura de crescimento interno 

da China, que o Brasil deu uma atenção significativa ao País do Meio em termos oficiais. 

Vimos que a representação social da geografia cultural internacional pelos 

brasileiros/as é alimentada por um forte eurocentrismo, e por desconfiança ou até preconceito 

com povos que foram colonizados. No que concerne à China, no Brasil nutriu-se por um bom 

tempo um visão negativa deste país, sobretudo devido ao contexto da chamada “guerra fria”, 

lembrando que o Brasil se aliava aos EUA, e não ao bloco comunista. Após as reformas 

econômicas de Dèng Xiǎopíng, que fizeram aquele país voltar a ser uma potência mundial, 

desde a década de 1980 até hoje é visível a opinião pública brasileira: estão preocupados em 

saber se “a China vai dominar o mundo!”, e como eles conseguiram emergir tão rápido 

(Pinheiro-Machado, 2013).  Novamente, a desconfiança com os “orientais” e a ignorância 

com a história chinesa marcam ainda atualmente a percepção nacional sobre a sociedade 

sínica. Junto a essa conjuntura, os produtos vindos de Taiwan e depois da China continental 

estão cada vez mais presentes no Brasil, o que por um aspecto é visto novamente com receio, 

e por outro pode ser visto como uma forma de aproximação cultural. 

Apesar de todo esse lado negativo em relação a visão dos asiáticos por brasileiros/as, 

devemos frisar que existem aspectos positivos. Primeiramente, se o orientalismo traz 

elementos racistas e discriminatórios, também carrega uma visão romanceada do suposto 

“oriente” imaginado. Isso significa que muitas pessoas no Brasil podem ver culturas asiáticas, 

como a China, em um olhar bastante otimista, como, por exemplo, uma interessante 

alternativa social. Voltaremos a esse ponto com exemplos. Segundo, desde a década de 1940 

o Brasil busca se aprimorar, e nesse sentido se tornou uma importante economia mundial, tem 

reduzido sua pobreza, e, inicialmente a população e mais tarde os governos, começaram a se 

tornar mais multi ou interculturais. O crescimento de metrópoles cosmopolitas e multiétnicas  

e despertar social para diminuição de preconceitos tem sido uma realidade no Brasil 

contemporâneo desde o início do século XX, mas de forma mais efetiva no século XXI. No 

que concerne ao nosso tema, isso significa que o Daoismo chega ao Brasil em um contexto de 
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abertura social a visões mais multiculturalistas e que, em pequena medida, começando a 

valorizar culturas asiáticas. 

Em meio a este contexto tecnológico, político e social, dois fatos ocorreram que tem 

forte importância na história do Daoismo no Brasil, conforme mostramos (capítulo 2).  

Primeiro, parte da diáspora chinesa que se refugiou da Guerra Civil chinesa (1945-1949), e/ou 

do governo comunista, tem como endereço o Brasil. No subtópico anterior apontamos que 

muitas vezes esses migrantes viam de outras áreas e depois ao Brasil, primeiramente vieram 

de Hong Kong, Taiwan e outros países, e posteriormente da várias regiões da China 

continental. Mas, em geral, se tratavam de imigrantes mais formalmente instruídos em grande 

parte. Como vimos em vários estudos, em especial o estudo de Véras (2008), o nível de 

formação educacional ajuda bastante na integração de imigrantes na nova sociedade, e isso 

ocorreu com chineses no Brasil. Toda tecnologia do século XX, a atratividade econômica e 

abertura cultural brasileira, e as crescentes aproximações políticas e culturais também 

propiciaram a migração de chineses, seus produtos, e suas culturas, ao Brasil desde a década 

de 1950. Em resumo: as recentes imigrações sínicas aqui foram propiciadas tanto pela 

condição mais valorizada dos migrantes, como da situação de acolhimento mais favorável.  

O resultado foi que muitos que chegaram tinham formação em técnicas tradicionais 

chinesas que apresentam elementos daoistas, como medicina chinesa e artes marciais. Da 

mesma forma, religiões chinesas como o Tiāndào (Ten Tao, WG) chegaram via imigrantes. 

Somente nos anos 1990 foi erguido um espaço religioso de demanda étnica que incluía 

explicita e publicamente um ambiente daoista, o chamado Templo Kwan Yin na periferia de 

São Paulo. Sabemos pouco desse contato mais direto e público do Daoismo popular e étnico 

com a cultura brasileira, a não ser que é uma oferta que se mantém restrita quase totalmente à 

comunidade chinesa (com ênfase de taiwaneses), já que divulgações e o próprio cotidiano 

interno do templo estão majoritariamente em chinês, inclusive ideogramas tradicionais. Isso 

significa que no Brasil a presença de um “Daoismo étnico” em termos de ofertas é bastante 

reduzida, sendo mais limitado a elementos avulsos vividos entre chineses, como rituais de 

proteção, amuletos, talismãs, e culto a altares caseiros para os ancestrais. 

E o segundo fato: paralelamente a chegada da “fonte primária” viva do Daoismo, 

imigrantes chineses que potencialmente poderiam trazer consigo tradições daoistas, começou 

a emergir todo um movimento cultural que buscava e apresentava alternativas religiosas, 

chamado de religião Nova Era. Importante lembrar que, no Brasil, a Nova Era em seu sentido 
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amplo
106

 tem espaço principalmente em metrópoles, se misturando com a MRB. Assim como 

suas raízes históricas, conteúdos e grupos esotéricos europeus, novaeristas veem tradições 

asiáticas incluindo as chinesas como fontes alternativas fortemente atrativas. No Brasil, essa 

atração foi suprida em dois caminhos principais, o livresco e o terapêutico.  

Aproveitando o momento tecnológico propício, novaeristas leem e divulgam no Brasil 

ideias de livros de fontes Daoistas, que são cada vez mais traduzidos e escritos. Existe uma 

ótima recepção desses na cultura brasileira em geral, o que pode ser observado no meio 

artístico, por exemplo: Yìjīng é tema de músicas e danças pelos grupos Uakti e Corpo, o 

Dàodé jīng é citado em contos como de Caio Fernando Abreu (2012), e até o Zhuāngzi 

chegou a ter um capítulo musicado de forma livre por Raul Seixas – um dos ícones e fontes da 

Nova Era no Brasil, na música – “O conto do sábio chinês”. Assim, a Nova Era ajudou a 

divulgar e compartilhar ideias e símbolos de fontes daoistas, mas a cultura brasileira o recebe 

a partir do seu próprio estilo cultural: musicou, dançou e poetizou o pensamento daoista.  

Já no aspecto terapêutico, ressaltamos que as práticas corporais que apresentam 

conexões históricas como o Daoismo, como tàijí quán e qìgōng, fazem parte da rede 

novaerista de terapias holísticas. Também a técnica de “saúde” do ambiente, o fēngshuǐ é 

encontrado nessa rede. A noção de “energia” é usada numa chave de leitura universal e 

perenialista
107

 pelos/as novaeristas para tratar dessas artes daoistas, realizando uma releitura 

que pode ir tanto para a espiritualidade multi-hibridizada (que difere da daoista) à visão de 

total ausência de religião (Friaça, 2004; Guerriero, 2012). Mas o que é mais importante na 

ótica novaerista é que essas terapias devem servir para a experiência pessoal do ator social 

tratado. 

Podemos dizer que os elementos originalmente daoistas que se emanciparam no 

processo de difusão no Brasil estão presentes na rede de símbolos compartilhados do 

movimento Nova Era. Contudo, estes elementos estão misturados e interpretados de forma 

pessoal em cada ator social que tem contato com eles. É importante destacar que todos esses 

movimentos culturais de fundo novaerista semearam as sementes e prepararam o solo para o 

público brasileiro em relação a tradições chinesas (e tradições de outras culturas). E até mais 

do que isso. Alguns pesquisadores chamam de religião popularizada a situação em que 

                                                           
106

 Um detalhe da Nova Era observado por Hanegraaff (1996) é que ela existe em sentido estrito, ou seja, com 
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todas as tradições concretas. 
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conteúdos e práticas de uma tradição religiosa são divulgados e emancipados, sem que tenha 

passado pelo crivo oficial dessa mesma tradição (Usarski, 2012).  

Acreditamos que a Nova Era deu impulso em muitos dos elementos daoistas que 

encontramos na cultura brasileira enquanto um Daoismo popularizado. Na literatura brasileira 

encontramos citações esporádicas do Dàodé jīng, como nos contos de Caio Fernando Abreu 

(2012, p. 61). Em roupas vendidas no Brasil há símbolos daoistas
108

, inclusive marcas com o 

símbolo tàijí tu (ver subitem 1.3), a Town e Country
109

. Vários objetos decorativos e até 

considerados auspiciosos para acultura chinesa tem ou são elementos daoistas, como imagens 

de deuses ou penduricalhos com talismãs (fú)
110

, e podem ser encontrados no Brasil, 

sobretudo no bairro Liberdade em São Paulo (Shoji e Usarski, 2009). Tais objetos podem 

transmitir alguns elementos culturais chineses ou mais especificamente daoistas para quem 

tem contato com eles. 

Visto aqui como a consequência dos dois fatos – imigração de chineses com 

conhecimentos tradicionais ligados ao Daoismo e movimento Nova Era – existe um 

interessante fenômeno no Brasil. Trata-se brasileiros/as que ensinam técnicas ou saberes 

explicitamente daoistas, sem, no entanto, admitir ou se ver como adepto daoista (ver 

subtópico 2.2.3). Resumidamente eles ofertam artes marciais como tàijí quán e bāguà zhǎng, 

práticas e cursos de qìgōng, alquimia interna, fēngshuǐ, medicina chinesa, estudos do Dàodé 

jīng e consultas de Yìjīng, sempre apresentadas como de origem daoista. Não são vistas 

ofertas de ritos litúrgicos ou elementos mais institucionais de linhagens tradicionais daoistas, 

como devoção a divindades.  

De forma geral, esses atores sociais acreditam na divisão entre Daoismo filosófico e 

Daoismo religioso, o que explica em grande parte essa seleção de conteúdos: tentam se 

afastar de elementos entendidos como religiosos e valorizam ideias e experiências de cunho 

pessoal. Esse tipo de expressão daoista é igual ao Daoismo estadunidense observado por 

Siegler (2010). Em geral não são iniciados em uma linhagem de transmissão daoista, mas 

realizam cursos. Se num aspecto eles/as não estão inseridos do Daoismo numa maneira formal 

e tradicional, por outro lado apresentam mais ajustamento com a organização social mais 

urbana e contemporânea brasileira. Isso certamente explica o fato de que os filiados ao 

Universal Healing Tao de Mantak estão bastante difundidos pelo Brasil.  
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 Cf., por exemplo: http://www.zazzle.com.br/yin+yang+roupas ou 

http://www.vitrinepix.com.br/mementomori/compre/produto/90346/Camiseta-Yin-Yang-com-os-oito-trigramas-
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 Cf. http://www.tcsurf.com/.  
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 Cf. http://pt.aliexpress.com/w/wholesale-chinese-gods.html. 
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Também podemos analisar o fato de que estes atores sociais estão em uma situação 

ambígua: afirmam ensinar elementos tradicionais daoistas, mas se inserem na rede Nova Era 

ou estão ligados a meios esotéricos. Talvez seja exatamente essa condição ambígua que 

beneficia a existência e crescimento deles/as. Estando na rede novaerista e esotérica brasileira, 

não é interessante se autoafirmar como algo religioso, pois seria conectado a algo visto como 

dogmático e hierárquico associado ao catolicismo, então dão ênfase na experiência pessoal. 

Esclarecendo: ofertam artes daoistas tradicionais numa releitura novaerista apresentada pela 

chave de experiência pessoal, tomando cuidado para não serem associados a algo “religioso”, 

lembrando que a visão de religião brasileira é pautada pelo catolicismo. No que concerne a 

nossa análise do contato do Daoismo no Brasil, se trata de exemplos muito relevantes para 

entender o estado da arte do entendimento e prática dessa religião pela cultura brasileira. Em 

especial, os seguidores de Mantak Chia merecem um estudo específico, que foge ao nosso 

escopo aqui, já que segundo o site do Universal Healing Tao, há treze grupos ligados a eles 

neste país. 

A terceira onda daoista conta, obviamente, com o legado do contexto apresentado 

relativo à segunda onda, mas com elementos significativos a mais. Sabemos que essa terceira 

onda tem início pouco após a segunda onda, sendo que ambas ocorrem paralelamente, se 

cruzando e se diferenciando. Nesse sentido, toda tecnologia e crescente aproximação social e 

política entre Brasil e China vai beneficiar a vinda dos dois primeiros iniciados daoistas que 

aqui chegaram. Lembramos que ambos vieram de Taiwan, sendo este país a principal fonte do 

Daoismo tradicional do Brasil. Nesse ponto a percepção de Clasquin (2008) de que a 

transplantação vai acumulando as informações das trocas culturais anteriores é confirmada.   

Vejamos a situação dos iniciados daoistas de Taiwan que aqui vieram. Um deles, Liú 

(1907-2000), pai de família, era versado em várias práticas tradicionais chinesas, a maioria 

ligadas à medicina chinesa – massagens, acupuntura, etc. – mas também sabia tàijí quán, 

qìgōng, alquimia interna, e dava aulas sobre Yìjīng e Dàodé jīng. Segundo a página do 

Wikipédia sobre ele, provavelmente escrita por seguidores, ele teria vindo ao Brasil 

justamente para divulgar a massagem terapêutica tuī na que teria aprendido com seu tio-avó, 

depois de ficar sabendo que havia já pessoas ensinando isso no Brasil
111

. Como já descrito 

(subtópico 2.3), o próprio Liú e todos os seus seguidores não eram monges ou sacerdotes 

daoistas. No entanto, nos primeiros anos no Brasil ser discípulo/a dele dependia inicialmente 

de uma “cerimônia formal de reverência à linhagem”, os novos adeptos recebiam certificado e 
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uma “oração da rede celeste” (Bizerril, 2007). Depois isso não foi mais obrigatório, mas 

continuou ofertado.  

Da mesma forma, os grupos estabelecidos por Liú não cultuavam divindades, e eram 

centrados, sobretudo, num aprendizado corporificado (Bizerril, 2011). Seu filho Liú Zhīmíng 

(Liu Chih Ming, WG) e outros discípulos continuam esse legado no mesmo caminho. Esse foi 

o contato do Daoismo tradicional estabelecido na cultura brasileira. Uma das reações nativas a 

essa maneira de contato e divulgação é que a autorepresentação de ser daoistas pelos 

seguidores brasileiros/as desta “linhagem recusam-se tanto a classificá-la como religião 

quanto como misticismo”, sendo que os termos “ensinamento” e “experiência” “verdadeira” 

são bastante utilizados por eles Bizerril (2007, p. 284).  

Se de um lado realmente os ensinamentos de Liú derivavam em boa parte da corrente 

daoista Lóngmén, que é bem conhecida pela sua alquimia interna, justificando os conteúdos e 

maneira de transmitir, podemos dizer também que desde a oferta inicial até as reações dos 

atores sociais nativos, houve influência da divisão orientalista entre Daoismo filosófico e 

religioso. Da mesma forma, mesmo que Bizerril (2007) tentou mostrar a diferença do ethos 

daoista deste grupo em relação aos novaeristas, é obvia a influência da Nova Era em relação à 

escolha dos conteúdos ensinados, da supervalorização da experiência pessoal, e da negação do 

discurso sobre religião entre os seguidores do legado de Liú no Brasil. Com esse comentário, 

queríamos apenas mostrar a influência da estrutura orientalista e novaerista nestes grupos, de 

forma que possamos entender melhor como o Daoismo chegou no Brasil
112

. Um ponto 

importante desse exemplo é ver que, desde os primeiros contatos, a oferta de Daoismo 

tradicional por um imigrante taiwanês teve significativa influência da segunda onda daoista e 

até de estruturas colonialistas anteriores. 

 

5.2.2 – Análise do Daoismo trazido por Cherng ao Brasil  

 

Uma vez tratado contexto e legados anteriores, de agora em diante vamos focar nossa 

análise na transplantação do Daoismo iniciado por Cherng. Como já dissemos, o modo 

processual dos contatos ocorre continuamente e paralelamente aos outros modos da 

transplantação, podendo inclusive ter circularidade cultural – a cultura anfitriã exporta uma 
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considerado por acadêmicos independente do seu gosto pessoal pelas ideias e práticas novaeristas. 
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novidade para a cultura de origem da religião transplantada, invertendo os papeis. Apesar 

deste fato, agora nos limitaremos a analisar os primeiros contatos, com ênfase no que 

chamamos de fase embrionária da STB (ver subitem 3.1), entre 1973 e 1990. Entendemos 

que os períodos seguintes da STB se encaixam melhor nos modos processuais de 

comparação, ambiguidade e recuperações da transplantação dessa tradição daoista. 

Como sabemos, Cherng chega ao Brasil devido ao seu pai ter buscado realização 

profissional aqui. Ele chegou na cidade do Rio de Janeiro um tempo após o pai, acompanhado 

da mãe, e ainda adolescente. Vimos como seus pais, em especial o pai, foi uma forte 

influência para a construção religiosa pessoal de Cherng. Seu pai, Wǔ Cháoxiàng, se encaixa 

perfeitamente no perfil de imigrante vindo de Taiwan identificado no segundo capítulo, sendo 

da primeira sub-onda (anos 1950-1970) dentro da onda mais recente desde a metade do século 

XX da diáspora chinesa no Brasil (subitem 2.2.2). Isso significa, nesse caso, que Wǔ era um 

remigrante – já havia migrado da China à Taiwan – vindo com um nível de formação 

considerável incluindo práticas e saberes tradicionais chineses que continham ligações com o 

Daoismo. 

Wǔ abriu o próprio instituto para ensinar técnicas chinesas, sendo conhecido no Rio 

desde os anos 1970 como mestre de “kung fu” (wǔshù, arte ou técnica marcial) e de medicina 

chinesa. Através do ensino destas, transmitiu a um público brasileiro interessado elementos 

culturais como visão chinesa de saúde, teorias como dos cinco agentes (wǔxíng) e do 

yīn/yang, e símbolos como do tàijí tú e da cabaça chinesa, além da técnica propriamente dita 

de cada saber instruído. Este conhecimento é ofertado à brasileiros, mas também a chineses 

como seu filho, tendo ensinado para ele também formas de meditação budistas e daoistas. 

Todo esse conhecimento já fornece bases e até uma preparação ao público brasileiro 

do que está por vir. Bem como, serviu para a formação cultural-religiosa pessoal de Cherng. 

Antes de ter suas turmas e seu espaço, Cherng apresentava um perfil específico de um 

buscador espiritual, tendo o campo religioso chamado sua atenção mais do que ele mesmo 

tinha atraído curiosidades até então. Quase se tornou umbandista ou candomblecista, 

frequentou grupos esotéricos como a Maçonaria, e até se informou sobre o catolicismo 

brasileiro. Em suas observações pessoas, certamente ele percebeu a força da magia na matriz 

religiosa brasileira, e a referencial oficial e socialmente legitimada do catolicismo como 

modelo de religião por excelência na visão brasileira sobre religião. Essa trajetória pessoal 

vai, em médio e longo prazo, marcar direções e escolhas futuras.  

No início dos anos 1980, como podemos inferir pelas reportagens da época (subitem 

3.1) e pelo seu relato pessoal (Cherng, 1997), Cheng já apresenta sinais mais claros de que vai 
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trilhar seu caminho espiritual pelo norte do Daoismo. Nos textos encontramos termos próprios 

do Daoismo como “alquimia”. Apologias a artes daoistas também são claras, demonstrando 

um nível de familiarização significativo com esse campo cultural-religioso. Uma questão 

interessante das reportagens é a visão nativa sobre este ator social e sobre o que ele ensinava. 

Cherng sempre era descrito como “mestre”, mesmo ao lado do pai. Mesmo que podemos 

considerar que realmente seu nível de conhecimento era grande, a representação cultural deve 

ser apontada: será que no contexto cultural chinês chamaria de “mestre” um jovem na casa 

dos 20 anos? Parece-nos que o simples fato de ele ter descendência chinesa e afirmar saber 

algo já foi suficiente para os jornalistas – entre outros – o denominarem “mestre”. Isso indica 

que brasileiros/as podem ter supervalorizado-o, e também o seu conteúdo, precisamente pela 

sua origem étnica, independente de outros fatores. Assim, em certo sentido, o orientalismo 

favoreceu a divulgação de Cherng, e este não parece ter se oposto a isso, mas muito antes 

aproveitado do estereótipo orientalista.  

É no ano de 1985, aos 27 anos, que ele começou a realizar viagens à China e Taiwan, 

tendo se iniciado formalmente ao Daoismo, e até de se tornado sacerdote junto com um 

brasileiro (Francisco Mourão) em 1987. Além de alunos, começa a ter discípulos e 

seguidores, ou seja, um público mais comprometido com seus ensinamentos e práticas. Os 

conteúdos se tratavam de técnicas corporais (tàijí quán, qìgōng), medicina chinesa, e textos 

daoistas popularizados (Yìjīng e Dàodé jīng). Dissemos que os primeiros atores sociais que 

foram mais próximos parecem não ter visto o que Cherng ofertava como religioso. As formas 

mais comuns de classificação nativa dessa novidade eram de “filosofia ou sabedoria de vida”, 

bem como, era conectada com a representação de algo “milenar” e “oriental”. Isso pode ser 

explicado pelo fato de que essas ofertas não se encaixam no padrão brasileiro para denominar 

algo de “religião”, pois se afasta muito do modelo cristão-católico. Da mesma forma, Cherng 

não parecia querer forçar a visão do Daoismo como religião nos primeiros anos de sacerdócio.  

A visão de que o Daoismo é filosofia pode ser explicado pelo fato de que os primeiros 

contatos dessa tradição com a cultura brasileira ocorreu principalmente via livros. Os livros, 

por sua vez, passam predominantemente noções e ideias, e ensinam pouco de técnicas ou 

práticas, quando abordam esse aspecto. Em vários países de influencia cultural europeia, 

incluindo o Brasil, filosofia é um estudo basicamente textual e intelectual, e não prático. A 

associação de textos e discursos reflexivos com a filosofia por europeus e culturas sob 

influência europeia é quase automática. Somado à isso, o orientalismo é um elemento sempre 

presente nas primeiras traduções de um modo geral até hoje, e tem impacto na idealização 

sobre o que seria o Daoismo entre leitores dos textos associados a essa tradição. Com essa 
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estrutura que chegou o Daoismo no Brasil: dando credito à perspectiva orientalista, brasileiros 

já tinham uma visão prévia do Daoismo antes de Cherng divulga-lo, visão que mistura uma 

perspectiva pejorativa sobre os aspectos mais explicitamente religiosos do Daoismo (rituais, 

magia, proteção), e um fascínio romantizado sobre livros e novas ideias daoistas. 

Esses primeiros contatos do Daoismo tradicional trazido por Cherng – e já contando 

com a ajuda do sacerdote Francisco Mourão – parecem ter ocorrido de forma homeopática, ou 

seja, gradualmente e por pequenas dosagens. Talvez isso ocorreu numa tentativa de não 

assustar os atores sociais nativos, tanto com relação à grande complexidade do Daoismo, o 

que dificultaria adesões, quanto em relação aos aspectos mais devocionais e mágicos dessa 

tradição. O próprio conhecimento de Cherng ia expandindo, o que reforça a ideia de contatos 

homeopáticos entre o Daoismo trazido via Cherng e a cultura brasileira.  

Outro ponto, que será melhor explorado no subtópico sobre a fase de ambiguidade, é 

que Cherng escolheu ensinar sobre dois livros que já eram em partes conhecidos por 

brasileiros, o Yìjīng e o Dàodé jīng. Obviamente, dar palestras sobre textos revelados do 

Cânon que embasam as liturgias seria demasiado complicado de primeira. Isso justifica a 

escolha mais conveniente de aproveitar livros que já estavam traduzidos e razoavelmente 

conhecidos no Brasil a algumas décadas (ver subitem 2.2.1), especialmente em metrópoles 

como o Rio, e por um público insatisfeito com a religião dominante que eram influenciados 

pelas ideias e interesses da Nova Era. Notando o interesse brasileiro sobre estes dois livros, já 

começou a providenciar uma tradução diretamente do chinês ao português que não existia até 

então no português do Brasil. 

Por realizar traduções, significa que sua integração na cultura brasileira já era 

aprofundada. Isso nos leva a questão da formação pessoal de Cherng. Nota-se que a formação 

básica teria que ter encerrado no Brasil, no entanto, nessa época ele estava enfrentando uma 

forte crise de saúde. Segundo ele mesmo relatou no programa de televisão “Programa Sem 

Censura” em 1998, teria aprendido português no dia-a-dia e assistindo novelas
113

. Ele também 

estudou numa escola de artes e cursou o curso de Letras, mostrando que ele continuou 

buscando formação secular paralelamente aos interesses espirituais. Mas o que acabou se 

destacando profissionalmente foi nos conteúdos tradicionais chineses aprendidos com seu pai. 

Soubemos que além do seu pai, ele buscava conhecimentos em outras fontes chinesas, seja na 

região de origem, ou entre mestres chineses no Brasil. Sobre isso, soubemos que existia uma 

relação de amizade e troca de informações de medicina chinesa com o filho do mestre Liú, o 
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Liú Zhīmíng (Liu Chih Ming, WG). Segundo diversos relatos, seus pais se conheciam, mas 

não soubemos o quanto, e essa dupla relação entre as gerações caracteriza que havia uma 

pequena rede daoista entre os seus divulgadores chineses. Veremos à frente que essa rede foi 

expandida com o tempo. 

Sobre o ponto de partido de Cherng, é bem sabido que Taiwan já era um dos “tigres 

asiáticos” desde o final do século XX, tendo sido um grande exportador de produtos 

industrializados a todo mundo, e mais recentemente é uma referência internacional em 

tecnologia. Podemos cogitar que a difusão do Daoismo, no caso de Cherng, seria fruto de um 

movimento migratório num contexto de certo orgulho das tradições sínicas por parte dos 

chineses de Taiwan. Explico: a história da China mostra que a força política e econômica 

sempre rendeu certo orgulho da própria cultura à sua população, mas após a Guerra do Ópio e 

a humilhação causada por países europeus, sua população começou a procurar por elementos 

culturais estrangeiros em vários setores da vida (Cheng, 2008; Fairbank, 2006; Pinheiro-

Machado, 2013). Assim, enquanto uma hipótese a ser testada em outro estudo, cogitamos: 

uma situação econômica rica e estável é fator determinante para um povo se interessar ou não 

por suas próprias tradições, inclusive para sua divulgação. 

Internacionalmente, o contato entre o Brasil e a cultura chinesa começava um novo 

momento de aproximação nunca antes visto – nem mesmo visto na época colonial, como 

Gilberto Freyre (1951, 2013) defende ter ocorrido. A família Wǔ chegou ao Brasil exatamente 

um ano antes de o governo brasileiro mudar sua posição no caso China-Taiwan, passando a 

ter relações oficiais bilaterais com a China comunista desde 1974
114

 e não reconhecendo 

Taiwan como país independente. Contudo, as relações com Taiwan continuaram ocorrendo 

pelo comércio (formal e informal) e na vinda de imigrantes. Já com a China continental, 

apesar da formalização, é somente no período da presidência de Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2010) que a relação é aprofundada.  

Houve também o crescimento do interesse chinês na América Latina em geral, como 

confirma discursos do então presidente Hú Jǐntāo (presidente entre 2003 e 2013), e do Brasil 

especificamente, comprovado pelos inúmeros acordos recentes iniciados pela China. Isso 

significa que desde os anos 1970 este dois países tem se aproximado, especialmente nos 

aspectos econômicos e político sendo hoje a China o principal parceiro comercial do Brasil 

(Véras e Véras, 2011). O contato do Daoismo tradicional ensinado por Cherng ocorreu 

justamente no período dessa aproximação, favorecendo seu status e visibilidade. 
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Voltemos nossa atenção para as variáveis na interação do contato (1c, 2b). Conforme 

as características culturais e religiosas brasileiras sintetizadas aqui (subitem 4.2), no Brasil há 

a tendência de abraçar e somar novidades culturais à cultura nativa que já se formou bastante 

hibridizada de modo centrífugo. Ou seja, a cultura brasileira reage a novos elementos culturais 

de forma amistosa, e quando ocorrem hibridações tende a ser via acréscimo de conteúdos. Em 

consonância com o esperado, o Daoismo trazido por Cherng e seus seguidores não sofreu de 

nenhum problema político, econômico ou de discriminação social de modo significativo. 

Entretanto, não devemos esquecer que o histórico colonial e a referência socialmente “oficial” 

de religião são distantes do Daoismo, e isso certamente foi sentido pelos primeiros daoistas. 

Essa diferença cultural em geral, e diferença colonial em certo sentido, se manifesta 

empiricamente pelo tratamento como “filosofia”, pelo mal estar por parte de nativos em tratar 

de temas considerados naturais pelos daoistas asiáticos – como magia ou múltiplas divindades 

– ou pela dificuldade de autoafirmação pública de ser daoista ou frequentar seus espaços.      

Interessante perceber qual era a visão do próprio Cherng sobre a cultura que ele foi 

recebido, e que agora tentava difundir sua religião. Em sua segunda visita ao Programa Sem 

Censura
 
no ano de 2001, onde foi divulgar o (re)lançamento do seu livro sobre Yìjīng, quando 

questionado pela apresentadora sobre se um “ocidental” poderia aprender a consultar o 

oráculo Yìjīng, Cherng afirmou que os europeus são muito críticos e por isso se bloqueiam. Já 

os brasileiros seriam mais abertos e deixariam o aprendizado fluir melhor
 115

, chegando a 

dizer que brasileiros são “excelentes em oráculo”. Para essa liderança daoista, foi não somente 

notado como também elogiado essa tendência à integração cultural brasileira. No seu ver, isso 

seria uma qualidade importante para adentrar e se desenvolver no caminho daoista.  

Nesse sentido, as atitudes dos daoistas nas primeiras divulgações do Daoismo taiwanês 

no Brasil foram de seguir essa tendência cultural, e não bater de frente com nenhuma religião. 

Tampouco soubemos de diálogos institucionais mais explícitos com outras religiões. A 

posição seria muito mais de respeito e tentativa de neutralidade. Na dimensão mais micro, dos 

frequentadores iniciados ou não, havia sim um diálogo à tona: sabemos que muitos estavam 

conectados de alguma forma com a rede de terapias holísticas Nova Era, e tinham passado em 

tradições brasileiras como a Umbanda e Santo Daime; o próprio Cherng teria se inspirado no 

breve contato que teve com a Maçonaria para criar o estatuto da STB (D8, 05/02/2015). 

Finalizando nossos comentários sobre os primeiros contatos, lembramos de um ponto 

importante a futuras pesquisas, e que justifica a construção do nosso capítulo 2. Abordando o 

                                                           
115

 http://www.youtube.com/v/mUkA-tv2jGM . 

http://www.youtube.com/v/mUkA-tv2jGM


173 
 

caso do Budismo em São Paulo, Usarski (2013b) chama atenção dos pesquisadores 

interessados nesse tema para olharem para além de manifestações institucionais dessa 

religião. Também alerta que na busca por expressões menos oficias do Budismo no Brasil, 

serão encontrados elementos muitas vezes longe do padrão interno estabelecido pelas 

tradições, e os/as pesquisadores/as não devem se deixar levar pelo viés de julgar o que seria 

“legítimo” ou não na religião pesquisada, cabendo análises distanciadas de julgamentos 

normativos. Especialmente em metrópoles como São Paulo, o mercado de bens e serviços 

religiosos reflete a complexidade da sociedade em geral. Acreditamos que isso deve ser um 

critério aplicado igualmente o estudo acadêmico do Daoismo. 

  

5.3 - Modo processual “2 – Comparações” 

 

Até o momento, nossa análise das fases de pré-transplantação e contatos deu bastante 

ênfase às variáveis do processo de transplantação. Agora se fez necessário retornar ao nosso 

eixo central, a visão de Baumann (1994) sobre a transplantação, e nossa releitura deste modo 

em especial. Os fatores variáveis, no entanto, não devem ser esquecidos, mesmo sendo muito 

mais um pano de fundo desse modo.  

As variáveis seriam: Não religiosas, (1a) o avanço tecnológico e seus usos, (1c) 

atitudes sociais como racismo ou tendência a integração da cultura aportada, (1e) formação 

pessoal e contexto social da migração dos atores sociais estrangeiros, e (1f) diferenças 

linguísticas; Religiosas, (2b) atitudes da religião estrangeira frente outras tradições, (2c) 

cosmovisão religiosa da cultura anfitriã, incluindo sua visão do que é religião, (2d) usos de 

terminologias da religião dominante do novo ambiente, bem como, (2e) influência do 

movimento Nova Era; Representações sociais, (3a) estruturas e visões colonialistas já 

existentes antes da chegada física da religião (no caso de religiões asiáticas, visões 

orientalistas), (3b) ofertas literárias escritas e traduzidas por seus primeiros divulgadores, (3c) 

como é utilizado pela nova religião da sua representação cultural prévia presente na cultura 

recém-aportada. 

Voltando aos aspectos de primeiro plano na análise, segundo Baumann (1994) nesse 

modo do processo tanto a religião como a nova sociedade são afetados por diferenciações e 

comparações nutridas entre si. Os divulgadores apresentam a tradição identificando carências 

das ofertas religiosas e seculares presentes que podem ser supridas pela sua religião, bem 

como, comparando aspectos que diferem ou se assemelham às religiões da cultura anfitriã. Do 
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lado da recepção, já existem grupos de interesse desde os primeiros contatos, mas as muitas 

variáveis do processo de transplantação vão direcionar o nível de rejeição ou aceitabilidade da 

religião nova. No caso estudado por Baumann (1994), ele viu este modo do processo 

caracterizado por confrontações. No nosso caso, e acreditamos que na maioria dos casos, um 

termo mais geral é comparações: comparações discriminatórias (ofensivas), comparações por 

espelhamento (mais suaves), ou comparações dialogais (buscam diálogo ou hibridações), e 

suas respectivas consequências.  

 

5.3.1 – Comparações macroculturais e com a religião dominante 

 

Vejamos como e quais comparações ocorreram entre o Daoismo ensinado por Cherng 

e a cultura brasileira, principalmente a partir do Tao do taoísmo, livros e de vídeos. Um ponto 

que é crucial para entender como e em que contexto histórico e cultural ocorreu as primeiras 

comparações, e que existem até hoje, é o orientalismo. Já vimos (subitem 5.1) que o Brasil 

incorporou a representação orientalista de divisão simbólica entre “ocidente” e “oriente”. 

Quando Cherng começa a ensinar artes daoistas, e mais tarde o núcleo religioso dessa 

tradição, obviamente que essa divisão imaginária veio à tona. Tanto por parte dele, como do 

público nativo.  

Sabemos que os asiáticos também realizam sua auto-orientalização (Scherer, 2001), e 

esse parece ser o caso aqui: em livros e vídeos é observável que Cherng utilizou dessa 

geografia imaginária, seja como recurso didático para os ouvintes ou leitores entenderem 

dentro dos recursos que tem, seja como status, de forma que ele seja apresentado como a 

pessoa que domina e traz o conhecimento “oriental” aos “ocidentais”. Muitas vezes, por trás 

da comparação entre ocidente e oriente, existe na verdade a comparação entre Daoismo e 

Cristianismo, como quando se fala em “religiões ocidentais”
116

, mostrando como importava a 

ele a diferenciação com a religião dominante. Por outro lado, Cherng tentava não utilizar 

dessa distinção para distanciar mais ainda o que supostamente estaria distante, mas buscando 

também semelhanças e aproximações. Em um programa na TVE em 1989 em que apresentou 

a primeira edição do seu livro Tai Chi Chuan – Alquimia do movimento, quando questionado 

se havia dificuldades de brasileiros entenderem seus ensinamentos ele chegou a afirmar que 

sempre tenta retirar “fantasias” e “véus” colocados no Daoismo, mostrando que “orientais” e 

“ocidentais” mastigam o arroz “igualzinho”
117

.  
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Nesse sentido, vamos entender melhor a autorepresentação daoista da STB. Em 

meados dos anos 1990 a STB já tinha sede própria, e em 1997 se estabeleceu na sede que se 

fixou. Nesse período Cherng parece ter percebido a insistência de brasileiros/as em classificar 

o Daoismo como filosofia. Da mesma forma, percebeu a forma brasileira de ver religião 

socialmente como um conjunto rígido de dogmas, numa referencia à teologia católica 

romanizada, e distanciou o Daoismo desse significado de religião como dogma (Cherng, 

2006, p. 68). Segundo várias fontes (cf. capítulo 3) Cherng se deu a missão de divulgar o 

Daoismo no Brasil como um “caminho espiritual”, nos termos êmicos, ou seja, como uma 

oferta cultural-religiosa que possa ser seguida de modo compromissado por interessados no 

Brasil, em termos éticos ou acadêmicos (ver introdução). Obviamente, há um disparate aqui: 

uma filosofia, em termos modernos e no vocabulário comum brasileiro, certamente não é uma 

religião; tampouco era interessante dizer simplesmente que o Daoismo é uma religião. 

A resolução desse impasse sobre a autoimagem pensada em língua portuguesa e para 

brasileiros veio justamente de comparações. Bem como, usou-se um discurso franco sobre a 

complexidade do Daoismo misturado como algumas informações atrativas, pois 

impressionáveis. Cherng também usou em suas falas uma forma de tipologia das religiões, o 

que está registrado em vídeos de programas de televisão
118

, palestras que viraram livros (dois 

volumes de Iniciação ao Taoísmo), e no seu depoimento (Cherng, 1997). Para ele, existem dois 

tipos de “tradições espirituais”: as “tradições patriarcais”, baseadas em fundadores ou 

divindade(s) superior(es) e tendo datas de fundação, sempre exemplificados com o Budismo e 

o Cristianismo; e as “tradições ancestrais”, baseadas em conhecimentos ancestrais, sem datas 

de fundação, sendo sempre exemplificado com o Daoismo. 

Percebam alguns detalhes dessa tipologia de Cherng. Primeiro, dando continuidade ao 

argumento da tradição ancestral, ele afirmava que o Daoismo é uma tradição milenar e uma 

das tradições mais antigas do mundo. O tempo máximo que encontrei sendo dito foi “oito mil 

anos atrás” (Cherng, 1997, p. 80), mas em muitas fontes em geral da STB falam também de 

três, cinco ou sete mil anos. Isso é explicado – paradoxalmente – devido aos antigos 

patriarcas civilizacionais chineses, vistos como buscadores do Dào (ex.: Huángdì ou Fúxī), e, 

por isso, daoistas. Contudo, quando se falava que pertencia à ordem da Ortodoxia Unitária, 

deixava claro que se tratava da primeira comunidade ou ordem de daoistas criada há cerca de 

1900 anos, sendo que antes seria uma transmissão somente de mestre à discípulo
119

.  
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Aqui a qualidade de “ser milenar” claramente busca se legitimar na nova cultura, é 

como se dissesse: ‘olha, você não me conhece, mais eu tenho muita experiência’. Realmente, 

há autores como Robinet (1997) que argumentam que o Daoismo não tem data de surgimento 

formal, e certamente tem raízes ligadas aos primórdios da civilização chinesa. No Entanto, 

para nós é bem claro que as raízes de uma tradição não devem ser confundidas com a própria 

religião, caso contrário o Budismo seria tão antigo quanto a cultura hindu ou o Santo Daime 

teria a idade da vinda da última onda de migração dos povos hoje chamados de ameríndios, 

ou seja, mais de dez mil anos. Assim, apesar de que o que Cherng diz pode ter sentido em 

algum ponto de vista histórico, não nos importa discutir com a visão de Daoismo dele, até por 

que realmente entendemos que ele acreditava nisso, e aqui está o limite do nosso método; O 

que mais importa é: neste trabalho destacamos que essa tipologia por ele divulgada teve uma 

função comparativa em relação ao que os brasileiros já conheciam sobre religiões, de forma 

que alterasse positivamente a forma que estes poderiam ver o Daoismo.   

Como podem ser vistos principalmente nos vídeos registrados de Cherng em 

programas de televisão, essa tipologia e outras explicações sempre geravam mais perguntas 

aos ouvintes. No já citado programa da TVE em 1989, uma convidada ao seu lado perguntou: 

“é uma religião?”, e Cherng respondeu: “é uma religião, uma religião diferente!”
120

. Em outra 

pergunta que questionava o papel da mulher hoje na China em relação à religião, ele 

completou que o Daoismo seria uma religião “matriarcal”. Como já dissemos, importava 

muito a ele diferenciar o que ofertava da noção mais “oficial” socialmente da cultura 

brasileira. Como já indicado em paginas anteriores, temos a hipótese também de que era 

importante desvincular o Daoismo do termo religião no sentido já indicado nesse parágrafo de 

forma que o público influenciado por ideias Nova Era não se afastasse. Lembramos que este é 

um público potencial à STB, já que normalmente ideias novaeristas estão ligadas a um 

descontentamento com o Cristianismo tradicional, que é a tradição dominante no Brasil.  

Ainda nesse vídeo, outras comparações interessantes ocorreram. Cherng, para explicar 

o que ensina em termos espirituais, comparou os cantos daoistas aos cantos gregorianos da 

“cultura ocidental” (Catolicismo). Novamente tentou-se utilizar de um elemento já bem 

conhecido da cultura anfitriã para se fazer entender. Outra questão levantada no programa foi 

relativa ao papel social dos “monges”, como lhe chamaram neste vídeo. Obviamente, a 

pergunta fazia menção à conhecida ideia e prática cristã de compromisso e fraternidade social, 

e Cherng percebeu isso. Sua resposta foi de que poderiam dar “apoio a sociedade, [como] 
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trabalho de ajudar pessoas carentes, trabalho com escola”, e alguém logo interrompeu 

perguntando se era semelhante aos padres e pastores fazem, e ele concordou. Também 

questionaram se estava procurando discípulos. Ele respondeu: 

 

Não temos o conceito da missão, [...] ter que converter pessoas. Não tem que 

converter. Seja [daoista], se for naturalmente. Então encontrando pessoas 

com pessoas, se isso acabar naturalmente acontecendo, será ótimo, se não 

acabar acontecendo, devido bloqueio culturais ou o que for, não importa. O 

importante é que esteja tudo fluindo de uma maneira mais natural. Se 

naturalmente isso vier a acontecer, será bem vindo. 

 

Todas essas comparações são claramente feitas em relação ao Cristianismo católico 

romano. Os diálogos descritos acima apontam a necessidade de Cherng diferenciar a si 

mesmo e sua oferta à oferta cristã dominante, no caso da fala citada acima quer se afastar do 

histórico proselitismo mais “agressivo” dos cristãos. Notem que isso é feito de modo 

diplomático, tomando cuidado para não ser hostil, sabendo também que este cuidado de ser 

respeitoso era uma constante deste sacerdote daoista. 

Mais atualmente, o atual regente da STB, Hamilton, relatou a Murray (2010, p. 36) 

que algumas pessoas no Rio de Janeiro têm dificuldade de entender o Daoismo como religião 

devido a liberdade dada por essa tradição, já que a noção de religião delas estaria ligada a 

obrigações. No mesmo sentido, duas entrevistadas de Murray (2010, p. 37) associaram o 

catolicismo ao controle pessoal e social, e o Daoismo à liberdade e ferramentas para uma vida 

melhor. Tudo isso reforça a ideia de que brasileiros/as veem a ideia de religião como 

equivalente ao modelo católico de tradição.   

E dentre as inúmeras comparações feitas com o Cristianismo, mostramos mais duas. 

No programa de televisão Programa Sem Censura 
 
no ano de 2001

121
, – Cherng diz que o 

Daoismo não separa o mundano e o espiritual, mas falaria da “essência”. Isso é faz referência 

ao modo cristão – e outros – de separar o “mundo” em relação a uma “transcendência”, sendo 

o primeiro algo perverso e corrompido e a transcendência o objetivo final. Esse ponto com 

certeza iria aparecer em algum momento, já que o Daoismo valoriza muito um modo de vida 

melhor, inclusive em sentido material e biológico – ainda que o objetivo final também seja a 

ascensão espiritual ao Dào. Para mostrar isso, Cherng faz a seguinte comparação por 

espelhamento ao Catolicismo em tom irônico: o Daoismo “considera que saúde e longevidade 

sempre ajudam no caminho espiritual. Não precisamos ‘ralar’ e sofrer para ir para o Céu. 

Chegar lá com saúde é muito melhor!” (Cherng, 2000, p. 80). 
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Por outro lado, existiram comparações mais dialogais. No seu depoimento Cherng 

(1997, p. 80-81) tenta deixar claro que os daoistas não usam o termo deus para falar do Dào, 

mas sim o termo absoluto. E continua dizendo que em chinês há um termo que equivale ao 

conceito de Deus, a palavras shén, entendido daoisticamente como a consciência infinita 

personalizada, mas que estaria dentro do Dào. Poucos anos depois, em seu Iniciação ao 

Taoísmo vol. 1, Cherng (2000, p. 36-39), já fala mais diretamente dessa consciência universal 

como o Rei de Jade (Yùhuáng), o contextualizando dentro da “Teologia Taoísta”. No livro 

registrou-se a pergunta: “[seria] o Deus onipotente?”. Tendo a resposta: “Sim. Bem próximo 

do conceito de Deus onipresente e onipotente que conhecemos na Teologia ocidental”. 

Continuou lembrando que quando missionários cristãos jesuítas entraram na China há alguns 

séculos, utilizaram também o termo shén. Mas diante de outra questão grifa que o Deus 

onipotente e onisciente na visão daoista não é criador do mundo, se limitando ao governo do 

mundo, e que o Rei de Jade estaria abaixo do Dào do céu anterior (ver subitem 1.3).  

Este caso da discussão sobre um deus superior toca no que foi chamado por Droogers 

(1987) de “religiosidade mínima brasileira”, que seria Deus e fé, mas que preferimos chamar 

de suposição na existência do Outro mundo e seus seres metaempíricos (ver subitem 4.2). No 

entanto, este autor teria usado o termo Deus devido principalmente à fonte empírica da sua 

pesquisa: discursos públicos. Se o brasileiro tem o catolicismo como padrão, claro que o 

termo Deus é mais comum para falar publicamente sem receios sobre seres do Outro mundo. 

Certamente Cherng percebeu isso, e procurou realizar as comparações necessárias para o 

entendimento brasileiro da mensagem Daoista. Essa comparação ainda é realizada na STB e 

na ST-SP, e, sabendo da existência da religião brasileira, continuará sendo por muito tempo.  

 

5.3.2 – Comparações com outras tradições minoritárias presentes no Brasil 

 

Na tipologia das religiões de Cherng o Budismo também era apontado como uma 

tradição patriarcal – ainda que no programa da TVE de 1989 fale também que no Budismo 

mahayana ou da tradição do norte (asiático) é enfatizado o papel da mulher. Sabemos da 

própria relação pessoal de Cherng com essa religião, e do fato de ambas poderem atrair 

potencialmente o mesmo público alvo: brasileiros insatisfeitos com a oferta dominante e 

interessados em tradições asiáticas. Acreditamos que por estes dois motivos o Budismo é 

citado com alguma frequência nas repostas e textos de Cherng. Isso significa que a antiga 

competição e colaboração entre Daoismo e Budismo está presente no Brasil também: este 

líder tenta sempre mostrar o diferencial Daoismo frente à religião dominante, mas também ao 
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seu principal concorrente histórico, o Budismo. Apesar de concorrentes, normalmente ambas 

as tradições não apresentam atitudes agressivas entre elas, o que também se reflete em 

comparações mais dialogais e suaves no caso da STB. 

Duas ideias originadas no que chamamos hoje de Índia, e que são conceitos 

importantes ao Budismo, foram explicadas de forma comparativa por Cherng: carma e 

reencarnação. No entanto como mostrarei agora, a comparação parece ter sido feita em 

relação ao Kardecismo e as várias tradições em geral que sofrem dessa influência no Brasil, 

como Espiritualismo e Umbanda. Sobre carma, no citado Programa Sem Censura
 
de 2001

122
, 

ele crítica a noção de inevitabilidade da vida, dizendo que temos escolhas. Mas lembra de que 

existem também os carmas coletivos e individuais, e sussurra no meio da explicação que 

termo carma é “desgastado”. Aqui seria a expressão de descontentamento em relação a visão 

comum de brasileiros/as sobre o tema, indicando que ele pensa diferente, mas não diz como.  

Sobre reencarnação, de forma geral Cherng procurava fornecer a visão 

especificamente Daoista, como está melhor registrado em um capítulo do Iniciação ao 

Taoísmo, volume 2 (Cherng, 2006, p. 29-32). No livro ele faz a seguinte comparação: “Ao 

contrário de algumas escolas espiritualistas, que quando falam em reencarnação, batem até 

palmas e soltam foguetes, os taoistas sustentam que a reencarnação é um caminho 

involuntário” (idem).  Continua dizendo que a reencarnação seria a migração da alma numa 

viajem cíclica infinita, sendo uma prisão que devemos tentar nos libertar. Aqui, nota-se a 

aproximação com a visão budista, guardadas as diferenças, e o distanciamento da visão 

otimista de reencarnação das tradições espíritas. Apesar desse conceito de reencarnação como 

independente da nossa vontade, no programa da TVE de 1989 ele diz que, nesse tema, “não 

somos tão fatalistas”
123

, novamente comparando com a visão nativa de reencarnação.  

Assim como alguns budistas fizeram fora da Ásia, preferindo outros termos como 

renascimento, Cherng preferia utilizar o termo transmigração (da alma), mesmo que 

continuou usando o termo reencarnação quando necessário. Em nossa pesquisa de campo em 

2013 e 2014, observamos várias vezes o sacerdote Wagner Canalonga afirmar que o Daoismo 

acreditava sim num “retorno” ou “ciclo da vida”, mas sempre evitando o termo reencarnação. 

Isso significa que este tema continua até hoje a ser relevante no modo processual de 

comparação da transplantação do Daoismo da STB. 

Da MRB já foi falado da relação comparativa com o Catolicismo e o Espiritismo. 

Porém, as tradições religiosas africanas são um elemento e conditio sine qua non para a 
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religião brasileira. Percebemos vários momentos em que aparecem comparações com 

religiões afro-brasileiras e o Daoismo. Lembrando que as tradições de raiz africanas no Brasil 

são bastante associadas à magia, chamadas êmicamente por brasileiros/as de feitiços ou 

macumbas, termo usado normalmente por quem a rejeita. No Tao do taoísmo (n. 6, 2000)
124

 

Cherng escreveu uma “Carta Aberta” aos sacerdotes da STB. Entre os assuntos foi realizada 

uma comparação de tipo discriminatória, quando diz que o sacerdote daoista “não deverá 

jamais temer qualquer ilusionismo, como as feitiçarias. Não deverá jamais criar dentro de si 

inquietações ou inseguranças; não deverá temer Espíritos, entidades ou despachos de 

encruzilhadas”. Certamente, esse puxão de orelha existiu porque houve casos de sacerdotes 

“temendo entidades e despachos”, termos usados por tradições afro-brasileiras, sobretudo a 

Umbanda. Aqui uma faceta da postura de Cherng se revela: tal como os sacerdotes da 

Ortodoxia Unitária agiram historicamente (subitem 1.2.2), a atitude dele é de distinguir o 

Daoismo dos magos populares. 

Seguindo a mesma linha, na STB o tema possessão ou transe
125

 continuam aparecendo 

e sendo comparados. Murray (2010, p. 37) relata uma conversa que houve com um sacerdote 

da STB no Rio. O sacerdote contou que a sua mãe era do Candomblé, e que não conseguia 

saber quando ocorria uma possessão, afirmando que isso era um problema para muitos 

médiuns. Nesse sentido o sacerdote afirmou que o Candomblé poderia ser perigoso às 

pessoas. Contudo, depois que ela começou a praticar o Daoismo ela adquiriu mais controle e 

agora somente entra em transe quando deseja. 

Por outro lado, foram registrados comparações por espelhamento, sem julgamentos de 

valor mais significativos. Já na trajetória pessoal de Cherng, vimos que ele via correlações 

com rituais afro-brasileiros no lado “xamânico” do Daoismo (Cherng, 1997, p.76), e que essas 

religiões o atraíram inicialmente. Em uma conversa por email (C5, em 14/04/2014), um 

sacerdote da STB chegou a me escrever sobre semelhanças e diferenças entre tradições afro-

brasileiras e o Daoismo que vale a pena ser trazida à tona: 

 

Na verdade, a comparação com a Umbanda e o Candomblé [...] é um fato. O 

daoísmo é uma religião onde, diferente do judaísmo e do cristianismo, a 

revelação divina não terminou em um ponto do passado. Isto significa que a 

revelação continua a existir, inclusive nos dias de hoje. Rituais mediúnicos e 

de transe espiritual continuam sendo a principal maneira por meio da qual 

novos textos são revelados. Nós temos registros desde o início da religião 

que indicam que a comunicação com o mundo dos deuses ocorria por meio 

de práticas mediúnicas. Hoje em dia é possível ver isto acontecendo nos 
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altares de Taiwan e Hong Kong. Como no candomblé, os médiuns se vestem 

com as roupas de seus deuses e se comunicam com os devotos. Na maioria 

das vezes, há um tradutor que interpreta aquilo que o deus diz. [...] Uma 

diferença interessante em relação ao candomblé, no entanto, é que no 

daoísmo o maior sacrifício não é dos animais, mas sim do corpo do próprio 

médium, que pratica atos de autoimolação para lavar os pecados alheios [...]. 

O status do médium, no entanto, é complexo. Eles são considerados 

inferiores aos sacerdotes daoístas, que são homens letrados. Mas para muitas 

pessoas, a veracidade da revelação religiosa e de seu status como veículo dos 

deuses é fora de questão. 

 

 Como pode ser notado, um estudo acadêmico comparativo entre o Daoismo e alguma 

religião afro-brasileira Candomblé, Tambor de Mina, Xangô ou Umbanda seria muito 

interessante, e é um tema que desde os dados traz elementos diretos para a comparação. No 

momento, apenas pontuamos essa possibilidade, e nos atemos às comparações realizadas por 

atores sociais ligados à STB e ST-SP. Um ponto relevante do que já foi dito é que, ao que 

parece, não houve o interesse pelo diálogo com essas religiões pela STB em suas 

comunicações oficiais e discursos públicos. Antes o contrário: tentaram se diferenciar 

mostrando que não estão do mesmo lado. 

Comparações de tipo dialogal foram feitas no Brasil, no sentido de hibridações, e em 

partes alcançam a STB e ST-SP. Em termos corporais, tenho defendido desde uma pesquisa 

feita na cidade de Montes Claros em Minas Gerais entre 2010 e 2012, que há uma relação 

entre exercícios de automassagens feitos em aulas de tàijí quán e exorcismo, que também 

foram observados em atores sociais de outras cidades – Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 

Basicamente, foi observado que a memória corporal do que brasileiramente se entende como 

purificação espiritual ou exorcismo é relembrada, e simbolicamente ativada, quando se faz um 

movimento parecido em práticas de aulas de tàijí quán. Uma das fontes desse modo brasileiro 

de conceber exorcismos são tradições como a Umbanda (Costa, 2012). 

Como já mostrado (subtópico 2.2.1), entre as muitas formas de recepção do Yìjīng no 

Brasil ocorreu com um caso específico, que, no entanto, pode não ser único. Trata-se de um 

babalorixá de nação angola em Salvador, Mutá, que chegou inclusive a realizar comparações 

e hibridismos entre os trigramas do Yìjīng e divindades africanas – Orixás ou Inquices 

(Moore, 1999b). Um caso também específico, mas não único, de um autodenominado daoista 

mostrado anteriormente (subtópico 2.2.3) é interessante. Em seu livro Caminhos do Taoismo, 

Gilberto Antônio Silva (2014, p. 305) dedica um capítulo sobre a relação que vê entre 

Daoismo e Umbanda, onde compara: “Quase poderíamos dizer que o Taoísmo é uma 

‘Umbanda oriental’ ou que a Umbanda é um ‘Taoismo ocidental’”, fazendo menção à 
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tradições daoistas que incluem a “mediunidade” ou transe. Atribui essa semelhança ao fato de 

que ambas as religiões tem raízes xamânicas. 

Silva (2004, p. 306-308) chegou a listar comparativamente as semelhanças entre 

Daoismo e Umbanda: 1) nasceram de sincretismos; 2) tiveram fundadores humanos à quem 

foi revelado mensagem de “entidades espirituais”; 3) natureza como fonte de inspiração; 4) 

divindades ligadas à natureza mas também universais; 5) variações de ramos/escolas; 6) 

possuem mediunidade e incorporação; 7) “pontos riscados” (e talismãs); 8) defumação 

litúrgica e de purificação; 9) “lado obscuro” (menção ao culto à Exus e Pombas giras, e os 

Fantasmas famintos); 10) uso de guardiões espirituais; 11) musicalidade ritual.  

Todos esses pontos comparados ressaltam o que Baumann (1994) chama de impacto 

da religião transplantada na cultura anfitriã, especificamente dentro do modo de comparações, 

uma vez que mostra a tentativa dos atores sociais anfitriãos em comparar sua cultura e a nova 

religião. O sacerdote Wagner Canalonga relatou a Murray (2010, p. 52) que ele percebeu ao 

longo dos anos mal entendidos em relação ao Daoismo, talvez por influência da matriz cristã 

católica no Brasil. Listou três deles: 1) algumas pessoas associam práticas daoistas com algo 

demoníaco; 2) cor vermelha, muito usado nos espaços daoistas, lembraria sangue de cristo; 3) 

as divindades parecem aterrorizantes para brasileiros. Interessante pontuar que esses mal 

entendidos ou reações negativas de brasileiros/as com o Daoismo se aproximam da rejeição às 

tradições religiosas de matriz africana por parte de alguns atores sociais no Brasil. 

Em um curso de Yìjīng na ST-SP (27-28 de setembro de 2014), um dos participantes – 

o único negro da turma – falou que encontrou semelhança com tradições afro-brasileiras e o 

Daoismo. Citou o altar, que julgava parecido com do Candomblé, e que via semelhanças entre 

o Jogo de Búzios e o oráculo Yìjīng. O ministrante do curso ouviu pacientemente, mas negou 

que existiria semelhança, já que essas tradições tem “egrégoras” diferentes. Este termo 

também foi utilizado em um artigo sobre Guāndì na revista “Sob o Céu” de 2005 (ver 

subtópico 3.4.2). Uma iniciada por Cherng e consultora de fēngshuǐ foi entrevistada por 

Friaça (2004, p. 122), e usou o termo egrégora para dizer que cada tradição teria uma, e assim 

diferenciou o Daoismo da “egrégora” católica.  

Interessante perceber que, logicamente, o termo egrégora não é originalmente daoista, 

sendo de uso próprio de tradições esotéricas europeias, com destaque para a Teosofia. Silva 

(2014), em sua comparação citada acima, tem a opinião contrária: “Como taoista, sinto-me 

completamente à vontade em uma sessão de Umbanda. Sem choques de egrégora ou 

cruzamento de linhas espirituais, que sabemos serem extremamente danosas”.  
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Ou seja, a ST-SP, bem como a STB, indicam não estar interessadas em serem 

comparadas à tradições afro-brasileiras. Tampouco às discriminam diretamente, cabendo no 

máximo uma diferenciação da noção popular de feitiçaria e magia. O intrigante é que, em 

expressões das duas instituições sob a fase de comando brasileiro, o argumento usado não é 

de fontes daoistas, mas através de um termo muito caro ao meio esotérico e da Nova Era – 

egrégora. Esse empréstimo cultural (Burke, 2003) é novo ao Daoismo até onde sabemos, no 

entanto, tem sido usado somente de maneira instrumental dentro do que foi observado.  

Como um caso muito particular do Daoismo no Brasil, e possivelmente um dos 

primeiros no mundo, realizamos uma entrevista com um descendente de judeus que continua 

praticando cultural e religiosamente o Judaísmo. Quando perguntei qual era sua religião D1 

(11/06/2014) se classificou como um “taoísta-judeu” ou “místico-taoísta-cabalista-judeu”. 

Nessa perspectiva, ele pratica e realiza pessoalmente comparações entre a Cabala do Judaísmo 

e o Daoismo. Em nossa conversa ouvi comparações em relação à visão de idolatria da 

tradição judaica e uso de imagens de divindades no Daoismo, e entre a ideia de estudo e 

práticas em relação a “essência” espiritual do ponto de vista cabalístico e daoista, que foi visto 

como tendo semelhanças no aspecto chamado de “místico”. 

Além de haver comparações com outras religiões, fizeram e continuam ocorrendo 

comparações sobre a representação social do Daoismo no Brasil e a autorepresentação do 

Daoismo pela STB. Matérias jornalísticas de 1994 mostradas anteriormente (subtópico 3.2.1), 

que foram feitas com a autorização de Cherng, abordam temas como monges podem se casar 

e comer carne? Perguntas que são repetidas em vídeos já citadas em parágrafos anteriores. 

Isso revela que havia a curiosidade nativa sobre o que era o Cherng e seus seguidores, e estes, 

por sua vez, explicavam através de comparações com o que o público conhecia. 

Dois artigos no Tao do taoísmo tecem críticas ao modo comum de se entender o 

Daoismo em livros, assinalando que sempre viam o Daoismo de um jeito simplista e reduzido. 

No artigo “… mas, e o resto?” (n. 9, 2001) questiona-se a falta de interesse nos “escritos 

ocidentais” sobre toda ampla cultura Daoista. Percebem também que a maioria dos escritos 

não-daoistas sobre Daoismo se limitam aos pensadores da antiguidade chinesa: “Há traduções 

do Tao Te Ching de Lao Tzé e a obra de Chuang Tzu começa a despertar parte da atenção que 

lhe cabe… mas, e o resto?”.  

Em outro texto feito em por uma colaboradora e admiradora da STB, Débora Dines, 

chamado Revisão Histórica (n. 10, 2001), pela primeira vez no Brasil, até onde sabemos, 

alguém criticou a visão acadêmica que distingue o Daoismo entre filosófico e religioso. 

Argumentou-se que essa divisão está cada vez mais fraca – no caso de autores “ocidentais” – 
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e que está dando espaço a uma visão mais coesa e abrangente de Daoismo, que “mostram a 

interdependência entre filosofia e prática espiritual”. E conclui que o “Ocidente finalmente se 

rendeu a uma compreensão mais ampla e coerente” do Daoismo, citando as especialistas Livia 

Kohn e Isabelle Robinet, que são referências ao nosso trabalho. Uma vez que o próprio 

Cherng (2000) tinha uma visão parecida, mostrando que o Daoismo deve ser visto como um 

todo, é visível o esforço da STB por romper com a representação mais comum sobre Daoismo 

no Brasil, comparando sempre que pode com o que acredita ser a visão mais correta sobre sua 

tradição. Nesse sentido, corroboramos com a visão de Murray (2010) de que a STB e ST-SP 

criaram um senso de autenticidade que as legitimam interna e externamente. 

 

5.4 – Modo processual “3 – Ambiguidade” 

 

Após ocorrer um número suficiente de contatos, comparações, e a vontade de 

estabelecimento da religião transplantada pelos seus divulgadores – estrangeiros ou nativos, – 

é possível contemplar a formação de ambiguidades. Claro, como todo processo cultural 

complexo, não deve ser entendido como algo linear ou necessariamente sequencial. Ainda que 

ocorra um desenvolvimento cronológico que acumula informações (Baumann, 1994; 

Clasquin, 1999), e que possa ocorrer de maneira consequencial, os modos processuais por 

muito provavelmente se darão paralelamente e certamente dialeticamente (Pye, 1969). Um 

exemplo é que algumas comparações dos daoistas e admiradoras da STB foram feitas em 

relação a visão brasileira de Daoismo recheada de ambiguidades sobre essa tradição, 

indicando que já existiam entendimentos ambíguos antes da comparação. Da mesma forma, 

contatos continuam existindo até hoje, como é observado na fase atual da STB e ST-SP 

caracterizada pela liderança total de brasileiros. 

Diante disso, o/a leitor/a deve ter em mente que aqui delimitamos o modo de 

ambiguidade da transplantação de modo analítico, mas o processo ocorre numa complexidade 

maior. Uma forma de suprir parte dessa dificuldade de ler o movimento da realidade é dar 

ênfase, a partir de agora, ao recurso das estratégias de adaptação de Baumann (1994) utilizada 

em conformidade com nossa demanda teórica e junto às ferramentas já sinalizadas (subtópico 

4.4). Sobre nosso objeto, a STB e a ST-SP, é importante salientar que elas seriam exemplos 

de “tradições flexíveis”. As tradições mais flexíveis têm como táticas incentivar ambiguidades 

para serem aceitas pela cultura de acolhimento (idem). Nesse sentido, quanto mais flexível, 

mais estratégias de divulgação serão usadas.  
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As variáveis da transplantação devem ser lembradas como um todo aqui, sendo o 

contexto de fundo das adaptações. Quase todas as variáveis estão em jogo nesse modo, sendo 

as mais ressaltadas: Não religiosas: (1b) contexto sociopolítico de recepção, (1c) atitudes 

sociais como racismo ou tendência a integração da cultura aportada, (1d) elementos 

seculares/leigos em destaque na cultura anfitriã, (1e) formação pessoal e contexto social da 

migração dos atores sociais estrangeiros; Religiosas: (2b) atitudes da religião estrangeira 

frente outras tradições, (2c) cosmovisão religiosa da cultura anfitriã, incluindo sua visão do 

que é religião, (2d) usos de terminologias da religião dominante do novo ambiente, bem 

como, (2e) influência do movimento Nova Era; Representações sociais: (3a) estruturas e 

visões colonialistas já existentes antes da chegada física da religião (no caso de religiões 

asiáticas, visões orientalistas), (3b) ofertas literárias escritas e traduzidas por pessoas da 

cultura anfitriã e dos seus primeiros divulgadores, (3c) como é utilizado pela nova religião da 

sua representação cultural prévia presente na cultura recém-aportada. 

 

5.4.1 – Adaptações relativas à cultura e religião brasileira e a religião dominante 

 

Começamos com uma questão que consideramos uma das mais caras a essa pesquisa, 

que já foi em partes adiantada por Murray (2010): a negociação com a demanda brasileira. No 

caso do Daoismo da STB e ST-SP, defendemos que foi a demanda religiosa brasileira um dos 

fatores principais que forjou qual seriam as principais ofertas. E por demanda religiosa 

brasileira deve ser entendido não somente a religião brasileira, mas também a representação 

orientalista já existente no Brasil e a recente influência da onda social da Nova Era. 

Vemos que são as artes daoistas não somente a atividade mais abrangente, mas 

também as de maior número de público no caso da ST-SP com seus eventos e cursos abertos, 

e de número significativo de oferta na STB. Além disso, as primeiras publicações de livros 

feitas por Cherng tiveram como tema exatamente o Yìjīng e o tàijí quán, fato que continuou 

com o regente da ST-SP, Wagner Canalonga (ver subitem 3.4). Na nossa vissão, o “sucesso” 

das artes daoistas nestes grupos tem entre os principais motivos a demanda da religião 

brasileira.  

Lendo Bittencourt Filho (2001, p. 221), percebemos que um dos motivos que as artes 

daoistas (dàoshù) são as ofertas daoistas que mais atraem brasileiros: por um lado, a MRB 

favorece uso de elementos mágicos, e práticas e cosmologias do fēngshuǐ e do oráculo Yìjīng 

(na ST-SP) ou de práticas curativas (na STB) são baseadas na atuação “mágica” sobre a 

realidade – lembrando que isso não é magia (fǎ) do ponto de vista daoista, mas sim numa 
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visão dos estudos acadêmicos sobre religião, sobretudo da antropologia cultural; por outro 

lado, as práticas chamadas de artes daoistas proporcionam maior possibilidade de relação 

íntima com o outro mundo, objetivo maior da religião brasileira (subitem 4.2). Uma consulta 

oracular com o Yìjīng seria “diálogo” direto com “forças do universo”, ou daoisticamente, 

com “os mestres do Dào”. Da mesma forma, o fēngshuǐ ou a astrologia possibilitam a 

intervenção volitiva por parte do adepto dentro da complexidade da vida segundo uma ordem 

cosmológica, e aproximação pessoal com esse cosmos. 

No início da pesquisa tínhamos a hipótese de que o Daoismo em geral, e a STB 

especificamente, utilizava de “iscas” para aproximar adeptos em potencial. Inicialmente 

ficávamos acanhados em afirmar isso ao longo da pesquisa, pois quando expressamos essa 

opinião em meio acadêmico recebíamos olhares não muito convidativos. Porém, foi 

exatamente pela publicação oficial da STB da fase da liderança de Cherng que encontramos a 

confirmação dessa hipótese, junto com depoimentos de algumas sacerdotisas. A publicação é 

um texto do jornal Tao do taoísmo (editorial, n. 16, 2003, grifo nosso)
126

, O anzol e o peixe: 

 

Na tradição taoísta não é o mestre que se esforça para atrair o discípulo ou 

para convencê-lo de qualquer coisa, é o discípulo que deve se esforçar para 

permanecer junto ao mestre. Para ilustrar essa idéia, os taoístas usam uma 

interessante metáfora e dizem que o mestre taoísta é aquele que pesca com 

um anzol completamente reto e o discípulo é o peixe que deve se esforçar 

para manter-se ao anzol reto. De uma certa forma, poderíamos dizer que 

ao disponibilizar as artes para orientais e ocidentais, crentes e ateus, a 

tradição taoísta lança anzóis retos, aderem à tradição aqueles que 

desejam. 

E é com esse espírito que o Taoísmo vem penetrando no Ocidente através 

das artes e da filosofia num primeiro momento, seguindo-se a prática 

devocional num momento posterior. A tradição taoista disponibiliza os 

ensinamentos, os discípulos aderem a essas práticas por opção pessoal e 

progridem nela através da Constancia. A maioria não pergunta o nome do 

pescador que lançou aquele anzol, e assim a tradição taoísta através das 

artes vai exercendo um grau de influência sobre a vida desses 

praticantes, mas se mantém anônima. 

Se a tradição taoísta tivesse a prática de conversão, se perseguisse a meta 

de reunir o maior numero de adeptos, as artes seriam um bom instrumento 

para isso. Mas as artes taoístas foram concebidas como instrumentos para 

ajudar o homem a viver em harmonia com o Céu e a Terra, e sempre 

foram técnicas que estiveram disponíveis a todos aqueles que se esforçam 

sinceramente para aprendê-las. 

 

Essa citação do Tao do taoísmo deixa bastante explícita nossa primeira impressão que 

também era uma de nossas hipóteses (cf. introdução): existem “iscas” para “pescar” possíveis 

interessados. Disso podemos inferir uma série de pontos. É notável como os daoistas tem uma 

                                                           
126

 Cf. http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedadetaoista/jornaltaodotaoismo/editorialoanzoleopeixe/  

http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedadetaoista/jornaltaodotaoismo/editorialoanzoleopeixe/
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noção significativamente clara do processo que estão inseridos. Isso quer dizer que estão em 

larga medida conscientes do que estão vivendo, principalmente quando é afirmado que o 

Daoismo chega pelas suas artes e filosofia, e somente depois como prática devocional. 

Mesmo que seria imprudente falar de uma ação planejada para sua difusão, é bem claro, a 

partir do seu histórico (capítulo 3) que a STB, e atualmente a ST-SP com mais peso, utilizam 

das artes daoistas como linha de frente da sua propagação. Levando em consideração as 

qualidades existentes no momento pré-transplantação (subitem 5.1), observamos a 

continuidade de um processo iniciado na China dos Míng (1368-1644): a difusão do Daoismo 

via elementos presentes em outras atividades não explicitamente religiosas. 

Como Komjathy (2014) notou, na visão de mundo daoista podem ser observadas 

várias dimensões da organização psicossocial do daoista (ver figura 23, à esquerda). Ele 

mostra que, do ponto de vista interno daoista, o Dào estaria à disposição à todos/as, havendo, 

no entanto, um modo de viver próprio do Daoismo conforme a tradição daoista vem 

cultivando. Isso confere exatamente com a visão inclusiva, mas também demarcatória, dos 

daoistas entrevistados em São Paulo. Localizando nosso debate para além do Daoismo em 

geral, percebemos que a expressão das possibilidades de viver o Daoismo na STB e na ST-SP 

ocorre da seguinte forma: as artes daoistas e palestras – incluindo registros em forma de 

publicações – seriam a forma de oferta mais abrangente dessas instituições, alcançando 

também não-daoistas e toda a sociedade de forma geral; logo depois viriam as práticas mais 

próprias aos daoistas realizadas em comunidade de iniciados, como liturgias, cultivos 

corporais, devoções com mantras e mudras (shǒu jué) e meditações; em um nível maior de 

intimidade, aparece a relação com um ou mais mestres, já que todos os entrevistados me 

relataram que consideram ter mais de um mestre; por último, assim como ocorre mais 

universalmente, a prática pessoal dos daoistas destes grupos fica no núcleo do modo de viver 

o Daoismo (ver figura 23, à direita).  

Aprofundando um pouco mais, no processo de transplantação é necessário conquistar 

adeptos mais compromissados para que a religião possa se manter. Parte considerável das 

ofertas da ST-SP, e com menor proporção também na STB, são as artes daoistas, como 

mostramos acima. Assim essas instituições conseguem atrair e manter uma rede de pessoas 

interessadas na tradição daoista, sendo atores sociais que não necessitam se iniciar ao 

Daoismo, ou seja, não se comprometem com a tradição. Normalmente, os frequentadores não-

iniciados vão a um tipo de oferta específica, como as aulas/oficinas de Yìjīng da quarta à 

noite, ou nas meditações e palestra sobre o Dàodé jīng das segundas à noite, no caso da ST-

SP. 
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Figura 23: à esquerda, diagrama de Komjathy (2014) sobre a “localidade” (locatedness) da 

cosmovisão daoista sobre a forma de viver o Daoismo; à direita, nosso diagrama sobre a 

representação daoista da forma de viver o Daoismo para os daoistas da STB e ST-SP. 

 
Fonte: na esquerda, Komjathy (2014, p. 61), à direita, nossa criação. 

 

Por outro lado, observamos em nossa pesquisa de campo camadas de frequentadores 

mais comprometidos com a tradição, sendo que se reúnem periodicamente para realizarem 

todo tipo de práticas, desde artes daoistas, passando por meditações e rituais devocionais, até 

atividades internas como cuidado com o altar e confraternizações.  Além de situações mais 

sociáveis, observamos também relações com mestres, sendo normalmente os sacerdotes 

regentes da STB e ST-SP, mas também incluindo mestres de outras linhagens (principalmente 

de grupos ligados a Liú Bǎilíng) ou de práticas específicas como artes marciais. Inúmeras 

vezes eu pude ouvir relatos do tipo “meu mestre me disse”, evidenciando que a relação com o 

mestre é uma dimensão importante do modo de ser daoista observado em campo. Por último, 

e mais profundamente, os/as daoistas que tivemos contato demonstram centrar sua vida 

religiosa no autoaprimoramento e, em termos “nativos”, no cultivo pessoal. Assim, o que é 

aprendido nas outras dimensões da vivência daoista é vivenciado em grande parte na prática 

pessoal: liturgia, devoções, cultivo pessoal por artes daoistas, meditação, e modo de lidar com 

outras pessoas e com o meio ambiente.  

As estratégias de adaptação ocorrem principalmente a partir do modo de ambiguidade. 

Pensando nas ofertas em nível macro e histórico, vemos que a fase embrionária da STB foi 

marcada pela estratégia de redução (Baumann, 1994). Trata-se da tentativa de divulgadores 

oficiais e leigos de facilitar a compreensão da tradição importada através da seleção de 

conteúdo ofertado e divulgado. A seleção tem como critério a possível inteligibilidade do 

conteúdo da tradição, sendo escolhido o julgado mais compreensível ao novo público. Esse 
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conteúdo será associado ao “essencial” ou “verdadeiro”. Ocorre principalmente nos modos de 

contato, comparações e ambiguidade, e vai marcar os futuros modos processuais de 

recuperação e inovação. Da mesma forma, essa redução de elementos ocorre via uma 

instrumentalização (Shoji, 2004a), que é o uso pragmático de elementos da religião 

estrangeira de forma que não cause conflitos culturais na sociedade de recebimento.  

Inicialmente, a primeira década de divulgação do Daoismo por Cherng focava em 

medicina chinesa e práticas corporais, em especial tàijí quán e qìgōng. Sabemos que após a 

institucionalização da STB no Rio de Janeiro, estes elementos continuaram a ser um elemento 

fixo no “cardápio” de ofertas. Vimos também que desde os anos 1980, mas principalmente 

após a criação da STB, havia palestras de Cherng sobre livros daoistas e sobre as artes 

daoistas. As primeiras publicações também foram sobre artes daoistas: o oráculo Yìjīng, tàijí 

quán, e uma tradução Dàodé jīng. Nesse ponto, lembramos que há uma tradução de um livro 

do mestre de alquimia interna de Cherng que foi traduzido por ele, mas teve uma distribuição 

limitada, sendo hoje um livro raro, e que não representa um elemento forte na divulgação da 

STB. 

Do lado da recepção, Murray (2010) já chamou atenção para o fato de que existem três 

formas principais em que os adeptos encontraram o Daoismo e a STB ouvidas em suas 

entrevistas: 1) através do tàijí quán, 2) de estudo de textos, principalmente o Yìjīng e o Dàodé 

jīng, e 3) como um afunilamento da busca espiritual individual. Em nossas entrevistas com 

iniciados na ST-SP, observamos essas três portas de entradas ao Daoismo, mas encontramos 

ainda uma quarta via: 4) a acupuntura. Todo os/as entrevistados/as afirmaram ter encontrado a 

STB e a ST-SP através da busca na internet pela fonte do que tinham se interessado 

(acupuntura, tàijí, Dàodé jīng), ou por indicações de pessoas próximas, como seu 

acupunturista ou professor de kungfu/wǔshù.  

Esse olhar mais aprofundado sobre a história pessoal de cada daoista nos confirma um 

possível padrão: todos/as que foram iniciados, e assim apresentam maior grau de 

compromisso com a tradição, não vieram diretamente buscando explicitamente uma religião, 

mas entraram por meio das artes daoistas e da “filosofia”, ou seja, pelos livros daoistas 

publicados por Cherng. Dessa forma, vemos que realmente a estratégia de utilizar artes 

daoistas e “filosofia” como divulgação principal ou “iscas” tem funcionado para atrair 

possíveis iniciados, e assim, pessoas tem o Daoismo como “caminho de desenvolvimento 

espiritual”, que era o principal objetivo da criação da STB. Esse sucesso, claro, é relativo, 

uma vez que o número desses iniciados ainda é bastante pequeno em termos macrossociais. 
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Ainda sobre as artes daoistas, como vimos no final da citação anterior do editorial do 

n. 16 do Tao do taoísmo (2003), a STB e a ST-SP buscam desvincular as artes daoistas de 

uma associação imediata com a ideia de religião. Em uma das entrevistas, D7 (16/12/2014) 

me relatou que conheceu a ST-SP procurando um curso de Yìjīng, e quando chegou ficou 

aquietada com o altar e toda iconografia. Ela teve essa reação por que ela teria, na época, 

“horror à religião”, devido a seu histórico com a Igreja Católica, que deixou uma impressão 

negativa de religião para ela – e lembremos que, para brasileiros/as, o catolicismo é o modelo 

de religião por excelência, negativo ou positivamente falando. Resolveu então perguntar a 

secretaria se ali era uma religião, e a resposta dela é significativa: “não, não... é filosofia”. 

Assim, até que o ator social já esteja envolvido o suficiente com a tradição, pode ocorrer a 

estratégia de negar a relação com (a visão brasileira de) religião. Por outro lado, encontrei 

membros antigos que até hoje afirmam que o Daoismo é uma filosofia (como C1 e C3). 

Tal como este trecho do Tao do taoísmo, onde se fala que as artes daoistas têm como 

objetivo “ajudar o homem a viver em harmonia com o Céu e a Terra”, e afirma-se que não se 

trata de instrumentos de conversão, encontramos um discurso parecido no site oficial. Na 

apresentação que fazem de si mesmos não diz que querem mais adeptos, mas que querem 

contribuir o “aperfeiçoamento espiritual” de quem frequenta (subitem 3.2.1), além de divulgar 

o Daoismo em todas as suas expressões. Muito parecido com a postura de outras religiões 

asiáticas no Brasil, como o caso do Budismo que aqui chegou, sendo uma postura pouco 

energética de divulgação.  

Em termos de divulgação, há uma redução (Baumann, 1994) das ofertas, dando ênfase 

às expressões mais técnicas (artes e filosofia), e suprimindo os aspectos mais devocionais e 

“místicos”, que são mostrados posteriormente e aos poucos. Observa-se que a escolha desse 

conteúdo usado na linha de frente da divulgação foi escolhido de forma instrumentalizada 

(Shoji, 2004a), evitando bater de frente com a cultura de acolhimento, ou tendências pessoais 

de possíveis adeptos – como no caso da conversa de D7 com a secretária, sendo D7 um caso 

bem conhecido de aversão à oferta religiosa dominante e busca por ofertas de matriz asiáticas 

(Hervieu-Léger, 2008). Nota-se então a criação de uma ambiguidade de modo proposital: por 

um lado, divulgam as artes daoistas e a filosofia daoista como não religiosas, e por outro lado 

utilizam destes mesmos conteúdos como “iscas” para atrair novos membros. Assim evitam 

conflitos e podem expandir livremente sua tradição.  

Interessante perceber que não foi somente a STB que selecionou elementos do 

Daoismo, também brasileiros já o tinham feito. Burke (2003) mostra que diante de relações 

culturais sempre existem respostas. Citei a poucos parágrafos que há membros antigos da 
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própria STB que insistem em caracterizar o Daoismo como filosofia. Já dissemos em vários 

momentos deste trabalho que existe uma tendência brasileira em geral de associar o Daoismo 

a algumas obras “filosóficas” da antiguidade chinesa, em especial à Lǎozi (Dàodé jīng), que 

até é visto muitas vezes como “fundador” do Daoismo. Tais ideias podem ser observadas até 

hoje, inclusive em meios acadêmicos. Dessa forma, nos termos de Burke (2003), o Daoismo 

é, em grande medida, recebido através de uma segregação cultural: absorve-se o que deseja, e 

ignora o que não interessa. 

Um exemplo que cobre esse fenômeno duplamente – do lado da oferta e da recepção – 

são as meditações com palestras do Dàodé jīng das segundas à noite na ST-SP. Essa atividade 

ocorria desde os primeiros anos da STB no Rio, passou a ocorrer também em São Paulo, e 

desde a fundação da filial que se tornou sede independente, o sacerdote regente Wagner 

Canalonga segue ministrando essa oferta. Por muitos anos (até setembro de 2013) essa 

atividade era gratuita, e foi observado em pesquisa de campo que sempre há entre 20 a 50 

pessoas, tendo um núcleo de frequentadores, mas também tendo neófitos com certa 

frequência. Sendo um encontro aberto a todos/as (não iniciados) com uma participação 

significativa, o tema meditação parece ter sido sabiamente escolhido, especialmente estando 

no bairro Liberdade. Esse bairro é conhecido pela caracterização de “turismo oriental” em São 

Paulo (Shoji e Usarski, 2009), o que pode remeter a uma representação de práticas 

meditativas como do Zen Budismo. Dessa forma, chama atenção de um público que procura 

por um termo genérico, meditação.  

Durante a pesquisa participativa, percebemos que um senhor que certa vez disse ser do 

grupo Palas Athena era assíduo nas segundas à noite. Conversando com o sacerdote Wagner, 

ele me disse que esse senhor frequentava essa atividade desde que ela começou ainda na sede 

da Aclimação. Isso foi confirmado por ele em conversa posterior, quando aproveitei também 

para perguntar quais outras atividades ele frequentava na ST-SP e quais eram seus interesses. 

Sua resposta foi de que no momento participava somente dessa atividade nessa instituição, e 

que seu interesse era na filosofia daoista. Assim como esse caso, observei exemplos parecidos 

em outros frequentadores que tinham outros interesses, como na medicina chinesa ou no 

Yìjīng. Isso ilustra uma percepção que tivemos em campo e que pode ser útil a outras 

pesquisas: o público brasileiro interessado no Daoismo normalmente o recebe via uma 

segregação cultural, filtrando os elementos que os interessam, como práticas corporais e 

filosofia, e sendo desinteressados por outros aspectos, como teologia daoista ou astrologia. 

Outra ambiguidade desse grupo ocorre através da estratégia de absorção (Baumann, 

1994). Absorção seria quando a religião imigrante absorve um novo elemento proveniente da 
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cultura anfitriã que não havia antes em seu sistema de significado, facilitando sua 

comunicação e evitando más compreensões. Segundo Burke (2003), podemos chamar isso 

também negociação cultural que ocorre diante do encontro cultural, ou de acomodação, que 

indica o uso de um novo elemento acomodado na estrutura da religião. Um exemplo é o uso 

de linguagens próprias do meio religioso brasileiro, principalmente de fonte cristã católica, 

como emprego do termo “sagrado” e “experiência mística”. 

Um dos primeiros passos dessa pesquisa foi analisar uma das primeiras e mais 

conhecidas traduções feitas por Cherng, a sua versão do Dàodé jīng traduzida diretamente do 

chinês clássico ao português, buscando entender como ocorreram as primeiras divulgações 

(Costa, 2013).  Na introdução dessa tradução, argumentando sobre a profundidade da obra, 

Cherng comenta (Lao Tse, 1998, p. 9): “a profundidade é o próprio caminho do mistério, a 

experiência do sagrado que corresponde à vivencia espiritual”. Sabemos que estes termos são 

próprios para se falar em religião e temas afins no Brasil. Ou seja, revelam a importância 

dessa linguagem no meio cultural brasileiro.  

Sabemos que essa terminologia vai muito além do meio acadêmico, sendo neste caso 

um reflexo da linguagem mais popular e preferencial de brasileiros/as para abordar temas 

ligados a noção de religião. Sabemos que termos como mistério, sagrado, místico¸ e 

experiência mística ou experiência do sagrado são termos que em grande medida tem fontes 

na tradição cristã católica, bem como, em menor medida, em meios esotéricos e no meio 

religioso popular do Brasil. Estes termos eram usados não somente na introdução citada (Lao 

Tse, 1998), mas em várias ocasiões registradas de Cherng que tivemos contato. Na pesquisa 

de campo na ST-SP ouvimos com alguma frequência as palavras sagrado e mistério. Sabemos 

que “mistério”, 玄 xuán, é historicamente utilizado por daoistas, e que há termos em língua 

chinesa que se aproximam do significado de “sagrado”
127

, como 神圣  shénshèng ou 

simplesmente圣 shèng (entre outros). Então o uso destes termos é justificado também pelo 

histórico daoista, e pelas preferências de Cherng e seus discípulos, claro. 

Vendo outro lado, há aqui uma apropriação da linguagem nativa para expressar o 

Daoismo, já que, mesmo tendo correspondências, a maneira de empregar essas expressões 

ocorre de maneira distinta no seu ambiente de origem (China/Taiwan). Obviamente, a 

linguagem só é codificada pelo ator social por meio das suas bases de significado. As bases 

culturais brasileiras leem os termos sagrado, mistério, mística ou experiência (religiosa) com 

as lentes cristãs – ainda que muitas vezes hibridizadas com outras fontes. Dessa forma, o 
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 Do latim sacratus, merecedor de veneração, e sacrare, ato de consagrar, tornar interdito ou um “tabu”. 
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resultado foi acréscimo de significado, e não substituição, como é caracterizado o processo de 

acomodação religiosa (Burke, 2003, p. 47). 

Esse esforço por se fazer entender nos termos locais seria uma novidade na história do 

Daoismo. Como conhecemos (subitem 1.2), a história daoista é marcada pelos empréstimos, 

apropriações e nativizações de elementos externos de outras tradições. Acreditamos que isso 

ocorreu sob um movimento maior de hibridação centrípeta (subitem 4.3), já que segundo 

Robinet (1997) a tradição daoista sempre acrescenta novidades adaptando-as aos próprios 

eixos e conectando-os em seu sistema de sentido. Se esse movimento foi constante, o 

Daoismo investiu pouco em “missões” fora da China, ao contrário de outras tradições 

chinesas como o Budismo. Dessa forma, o Daoismo contemporâneo é marcado pelo desafio 

de se fazer entender e ter algum sucesso na divulgação. A julgar pelo caso da STB e ST-SP, a 

estratégia de criar ambiguidades será uma constante no processo de transplantação. 

Próximo dos fenômenos tratados nos últimos parágrafos há também a estratégia de 

assimilação. Segundo Baumann (1994), essa estratégia é restrita aos casos em que a religião 

estrangeira introduz elementos da cultura de acolhimento em seus próprios rituais ou o 

sistema de significado. Na nossa visão, a diferença entre assimilação, e a absorção ou 

acomodação, está na consciência e na inevitabilidade do processo: a assimilação é uma 

concessão à sociedade de recebimento, e pode ser vista como proposital, enquanto a 

acomodação ou absorção ocorre mais por proximidades culturais e estéticas. Seria um 

“compromisso inevitável” como a cultura anfitriã, igualmente na tentativa de diminuição de 

possíveis conflitos. De modo geral, serão adaptações para sobrevivência ou convivência e não 

para expansão. 

No caso da transplantação do Daoismo na STB, observa-se a emulação da principal 

oferta religiosa brasileira, a católica. Murray (2010, p. 53-54) comenta que o que é singular 

dessa instituição não é o hibridismo ou a adaptação da ordem Ortodoxa Unitária a outro país, 

mas a velocidade da adaptação. Para ele, há na STB e ST-SP uma hibridação deliberada. 

Dessa forma, a já falada missão pessoal de Cherng de difundir o Daoismo no Brasil significou 

um forte esforço por negociar entre conteúdos e formas com a cultura brasileira, de forma que 

o caminho daoista fosse entendido e possivelmente seguido. Já vimos que houve a 

necessidade, e continua havendo, de estabelecer comparações, de modo que seja evidenciado 

o diferencial do Daoismo. Mas ambiguidades de significados e práticas em relação à cultura 

nativa também foram necessárias. 
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No programa de televisão Alternativa Saúde da GNT em janeiro de 2001
128

, a 

apresentadora perguntou como definir o Dào de forma simples. Cherng respondeu: “Dào é a 

origem de todas as coisas e princípio de todas as coisas, que está em todas as coisas, é a 

essência da vida, é aquele que dá sentido para todas as coias”. É aí ela questiona: “Dào seria 

Deus? Para uma explicação da nossa religião?”, e Cherng afirma que “de certo modo, pode 

ser”. Conclui dizendo que o Dào tem dois aspectos, sendo que no aspecto uno se equivaleria 

ao “Deus uno”, mas o Dáo também tem o aspecto “zero”, que seria um “espaço” engloba 

tudo, inclusive o uno. Aqui se percebe uma ênfase na equiparação de conceitos. Mesmo 

havendo uma comparação, na sua resposta há a tentativa de mostrar a brasileira curiosa no 

Dào que este conceito pode ser entendido a partir de algo já bem conhecido por ela.  

Dando continuidade ao modo de comparações, percebe-se a abertura própria do 

Daoismo, mas também sua característica sempre presente de estabelecer limites em relação a 

outras religiões e pensamentos. Em nossas pesquisas de campo na ST-SP, percebemos uma 

quase ausência desse tipo de discussão. Lá ocorre menos ambiguidade em relação ao 

Cristianismo. Já na STB pode-se observar a busca pela ambiguidade com esses elementos 

cristãos presentes na base religiosa brasileira. Em sua página do Facebook, em 08 de outubro 

de 2013, publicaram um convite à um ritual litúrgico, contento o seguinte trecho: “Realizada 

toda segunda semana de cada mês, a cerimônia é direcionada para as manifestações de Deus (

玉皇天尊)”. Na página do site sobre rituais (subitem 3.4.1), a descrição do ritual Relatos 

Preciosos de Todos os Autênticos / Zhū zhēn bǎo gào utiliza o mesmo termo – “manifestações 

de Deus (玉皇天尊)”. Em um dos emails que a STB envia para interessados em seus cursos, 

em 19 de fevereiro de 2015, há uma informação semelhante referente ao ritual do ano novo: 

“Neste Ritual, os sacerdotes pedirão a Deus e às divindades taoistas, pela continuidade da 

vida dos participantes e familiares”.  

Esses exemplos desenham o esforço da sede do Rio de Janeiro por aproximar a 

divindade daoista Rei de Jade da compressão comum brasileira de “Deus”, que tem como 

principal fonte o deus bíblico cristão. E, conforme observado por Murray (2010, p. 49), as 

assimilações não param aqui. Este pesquisador notou que a formatação das cadeiras no 

Templo da Transparência Sublime está alinhada em fileiras retas de frente ao altar principal, 

parecido com a organização espacial de igrejas cristãs. Bem como, muitos rituais litúrgicos 

acontecem nos sábados ou domingos de manhã, conforme a expectativa brasileira, que tem o 

modelo católico de rituais litúrgicos como referencial (Murray, p. 52). Assim, é gerada uma 
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 Cf. https://www.youtube.com/watch?v=HW2RHYJ5T-8 
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“atmosfera de tipo cristã” (idem). Isso foi percebido tendo em mente uma comparação: 

enquanto nesse caso brasileiro assiste-se o ritual sentados e esperam o inicio de um silêncio 

solene, na China e Taiwan há uma atmosfera um tanto desordenada (idem). Estes exemplos de 

acomodações rituais também foram observados em vários rituais de purificação na ST-SP na 

observação participante. 

Nesse sentido, a liberdade e dinamismo comparativamente alta encontradas nos 

templos na cultura de origem do Daoismo poderiam assustar e até serem vistos como 

“caóticos” por atores sociais da cultura anfitriã. Essa foi, então, uma acomodação necessária 

para ser agradável ao novo público. Acreditamos que a personalidade de Cherng e a própria 

expectativa brasileira do que seria uma religião ajudaram a moldar essa situação. Então, nos 

ritos da STB e ST-SP, a teologia é daoista, mas parte do modelo de organização e 

expectativas do público provém do Catolicismo.  

Isso encaminha novamente para uma inferência à situação macro religiosa nacional: 

apesar da queda de declarantes católicos, a ICAR continua como autoridade cultural em 

relação ao modelo de religião. No entanto, tal como foi dito por Murray (2010, p. 53), 

religiões podem se dissolver na cultura, e, no caso da STB e ST-SP, o que é observado não 

seria uma hibridação entre Daoismo e Catolicismo, mas entre Daoismo e o que chamamos de 

religião brasileira, e até mesmo com a cultura brasileira em geral. Da mesma forma, Cherng 

também divulgava parte do que ensinava como práticas culturais, e não religiosas. No 

Programa Sem Censura de 1998
129

, ele afirma ofertar “cursos na área de cultura chinesa” e 

realizar uma divulgação cultural, se referindo ao que ele também chama de artes daoistas. 

 Ambiguidade em duplo sentido: por um lado, os ritos daoistas se hibridizam a ponto 

de se confundirem com a estrutura católica via influência da cultura brasileira de forma mais 

geral; em outro aspecto, práticas inseridas num “currículo de vida daoista” são ensinadas 

como uma cultura mais geral chinesa, mas também universal, pois independente de etnicidade 

ou pertencimento a qualquer religião. É nesse sentido que Murray (2010, p. 57, tradução 

minha) afirma que, no caso da STB e da ST-SP, “tudo isso tem contribuído para uma prática e 

visão do Daoismo no Brasil como [simultaneamente] universal, chinês e brasileiro”
130

. Sendo, 

assim, um resultado desses hibridismos (Burke, 2003) a ressignificação do Daoismo. 
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 Cf.  https://www.youtube.com/watch?v=_tMXbbLDUt4 
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 No original: “All of these have contributed to Daoist practice in Brazil and the view of it as universal, 

Chinese, and Brazilian”. 
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5.4.2 – Ambiguidades nascidas em relação a outros grupos minoritários 

 

Mais especificamente em relação a fase atual da STB e ST-SP, veio à tona a 

apropriação de um vocabulário próprio do Esoterismo europeu. No já citado (subitem 5.3) 

curso de Yìjīng na ST-SP (27-28 de setembro de 2014) ocorreu uma comparação entre o Jogo 

de Búzios e o oráculo Yìjīng por um participante. Como vimos, tal comparação foi vista como 

sem sentido pelo ministrante do curso, que é iniciado e membro ativo da ST-SP. Mas o que 

nos importa aqui foi o seu argumento: ressalto a distinção entre as “egrégoras” diferentes 

desses dois tipos de oráculos. Anos antes, em um artigo sobre Guāndì na página 11 da revista 

“Sob o Céu” de 2005 (cf. subtópico 3.4.2), o termo aparece novamente para designar que 

existiria uma egrégora daoista e uma egrégora do próprio Guāndì, uma "grande Egrégora da 

Justiça”, já que essa divindade é um símbolo de justiça e honestidade – não somente aos 

daoistas, mas na cultura chinesa em geral. 

O termo egrégora é próprio de ambientes esotéricos, com destaque para a Teosofia e 

ordem Rosa Cruz, mas também é utilizado por novaeristas
131

, e faz menção uma “entidade” 

ou grupo de “energias” formadas pela força de uma mesma ideia ou prática compartilhada. 

Aqui é identificada uma relação com a segunda onda daoista no Brasil (subitem 2.2), sendo 

uma influência da Nova Era e dos grupos esotéricos no Daoismo da STB e ST-SP. Mais do 

que uma influência, nota-se o uso de um termo que certamente era comum a algum dos 

membros dessas instituições que começou a utiliza-lo. Portanto, acomodou-se no vocabulário 

daoista um termo de uma oferta religiosa presente no Brasil que tem ligações históricas com a 

entrada do Daoismo no país, o Esoterismo europeu. 

Uma questão ainda deve ser abordada nesse modo processual: a estratégia de 

tolerância. Para Baumann (1994), certamente a cultura anfitriã tem características que estão 

em desacordo com a tradição transplantada. Sabendo dessa situação, a religião pode opinar 

por tolera-los, até por que a ela seria uma minoria religiosa. Paradoxalmente, a nova religião 

vai investigar parte da sua divulgação mirando alterar as características nativas conflitantes. 

Bizerril (2003; 2007; 2011) tem insistido – a partir do seu caso estudado, a tradição formada 

por Liú – que o Daoismo tem uma corporalidade, um modo de ser corporalmente, que conflita 

com a versão mais comum da cultura brasileira: um ritmo mais lento e a valorização do 

cultivo da saúde, em contraste com o ritmo urbano acelerado e o jeito desleixado de lidar com 

o próprio corpo comum a quem vive nesse ritmo acelerado. 
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Diferente do que é observado nessa outra linhagem da terceira onda daoista no Brasil, 

não vemos essa tendência – ao enaltecimento do contraste cultural do ethos corporificado – na 

STB e ST-SP. Contudo, alguns traços do modo de viver daoista encontrados nesses últimos 

grupos se aproximam dessa relação de tolerância e crítica à cultura anfitriã. Na observação 

participante houve vários momentos que mostraram um esforço destes daoistas por sair do 

ritmo acelerado das metrópoles que vivem. São alguns exemplos: o modo de alimentar-se 

baseado na medicina chinesa, a insistência nas práticas físico-energéticas e meditativas como 

forma de cultivo espiritual e da própria saúde, e o empenho em não se deixar entrar nas 

turbulências da vida em metrópoles através do uso de ferramentas divinatórias como o Yìjīng 

ou a astrologia. No entanto, não foi vista ou ouvida na ST-SP medidas mais “agressivas” no 

sentido de criticar a forma de viver dos paulistanos.  

Tende-se, ao contrário, a tolerar a situação macro social, ou até a encara-la como 

desafio para a “verdadeira” vivência daoista. Lembro-me de uma conversa em uma 

confraternização de dezembro de 2014, em que um iniciado me disse que o ideal era encontrar 

o equilíbrio no “olho do furacão”, ou seja, em meio às instabilidades e vicissitudes da vida. 

Não foram poucas as vezes que notamos o gosto pela tecnologia avançada, pelo futebol, e 

pela vida cosmopolita em geral, ainda que o ideal do grupo sempre seja colocado como sendo 

atividades de cultivo espiritual e de encontrar equilíbrio pessoal. 

Como foi apontado brevemente (subitem 3.3.2), observamos uma rede Daoista 

nacional em São Paulo – e que pode ocorrer também no Rio ou em outros grupos. Um dos 

motivos para ocorrer essa rede é o que identificamos como uma múltipla pertença intra-

daoista. Muitos dos membros da ST-SP, tanto os mais como os menos frequentes, têm 

ligações com outros grupos e linhagens daoistas, em especial com o legado de Liú Bǎilíng, 

chegando a ter membros que também consideram como mestre o filho de Liú, Liú Zhīmíng 

(Liu Chih Ming, WG), seja como mestre de acupuntura, de tàijí, e até de mestre espiritual. Em 

uma conversa com C6 (1/11/2014), iniciada da ST-SP e praticante de Taichi Pailin com Liú 

Zhīmíng, ela relatou que seu mestre lhe disse que “se não é natural não é taoista”. Na mesma 

conversa, também apresentou uma visão interessante sobre Daoismo, definindo de duas 

maneiras o que é ser daoista: 1) ser feliz todo dia, 2) estar de bem com a vida. Completou que 

“não tem religião melhor que o Taoísmo”.  

O caso de C6 mostra como o ethos do Daoismo da família Liú se hibridiza com o 

ethos daoista da ST-SP, já que ela teria uma opinião mais forte em relação às diferenças do 

modo de ser daoista e do modo de ser dos outros: o daoista é o que segue o “natural”, e não a 

vida artificial como a maioria faz. Porém, assim como outros membros da ST-SP, ela se 
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autoafirma daoista de forma bastante explícita e orgulhosa (mas tranquila), característica que 

destaca este grupo daoista em relação a outras linhagens, inclusive da linhagem da família 

Liú, que tem uma autoafirmação identitária ambígua, ou não chegam a se denominar assim, 

como pode ser vista pela pesquisa de Bizerril (2007). 

Em outra ocasião (Costa, 2013) já mostramos que o próprio Cherng apresentava essa 

postura dupla da estratégia de tolerância: tolera o aspecto divergente da cultura anfitriã, mas 

ao mesmo tempo tenta divulgar sua oferta justamente como uma solução do suposto 

problema. Cherng (Lao Tse, 1998, p. 9) escreveu que “a leitura do Tao Te Ching implica um 

desafio: esvaziar-se e ser natural como a água que flui no vale”. Cherng convida o leitor a 

vivenciar uma leitura sem julgamentos prévios, e simultaneamente faz menção à carga 

cultural que o leitor traz consigo que poderia talvez bloquear a leitura dessa obra. Na mesma 

passagem da introdução da sua tradução do Dàodé jīng Cherng (idem) chega a afirmar que se 

o texto não parecer claro por quem o lê, deve ser pelo fato de que a sociedade atual 

excessivamente pensante dificulta a “ampliação da consciência”. Na mesma página escreve: 

“Nesse contexto, a contemplação já é em si um ato transgressor”. Destarte, trata-se de 

convidar o leitor ou leitora para entrar na cultura daoista, ainda que isso esteja transgredindo 

a sua sociedade. Aqui, transgredir uma sociedade dominada pelo excesso de racionalidade 

aparece numa conotação positiva, e como ele mesmo disse, o Daoismo possui ferramentas 

para isso (no caso, a contemplação). Num jogo de ambiguidades, num só tempo crítica e 

tolera uma feição da sociedade de recebimento que considera como negativa.   

 

5.5 – Modo processual “4 – Recuperações”  

 

As várias estratégias, situações e reações geradas no modo processual de ambiguidade 

no processo de transplantação de uma tradição podem ser úteis para a nativização ou 

aproximação cultural da nova oferta religiosa em relação a cultura de recebimento. No 

entanto, depois de muita ambiguidade surgem confusões e até mesmo certo “afrouxamento” 

na forma de viver a religião recém-chegada. Há necessidade, então, de realizar um “balanço” 

do que vai foi feito, uma tentativa de retorno a estratégias anteriores, análise crítica das 

ambiguidades, e até possibilidade de busca por “pureza original”.  

Segundo Baumann (1994, p. 44-46) o modo processual de recuperação ou reorientação 

envolve uma diminuição das ambiguidades ao mesmo tempo em que se ressalta o que é 

julgado como legitimo ou autêntico. Existe a tentativa de buscar uma identidade legitimada 
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em meio a adaptação, marcando limites e ressaltando os destaques da religião. Assim, a 

tradição transplantada vai interpretar as resignificações diante do sentido “original”, e o que 

se tornou legítimo para aquela comunidade e para a sociedade em que a religião está. Muitas 

vezes o modo de recuperação ocorre como uma reforma em circunstância de mudanças 

culturais, e não necessariamente devido a migrações. E sempre há uma ou mais referências 

para a recuperação, podendo ser o histórico da tradição (período clássico ou “de ouro”), um 

ideal criado (tradição inventada), ou um modelo institucional (normalmente estrangeiro). 

Apontamos que nesse modo de recuperações da tradição as principais variáveis que 

vão nortear a conjuntura são: entre as não religiosas, (1d) elementos seculares/leigos em 

destaque na cultura anfitriã, (1f) diferenças linguísticas; religiosas, (2b) atitudes da religião 

estrangeira frente outras tradições, (2c) cosmovisão religiosa da cultura anfitriã, incluindo sua 

visão do que é religião; e representações sociais, (3b) ofertas literárias escritas e traduzidas 

por pessoas da cultura anfitriã e dos seus primeiros divulgadores, (3c) como é utilizado pela 

nova religião da sua representação cultural prévia presente na cultura recém-aportada. Notem 

a predominância do fator comparativo, não como no segundo modo processual, mas sim 

como referência do outro a ser diferenciado e do que seria “original” ou “legítimo”.   

 

5.5.1 – Estabelecendo autenticidade entre legitimidade estrangeira e harmonização local  

 

É perceptível que a própria transplantação do Daoismo iniciada por Cherng e 

continuada por seus seguidores e seguidoras pode ser vista como um movimento de 

recuperação dentro da dialética da ambiguidade/recuperação, em termos da macro história 

daoista no Brasil. Aqui a dialética proposta por Shoji (2004a) também faz muito sentido: 

existiu e existe claramente uma relação entre a harmonização local e a legitimação 

estrangeira. A considerável autoridade de Cherng pode ser lida como tendo o fator étnico 

como central. Já indicamos (subtópico 5.2) que a descendência chinesa dele parecia ser 

suficiente para o denominarem “mestre”, elemento fortemente observado na pesquisa 

participante em relação a visão dos daoistas sobre Liú Zhīmíng, segunda geração da família 

Liú que chegou ao Brasil e difusor de tradições daoistas. Isso indica que, localmente, há uma 

supervalorização nos meios daoistas dos atores sociais de origem chinesa que ofertam 

ensinamentos dessa tradição. 

Nos trabalhos de Murray (2010) e Murray e Miller (2013) foi discutida em outros 

termos essa dialética entre harmonização local e legitimidade estrangeira. O argumento deles 

é que a STB e a ST-SP tiveram sucesso em dispor de um senso de autenticidade através, 
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principalmente, de um senso de linhagem. Defendem que foi através da importância dada pela 

direção dessas instituições daoistas à manutenção do ritual (especialmente no Rio) e da 

linhagem (em ambas as sedes), que eles aumentaram um senso de legitimidade na prática 

daoista fora da China. Ou seja, mostrando que pertencem a linhagens tradicionais, citando os 

mestres com frequência, se mostrando como o Daoismo “autorizado” – ainda que esforçasse 

por não ofender outros grupos – Cherng e seus seguidores são vistos como autênticos por 

quem frequenta, e, sobretudo, por quem se iniciou. Como Hervieu-Léger (2008) tem 

defendido, religião pode ser vista sociologicamente como uma “memória autorizada” – 

voltaremos a esse ponto mais a frente. 

Em outro sentido, os autores citados (idem) ressaltam que este senso de linhagem, 

todavia, é acompanhado da tentativa de mostrar o Daoismo como algo acessível a todos e 

todas, como algo universal. Isso ocorre para mostrar que estas tradições não estão vinculadas 

a localizações geográficas ou étnicas, como a China, tendo legitimidade também no Brasil. 

Em nossas entrevistas com oito iniciados/as da ST-SP isso foi confirmado: todos nutrem uma 

forte admiração por um ou vários aspectos da cultura chinesa, alguns estudaram um pouco de 

chinês, todos/as praticam artes daoistas; Porém nenhum mostrou vontade intensa de ir à 

China, nem a necessidade de conhecer profundamente a língua chinesa (hànyǔ/zhōngwén).  

Para Murray e Miller (2013, p. 111) a STB desenvolveu um tipo de Daoismo 

construído pela hibridação com a cultura brasileira. Eles veem esse hibridismo como 

resultado direto do planejamento deliberado do fundador, ou seja, devido à visão de Wu Jyh 

Cherng de ofertar um Daoismo excepcionalmente ao público brasileiro, ao invés de primeiro 

realizar manutenção da comunidade chinesa na diáspora. Diante desse ponto, dois aspectos 

devem ser vistos mais de perto: 1) os esforços e atitudes de Cherng por divulgar o seu 

Daoismo como ao mesmo tempo genuíno e adaptável a cultura brasileira, e 2) a relação das 

demandas brasileiras em relação à essa legitimidade externa – ou seja, como recebem de 

acordo com sua base cultural-religiosa e como buscaram harmonizar essa oferta estrangeira 

com a cultura local. 

Sobre o primeiro ponto, podemos dizer que na dialética da harmonização local e 

legitimação estrangeira (Shoji, 2004a), do lado da última sempre há uma ou mais referências 

centrais. No caso da STB e ST-SP seria, obviamente, Cherng. Este, por sua vez, seria um caso 

específico, segundo relatado por membros antigos (C3, 11/01/2015). Se lembrarmos da 

trajetória dessa liderança daoista (subitem 3.1), ele teve forte influência do seu pai, que era 

mestre de artes marciais e formado em medicina chinesa em Taiwan. Assim, conheceu o 

Daoismo através do conteúdo que seu pai e sua mãe lhe proporcionaram. Antes ser iniciado 
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na Escola Oeste de Alquimia Interna no meio dos anos 1980, já ensinava várias práticas 

tradicionais como medicina chinesa, tàijí quán, qìgōng e meditação. 

Mais tarde, quando se tornou sacerdote da Ortodoxia Unitária, observamos que esse 

viés da sua trajetória se projeta em sua formação mais explicitamente daoista: em Taiwan ele 

se torna mestre de várias artes daoistas, como em oráculos Yìjīng, fēngshuǐ, astrologia, nèidān 

/ alquimia interna e meditação xīnzhāi fǎ, ensinando todas elas no Brasil. Bem como, continua 

a ensinar e/ou formar professores nas práticas que aprendeu com o pai. Da mesma forma, 

aprendeu liturgias e técnicas de cura e proteção, muito fortes no Caminho da Ortodoxia 

Unitária. Se pudermos dizer que o Daoismo é um todo coerente (Robinet, 1997), e 

consequentemente seus adeptos praticam todas (ou muitas das suas) facetas ao mesmo tempo, 

também é correto lembrar que cada tradição daoista dá ênfase a aspectos específicos.  

Segundo C3 (11/01/2015), em sua visita a Taiwan, foi percebido que o Daoismo 

taiwanês seria predominantemente ritualístico e divinatório. No mesmo relato afirmou que 

Cherng seria diferente deles nesse aspecto: ele teria reunido em seu aprendizado várias 

expressões do Daoismo que não é comum encontrar em um só dàoshì / sacerdote daoista. Nas 

palavras dessa pessoa: “Toda essa outra parte que o Taoismo inclui – a medicina, as ciências, 

as artes – o Cherng tinha um conhecimento tão amplo [...], e ele tinha vários mestres [...]. 

Eram todos mestres diferentes, ele que procurava fazer este leque e trazer para o Brasil”. 

Cherng realizava de exegese do Cânon, dominava vários métodos divinatórios, era mestre de 

tàijí quán, e coordenava liturgias. C3 (idem) denominou todo esse leque de saberes daoistas 

que Cherng ensinava seria um “Chenguismo”: “O Cheng não representava ‘O’ Taoismo, o 

Cheng era ‘O’ Cheng. O pessoal até brincava na Sociedade [Taoísta do Brasil]: o 

Chenguismo. Porque ele era especial”. 

De acordo com várias fontes internas – o próprio Cherng, artigos do Tao do taoísmo, o 

site oficial, e um dos iniciados entrevistados (D2, 13/10/2014) – na STB e ST-SP se praticaria 

um Daoismo mais “puro”. Mas o interessante é notar a noção de “pureza” em questão: puro 

para este grupo daoista designa o que seria genuinamente daoista em seus princípios, não 

importando se a “coisa” julgada tem outra origem, como a meditação ou as divindades Dòu 

Mǔ e Guānyīn; já o “impuro” seriam práticas daoistas misturadas com princípios ou com 

modos de agir de outras tradições, tendo em mente principalmente o Budismo e Cristianismo, 

e aspectos mais populares como possessão e pedidos de auxílios materiais às divindades.  

Lembramos que popularmente sabe-se que há alguns séculos é difícil distinguir se o 

que a população em geral praticava é daoista ou de outras tradições chinesas. Isso ocorre com 

influência da noção de Três Ensinamentos (síntese do Budismo, Confucionismo e Daoismo), 



202 
 

que era usado tanto por sacerdotes e monges daoistas quanto pela população leiga em geral 

(subitens 1.2.3 e 5.1). Sabendo disso Cherng procurou apresentar o Daoismo pelo Daoismo, e 

não como mais um dos ensinamentos chineses. Existe aqui, da mesma forma, uma influência 

distante da divisão entre Daoismo filosófico e religioso, mas numa reinterpretação: o 

Daoismo é religião, e todos os iniciados entrevistados tem isso muito claro, mas por princípio 

também é uma filosofia que mira o desenvolvimento espiritual através do caminho da 

naturalidade. Incluindo também as “ciências” ou artes daoistas, como foi citado por C3 

anteriormente, e era frequentemente expresso por Cherng e até hoje por seus seguidores. 

Existe uma expressão bem empírica dessa autorepresentação do Daoismo para a STB e 

ST-SP. Em entrevista com D8 (05/02/2015) relatou que as divindades que sente maior ligação 

são Tàishàng Lǎojūn e a Tríplice Transparência, justamente as divindades centrais ou 

“tutelares” dos altares dos dois templos. E D8 continuou dizendo que foi o próprio Cherng 

que configurou os altares para essas divindades ficarem no centro. Quando perguntei o 

motivo, houve a seguinte resposta: “você não pede para o Lǎozi te ajudar nas coisas materiais 

da vida. Você pede para Lǎozi te ajudar no seu desenvolvimento espiritual. E para a Tríplice 

Transparência”. E ainda completou: “para onde está mirando esse desenvolvimento? Para o 

infinito. ‘Quero desenvolver infinitamente no caminho espiritual’”.  

Sabemos que a Tríplice Transparência é uma constante do centro dos altares daoistas 

de todas as linhagens, apesar de nem sempre haver a figura deles em todos os altares (cf. 

subtópico 1.3). Porém, como vimos (subitem 3.2.2, figura 10), inicialmente a divindade 

central do altar era Guāndì. Ao que parece, foi na mudança da STB para a sede atual da Rua 

Cosme Velho (RJ) em 1997 que o altar passou a ter Tàishàng Lǎojūn / Lǎozi como divindade 

central. Conforme a entrevista citada anteriormente essa escolha ocorreu para que a divindade 

principal não tivesse um aspecto de auxílio material, mas de auxílio espiritual. Notem que é 

na mesma época que Cherng publicou as primeiras edições da sua tradução do Dàodé jīng que 

essa mudança no altar ocorreu, em 1996 e depois 1998 (ver subtópico 3.4.2).  

Entendemos que esses fatos ocorridos nesse período são marcantes no modo de 

recuperação da tradição. Com eles é que a noção de “pureza” descrita antes começa a tomar a 

forma como pode ser vista até hoje: Cherng esforçou por retirar elementos considerados não 

compatíveis com sua representação do Daoismo – como a relação o tratamento materialmente 

pragmático com as divindades pela prática chinesa mais popular – e que eram, ao mesmo 

tempo, também incompatíveis com o que brasileiros esperavam do Daoismo. Foram dois 

coelhos numa cajadada só, como afirma o dito popular. 
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Nesse sentido, o “essencial” da tradição daoista defendido na STB ainda sob a 

liderança de Cherng era a ideia de um Daoismo milenar – chegando a falar de oito mil anos – 

que seria constituído de uma (1) ciência ou artes daoistas, de (2) filosofia, fundamentadas no 

Yìjīng, Dàodé jīng, Huáinánzǐ e o Cânon em geral, e de (3) religião, que seriam práticas de 

desenvolvimento espiritual para ascensão ou integração ao Dào. Cherng se avigorava em 

apresentar o Daoismo como um caminho de aprimoramento espiritual, com aspectos abstratos 

e refinados, e com um pragmatismo espiritual que deveria ser “facilmente” aplicado no dia-a-

dia do adepto.  

Assim, ele trabalhou para afastar características culturais chinesas ligadas ao Daoismo 

enquanto criava essa autorepresentação do Daoismo explicada no parágrafo acima (Murray, 

2010, p. 57). Conforme o sacerdote regente da STB (RJ), Hamilton Fonseca Filho, relatou à 

Murray (idem, p. 50), Cherng tentou separar a cultura chinesa do Daoismo, vendo-as como 

duas coisas diferentes. Dessa forma (idem), isto teria permitido brasileiros/as utilizar os 

serviços ofertados pela STB e ST-SP sem precisar conhecer aspectos mais particulares da 

cultura sobrenatural chinesa, como todo o imaginário simbólico sobre dragões.  

Toda essa dedicação em afastar a cultura chinesa popular da representação sobre 

Daoismo para o público brasileiro parece fazer sentido. Encontramos um artigo em um site de 

uma brasileira que vive na China há alguns anos que ilustra esse estranhamento cultural, já 

que ela tem muita dificuldade (apesar da curiosidade,) em entender o complexo sistema 

religioso chinês
132

. De maneira geral, como o exemplo citado, brasileiros/as veem grande 

parte dos costumes chineses como “supersticiosos”. Ou seja, não apresenta sentido do ponto 

de vista cultural brasileiro, que além de ter forte base cristã, é influenciado por visões 

racionalistas europeias modernas, que veem de forma pejorativa muitos dos costumes sínicos 

cotidianos. 

Já dissemos (subtópicos 5.2, 5.3 e 5.4) que existe uma relação entre Daoismo e Nova 

Era. Essa relação ocorre principalmente no nível microssocial (individual) e mesossocial 

(conteúdos cultural-religiosos). No sentido mais macro de encontro de sistemas o Daoismo da 

STB e ST-SP não seria tão convergente com a Nova Era, ainda que haja intercâmbios de seus 

membros com a rede de terapias holísticas, ou publicações como o jornal Tao do taoísmo 

continham propagandas e parcerias com grupos novaeristas. Isso foi evidenciado nas 

conversas com Cherng registradas pela cientista da religião Friaça (2004). Em sua pesquisa 

sobre o “fēngshuǐ nova era” no Brasil, pesquisada principalmente em São Paulo, Friaça (2004, 
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 Cf. http://chinanaminhavida.com/2015/05/23/coisas-que-so-na-china-mesmo-2/  
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p. 65) registra a opinião de Cherng sobre os tipos de fēngshuǐ e seus consultores: ele teria 

distinguido o fēngshuǐ “Nova Era” e o fēngshuǐ “Tradicional”, sendo que o fēngshuǐ Nova 

Era somente teria “vestígios de todo corpo doutrinal” do primeiro. Friaça (idem) citou um 

congresso internacional sobre fēngshuǐ em que vários mestres daoistas teriam feito a mesma 

distinção, entre estes mestres, Eva Wong, hoje uma das mestras referenciais da ST-SP. 

Cherng e seus seguidores da STB e ST-SP buscaram recuperar a ortodoxia e 

ortopraxia de saberes daoistas que existiam paralelamente ao que ofertavam. Notem que essas 

ofertas paralelas, como o denominado fēngshuǐ “Nova Era” (Friaça, 2004)
133

 são próprias da 

segunda onda de contato entre Daoismo e sociedade brasileira (subitem 2.2). Assim, esse 

grupo daoista se proclamava, e continua se posicionando, como uma fonte segura e 

tradicional para o aprendizado e divulgação dos conteúdos que oferta, com ênfase nas artes 

daoistas e meditação, se diferenciando de outras ofertas consideradas heterodoxas. Apesar de 

tentar universalizar o Daoismo, a STB e ST-SP também se legitimam com o fato de terem 

Taiwan e Cherng como fonte direta do que ensinam.  

Do lado do público brasileiro duas fontes indicam que eles tiveram sucesso no 

estabelecimento dessa representação: a já citada Friaça (2004) teria procurado Cherng como 

uma fonte tradicional de fēngshuǐ; e Ely Britto (1998) – a discípula de Mantak Chia, 

fundadora do InterTao e professora de Yìjīng (subitem 2.2.3) – procurou Cherng numa 

entrevista para uma revista especializada em Yìjīng justamente devido ao status social que 

este sacerdote daoista tinha no Brasil entre os interessados neste livro e oráculo chinês. O fato 

de dois trabalhos publicados em meios acadêmicos terem procurado Cherng como referência 

para as artes daoistas em questão é sintomático, revelando a posição social de respeitabilidade 

alcançada por ele e seus seguidores e seguidoras. Ainda sobre publicações acadêmicas, 

Cherng e seu pai foram citados como pioneiros da medicina chinesa e divulgação do Daoismo 

no Brasil por Moraes (2007); bem como, a STB já começou a ser citada em trabalhos 

internacionais sobre Daoismo no mundo, como em Komjathy (2014b, p. 526), além dos 

trabalhos específicos de Murray (2010; Murray e Miller, 2013). 

Sobre a recepção dessa autoridade reivindicada pela STB e ST-SP, podemos analisar 

pelas constituintes da MRB e da religião brasileira (ver subtópico 4.2), sendo a 

principalmente base para a harmonização local (Shoji, 2004a). Conforme levantado por 
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 Importante salientar que discordamos da postura de Friaça (2004) de corroborar com a atitude discriminativa 

de certos professores de fēngshuǐ em relação à outras técnicas que elas/es consideram heterodoxas. O/a cientista 

da religião não deve se posicionar contra ou a favor nenhuma expressão religiosa (salvo casos extremos e 

altamente necessários, e mesmo assim com o devido cuidado). Ainda sim, sua pesquisa é útil para nós, já que 

revela a divisão feita pelos autodenominados consultores “tradicionais” de fēngshuǐ. 
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Bittencourt Filho (2001), seriam as principais demandas religiosas brasileiras: 1) o êxtase 

religioso, 2) a  experiência íntima, 3) testemunhos, e 4) cânticos. O grupo daoista estudado 

apresenta elementos que se aproximam dessas demandas.  

Na sede de São Paulo, onde tivemos mais acesso, o tema transe ou possessão nem 

sequer foi presenciado, apesar de que sabemos que na ST-SP é ensinado técnicas de 

visualização e mantras aos iniciados, que praticam também em grupo. Ao que parece, a noção 

de êxtase não faz sentido positivo para estes daoistas, talvez porque parece estar conectado 

simbolicamente com descontrole, algo que não é bem visto (ver subitem 5.3). Mas existe toda 

uma relação com a magia de forma geral. E a postura frente à magia é ambígua: ao mesmo 

tempo há elementos obviamente mágicos do ponto de vista externo, há, muitas vezes, um 

afastamento verbal de uma autorepresentação de que estariam praticando magia (negam estar 

praticando magia, às vezes). Ou, mais especificamente, existe um mal-estar na comunidade 

sobre o tema magia (Murray e Miller, 2013, p. 94), enquanto alguns gostam da magia daoista, 

outros a associam com algo inferior e distante da “filosofia daoista” de Lǎozi, que seria mais 

nobre e “espiritual” – conforme os pesquisadores citados e a já citada conversa com C3, isso 

seria mais especifico ao grupo do Rio na STB.  

No que concerne a uma intimidade com elementos metaempíricos, segundo a 

observação em campo, a ST-SP tem tido sucesso em oferecer experiências pessoais dos seus 

frequentadores nesse sentido, principalmente aos iniciados. Os iniciados muitas vezes relatam 

sentimentos e emoções que são fortes ou, no mínimo, significantes, sensações essas que os 

fazem se sentir bem. Nas entrevistas, sete dos oito iniciados/as entrevistados/as tinham 

alguma ligação mais emocional com divindades veneradas na ST-SP. 

Assim, os principais testemunhos públicos provem justamente dos iniciados, ou de 

pessoas que frequentam há muitos anos mesmo sem serem iniciados. Em geral, testemunhos 

de sentimentos de integração e paz, e de ensinamentos que os ajudaram em suas vidas (seja 

por demanda pessoal ou ampliação da percepção da realidade,) são os que mais ouvi e li – ver 

os depoimentos da sessão O Que Você Tem Encontrado No Taoismo? no Tao do taoísmo n. 2, 

1999
134

. Conforme a evidencia do Tao do taoísmo, é notável que o uso de registros de 

testemunhos era mais comum na segunda fase da STB (1991-2004) do que na fase atual. 

Os cânticos são elementos mais restritos. Existem dois momentos que uma pessoa terá 

contato com essa prática: em uma prática de iniciados (individual ou coletiva), que é 

obviamente restrita aos iniciados; e nos ritos litúrgicos, que são cantados em chinês, e assim 
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Cf.http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedadetaoista/jornaltaodotaoismo/oquevocetemencontradonotaoismo

/  

http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedadetaoista/jornaltaodotaoismo/oquevocetemencontradonotaoismo/
http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedadetaoista/jornaltaodotaoismo/oquevocetemencontradonotaoismo/
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dificilmente são acompanhados por não iniciados conforme observado na pesquisa 

participativa, mesmo com o texto dos cantos traduzidos à mão. Ainda assim, várias vezes 

pude ouvir na ST-SP comentários de iniciados após o Ritual de Purificação como “agora sim, 

devidamente purificados”, e relatos de não iniciados apontando a beleza dos cantos por quem 

foi no ritual ou comprou o CD de cantos do ritual (ver subtópico 3.4.2). 

 

5.5.2 – Autorrepresentação daoista: entre flexibilidade e demarcações 

 

A questão sobre a autorepresentação do que está sendo praticado, e sobre o próprio 

Daoismo é uma questão interessante. A partir de C6, que também pratica o Taichi Pailin e 

com quem tive várias conversas, percebi que o discurso muito frequente em outros grupos 

ligados ao Daoismo, em especial os ligados a família Liú, de que o que ensinam é filosofia e 

não algo religioso tem a ver também com a visão e demanda religiosa brasileira. Uma das 

demandas brasileiras é justamente a experiência espiritual direta, sem mediação de sacerdotes. 

Quando um grupo, liderado por um sacerdote, vem e se mostra como “religioso”, 

imediatamente vem à mente brasileira a noção de controle. 

Já se o termo filosofia é designado para intitular o que está sendo vivenciado e 

aprendido, parece não haver conflitos. Isso indica que, apesar do histórico de tolerância e 

multipráticas religiosas de brasileiros, a visão sobre religião é que só se pode ter uma. Logo, 

religião lembra conflito, enquanto “filosofia” ou “experiência” lembra possibilidade de sentir 

sensações agradáveis e integradoras, e contato direto com o Outro mundo. Mas autores 

especialistas em Nova Era também apontam isso como um elemento típico dos meios 

novaeristas (subitem 2.2.1). Como então saber a real motivação? Em primeiro lugar, pelo 

histórico pessoal do ator social, e segundo, entender que ambas as fontes culturais (cultura 

brasileira e Nova Era) podem se misturar. E frequentemente o fazem nas metrópoles.  

Trazendo o debate ao tema deste subtópico: independente de como queira se mostrar 

ou o que deseja ofertar, até mesmo para se apresentar como uma fonte tradicional, qualquer 

religião, inclusive o Daoismo, deve saber lidar com as bases, demandas e expectativas 

cultural-religiosas brasileiras. Nesse aspecto, a STB (RJ) percebeu bem essa questão, e tem 

investido em ofertas que supram as demandas locais de vivências espirituais que 

proporcionem intimidade, como práticas corporais e de cura, e nos cânticos com liturgias com 

cantos e livros para o público acompanhar. Dessa forma, a estratégia de adaptação 

denominada tolerância é utilizada também nesse modo processual. 
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Observando esse mix de oferta daoista e demanda brasileira, uma moldando a outra, 

podemos perguntar de que forma os daoistas realizam a já citada demarcação simbólica frente 

a outras tradições. Na pesquisa de campo na ST-SP observamos que a identidade daoista é um 

tópico razoavelmente regular, no sentido de se perguntarem o ideal de prática e de praticante. 

Na ST-SP observei dois elementos que distinguem um daoista: 1) gestos rituais, e 2) objetos 

aderentes.  

No primeiro caso, a saudações e reverência daoista é acompanhada do seguinte gesto: 

mão direita fechada cobrindo o dedão esquerdo, e a mão esquerda cobrindo a mão direita, 

levando as mãos dessa forma até a altura da cabeça
135

. Na pesquisa de campo ouvi o sacerdote 

regente relatar que, em Taiwan, os daoistas que cuidam dos templos recebem vários 

visitantes, pois o templo é aberto, mas somente quando se faz o gesto descrito é que eles 

tocam o sino para que o visitante faça a reverência, já que somente quem é daoista faz a 

reverência. E concluiu: é assim que eles diferenciam quem é daoista e quem só está visitando. 

Da mesma maneira isso ocorre da ST-SP, em que foi notado que os iniciados e os 

admiradores mais próximos sempre fazem a reverência aos altares, e a saudação simples entre 

si. No segundo caso notemos que parte considerável dos iniciados, e quem prática artes a 

muito tempo, usam amuletos consigo, normalmente colares com pingentes no formato da 

cabaça daoista e o tàijí tú desenhado. Também usam outros aderentes diversos, como 

camisetas de tàijí quán ou da própria ST-SP. 

De longe, a estratégia de adaptação mais aplicada ao propósito do modo de 

recuperação da tradição foi o de tradução (Baumann, 1994). Trata-se busca da religião se 

fazer entender no novo ambiente através das suas fontes escritas. Elas se tornam importantes 

na medida em que vão além da preocupação filológica da tradução, e alcançam uma 

comunicação mais ampla. No sentido de “resgate” da tradição há a tendência de deixar 

palavras no original e/ou ressaltar conceitos sentido original.  

Importante lembrar o destaque do tradutor para este processo. Burke (2003, p. 98) 

mostra que muitas vezes tradutores são emigrantes ou tipos próximos, valendo de “sua 

situação liminar” para transformar sua habilidade linguística em uma qualificação da sua 

profissão. Ressalta que “é provável que estas pessoas tivessem ‘consciência dúplice’, e que 

esta consciência dúplice os ajudassem na tarefa de tradução” (idem). Transferindo ao domínio 

cultural-linguístico um conceito recorrente nos estudos sobre religiões, podemos falar de uma 
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 Cf. http://filosofiataoista.no.comunidades.net/praticar-a-reverencia-video, onde os monges da Completa 

Perfeição Tian Xinshan e Tian Xinjie (ver subitem 2.3) mostram fotos, vídeos e explicam a reverência daoista. 

http://filosofiataoista.no.comunidades.net/praticar-a-reverencia-video
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múltipla pertença cultural – ideia bem conhecida nos estudos pós-coloniais. Esse é claramente 

o caso de Cherng. 

Como mostramos no subtópico 3.4.2, a lista de publicações de Cherng, que conta com 

o número significativo de doze livros publicados sobre temas direta ou indiretamente daoistas. 

Contado com obras póstumas, misturam-se traduções de obras bem conhecidas e outras 

totalmente desconhecidas no Brasil, comentários exegéticos daoistas, relatos e ideias pessoais 

e explicações sobre artes daoistas ou teologia daoista. Focando somente nas fontes escritas, 

também tem 29 artigos autorais e entrevistas no jornal Tao do taoísmo e treze matérias e 

entrevistas em jornais ou revistas diversas desde a década de 1980. Isso mostra que, em 

grande parte devido às obras de Cherng, a STB e a ST-SP são o grupo daoista que mais 

investiu em publicações sobre Daoismo no Brasil, se diferindo de outros casos mais restritos a 

técnicas corporais e meditativas como a linhagem de Liú estudada por Bizerril (2007). 

Uma das traduções e comentários exegéticos e explicativos que fez foi ao Yìjīng. Em 

o Tao do taoísmo (n. 16, 2003), na Entrevista: após o retiro de um ano e meio na China 

Cherng crítica as várias versões dessa obra que ele considera daoista, dizendo que muitas 

vezes são traduções de traduções, ao contrário da sua que é direta do chinês ao português 

brasileiro. Na entrevista denominada O I Ching como ele é (Tao do taoísmo, n. 10, 2001
136

), 

Cherng argumenta que uma das traduções mais conhecidas dessa obra, a de R. Wilhelm, está 

recheada de problemas devido à uma má tradução da língua chinesa e ao contexto colonial 

que prejudicou o acesso desse missionário cristão à conhecimentos tradicionais.  E conclui: 

“Se você não teve acesso aos ensinamentos corretos, vai interpretar errado. Wilhelm errou!”. 

Assim, como no caso do fēngshuǐ citado anteriormente, é estabelecido uma diferenciação 

entre a tradicional e correto e o heterodoxo. Essa entrevista ocorreu principalmente devido ao 

relançamento do seu I Ching – A Alquimia dos Números, e é nítida a autorepresentação de 

uma fonte tradicional e mais completa dos ensinamentos daoistas. Vejam este trecho:  

 

Por que você decidiu escrever esta nova tradução do texto clássico do I 

Ching? 

Cherng – Fiquei insatisfeito com os livros disponíveis no mercado e decidi 

fazer minha própria tradução do texto clássico. O problema com as traduções 

mais antigas é uma clara opção pela interpretação. Os versos originais 

permitem interpretações em diferentes níveis, com muitos significados. 

Optar por uma linha interpretativa já na tradução significa sufocar ou 

eliminar outras possibilidades. Isso torna a tradução tendenciosa e 

incompleta. Achei que a tradução deveria ser mais próxima das palavras 

originais, mesmo que o significado não fique tão claro e explícito. 
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 Cf. http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/jornal-tao-do-taoismo/i-ching-como-ele-e/  

http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedade-taoista/jornal-tao-do-taoismo/i-ching-como-ele-e/
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Acrescentei explicações sobre as diferentes possibilidades de interpretação, o 

que permite ao estudante uma visão mais completa. 

 

Conforme a resposta é observável a crítica a interpretações ambíguas ou inadequadas 

feitas ao Yìjīng na cultura anfitriã. Notem a interessante tática de Cherng: ao mesmo tempo 

em que aproveita do caminho aberto por traduções de textos considerados daoistas – da 

primeira e segunda onda daoista no Brasil, – realizando as primeiras divulgações a partir 

desse conteúdo previamente conhecido localmente, apresenta críticas a essas mesmas leituras 

e traduções não autorizadas pela tradição de forma que destaque sua própria versão que seria 

“mais próxima das palavras originais”, em seus termos. Na observação participante na ST-SP 

um iniciado (D2 em 11/8/2014) comentou que a tradução de Cherng é muito melhor que o 

Wilhelm, mostrando que internamente foi aceita essa posição de autoridade. 

Há outra tradução de Cherng de uma obra já difundida previamente à sua propagação 

do Daoismo, o Dàodé jīng (Costa, 2013). Questionamos: sabendo que já existiam traduções 

do Dàodé jīng no Brasil antes mesmo da chegada de Cherng, porque ele desejou realizar esta 

tradução? Acreditamos que ele realizou uma tática de recuperação mirando a leitura 

tradicional de um elemento que se tornou parte de uma religião popularizada (Usarski, 2012) 

daoista. Ou seja, buscou estabelecer não só uma tradução, mas comentários exegéticos na 

posição de mestre e transmissor oficial de uma linhagem. Usou, assim, um capital simbólico 

que expressa certo peso frente a potenciais interessados no Daoismo.  

Na dedicatória do livro observamos um agradecimento ao seu mestre “Maa Ho Yang” 

(Mǎ Héyáng). Sem duvidar da sinceridade de Cherng, acrescentamos que uma possível 

motivação para a existência desse agradecimento ao mestre é deixar claro ao leitor ou leitora 

que essa tradução, tal como outras publicações, faz parte de uma linhagem espiritual. Nesse 

momento nos vem imediatamente à mente a noção de religião alicerçada por Hervieu-Léger 

(2008). Essa autora diz que a religião busca sua “legitimidade na invocação à autoridade de 

uma tradição”, e, assim, “a crença se designa como ‘religiosa’ quando o crente coloca diante 

de si a lógica de desenvolvimento que hoje o leva a crer naquilo que crê” (idem, p. 26). 

Seguindo essa lógica a socióloga (idem, p. 27) afirma que “a linhagem dos que creem 

funciona como referência legitimadora de crença. Ela é, igualmente, um princípio de 

identificação social”. A religião é uma forma de pertencimento a um grupo, e é uma forma de 

tradição, e a tradição, por sua vez é uma memória autorizada. Conectando esta perspectiva 

teórica com a tradução que estamos estudando, após a dedicatória ao mestre aparece nos 

agradecimentos dessa tradução (Lao Tse, 1998) brasileiros que revisaram o texto. Se a 

tradição segue uma linhagem, além de raízes, existem também seus ramos, a continuação da 
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linhagem. Então já na dedicatória e agradecimentos encontramos o autorregistro da linhagem 

transplantada ao Brasil por Cherng. Assim, evocam-se termos da tradição autorizada, sendo 

um elemento singular dessa tradução. 

Ao final do livro pode-se encontrar um convite: “Se você estiver interessado em 

conhecer mais sobre taoísmo ou conhecimentos afins, entre em contato com a Sociedade 

Taoísta do Brasil” seguido de endereço no Rio de Janeiro e telefone (Lao Tse, 1998, p. 

141)
137

. Nas várias publicações de livros da STB e ST-SP, observamos o mesmo convite. Se 

por um lado, o convite explícito para visitar a STB parece ser mais direto, os termos 

“conhecimentos afins” e “se você estiver interessado” reafirmam o caráter sutil do 

proselitismo daoista frente o público brasileiro. Também observamos mais uma vez a 

autoqualificação de tradição autorizada, já que a STB se apresenta como fonte de 

ensinamentos daoista ao leitor(a).  

Houve um caso específico de recomendação de um sacerdote da Ortodoxia Unitária de 

Taiwan, o Zhāng Chéng, presidente da Sociedade Daoista de Taiwan e o mesmo quem 

ordenou Cherng e os atuais regentes brasileiros como Gāo gōng fǎshī (alto sacerdote). No 

Prefácio de Dào em sua essência ele afirmou que Cherng “foi uma pessoa com profundo 

conhecimento, não somente do Taoísmo, como de outras filosofias e religiões. Era admirável 

sua compreensão do cânon taoísta, além de outros escritos e transmissões orais de seus 

mestres” (Chéng, 2006). Também comentou que ele “Sentia que a divulgação do Taoísmo era 

uma forma de beneficiar as pessoas e de contribuir para um mundo com mais cultura, paz e 

qualidade de vida [...], pois sentia como o mundo de hoje carece de tais informações, assim 

como de conforto espiritual” (idem). Isso mostra a boa relação institucional existente entre 

Cherng – e mais tarde a STB – e sua instituição fonte em Taiwan. Bem como, que foi 

interessante mostrar como importantes nomes do Daoismo taiwanês apoiam e justificam a 

posição de autoridade da tradição desse grupo. 

Em outra obra póstuma, Meditação Taoísta, foi a personalidade internacional do 

Daoismo de Hong Kong e da América do Norte, Eva Wong, quem mostrou seu apoio à 

Cherng e a comunidade formada por ele (cf. subitem 3.3.2). Isso reforça a legitimidade deles 

em outras regiões do mundo, especialmente após a tradução à língua inglesa dessa que já é 

uma tradução comentada. O próprio Cherng (2008, p. 13-14) teceu palavras relevantes em sua 

apresentação para o entendimento do modo de recuperação. Sobre seus comentários ao texto 
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 Apesar de termos utilizado a referência de Lao Tse (1998), na verdade trata-se de um “anexo” do livro, mais 

especificamente um espaço extra da obra onde não se determina o autor exato. Por muito provavelmente foi 

alguém da STB que solicitou este convite no final do livro, talvez o próprio Cherng. 
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traduzido: “Para ensinar seus passos aos ocidentais, selecionei trechos de livros do Cânon 

taoista, em busca de palavras de sabedoria que me ajudassem a sistematizar o ensinamento e a 

transcrevê-lo depois, na língua portuguesa”. Aqui notamos a representação orientalista sendo 

usada para classificar brasileiros como “ocidentais” e para se apresentar como divulgador 

autorizado de conhecimentos “orientais”. Bem como, pioneiramente no Brasil Cherng começa 

a abordar o Cânon, um dos elementos mais ortodoxos da tradição daoista. 

Ainda na apresentação comenta os critérios que usa para traduzir ideogramas: “utilizo 

como principal fonte de conceitos os ensinamentos contidos em Textos Sagrados da Tradição 

Taoista”. E, conforme registrado, isso também era ensinado oralmente e abertamente na sede 

do Rio: “Concluído o trabalho e finalizados os acréscimos, o conjunto da obra foi divulgado e 

comentado em palestras semanais abertas ao público, no Templo-sede da Sociedade Taoísta 

do Brasil, no Rio de Janeiro, entre maio de 1996 e maio de 1997”. Interessante notar que, ao 

contrário da sua tradução do Yìjīng e Dàodé jīng, ele anuncia que usará o pīnyīn, com 

exceção de “Taoísmo” e “taoísta”, “por serem já amplamente difundidas com esses formatos, 

nos meios místicos e acadêmico”.  

Destarte, ao mesmo tempo em que busca modelos mais tradicionais, também cede em 

partes em uma negociação com a cultura local. Esse duplo esforço de tentar divulgar de forma 

e com conteúdos tradicionais e simultaneamente sendo flexível com as condições de 

entendimento e gostos de brasileiros/as. E isso era reconhecido entre sua comunidade, como 

registrado pela sacerdotisa e discípula Souza (2011) que compreendia que “todo este esforço 

que dedicava ao Caminho levava-o a esmerar-se nas áreas onde exercia o magistério, para 

ensinar o melhor do conteúdo dos textos sagrados”. Assim, “com [ess]a iniciativa, [e] seu 

trabalho incansável, procura[va] divulgar no Brasil o que existe de melhor sobre o 

conhecimento taoista”,  opinou (idem). Um dos motivos para essa aprovação foi justamente a 

habilidade de tradução de conhecimentos, que solucionou uma lacuna no Daoismo até então 

presente no Brasil: a disponibilidade de textos em português (Murray, 2010, p. 50). 

Baumann (1994) resalta que posturas mais flexíveis realizadas num primeiro momento 

tendem a ser reavaliadas e puxa-se a redia de ambiguidades. Todavia, em grande medida, já 

havia demasiada ambiguidade sobre Daoismo quando Cherng começou a ensinar essa religião 

de modo tradicional. Dessa forma, em alguns casos, o modo de recuperação da ortodoxia e 

ortopraxia ocorreu na STB antes do modo processual de ambiguidade. Um exemplo 

emblemático disso é a mudança de perspectiva de Cherng em relação a forma que deveria 

ocorrer a conversão ao Daoismo (cf. subtópico 3.2.2): inicialmente Cherng realizava um 

procedimento ritual de desvinculação do iniciado com sua tradição anterior através de um 
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“corte” por um “processo mágico do ritual”; Posteriormente, notou a inviabilidade disse, seja 

resistência para começar a iniciação ou devido a um número significativo de pessoas que se 

afastavam da STB em seguida, e assim mudou sua perspectiva, apenas “acrescentando” 

vínculo ao iniciado, sem cortar os vínculos anteriores.  

Em um curso na ST-SP sobre iniciação à tradição daoista (28/9/2013), o sacerdote 

regente Wagner Canalonga relatou que Cherng tentou suavizar o processo, tornando possível 

ao possível futuro iniciado conviver individualmente ou internamente com mais de uma 

tradição. Mas acrescentou que, mesmo assim, o Daoismo deveria ser a tradição central da 

pessoa, exemplificando de modo irreverente: “Laozi vai ficar no meio, mas Maria pode ficar 

do lado”. Um participante do curso comentou: “É a típica solução brasileira”. Seria 

exatamente o que Baumann (1994) chamou de estratégia de tolerância. Mas também pode ser 

lido como uma negociação cultural (Burke, 2003, p. 48) entre elementos tidos como 

importantes pelos nativos da cultura anfitriã e conteúdos irrevogáveis da religião nova.  

Pode ser questionado por que motivo uma negociação e tolerância cultural seriam 

próprios do modo de recuperação.  Por um lado, é obvio que se trata da abertura de uma 

ambiguidade. No entanto, o que queremos ressaltar com o exemplo acima é a estratégia de 

recuperação utilizada simultaneamente a uma postura de tolerância: agindo de modo flexível, 

os sacerdotes da STB e ST-SP, desde a opção de Cherng, conseguem mostrar aos futuros 

iniciados e aos já iniciados que é preciso ter o Daoismo como sua tradição central. 

Conhecendo o histórico cultural do Daoismo (Komjathy, 2014b) e da cultura brasileira 

(subitem 4.2), parece algo já previsível que haja uma recuperação mais suave e menos 

agressiva. Ou seja, até mesmo para tentar propiciar um sentido ortodoxo ou mais 

compromissado com a nova religião (“Laozi vai ficar no meio”), parece ser quase inevitável 

uma postura de aceitação da pluralidade (“Maria pode ficar do lado”, “é a típica solução 

brasileira”), caracterizando um modo de recuperação à brasileira. 

 

5.6 – Modo processual “5 – Inovações” 

 

Este modo do processo de transplantação é caracterizado pelo surgimento de 

inovações, que seriam ressignificações ou adaptações que se destacariam, formado um novo 

produto que é ambíguo, mas já legitimado socialmente no novo ambiente. Dessa forma, 

vemos esse modo como uma seleção das ambiguidades que seriam aceitáveis ou até 

desejadas. Para Baumann (1994), a invenção religiosa significa uma mudança dentro da 



213 
 

própria tradição, normalmente uma ênfase de certos ensinamentos ou práticas por um 

determinado grupo dentro da religião. A questão intercultural é altamente relevante, podendo 

ser dito que a inovação ocorre quando começam a surgir novos elementos decorrentes do 

encontro cultural. Quando uma religião em uma nova cultura é confrontada por condições 

contextuais diferentes daqueles em seu país de origem, poderia vir à tona a uma interpretação 

diferente, adaptação das estruturas organizacionais, ou uma ênfase em certos conteúdos. 

Algumas concessões ambíguas se legitimam no novo contexto. Nesse sentido, para 

além do que foi proposto por outros autores, defendemos que existem três facetas possíveis da 

“inovação”: I) na própria tradição transplantada (inovação interna); II) na cultura de origem 

(circularidade cultural), e III) na cultura anfitriã (nativização de elementos estrangeiros). Com 

essa perspectiva amplia-se a percepção sobre a noção de “novidade”, já que essa deve ser 

entendida no sentido de quem elege ou julga o que é inédito ou não. Dando apoio à nossa 

análise, lembremos-nos das variáveis principais desse modo: Não religiosas (1d) elementos 

seculares/leigos em destaque na cultura anfitriã; Religiosas, (2b) atitudes da religião 

estrangeira frente outras tradições, (2d) usos de terminologias da religião dominante do novo 

ambiente, (2e) influência do movimento Nova; Representações sociais, (3c) como é utilizado 

pela nova religião da sua representação cultural prévia presente na cultura recém-aportada.  

Como bem notado por Murray (2010, e seu artigo com Miller, 2013), a STB e a ST-SP 

são uma novidade no campo religioso brasileiro, e um caso muito particular no Daoismo 

contemporâneo existente fora da Ásia. Apontamos que grande parte da diferenciação entre o 

Daoismo deste grupo brasileiro e o Daoismo chinês seria mais nos aspectos que foram 

adaptados à cultura brasileira, não constituindo uma inovação em si, até porque suas 

adaptações ainda se tratam de um processo em experimentação. Mas um aspecto parece 

bastante claro que se trata de uma inovação: essas instituições daoistas seriam pioneiras em 

oferecer conteúdos tradicionais – em especial as liturgias frequentes e demais rituais 

socialmente importantes para uma comunidade de aderentes como casamentos – não somente 

para um público (aderentes e clientes) de não-chineses, como também por não-chineses
138

.  

Em grande medida como algo inédito, produtores religiosos sem ligação étnica ou forte 

influência chinesa também são respeitados e legitimados por fontes tradicionais daoistas, ou 

pelo menos pelos dirigentes da Ortodoxia Unitária de Taiwan. 
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 Komjathy (2014b) mostra que frequentemente o Daoismo é visto como algo essencialmente chinês pelos 

chineses, especialmente quando houve interesse de distinguir ensinamentos estrangeiros como o Budismo dos 

ensinamentos “genuinamente” chineses. Por mais que o Daoismo se vê e se apresenta como universal (subitem 

1.1 e 1.3), historicamente os produtores dos seus conteúdos religiosos ficaram restritos à povos chineses, ou 

populações que teriam forte influência dessa cultura ou residissem na China (Komjathy, 2014b, p. 514). 
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Soma-se a isso uma questão de classe: sabemos que na China continental, Hong Kong 

e Taiwan o Daoismo é uma tradição bastante praticada por camadas populares, sobretudo nos 

aspectos mais devocionais; nesses casos brasileiros, essa dimensão do Daoismo é praticada 

por atores sociais com uma renda econômica relativamente avantajada – classe média. Quase 

todas as atividades e formas de consulta nessas instituições são cobradas (cf. subtópico 3.4.1), 

e tem preços que seriam impossíveis de serem pagos por quem ganha somente um ou dois 

salários mínimos, variando entre vinte reais – meditação e palestra das segundas – e até cerca 

de mil reais – como no retiro espiritual ou cursos longos da ST-SP. Importante lembrar que 

essa é a única forma de sustento das instituições, e que boa parte das minorias religiosas no 

Brasil normalmente sobrevive dessa maneira.  

Apesar disso, nosso argumento procede: conforme as entrevistas com iniciados, quatro 

entrevistados/as tem uma média de rendimento mensal entre três e cinco salários mínimos 

(padrão de 2014), e quatro teriam a média mensal de mais de cinco salários mínimo. Portanto, 

enquanto na cultura de origem o Daoismo é majoritariamente praticado por camadas mais 

populares, no Brasil – ou mais especificamente no nosso caso estudado – a realidade é que 

essa religião é praticada majoritariamente por atores sociais de uma classe social com maior 

poder financeiro e aquisitivo, sendo algo relativamente novo ao Daoismo. 

Em relação à forte presença do Catolicismo ibérico na MRB (subitem 4.2), é notável 

acomodações com o quadro mais geral de significado e ritos da cultura brasileira nesse grupo 

daoista. Duas expressões se destacam como possíveis novidades à história do Daoismo. 

Bastante enfatizado já por Murray (2010), as liturgias daoistas, ou Ritos mensais como são 

êmicamente chamados, foram em partes moldados com estruturas católicas. Realmente, o tom 

solene expresso especificamente no silêncio dos participantes previamente ao início do ritual 

litúrgico contrasta com o ambiente demasiadamente livre (ou “caótico”) das liturgias do 

Daoismo asiático. Bem como, a participação dos leigos (= não sacerdotes) sentados e na 

formação linear, além de receberem um livro para acompanharem é claramente emulada do 

modelo católico, não diretamente, mais via a MRB e religião brasileira.  

Outra expressão são encontros em comunidade de forma tipicamente brasileira, como 

as comemorações de fim de ano, que, conforme a observação participante lembram muito 

almoços familiares de domingo ou reuniões de final de ano de turmas de escola ou do 

trabalho. Um dos eventos específicos da ST-SP também é significativo: a “Campanha de 

Natal – Natal dos Moradores de Rua da cidade de SP” (ver subtópico 3.4.1), que conta com 

um sistema de voluntariado para distribuição de “kits de natal” para moradores de rua em São 

Paulo capital. Na pesquisa participante ouvi diversas vezes em 2013 o convite à atividade, e 
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os convites mostravam claramente o peso cultural da data comemorativa “Natal”. Essa 

inovação, atividades daoistas numa data cristã, ocorre também como uma negociação ou 

segregação cultural (Burke, 2003), já que não abordam temas cristãos diretamente e até 

evitam essa associação, mas selecionam o “espírito” cultural da data justificado pela moral 

daoista de auxílio a quem necessita. 

Vindo de outras fontes há também outras novidades em relação ao histórico de 

experiências daoistas chinesas e taiwanesas. O Daoismo da STB, mas sobremaneira da ST-

SP, está intimamente conectado com a rede de terapias holísticas. Isso ocorre mais em níveis 

micro e meso social, e menos entre instituições. Há forte intercambio e influência mútua entre 

atores sociais que participam dos dois meios culturais e os conteúdos muitas vezes também se 

confunde – como em uma das consultoras de fēngshuǐ entrevistas por Friaça (2004), que 

classificada como simultaneamente ofertante de aspectos tradicionais e Nova Era dessa 

técnica chinesa, mas que era iniciada daoista e aluna de fēngshuǐ de Cherng. Essa seria uma 

inovação que tem fonte dupla: da rede de agentes e produtos Nova Era, e do movimento mais 

secular de saúde nascente na sociedade brasileira, que busca formas alternativas ao modelo 

biomédico/alopático de medicina, e que veem o Daoismo como referência (Bloise, 2011). O 

uso de termos próprios do Esoterismo europeu ou de fonte europeia, como a palavra egrégora, 

mostra um empréstimo cultural incorporado ao vocabulário cotidiano de membros da 

comunidade daoista em São Paulo e Rio de Janeiro não antes registrado entre outros daoistas. 

O segundo aspecto da inovação seria o aparecimento de uma nova releitura ou 

adaptação local que retornaria à cultura de origem de onde veio a religião, sendo uma 

circularidade cultural. A entrevista Mestre Wu Jyh Cherng e o Taoismo no Brasil, presente no 

Tao do taoísmo (n. 5, 2000)
139

 é uma fonte relevante para a discussão. Nela, questionam como 

a Sociedade Daoista de Taiwan avalia o trabalho desenvolvido pela STB, e Cherng responde: 

“conseguimos [...] implantar o taoísmo com pureza, mantendo-nos fieis ao raciocínio original 

[...] ao invés de adaptar o ensinamento original à forma de pensar ocidental [...]. Por isso, 

nosso trabalho é bastante prestigiado lá na China”. A pergunta seguinte foi o que teria 

chamado atenção deles, e Cherng ressaltou que foi o trabalho espiritual entre os principais 

membros focados numa integração entre cultivo interior e trabalho externo pelas artes 

daoistas. E com a citação abaixo da entrevista fica clara a recepção da experiência no Brasil: 

 

Os mestres perceberam que a experiência no Brasil, onde ensinamos algo 

absolutamente tradicional, sem desvirtuá-lo através de práticas e didáticas 

                                                           
139

Cf.http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedadetaoista/jornaltaodotaoismo/mestrewujyhcherngeotaoismonobr

asil/  

http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedadetaoista/jornaltaodotaoismo/mestrewujyhcherngeotaoismonobrasil/
http://sociedadetaoista.com.br/blog/sociedadetaoista/jornaltaodotaoismo/mestrewujyhcherngeotaoismonobrasil/
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inovadoras, resultou no entendimento do ocidental não apenas intelectual, 

mas com total integração através da fé, prática e devoção. 

Deram-se conta que nosso método, desenvolvido para ensinar ao ocidental, 

também é muito útil para ensinar aos jovens chineses de hoje, mais 

ocidentalizados. Nossa experiência motivou inúmera conversa e reuniões 

para esclarecer como trabalhamos aqui no Brasil. E eles, então, passaram a 

absorver nossas experiências para aplicar, não em pessoas tradicionalmente 

envolvidas no taoísmo, e sim nas mais distantes ocidentalizadas. 

 

Existe também o terceiro sentido para inovação, que seria a contribuição de novos 

elementos à cultura e sociedade anfitriã, sendo uma nativização de conteúdos estrangeiros 

(Shoji, 2004a). Anteriormente (subsessão 5.4) vimos que algumas adaptações dos ritos 

litúrgicos na STB e ST-SP foram uma maneira de cumprir com a expectativa nativa de certos 

elementos. Também vimos (subitem 5.5) que esse grupo daoista e seu fundador são vistos 

como referenciais para assuntos sobre Daoismo no Brasil para os interessados na temática. 

Murray e Miller (2013), já assinalavam que eles poderiam mudar a forma de brasileiros/as 

entenderem o Daoismo. Assim, alinhados com estes autores, vemos em alguma medida essa 

mudança de visão sobre a tradição daoista já é fato no Brasil. Arisco a afirmar que eles 

também contribuem para a mudança na visão de vários aspectos da cultura chinesa, como a 

medicina e artes marciais, seja para complexificar ainda mais a visão local sobre culturas 

chinesas, seja para esclarecer coisas antes consideradas como muito distantes ou estranhas.  

Mesmo que de forma bastante modesta, colaborariam para uma “sinização” ou 

“achinesamento” de parte da população, papel que o Daoismo contribuiu historicamente na 

expansão da cultura Hàn por todo leste asiático (Komjathy, 2014b). 

Um último aspecto da inovação é os resultados ainda embrionários do encontro de 

duas culturas altamente porosas e assimiladoras, o Daoismo e a cultura e religião brasileira. 

Enquanto vemos uma tendência ao hibridismo mais centrípeto ao primeiro, há a tendência 

mais centrífuga da última (subsessão 4.3). Rememorem que a formação histórico-cultural 

brasileira se deu num processo de sincretismo paralelo ao desenraizamento cultural das suas 

matrizes (Sanchis, 1995), e que isso teria gerado um sentimento de ninguendade (Ribeiro, 

2006). Religiosamente, isso se expressa no movimento de gosto de novos elementos, que 

consequentemente gera uma hibridação sempre por acréscimo, já faltaria referências mais 

clara, sendo um centro mais móvel e mutável de conteúdos. 

Tendo isso em mente, notem que foram realizados vários hibridismos centrípetos. No 

caso da iniciação que ocorre desde o século XXI, de caráter inclusivo e não mais exclusivistas 

como no início, Cherng permitiu a mistura pessoal dos aderentes com sistemas de sentido 

diversos, mas indicando que deve haver um centro referencial para realizar essa combinação, 
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o Daoismo, sem prejudicar o entendimento “correto” da tradição. Em uma das entrevistas 

(D8, 05/02/2015), quando indagado sobre possíveis contribuições da cultura brasileira ao 

Daoismo, a resposta foi de que o mais provável seria o contrário: os brasileiros são receptivos 

e sabem criar uma convivência harmônica, mas também misturam suas múltiplas influências 

“perdendo o fio da meada [...], podendo virar uma mistureba confusa”, pois “entrar em 

contatos com os caminhos, sem referência, faz você ficar ‘girando’”. Dessa forma, a 

contribuição do Daoismo aos brasileiros seria mostrar como ser influenciado, aprender e 

“incorporar técnicas de outros caminhos no meu caminho, desde que eu não perca a tônica do 

fio da meada” (idem). 

 

5.7 - Resumo da análise 

 

De forma que sistematize as várias páginas de análise, trataremos agora de maneira 

resumida das principais conclusões de cada subsessão do capítulo. Serão enfocadas as nossas 

percepções sobre o grupo daoista pesquisado e algumas contribuições teóricas que possam 

servir de ferramentas à teoria da transplantação das religiões, e que não foram ditas no quadro 

teórico, pois surgiram na necessidade de instrumentalizar a análise.  

No subtópico 5.1 vimos que grande parte do que o Daoismo expressa atualmente, e 

sua forma de expressar, tem fonte direta com desenvolvimentos da sua fase moderna e, 

principalmente, contemporânea. Basicamente, dois aspectos marcam a fase atual dessa 

religião: (I) expansão mundial; e (II) a ferida colonial aberta na tradição que tem enviesado a 

forma como ela é representada externamente e autorrepresentada – com bases no 

orientalismo. Do lado da recepção, vimos que a cultura brasileira apresentava um momento 

sócio-histórico mais propício para o contato com culturas asiáticas. Conforme indicado por 

vários autores da teoria da transplantação, observamos a utilidade do tópico da situação e 

elementos pré-transplantação. 

Analisando o modo de contato na subsessão 5.2 que os avanços tecnológicos nas 

comunicações e transportes foram compatíveis com cada onda de contato entre Daoismo e 

cultura brasileira. As duas primeiras ondas ocorrem com forte presença das representações 

orientalistas, sobretudo pelo contato quase unicamente com fontes visuais e textuais do 

Daoismo via literatura e movimentos esotéricos e novaeristas. Tudo isso, somado ao contexto 

de sucessivas aproximações políticas e culturas entre Brasil e China desde o final do século 

XX e mais fortemente no século XXI, vai favorecer a entrada a liberdade de formação e a 

recepção do Daoismo trazido por iniciados em linhagens tradicionais na terceira onda daoista 
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no país. Assim, apesar de já existirem linhagens de transmissão tradicionais do Daoismo, a 

presença dessa tradição no Brasil continua sendo principalmente através de elementos avulsos 

em formato de religião popularizada. 

Sobre a subsessão seguinte, começamos com um refinamento teórico. Diferente de 

Baumann (1994), que viu o segundo modo caracterizado por confrontações, acreditamos que 

na maioria dos casos, um termo mais geral e apropriado é comparações. Podemos diferenciar 

três tipos delas: comparações discriminatórias (ofensivas), comparações por espelhamento 

(mais suaves), ou comparações dialogais (buscam diálogo ou hibridações), e suas respectivas 

consequências. Elas se mostraram úteis para perceber como a STB, a ST-SP, e seu fundador 

realizaram comparações buscando serem melhor compreedidos. Três temas são mais 

recorrentes nas comparações: a relação entre “ocidente” e “oriente”, as diferenças e 

semelhanças com a oferta dominante (Catolicismo) e outras religiões, e visão brasileira 

comum sobre Daoismo em relação ao que Cherng defendia ser essa tradição. 

Surgiram diversas ambiguidades durante o processo de contatos culturais. Nesse 

subtópico 5.4 percebemos que toda a duplicidade de significações, como previsto, ocorre da 

interação do Daoismo com a religião brasileira. A nova religião se nota obrigada à negociar 

com a cultura local para ser entendida em sua tentativa de difusão da sua mensagem, e 

também questões de sobrevivência, já que não é favorável choques culturais. Aqui também 

confirmamos uma hipótese formulada inicialmente: existem “iscas” usadas pelos daoistas 

para “pescar” possíveis interessados, sendo este seu modo principal de atrair futuros 

convertidos, ao invés de uma abordagem mais direta. Essas “iscas” podem ser vistas como a 

estratégia redução ou seleção da divulgação num primeiro momento. Outra estratégia muito 

frequente foi a de acomodação ou absorção, muito usada para falar de quando a linguagem 

nativa é acrescentada ao sistema, mas sem abrir mão da estrutura “original”, caracterizando 

uma tática de tolerância com a cultura dos novos adeptos. 

Durante o estudo do modo de recuperação da tradição, abordado no subitem 5.5, 

inferimos que a própria existência e divulgação do Daoismo pela STB e ST-SP podem ser 

vistas como um movimento de ortodoxia e ortopraxia do Daoismo no Brasil. Corroboramos a 

interpretação de estudos anteriores que mostraram que eles conseguiram estabelecer um senso 

de autenticidade através de um senso de linhagem. Vimos que isso se insere dentro da 

dialética específica da harmonização local e legitimação estrangeira. Nesse sentido, muito do 

formato e modo de funcionamento dessas instituições tem como parâmetro os esforços do seu 

fundador por ensinar um Daoismo “autêntico”, mas adaptado à cultura brasileira. Observamos 

a aprovação dessa posição de “tradicional” pelos membros desse grupo daoista. A opção por 
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investir nas traduções de textos daoistas do original também foi uma tática de recuperação, e 

faz Cherng e seus seguidores se destacarem de todas as demais comunidades de daoistas 

brasileiras. A situação e habilidade social de tradutor de Cherng foi uma condição sine qua 

non a isto. Todos os recursos de legitimação com referências estrangeiras tiveram de ser 

balanceados com a necessária atenção às demandas da religião brasileira. 

Finalmente, na subsessão 5.6 concentramos no modo de inovação. Defendemos que 

existem três dimensões da “inovação”: 1) inovação interna à religião; 2) circularidade ou 

retorno, e 3) nativização de elementos estrangeiros. No primeiro sentido, vimos que de modo 

inédito, ao menos em partes, num Daoismo tradicional há produtores religiosos sem ligação 

étnica ou forte influência chinesa, e legitimados por fontes daoistas chinesas. A emulação do 

modelo estrutural católico misturados no quadro cultural-religioso brasileiro para rituais, e o 

ethos cultural brasileiro em formas de socialização também seria novos ao Daoismo. O 

parâmetro de transmissão da tradição à brasileiros criado pelos esforços de Cherng e seus 

discípulos são uma inovação que circulou novamente à Taiwan. Na face da nativização, 

começam a surgir o esboço de uma mudança de paradigma de formas de se relacionar e 

hibridizar com outras culturas, nascido do referencial da hibridação centrípeta do Daoismo. 
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CONCLUSÕES 

 

Este trabalho foi maior do que imaginamos, e menor do que queríamos. Maior porque 

ultrapassamos bastante o número de páginas imaginadas, e menor, pois nossa vontade era de 

avançar em especificidades do tema, como o processo de conversão, mas foi necessário tratar 

do assunto em dimensão mais macro ou meso social. Dentro de tudo que escrevemos, vamos 

extrair agora algumas lições que podem ser úteis a futuras pesquisas, começando pelos 

questionamentos centrais. 

Na introdução levantamos as seguintes problematizações centrais: Como e o que do 

Daoismo chegou no Brasil? Quais são os resultados desse encontro cultural? Podemos falar 

de um abrasileiramento do sistema daoista aqui chegado? Ou falar do Daoismo como difusão 

de culturas chinesas no Brasil? Diante dessas questões elaboramos a seguinte hipótese: na 

STB e ST-SP o Daoismo seria cada vez mais um resultado híbrido da matriz religiosa 

brasileira e de um modelo ideal de daoista ligado à China. Através do que foi escrito 

podemos dizer que a hipótese foi evidenciada, já que nas instituições pesquisadas vimos que o 

Daoismo chegou através de uma supervalorização do conteúdo próprio da cultura de origem 

(Taiwan/China republicana), mas que desde a sua fase embrionária Cherng e toda a STB 

buscaram transmitir o Daoismo de forma adaptada ao entendimento brasileiro.  

Assim, o resultado deste encontro cultural – que se deu, sobretudo, pela oferta de artes 

daoistas e apresentação da tradição daoista como modelo de caminho espiritual (religião) – foi 

em grande medida um abrasileiramento do Daoismo aqui chegado. Da mesma forma, vimos 

que a STB e ST-SP conseguiram se estabelecer como recefecial dentro do ambiente brasileiro 

que se interessa por conteúdos culturais e religiosos de origem chinesa, e especificamente 

daoista. Isso significa que pode sim afirmar que este grupo daoista serve como forma de 

difusão de culturas chinesas no Brasil. Tendo em vista nossas conclusões mais gerais, vamos 

agora mostrar conslusões particulares de cada capítulo de forma sistemática e resumida. 

No primeiro capítulo observamos a classificação de fases do Daoismo, e vimos que 

essa tradição tem uma longa e rica história que remonta, em termos de comunidade, desde a 

primeira grande dinastia chinesa (Hàn). Deve ser frisado o caráter histórico-empírico do 

Daoismo, para além das classificações pautadas pela diferença colonial orientalista entre um 

Daoismo “filosófico” (“puro”) e outro “religioso” (“supersticioso”). Essa datação de fases 

daoistas também é útil para esclarecer a situação e contexto atual em que essa religião está se 

internacionalizando.  
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Vimos também que o Daoismo tem um quadro metaempírico mais geral de significado 

(cosmovisão) muito rica e complexa, pois abrange princípios impessoais, um grande panteão 

de divindades, e uma forte moral de interiorização. Suas ações rituais (práticas) pautadas 

nessa cosmovisão são igualmente amplas, centradas na longevidade física e na busca por 

imortalidade espiritual, tendo o Cânon, as liturgias e os trabalhos meditativos como meio. 

Os/as iniciados/as daoistas tem construído sua autorrepresentação dinamicamente se servindo 

de uma narrativa em fluxo referenciada em tudo que foi descrito, e isso deve ser notado em 

qualquer estudo da temática. 

Pensando na migração e presença daoista no Brasil, no segundo capítulo classificamos 

três ondas de aproximação cultural do Daoismo em nossa cultura e sociedade. A primeira se 

dá por elementos avulsos do século XIX até 1960, a segunda se caracteriza pela difusão 

indireta e informal de Daoismo influenciado principalmente pela imigração de povos chineses 

e do movimento Nova Era desde a década de 1960, e a terceira onda começa com a chegada 

ao Brasil de dois difusores iniciados no Daoismo nos anos 1970. Ambos vieram de Taiwan 

(República da China), lugar onde muitas pessoas que dominavam práticas tradicionais 

buscaram refúgio no século XX. Destarte, houve um filtro taiwanês no que concerne á 

chegada de linhagens tradicionais do Daoismo no Brasil. Lembramos que se trata de ondas 

sócio-históricas que ocorrem paralelamente, e não de forma necessariamente sequencial, 

ainda que haja continuidades.  

Vimos que cada onda manifesta uma rede de representações sobre o Daoismo, 

passando do forte orientalismo, e um universalismo perenialista ainda bastante orientalista, e 

visão mais tradicional que vê o Daoismo como algo muito antigo e ligado à linhagem, mesmo 

que tenha fortes marcas das ondas anteriores. Qualquer estudo sobre Daoismo e daoistas no 

Brasil deve ter isso em mente. O aspecto orientalista das primeiras décadas e século de 

contato é fortemente textual. Depois, as práticas corporais e meditativas, somadas à medicina 

chinesa, ganham destaque. Mais recentemente, o papel do mestre, especialmente se for de 

origem chinesa (aspecto étnico), e da linhagem começam a se tornar importantes há algumas 

décadas entre daoistas. Além disso, já temos casos de brasileiros que se tornaram monges na 

China e voltaram para divulgar a tradição em sua terra natal – o casal de monges de Goiânia. 

Mais sobre especificamente sobre a STB e sua irmã mais nova ST-SP, grupo que 

representa o Caminho dos Mestres Celestiais e ensina também a Escola Oeste de Alquimia 

Interna. Através da busca detalhada, dentro do possível, notamos que há três fases desse 

grupo: 1) fase embrionária – trajetória do fundador, primeiros grupos de práticas, e uma 

primeira sacerdote brasileiro; 2) fase de formação e expansão, quando ocorre a 
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institucionalização formal da STB no Rio de Janeiro, crescimento do grupo, e expansão a 

outras cidades, chegando a abrir uma filial em São Paulo; 3) fase atual, marcada pela regência 

totalmente brasileira após o falecimento do fundador, alterações organizacionais, e mudanças 

de referências, principalmente em São Paulo, que se tornou uma sede independente 

juridicamente, embora sendo parceira direta da sede no Rio. 

No que concerne à dimensão teórica, nossa opção foi utilizar uma teoria central e 

outras duas que auxiliaram a compreensão e análise. Da teoria da transplantação das religiões 

fizemos um resumo sistemático de grande parte das contribuições atuais e relevantes. Das 

várias leituras, somada às teorias complementares extraímos que: para além dos cinco modos 

processuais, devemos incluir um modo pré-transplantação para contemplar a situação da 

religião e da cultura anfitriã antes do contato; cada modo, mesmo não sequencial, deixa 

legados aos próximos contatos e modos processuais; ao invés de falar de confronto, como 

alguns autores fizeram, termo mais geral e apropriado é comparação, podendo haver de três 

tipos (discriminatórias, por espelhamento, e dialogais); no caso de religiões asiáticas fora da 

Ásia, o debate sobre orientalismo é determinante para entender as atitudes dos atores sociais e 

tendências dos grupos; percebemos que além da descrição de cada modo, a teoria necessita de 

uma lista de variáveis da transplantação, que são fatores secundários que alteram o processo.  

Há também aspectos teóricos que se cruzam com a teoria da religião brasileira e da 

hibridação cultural. Dentro da dialética da harmonização local e legitimação estrangeira, 

defendemos que a demanda local exerce grande força que molda e enviesa a legitimação, 

tendo de prestar atenção às demandas específicas dos/as brasileiros/as e reações às 

hibridações. Criamos
140

 dois novos conceitos que designam modelos predominantes de 

culturas realizarem fusões culturais: hibridação centrípeta é de caráter sintético, tendendo a 

incorporar, apropriar e acomodar novos elementos em uma estrutura já existente, 

ressignificando a nova peça conforme a leitura referenciada no centro; e hibridação 

centrífuga, que tem sentido de tendência à aceitação de novos elementos por acréscimo, em 

que novas partes são somadas continuamente a um esquema flexível, esquema que é muito 

mais norteador do que estruturante, que é compensada pela hierarquização que organiza o 

excesso de informações. Acreditamos que essa tipologia pode ser útil às análises sobre 

religiões, suas fusões e tendências culturais, e devem ser vistos como tendências que podem 

se inverter. 

                                                           
140

 Eles foram inspirados em várias leituras, e chegamos a encontrar termos muitos parecidos aos que utilizamos, 

mas com uma descrição ainda “bruta”, então vemos como criação nossa. 
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Em nossa análise, defendemos que a atual internacionalização do Daoismo surgiu da 

ferida colonial dupla: os povos chineses foram obrigados a mudar forçadamente (de cidade, 

país, de forma de organização, etc.), enquanto textos daoista são publicados na Europa e 

America do norte, inicialmente, como não sendo religiosos, mas acabam por ser uma das 

atuais alternativas religiosas de parte insatisfeita com a cristandade. No que concerne ao 

Brasil, à divulgação do Daoismo está ligada com a crescente aproximação deste país com a 

China desde a década de 1970, mas significativamente somente no século XXI. Apesar de já 

existirem linhagens de transmissão tradicionais do Daoismo, a presença dessa tradição na 

sociedade brasileira continua sendo principalmente através de elementos avulsos em formato 

de religião popularizada.  

Entre as principais comparações realizadas pelo grupo daoista em questão foram: 

relação entre “ocidente” e “oriente”, as diferenças e semelhanças com a oferta dominante 

(Catolicismo) e outras religiões, e visão brasileira comum sobre Daoismo em relação à visão 

de Cherng. Sobre as ambiguidades, percebemos que a maioria ocorre da interação do 

Daoismo com a religião brasileira, e não com uma religião em especial. Também 

confirmamos a hipótese formulada inicialmente: existem “iscas” usadas por estes daoistas 

para “pescar” possíveis interessados, sendo este seu modo principal de atrair futuros 

convertidos, ao invés de uma abordagem mais direta. 

No estudo do modo de recuperação da tradição inferimos que a própria existência e 

divulgação do Daoismo pela STB e ST-SP podem ser vistas como um movimento de 

ortodoxia e ortopraxia do Daoismo no Brasil. Corroboramos a interpretação de estudos 

anteriores que mostraram que eles conseguiram estabelecer um senso de autenticidade através 

de um senso de linhagem. Observamos em campo a aprovação dessa posição de “tradicional” 

pelos membros desse grupo daoista. A opção por investir nas traduções de textos daoistas do 

original também foi uma tática de recuperação, e faz Cherng e seus seguidores se destacarem 

de todas as demais comunidades de daoistas brasileiras até o momento. A situação de 

imigrante e habilidade de tradutor de Cherng foi uma condição sine qua non a isto.  

Defendemos que existem três dimensões da “inovação”: 1) interna à religião; 2) 

circularidade, e 3) nativização. De modo inédito em um Daoismo tradicional há produtores 

religiosos sem ligação étnica ou forte influência chinesa, e legitimados por fontes daoistas 

chinesas. O aspecto socioeconômico é relevante e possivelmente novo: sendo conteúdos 

religiosos historicamente populares, agora são vividos quase exclusivamente por atores 

sociais da classe média e acima. Corroboramos com análises de outros autores de que houve a 
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emulação do modelo estrutural católico, não diretamente do Catolicismo, mas misturados no 

quadro cultural-religioso brasileiro mais geral de rituais.  

A maior participação em observação em campo permitiu perceber que o ethos cultural 

brasileiro de socialização está moldando a forma de convivência dos daoistas da ST-SP, sendo 

algo novo ao Daoismo. Há também a circularidade nascente: o modelo de transmissão a 

brasileiros, criado pelos esforços de Cherng e seus discípulos são uma inovação que circulou 

novamente a Taiwan, onde dirigentes daoistas se interessaram. Na dimensão da inovação que 

a nova religião trouxe à cultura de recebimento e que está sendo incorporada à cultura 

(nativização), começam a surgir o esboço de uma mudança de paradigma de formas de se 

relacionar e hibridar com outras culturas, nascido do referencial da hibridação centrípeta do 

Daoismo, que pode trazer contribuições daoistas à cultura brasileira. A saber: segundo um dos 

entrevistados, o Daoismo pode revelar um novo modelo de convivência plural de interação ou 

misturas com outros elementos, mas numa perspectiva mais sintética e consciente.  

Com essa pesquisa, esperamos ter contribuído com: nossos leitores e leitoras, a 

história do Daoismo no Brasil, a história da STB e da ST-SP, e o refinamento da teoria da 

transplantação das religiões. E desejamos ter sido úteis também à Ciência da Religião. 

Segundo vários autores, a função da nossa disciplina autônoma é concentrar e fornecer 

publicamente conhecimentos sistemáticos e confiáveis sobre religiões. Além desse 

fundamento básico, acredito que também contribuo com algo que considero critério de 

qualidade da nossa área: aumento da sua diversidade de objetos de estudo, já que, segundo 

nosso fundador, Max Müller (1823-1900), quem conhece somente uma religião, não conhece 

nenhuma. 
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