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RESUMO 

 

 
 
O capítulo 1 dessa dissertação teve por objetivo apontar na história do Budismo da 
tradição Mahayana os mais relevantes eventos que contribuíram para a formação 
do Higashi Honganji. As questões relativas a formação de um Budismo japonês, o 
surgimento das mais relevantes escolas e eventos que subsidiaram o surgimento 
da doutrina de Shinran foram abordados no capítulo 2, e no capítulo 3 foram 
abordados os aspectos históricos que permitiram a imigração japonesa e a posterior 
vinda do Higashi Honganji, em 1952. Após uma extensa pesquisa bibliográfica, 
discutimos a possibilidade do  Higashi Honganji se tornar uma igreja multiétnica e 
propor práticas atrativas para o público brasileiro e se suas práticas poderão ser 
reinventadas e adaptadas a um contexto de demanda diferente daquele que o 
trouxe ao Brasil é uma questão que deverá ser acompanhada ao longo dos 
próximos anos, contudo, a continuidade dos ritos fúnebres dentro do contexto 
religioso brasileiro parece estar fadado alcançar seu fim em um futuro próximo. 
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ABSTRACT 

 

 

The chapter 1 of this dissertation aimed to point out in the history of Buddhism in the 
Mahayana tradition, the most relevant events that contributed to the formation of 
Higashi Honganji. The issues related to the formation of a Japanese Buddhism, the 
emergence of the most relevant schools and events that subsidized the emergence 
of Shinran's doctrine were addressed in chapter 2, and in chapter 3 the historical 
aspects that allowed Japanese immigration and the subsequent coming Higashi 
Honganji, in 1952. After extensive bibliographic research, we discussed the 
possibility of Higashi Honganji becoming a multi-ethnic church and proposing 
attractive practices for the Brazilian public and whether its practices can be 
reinvented and adapted to a different context of demand than that brought to Brazil 
is an issue that should be followed over the next few years, however, the continuity 
of funeral rites within the Brazilian religious context seems to be destined to reach 
its end in the near future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Buddhism. Religion. Higashi Honganji. 
 
 



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

A.C.  Antes de Cristo 
 

A.E.C. Antes da Era Comum 
 

E. C. Era comum 
 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

 

 

Figura 1. A parábola dos dois rios e o caminho branco............................... 41 
 

Figura 2. Preferência religiosa entre os japoneses imigrantes em % - 1958 90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1. Os diferentes períodos da história japonesa.............................. 47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

Tabela 1 – Sogi – Ritos Fúnebres. Número de ritos fúnebres realizados 
no templo matriz do Higashi Honganji no período de 1955 até 2019 e 
Hoji – Culto aos Antepassados. Número de cultos fúnebres realizados 
no templo matriz do Higashi Honganji no período de 1997 até 2019......... 
 

 
 
91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1.  Sogi – Ritos Fúnebres. Número de ritos fúnebres realizados no 
templo matriz do Higashi Honganji no período de 1955 até 2019..................... 
 

 
94 

Gráfico 2.  Ritos fúnebres do período de 1957 a 1986...................................... 95 
 

Gráfico 3.  Ritos fúnebres do período de 1987 a 2006...................................... 
 

96 

Gráfico 4.  Ritos fúnebres do período de 2007 a 2019...................................... 
 

97 

Gráfico 5. Número médio de ritos fúnebres realizados de acordo com os 
períodos discutidos (1957 a 1966; 1967 a 1976; 1977 a 1986; 1987 a 1996; 
1997 a 2006 e 2007 a 2016) ............................................................................ 
 

 
 

98 

Gráfico 6. Hoji – Culto aos Antepassados. Número de cultos fúnebres 
realizados no templo matriz do Higashi Honganji no período de 1997 até 
2019................................................................................................................. 
 

 
 

99 

Gráfico 7. Número médio de cultos aos ancestrais realizados de acordo com 
os períodos discutidos (1997 a 2006; 2007 a 2016 e 2017 a 2019) ..................  
 

 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................. 16 
 

1. O BUDISMO DA ÍNDIA À CHINA .................................................................. 18 
 1.1 Budismo na Índia ....................................................................................... 18 
  1.1.1 A Índia na época do Buda histórico ........................................................ 18 
  1.1.2 O Buda histórico .................................................................................... 19 
  1.1.3 Elementos constitutivos do budismo ..................................................... 21 
  1.1.4 Cisões após a morte do Buda Histórico ................................................. 22 
  1.1.5 Asoka .................................................................................................... 23 
  1.1.6 Expansão do budismo ........................................................................... 24 
  1.1.7 Budismo Theravada .............................................................................. 24 
  1.1.8 Budismo Mahayana ............................................................................... 25 
  1.1.9 Os dois patriarcas indianos ................................................................... 28 
   1.1.9.1 Nagarjuna .......................................................................................... 28 
   1.1.9.2 Vasubandhu ...................................................................................... 30 
 1.2 Budismo na China ..................................................................................... 31 
  1.2.1 Budismo chega a China ......................................................................... 31 
  1.2.2 Primeiros contatos com a religião estrangeira ....................................... 32 
  1.2.3 Traduções adaptam textos budistas ao chinês ...................................... 33 
  1.2.4 Terra Pura na China .............................................................................. 34 
  1.2.5 Budologia e Soterologia da Terra Pura .................................................. 35 
  1.2.6 Fim do reinado do Imperador Hsuan-tsung ............................................ 37 
  1.2.7 Os três patriarcas chineses ................................................................... 38 
   1.2.7.1 Tan Luan ........................................................................................... 39 
   1.2.7.2 Tao Chao ........................................................................................... 39 
   1.2.7.3 Shan Tao ........................................................................................... 40 
  
2. O BUDISMO NO JAPÃO E O HIGASHI HONGANJI .................................... 42 
 2.1 O Japão na época da chegada do Budismo ............................................... 42 
 2.2 Culto aos antepassados no Budismo Japonês .......................................... 43 
 2.3 Desenvolvimento de um Budismo Japonês ............................................... 44 
 2.4 Japão durante o período Nara ................................................................... 45 
 2.5 Desenvolvimento das primeiras escolas budistas ..................................... 46 
 2.6 A transformação japonesa do Budismo ..................................................... 47 
 2.7 Saicho e a Escola Tendai .......................................................................... 48 
 2.8 Patriarcas da Terra Pura Japonesa ........................................................... 50 
 2.9 A vida de Honen ........................................................................................ 52 
 2.10 A vida de Shinran Shonin ........................................................................ 54 
 2.11 Os pensamentos de Shinran ................................................................... 56 
 2.12 Os anos após a morte de Shinran ............................................................ 61 
 2.13 Rennyo e o Japão Medieval .................................................................... 62 
 2.14 O Hoganji no Japão Medieval .................................................................. 63 
 2.15 Oda Nobunaga e a batalha de Ishiyama .................................................. 64 
 2.16 A divisão do Honganji .............................................................................. 65 
 2.17 O Xogunato de Tokugawa ....................................................................... 67 



 
 

 2.18 O período Meiji ........................................................................................ 69 
 

3. HIGASHI HONGANJI: SUA CHEGADA NO BRASIL E PRÁTICAS DE 
RITOS FÚNEBRES .......................................................................................... 

 
71 

 3.1 O Brasil antes da chegada do Higashi Honganji ........................................ 71 
 3.2 Os primeiros anos da imigração japonesa ................................................. 73 
 3.3 Os efeitos da Segunda Guerra Mundial na colônia japonesa ..................... 74 
 3.4 Shindo Renmei .......................................................................................... 77 
 3.5 Vinda do Higashi Honganji para o Brasil .................................................... 78 
 3.6 Ritos fúnebres e culto aos ancestrais no Higashi Honganji ........................ 79 
  3.6.1 As festividades anuais do Higashi Honganji .......................................... 82 
  3.6.2 Sogi, o rito fúnebre ................................................................................ 84 
  3.6.3 Hoji, o culto aos ancestrais .................................................................... 85 
 3.7 Considerações sobre o Budismo étnico no Brasil ...................................... 87 
  3.7.1 O declínio dos ritos fúnebres e cultos aos antepassados nos templos 
budistas do Higashi Honganji ........................................................................... 

 
89 

 3.8 Possibilidade de sobrevivência do Budismo étnico .................................... 102 
  
4. CONCLUSÃO .............................................................................................. 105 
  
Referências bibliográficas e virtuais ................................................................. 107 

 

 

 



16 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Budismo em seu movimento de expansão rompeu as fronteiras da Índia e 

formou pequenas comunidades na China ao longo do tempo. Um significativo 

aumento da expansão ocorreu quando a religião estrangeira passou a ser adotada 

pelos governantes e sua prática estimulada entre a população.  Assim, o Budismo 

ganhou força e seus tratados ganharam cada vez mais espaço, formando novos 

monges e tendo seus textos sagrados traduzidos.  

A expansão não ocorreu sem que houvesse uma resistência e a necessidade 

de adaptações com religiões locais. Haviam outros problemas que eram causados 

pelas constantes guerras e lutas pelo poder. Em meio a miséria e conflitos, o 

Budismo seguiu seu caminho até sua chegada ao Japão ao redor do século VI.  

Ao longo de sua trajetória pelo extremo oriente, vários monges contribuíram 

significativamente para a ampliação do pensamento original de Sidarta Gautama. 

Nagarjuna e Vasubandhu na Índia, Tan Luan, Tao Cho e Shan Tao na China 

estruturaram um pensamento que influenciaria de forma determinante o surgimento 

de um Budismo japonês voltado para as multidões de pessoas simples.  

Muitas escolas foram criadas e deram ao Budismo contornos tipicamente 

japoneses, dando surgimento a visões antagônicas sobre as questões 

soteriológicas da religião, com grande ênfase na impermanência de todos os seres 

e de todas as coisas. Em resumo, a morte passou a ter um papel central nas 

celebrações e os ritos fúnebres foram incorporados ao longo do tempo. 

O Higashi Honganji surgiu como uma das muitas escolas de Budismo 

japonês e, ao longo do tempo, tornou-se uma das principais e mais importantes 

denominações no Japão, mantendo os ritos fúnebres, mesmo que estes estivessem 

em conflito com a doutrina de seu fundador, Shinran Shonin. 

Durante a imigração japonesa para o Brasil, muitos dos primeiros imigrantes 

eram praticantes do Budismo da Verdadeira Fé ou Jodo Shinshu, em japonês. Mais 

de cinco décadas depois da primeira onda migratória, o Higashi Honganji 

institucionalizou-se no Brasil e iniciou o estabelecimento de uma igreja étnica cujas 

práticas e celebrações principais eram baseadas em ritos funerários. 

Diante do contexto apresentado acima, o presente trabalho tem como 

objetivo principal discutir o possível declínio do Higashi Honganji no Brasil. Como 

objetivos secundários responderemos aos seguintes questionamentos: (1) como se 
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deu a formação da Tradição Mahayana e sua ida para a China? (2) como se 

desenvolveram as escolas budistas na China que influenciaram o desenvolvimento 

do Higashi Honganji no Japão? (3) Como se deu o desenvolvimento do Budismo 

japonês? (4) Em quais fundamentos Shinran baseou seu pensamento? (5) Como 

se deu o desenvolvimento da doutrina de Shinran? (6) Quais fatores influenciaram 

a prática de ritos funerários no Higashi Honganji? 
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1. O BUDISMO DA ÍNDIA À CHINA 
 

 

O Budismo se iniciou na Índia e seus cismas iniciais ocorreram em meio a 

comunidade monástica logo após a morte de seu fundador, Sidarta Gautama. Ao 

longo de transplantações por vários países o Budismo sofreu adaptações, tendo 

incorporado entidades de outras tradições e culturas assim como novas 

interpretações e entendimentos, promovendo assim, o surgimento de várias 

vertentes.  

No primeiro capítulo desse trabalho será apresentado um breve resumo 

sobre a origem do Budismo e sua expansão até a China, com o propósito de criar 

um quadro geral sobre o Budismo e os caminhos que o levaram ao Japão, onde foi 

fundada a ordem foco desta dissertação: o Higashi Honganji, que será  

profundamente abordado no capítulo 2. 

Para melhor contextualizar a dinâmica lógica do capítulo, serão considerados 

eventos históricos diretamente ligados ao futuro surgimento do Higashi Honganji, 

não constando deste trabalho outros eventos, por mais importantes que tenham 

sido no contexto global do Budismo na Índia e na China. 

 

1.1 Budismo na Índia 

 

1.1.1 A Índia na época do Buda Histórico 

 

A Índia desde o século XI antes da era comum (A.E.C.) encontrava-se 

dividida em vários grupos étnicos, cada um ocupando uma área determinada. 

Acredita-se que na época do nascimento de Buda existiam cerca de 200 a 300 

principados, ou pequenos estados, cada um deles ocupando um território e 

mantendo um reinado. Entretanto, face as particularidades geográficas e ao clima 

temperado, os hindus sempre apreciaram as buscas contemplativas e eram 

familiarmente direcionados na busca de valores espirituais. Desde o início de sua 

história, os hindus eram partidários da ideia de abandonar seus lares para buscar a 

purificação espiritual e consideravam a vida nômade na floresta como a mais alta 

performance religiosa (TAIGEN, 2013). 

Irons (2008) relata um momento de mudanças na estrutura social na época 

do Buda Histórico, entre os séculos V e VI A.E.C., como segue:  
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As cidades se desenvolveram e tornaram-se locais onde a riqueza 
foi acumulada. Ferramentas de ferro eram amplamente usadas. 
Uma variedade de sistemas sociais, incluindo tentativas com a 
democracia, assim como com ditaduras, eram testadas. A 
escravidão era uma realidade, assim como era o sistema de castas, 
mas este estava em declínio. O sistema monetário existia, mas era 
fraco. As guildas também eram fracas. O desenvolvimento mais 
importante foi a classe mercadora, cujos membros foram 
rapidamente atraídos pelo novo sistema de pensamento. Os 
pensamentos do Buda Histórico eram uma alternativa ao 
Bramanismo, que era o sistema de crenças tradicional dominado 
pelos Brâmanes, ou a casta dos clérigos (IRONS, 2008, p. 17).  

 

A adesão de mercadores ao Budismo e o papel por eles desempenhado em 

sua difusão também podem ser vistos, mais adiante, ao tratarmos da chegada do 

Budismo à China. 

 

1.1.2 O Buda Histórico 

 

Existem controvérsias sobre a data exata do nascimento do Buda histórico, 

porém, de acordo com os objetivos desse capítulo, essa informação não é relevante 

para a formação do Higashi Honganji (ELIADE, 2011). 

Sabemos que Sidarta Gautama, herdeiro de um dos principados da Índia, era 

filho do Rei Suddhodana e da Rainha Maya, falecida sete dias após seu nascimento. 

A história da concepção, gestação e nascimento do futuro Buda ganham aspecto 

de narrativa mítica, pois é narrado que Maya sonhara com um elefante entrando em 

seu corpo pelo flanco direito e assim engravidara (ELIADE, 2011). 

Durante a gestação, o bebê não permaneceu em seu útero, mas sim em um 

relicário de pedra preciosa. O momento do parto se deu em um jardim, com a mãe 

segurando em uma árvore e a criança saindo pelo flanco direito (ELIADE, 2011). 

A mitificação segue adiante e diz que ao nascer, a pequena criança deu sete 

passos e declarou-se ser o mais excelso do mundo e que este seria seu último 

nascimento. Entre mitos e fatos históricos, sabe-se que Sidarta foi treinado pelo pai 

para ser seu sucessor e, segundo Eliade, “distingue-se tanto nas ciências quanto 

nos exercícios físicos” (ELIADE, 2011, p.76).  
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Aos 16 anos o jovem príncipe casou-se com duas princesas de países 

vizinhos, Gopa e Yasodhara e, 13 anos depois, teve um filho com esta última, a 

quem deu o nome Rahula (ELIADE, 2011). 

Aos 29 anos Sidarta deixou o castelo acompanhado por seu escudeiro 

Chandaka e decidiu atingir a iluminação “por seus próprios meios, sem qualquer 

assistência sobrenatural” (ELIADE, 2011, p. 75).  

Esta determinação, como veremos mais adiante, dividirá o budismo em duas 

grandes tradições: aquela cuja prática conduz à iluminação pelo próprio poder e 

aquela cuja prática conduz à iluminação através de outro poder, sendo esta última 

a doutrina central da Tradição Mahayana1 (LOPES, 2001, p. 260) e do Higashi 

Honganji, como será explanado adiante (ELIADE, 2011). 

Durante o período de um ano, após a saída do castelo e o abandono da vida 

na corte, Sidarta buscou a vida ascética, não encontrando nem mesmo nas mais 

severas mortificações a iluminação que buscava (ELIADE, 2011). 

Deixando para trás tais práticas, ele seguiu para um bosque, sentou-se 

debaixo de uma árvore e meditou até que conseguiu encontrar a iluminação que 

buscava, tornando-se “O Buda Shakyamuni” ou o “Buda Histórico” (ELIADE, 2011).  

O Buda pregou pelo resto da sua vida, tendo morrido aos 80 anos de idade. 

Durante seus anos de peregrinação pelo norte da Índia, o Buda proferiu milhares de 

discursos que deram origem ao cânone budista denominado Tripitaka, ou Três 

Cestos, em português. O primeiro chama-se Sutra Pitaka e é composto pelos 

discursos do Buda. O segundo chama-se Vinaya e inclui os códigos de 

comportamento dos monges e monjas (IRONS, 2008).  

O terceiro chama-se Abhidharma Pitaka e é constituído por “comentários 

sobre os sutras e conceitos budistas adicionados ao longo dos anos” (IRONS, 2008, 

p. 520).  

Ainda segundo o mesmo autor, o cânone Pali talvez seja a versão mais 

antiga do Tripitaka Budista, sendo o Sutra Pitaka tradicionalmente composto de 

5.398 sutras distintos2.  Já o cânone Mahayana é muito maior se comparado com o 

                                                           
1 Mahayana (Sanskrit): literalmente, "Grande Veículo", um termo usado pelos proponentes dos sutras 

que começaram a aparecer cerca de quatro séculos após a morte do Buda e que eram considerados 
por eles como a palavra do Buda. O termo passou a significar por extensão as formas de budismo 
(hoje localizadas na maior parte no Tibete, China, Coréia e Japão) que baseiam sua prática nesses 
sutras (LOPEZ, 2001, p.260). 
2 The Pali Tipitaka (in Sanskrit, Tripitaka) é provavelmente a versão mais antiga do Tripitaka budista. 

Os discursos de Pali Sutra Pitaka são tradicionalmente divididos em cinco corpos de trabalho, ou 
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cânone Pali, que inclui 3.053 textos distintos e, na versão Chinesa de 1922, tem 85 

volumes (IRONS, 2008).  

 

1.1.3 Elementos constitutivos do Budismo 

 

Usarski (2009) aponta os elementos constitutivos do Budismo que são 

comuns a todas as tradições, escolas e ordens budistas que surgiram após o 

falecimento do Buda histórico: existem quatro nobres verdades e a vida é marcada 

pelo sofrimento. O sofrimento tem suas raízes em conceitos falsos e atitudes 

erradas e pode ser vencido sob a condição de que suas raízes sejam superadas.  

O método de superar a situação existencialmente precária [do ser humano] 

consta no caminho óctuplo3. Outro elemento constitutivo é a identificação do Buda 

como mestre iluminado e a aplicação de seus ensinamentos (dharma) dentro de um 

contexto sociológico (sangha) isto é, a comunidade budista (USARKI, 2009).   

Há também um conceito de tempo cíclico que se manifesta como sequência 

de reencarnações em um princípio cósmico que corresponde à fórmula ação = 

reação, ou lei do Karma. Tal sequência forma a roda da vida (samsara) que é 

composta por cinco (ou, dependendo da fonte, seis) segmentos de existência, nos 

quais há um princípio soteriológico de que nada no samsara possui natureza própria 

no sentido de uma essência duradoura (USARKI, 2009).  

Há ainda outro elemento constitutivo, que é a gênese condicionada que 

aponta para além dos fenômenos imediatamente aparentes e que demonstra como 

uma condição gera um efeito que, por sua vez, se torna uma condição para o 

surgimento de um novo efeito, através do qual o fenômeno empírico é apenas uma 

                                                           
NIKAYA, e totalizam 5.398 suttas separados (SUTRAS) de vários comprimentos. O Pali 
Abhidhamma Pitaka é composto por sete textos fundamentais separados: Dhammasangani 
(enumeração de dhammas), Vibhanga (análise adicional), Dhatukatha (discussão de elementos), 
Puggalapannatti (descrição dos indivíduos), Kathavatthu (discussão das controvérsias entre os 
vários grupos do BUDDHISM), Yamaka (livro de pares) e Patthana (livro de relações). O cânone 
Mahayana é muito mais vasto que o Pali Pitaka. Inclui 3.053 textos separados e, em sua versão 
chinesa padrão (o Taisho, versão de 1922) ocupa 85 volumes. Aproximadamente 20 a 30% do Pali 
Pitaka está presente no Taisho. No entanto, o cânone Pali e suas traduções para chinês ou tibetano 
são geralmente considerados o núcleo Tripitaka (IRONS, 2008, p.520). 
3 As Quatro Nobres Verdades. A Doutrina que Gautama Buda [o Buda histórico] expôs em seu 
primeiro sermão, conhecida como o Primeiro Giro do Roda do Dharma (Dharmacakrapravartana). 
Foi resumido da seguinte forma: (1) Tudo é sofrimento (duhkha), (2) A origem do sofrimento é o 
desejo (trsna), (3) Ao se eliminar o desejo, há um fim para o sofrimento (nirvana), (4) O caminho para 
o nirvana é óctuplo: visão correta, resolução correta, fala correta, ação correta, modo de vida correto, 
esforço correto, atenção correta e concentração correta (Pye, 1994, p.91). 
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manifestação instantânea gerada por agrupamentos de fatores existenciais 

(USARKI, 2009).   

Os princípios de transitoriedade e impermanência permeiam a totalidade da 

existência humana e todos os indivíduos são formados por fatores existenciais 

temporários, inexistindo qualquer substância que não a do sujeito no processo 

contínuo do devir- anatta (USARKI, 2009).    

Em última instância, o ser humano é constituído por um conjunto de cinco 

skandhas que formam a base fisiológica da existência onde há sensação ou emoção 

não específica causada pelo instrumentário sensorial. As skandhas promovem as 

percepções das qualidades presentes nos objetos encontrados no mundo objetivo, 

criam impressões ou estruturas mentais resultantes das experiências de vidas 

passadas ou da vida atual resultando na consciência do mundo exterior (USARKI, 

2009). 

 

1.1.4 Cisões após a morte do Buda Histórico 

 

Logo após o falecimento do Buda Histórico, os monges que o seguiam 

fizeram uma reunião que ficou conhecida como o Primeiro Concílio do Budismo. Os 

trabalhos ficaram a cargo de Mahakasyapa, um dos líderes entre os monges que, 

juntamente com Ananda, um primo do Buda, recitaram os Sutras e o Vinaya, o 

código de disciplina monástica dos monges e monjas. O Abhidharma foi compilado 

somente mais tarde. Os monges sucessores do Buda temiam que, se seus 

ensinamentos não fossem organizados e um consenso não fosse alcançado sobre 

seu conteúdo, estes poderiam rapidamente desaparecer (HIRAKAWA, 1990).  

Dois outros concílios ocorreram após o primeiro: o segundo concílio ocorreu 

quase um século depois, e foi marcado por uma divisão entre os grupos 

Mahasanghikas e os Sthaviravadins; e o terceiro concílio ocorreu mais de um século 

após o segundo (ou seja, quase dois séculos após o primeiro concílio) e foi presidido 

pelo rei Asoka (IRONS, 2008). 

Nesta fase de consolidação do Budismo na Índia, entre o segundo e o terceiro 

concílios ocorreu uma divisão na comunidade Budista, como escreve Pye: 

 

No terceiro século EC, um cisma surgiu entre os budistas que os 
dividiu em dois grupos ou escolas: os Sthaviravadins, aqueles fiéis 



23 

 

à tradição dos Anciões (Sthavira) e à manutenção literal das regras 
e regulamentos do Vinaya, e os Mahasamghikas (a maioria), que 
adotou uma atitude mais liberal e interpretativa em relação ao 
Vinaya. Das principais escolas de hoje, o Theravada é uma tradição 
derivada do grupo Sthaviravada, enquanto o Mahasamghika é 
geralmente considerado, em um sentido geral, como uma base para 
o desenvolvimento do Budismo Mahayana (PYE, 1994, p.151). 

 

Sobre o segundo concílio, escreve Palmer (2004):  

 

Muitas escolas passaram a existir. Parte da controvérsia era se os 
Budistas deveriam buscar sua própria iluminação (Arhats) ou se 
eles deveriam buscar a libertação do sofrimento de todos os seres 
(Bodhisatvas) (PALMER, 2004, p. 103).  
 

Palmer (2004) nos traz uma informação importante para compreender o 

posterior surgimento do Higashi Honganji, uma vez que a tradição Mahayana dá 

origem a uma série de escolas budistas, como por exemplo, o Zen, Vajrayana e a 

Terra Pura, entre outras. O Budismo Terra Pura é a tradição onde encontramos os 

fundamentos para o desenvolvimento do Higashi Honganji, que surgirá no Japão 

muitos séculos mais tarde. 

 

1.1.5 Asoka 

 

À época do terceiro concílio, Asoka, um rei da dinastia Máuria que ascendeu 

ao trono em 270 A.E.C., foi responsável por reunir as relíquias da cremação do 

corpo do Buda e consagrá-las em oitenta e quatro torres votivas (também chamadas 

de stupas) dispersas por todo o território sob seu comando. Os registros do reinado 

de Asoka, que perduraram até os dias atuais foram “inscrições entalhadas em 

pilares de pedra nos quais ele determinava um conjunto de códigos de conduta 

baseados no Dharma” (LOPES, 2001, p. 180). Segundo Irons: 

 

Asoka desempenhou um papel crucial na divulgação do budismo 
em toda a Índia e no exterior [...] e, desde então, passou a 
representar um ideal de estreita interação entre o governante 
temporal e os princípios budistas (IRONS, 2008, p. 30).  
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Durante o reinado de Asoka, o Budismo permaneceu como uma religião da 

Índia, rompendo suas fronteiras ao chegar ao Ceilão em aproximadamente 240 

A.E.C através de Mahinda, filho e sucessor de Asoka (CONZE, 2007). 

 

1.1.6 Expansão do Budismo 

 

Segundo Heirman (2007), a expansão do Budismo está relacionada a um 

aumento das relações comerciais na época do Buda, sem precedentes em períodos 

védicos anteriores:  

 

Em Benares encontramos comunidades mercantis muito influentes 
organizadas em guildas. Os textos também refletem uma sangha 
bastante distribuída e apoiada por reis e mercadores. 
Evidentemente, a instituição e manutenção da sangha dependia em 
grande parte da existência de doações oferecidas pelos leigos e da 
segurança e proteção oferecidas pelos governantes (HEIRMAN, 
2007, p. 3). 

 

Siglinde Dietz (apud Heirman e Bumbacher, 2007) relata que a primeira 

presença budista na Ásia Central deve ter vindo do noroeste da Índia 

subcontinental, provavelmente durante o período do rei Máuria, Asoka. “Ainda 

assim, é apenas a partir do século I E.C. e, ainda, após a presença grega na região 

de Gandara que o Budismo realmente começou a florescer, estimulado pela 

riqueza, segurança e estabilidade do império Kusana” (HEIRMAN, BUMBACHER, 

2007, p. 5). 

“A maior região do Leste a entrar em contato com o Budismo, certamente foi 

a China. As primeiras provas de uma presença budista datam do século I E.C.” 

(HEIRMAN, BUMBACHER, 2007, p. 6-7). 

 

1.1.7 Budismo Theravada 

 

Usarski (2017) remonta o surgimento da Tradição Theravada logo após a 

morte do Buda histórico, quando os “autonomeados theravadins (“seguidores da 

doutrina dos mais velhos”) separam-se de um grupo supostamente majoritário de 

reformadores autodesignados mahasanghikas (integrantes da grande 

comunidade)”. O autor reflete sobre a “pertinência do autorreconhecimento dos 
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theravadins de representar a forma original do Budismo”, uma vez que há um hiato 

grande entre os “ensinamentos budistas à época da morte do Buda e a compilação 

do cânone páli no século I a. C” (USARSKI, 2009, p. 35). Neste sentido, Usarski 

(2017), a tradição Theravada enfatiza temas “psicofisiológicos em desfavor de 

especulações metafísicas”, colocando-se como “um conjunto de instruções prática 

em prol da superação imediata das condições do samsara e da libertação do 

sofrimento” (USARSKI, 2009, p. 35).   

Desta forma, orienta-se esta tradição em que o “alcance do Nirvana exige 

uma disciplina sistemática idealmente praticada em um ambiente que garante o 

mínimo de interferência de fatores disfuncionais para a rotina espiritual” (USARSKI, 

2009, p. 36).  

O Budismo Theravada propõe um “realismo psicológico” no sentido 
da hipótese de que o sofrimento experimentado pelos seres é uma 
reflexão adequada da situação real da existência; ao mesmo tempo, 
há a esperança de que a prática do caminho óctuplo, única trilha 
válida para os theravadins, desvincule o adepto definitivamente de 
seu estado precário existencial e o transformem em um ser 
iluminado (arhat) (USARSKI, 2009, p. 38). 

 

1.1.8 Budismo Mahayana  

 

Usarski indica o surgimento do Budismo Mahayana a partir do século I E.C. 

como uma miríade de princípios doutrinários, organizacionais e práticas que 

influenciaram as culturas do Extremo Oriente através de “leituras inovadoras dos 

ensinamentos clássicos, uma constelação metaforizada da imagem de um segundo 

giro da roda de dharma” (USARSKI, 2017, p. 39).  

Tal reinterpretação das doutrinas de austeridade dos Theravadins promoveu 

uma “acelerada produtividade literária por parte de pensadores mahayanistas, cujos 

textos [...] contribuíram para o crescimento do depósito de escrituras consideradas 

genuinamente budistas, embora grande parte de seus conteúdos transborde o 

espectro temático abordado pelo cânone páli” (USARSKI, 2017, p. 39 - 40). 

De acordo com o autor, o corpo de textos relevantes para o Budismo 

Mahayana divide-se em: textos filosóficos compilados entre o século I a.C. e o 

século VI E.C., dedicados a especulações metafísicas e, Sutras devocionais 

baseados em uma budologia elaborada na doutrina dos chamados Bodhisatvas e 

em uma ética altruísta (USARSKI, 2017, p. 40). 
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O autor ressalta o mesmo entendimento das duas tradições de que o “mundo 

fenomenológico é um conjunto de conglomerados temporários gerados por fatores 

instantâneos [onde] nenhum aspecto que compõe o mundo empírico representa 

uma entidade própria no sentido substancial” (USARSKI, 2017, p. 40). 

Usarski relata que a tradição mahayana apresenta uma proposição “cuja 

leitura demonstra que a afirmação analítica em torno do adjetivo “vazio” foi 

transformada na afirmação sintética substantivada “tudo é vacuidade” (USARSKI, 

2017, p. 41). 

Assim, “diferentemente da suposta resistência do Buda histórico a especular 

sobre problemas metafísicos, a filosofia mahayanista não hesitou em abordar 

questões afins e elaborar uma teoria do absoluto” (USARSKI, 2017, p. 41). 

Usarski aborda o tema da soteriologia Mahayanista tocando no tema da 

vacuidade em dois aspectos: 

 

[...] nada no mundo fenomenológico tem substância e duração [e 
isto] é visto como fonte de sofrimento. Por outro lado, é o insight na 
vacuidade como realidade última atemporal e onipresente que 
acaba com o sofrimento. Diferentemente do Theravada, para o qual 
o nirvana é fruto de uma transformação gradual do praticante, o 
Mahayana salienta que o insight libertador reside em um 
reconhecimento da vacuidade como a natureza autêntica do adepto. 
[...] o ser humano já é essencialmente iluminado. Por isso, o 
sofrimento não é real, mas ilusório. Portanto a prática mahayanista 
não requer um desenvolvimento do nirvana propriamente dito. 
Destaca a necessidade de superar a ignorância que distorce o 
verdadeiro potencial inato no ser humano (USARKI, 2009, p. 43). 

 

Irons (2008) nos remete a um ponto crucial para entender a manifestação 

búdica ao escrever sobre o conceito de “trikaya, ou doutrina de três corpos, [que] é 

uma grande elaboração da natureza do Buda. Acredita-se que o Buda tenha tido 

três manifestações ao mesmo tempo. O Nirmanakaya, ou corpo de transformação, 

era sua aparência; o Dhammakaya, ou corpo Dharma, sua verdade eterna; e o 

Sambhogakaya, ou corpo de bem-aventurança, sua forma celestial” (IRONS, 2008, 

p. 519).  Segundo Pye (1994): 

 

A doutrina não é característica do budismo MAHAYANA inicial em 
nenhuma forma sistemática, e a primeira menção reconhecível 
aparece no LANKAVATARA SUTRA, embora com terminologia 
ligeiramente diferente (PYE, 1994, p. 273).  
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Neste sentido, continua Pye (1994): 

 

Buda é também um termo que designa tanto a série infinita de budas 
que redescobrem e ensinam a Doutrina (DHARMA), quanto a ideia 
de um estado búdico, segundo o qual existe em todo ser humano 
uma natureza búdica à espera de ser descoberta. Em princípio, 
portanto, todos podem alcançar a iluminação, a budeidade (PYE, 
1994, p. 38). 

 

Mostram-se, portanto, os fundamentos para que a crença no poder salvífico 

de um Buda possa ser estabelecida, como aponta Leeming, Madden, Marlan (2010): 

 

O nome “Amita” vem do sânscrito Amitabha e Amitayus, traduzido 

como “Luz e Vida Infinita ou ilimitada. Em chinês é (阿弥陀佛) Ami 

Tuo Fo, em tibetano é O-pa-me, em coreano é Amit’a Bui, em 
vietnamita é A-di-da Phat, e em japonês é Amida Butso [também se 
grafa Butsu]. Ele se tornou especialmente na China e no Japão, a 
suprema personificação do Dharmakaya, a mais alta iluminação, a 
suprema beleza do amor infinito, não um dos muitos Budas, mas do 
próprio estado de Buda (MALALASEKERA, 1961:434 apud 
LEEMING, MADDEN, MARLAN, 2010). Ele [Amida] não foi 
concebido como um deus. Ele era um homem que se tornou um 
Buda desperto da maneira tradicional (MALALASEKERA, 1961:438 
apud LEEMING, MADDEN, MARLAN, 2010). O Budismo Mahayana 
acredita que muitos Budas despertos podem existir 
simultaneamente, não apenas no passado e no futuro (LEEMING, 
MADDEN, MARLAN, 2010, p. 25). 

 

A crença em Buda Amida também implica na crença da existência de uma 

Terra Pura que “é um maravilhoso paraíso transcendental no Oeste, feito de ouro, 

pedras preciosas, flores, perfumes, música e numerosos Budas” (LEEMING, 

MADDEN, MARLAN, 2010, p. 26).  

Usarski (2017) relata que há subcorrentes dentro da tradição Mahayana e 

que há sambhogakaya-budas e estes são “entidades capazes de promover a 

reencarnação em seus “reinos”, para que seus devotos desenvolvam as qualidades 

necessárias para a salvação final nesse plano de existência isentos de perturbações 

causadas por tentações terrestres” (USARSKI, 2017, p. 45-46). 

Em termos soteriológicos, segue Usarski informando que Amitabha ou Amida 

é o “mais popular” dos sambhogakaya-budas e a “esperança do fiel em uma 

existência posterior nesse “paraíso” alimenta-se pela fé na misericórdia do Amida, 
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cujo “poder externo” (tariki4) transforma o adepto desde que ele estabeleça uma 

relação devocional com esse Buda” (USARSKI, 2017, p. 46). 

Irons (2008) fornece uma narrativa sobre a prática devocional de recitação 

do nome do Buda Amitabha, como segue: 

 

Nembutsu é, literalmente, "recitar o Buda". A recitação do nome do 
Buda era uma prática antiga no budismo e deriva do conceito de 
MANTRA, um som de poder. Mais tarde, o nembutsu foi a prática 
de recitar o nome de AMITABHA, o Buda das terras do Oeste. A 
tradição Terra Pura, estabelecida pela primeira vez na China por 
HUI YUAN (336-416 C.E.), ensinou a importância do renascimento 
na Terra Pura de Amitabha. SHAN TAO na China do século VII 
declarou que a recitação do nome do Buda equivalia a meditação 
sobre o Buda. A ideia foi expandida ainda mais por HONEN (1133-
1212) no Japão, que declarou que recitar o nome de Amida 
(Amitabha) Buda era o único meio de renascimento na Terra Pura 
(IRONS, 2008, p. 361 – 362). 

 

No que diz respeito as evidências históricas, Irons comenta:   

Historicamente, a primeira evidência remanescente de Amitabha 
vem do pedestal de pedra de uma estátua de Amitabha descoberta 
perto de Mathura, perto de Delhi (que era uma importante fonte de 
esculturas budistas), datada do ano 104 EC, tornando-se o 
documento mais antigo do budismo Mahayana (Terra Pura). 
Comentários sobre Amita foram escritos por mestres da maioria das 
escolas do budismo chinês. O primeiro sutra conhecido 
mencionando Amitabha, que se acredita iniciou a prática do 
Budismo da Terra Pura na China, é a tradução para o chinês do 
Pratyutpanna-samahi Sutra, pelo monge Lokaksema durante o final 
da dinastia Han (Lokaksema) (IRONS, 2008, p. 363).  

 
 

1.1.9 Os dois patriarcas Indianos   

 

Dentre todos os monges indianos que promoveram a formação das 

diferentes tradições, escolas e ordens budistas, para a presente dissertação, dois 

monges devem ser mencionados: Nagarjuna e Vasubandhu. 

 

1.1.9.1 Nagarjuna 

 

Irons (2008) informa que “Nagarjuna, o fundador da escola Madhyamaka, foi 

um dos mais importantes professores e transmissores do budismo. Detalhes de sua 

                                                           
4 Tariki: em japonês: Outro Poder - Fé no poder salvador de um mítico Buda – Amida Buda. 
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vida são vagos. Acredita-se que ele tenha vivido no sul da Índia no terceiro século 

E.C.” (IRONS, 2008, p. 354).  

Pye (1994) apresenta informações sobre a escola Madhyamaka:  

 

A Escola Madhyamaka (também conhecida como Madhyamika) 
surgiu por meio do ensino sistemático de Nagarjuna (fl. C.200 EC) 
com base nos Sutras PRAJNAPARAMITA do budismo MAHAYANA. 
Nagarjuna, portanto, não é o 'fundador' do Budismo Mahayana, 
como às vezes é erroneamente apresentado, uma vez que já 
existia. A partir do século II da E.C., a escola divergiu em duas 
tradições, seguindo o ensinamento svatantrika de Bhavaviveka e o 
ensinamento prasangika de Buddhapalita, respectivamente (PYE, 
1994, p. 150). 

 

De acordo com Robinson e Johnson (1997):  

 

A obra mais conhecida de Nagarjuna é a Mulamadhyamaka-karika 
- Middle Stanzas (Strong EB, seção 4.3.1), um tratado polêmico de 
448 versos no qual ele usa quatro métodos básicos extraídos do 
Abhidharma - a afirmação de dois níveis de verdade, citações do 
Sutra Pitaka, apelos à experiência e um método lógico (chamado 
prilsangika) (ROBINSON, JOHNSON, 1997, p. 88). 

 

Irons (2008) sumariza o pensamento de Nagarjuna:   

Incluíram especialmente a ideia de SUNYATA, ou vazio. 
Filosoficamente, ele é conhecido por uma metodologia dialética 
distinta de redução de argumentos ao absurdo e conclusão com 
uma posição intermediária que eliminaria todas as dicotomias e 
extremos. Sua filosofia é conhecida, portanto, como o Caminho do 
Meio, ou MADHYAMIKA (IRONS, 2008, p. 355). 

 

Pye (1994) informa que “Na China, a escola foi efetivamente adotada graças 

às traduções de Kumarajiva e aos comentários de chineses nativos, como os de 

Chung-lun (japonês: Churon), no qual, juntamente com outros dois [tradutores], a 

escola chinesa dos Três Tratados (San-lun; japonês: Sanron) foi baseada” (PYE, 

1994, p. 150). 
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1.1.9.2 Vasubandhu 

 

Gethin (1998, p.91) relata que no início do séc IV E.C. novos sutras foram 

escritos abordando temas metafísicos do pensamento mahayana e os “organizou 

em um esquema que retrata o papel desempenhado pela consciência na formação 

da experiência do universo” (GETHIN, 1998, p. 91).  

Entre os novos sutras, o autor menciona Avatamsaka Sutra (Ornamento de 

flores), Lankavatara Sutra (Descida em Lanka) e Sandhinirmocana Sutra 

(Resolução de Enigmas) que propunha “um novo caminho do meio” (GETHIN, 

1998).  

Asanga, seu professor Maitreyanatha e seu irmão Vasubandhu, criaram uma 

nova escola que propunha visões sistematizadas desses Sutras com elementos do 

Sutra Pitaka, do Abhidharma e da escola fundada por Nagarjuna, Madhyamaka. O 

objetivo era estruturar uma fundamentação teórica que “tivesse um uso terapêutico 

na prática de meditação ao longo do caminho do Bodhisatva” (GETHIN, 1998, p.92). 

Sobre Vasubandhu, Irons (2008) nos esclarece que:  

 

Pouco se sabe sobre o início da vida de Vasubandhu. Acredita-se 
que ele tenha nascido no norte da Índia em uma família brâmane. 
Inicialmente ficou conhecido como um proponente da escola 
sarvastivada (sarvastivadin), um ramo do budismo antigo [...]. 
Durante este período de sua vida, ele escreveu um comentário 
sobre o abhidharma-kosa, a escritura primária do sarvastivadin. O 
trabalho foi posteriormente traduzido por Paramartha (563-567 E.C.) 
e Xuan Zang e se tornou as bases da Kosa, uma das escolas do 
budismo chinês. Mais tarde ele adotou a [...] perspectiva [do] 
budismo mahayana [e,] em conjunto com seu irmão mais velho, 
Asanga, [...] fundou a escola yogacara do budismo. Ao longo de sua 
vida, ele se tornou conhecido por ter escrito numerosos trabalhos, 
dos quais apenas uma pequena porcentagem sobreviveu. Entre os 
livros que sobreviveram estão seus comentários sobre o Sutra de 
Lotus e sua exposição da natureza búdica (IRONS, 2008, p. 543).  

 

Gethin (1998) sintetiza o pensamento da tradição Yogacara pois explica que 

“este mundo no qual vivemos - o ciclo de renascimentos ou samsara - deve ser 

explicado em sua totalidade em termos do funcionamento da mente”. O autor relata 

que: 

[...] é importante entender em que sentido os autores indianos dos 
escritos teóricos de Madhyamaka e Yogacara são "mahayanistas". 
Essencialmente, eles são mahayanistas, pois privilegiam o caminho 
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do Bodhisatva e reconhecem a autoridade dos sutras Mahayana. 
Mas eles não rejeitam a tradição anterior (GETHIN, 1998, p. 244). 

 

O trabalho de Vasubandhu intitulado “Tratado sobre o nascimento na Terra 

Pura” o coloca como uma figura central neste trabalho (SHINSU CENTER OF 

AMERICA, 2016, p. 65).  

 

1.2 Budismo na China 

 

Antes de abordar propriamente a chegada do Budismo à China, vamos 

apontar uma importante anotação de Erik Zücher sobre a dificuldade de se 

encontrar fontes históricas fidedignas: “as poucas passagens sobre o budismo que 

ocorrem nos primeiros trabalhos históricos chineses são, por assim dizer, 

observações casuais feitas pelo historiador no curso de sua narrativa” (ZÜCHER, 

2007, p.19).  

Afirma o autor que, “excluindo-se umas poucas frases no Hou-Han Ji, uma 

história do século IV do final da Dinastia Han, nenhuma dessas passagens foi 

escrita ou incluída com a intenção de dizer algo sobre o próprio budismo” (ZÜCHER, 

2007, p.22) 

Embora estas passagens não contribuam para um efetivo entendimento 

sobre a chegada do Budismo na China, refere o autor que “A única conclusão de 

importância primordial que eles nos permitem fazer é que, mesmo neste período 

muito inicial, o budismo de alguma forma fez contato com os estratos superiores da 

sociedade, como é provado pelo próprio fato de ser mencionado na literatura 

histórica chinesa” (ZÜCHER, 2007, p.25). 

 

1.2.1 Budismo chega à China 

 

Foi “a expansão do Budismo que o transformou numa grande tradição 

religiosa pan-asiática” (POCESKI, 2013, p.142). Porém, antes da fase de expansão 

do Budismo, houve um período de consolidação da religião na Índia onde ocorrem 

processos de mudanças adaptativas “às normas culturais locais”. A interação com 

temas sociopolíticos igualmente fez com que uma miríade de ensinamentos e 

tradições acabassem por se formar (POCESKI, 2013). 
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Poceski (2013) também estabelece o primeiro contato do Budismo com a 

China durante a Dinastia Han Oriental (25-220 E.C.). Nesse momento da história 

temos o relato de missionários e seguidores do Budismo ultrapassando a fronteira 

noroeste do império chinês, juntamente com caravanas de mercadores que 

transitavam pela Rota da Seda, importante rota comercial que transitava pessoas e 

mercadorias entre a Ásia Central e a Pérsia (POCESKI, 2013).  

Para o autor fica evidente um processo de migração transitório entre vários 

países para suprir o comércio internacional, já que alguns dos mercadores que 

negociavam seus produtos ao longo da Rota da Seda eram budistas (POCESKI, 

2013). 

 

1.2.2 Primeiros contatos com a religião estrangeira 

 

Registros históricos relatam a chegada da “religião estrangeira” e 

correlacionam este fato com um sonho do imperador Ming (58-75 E.C.) “sobre uma 

divindade de ouro chegando ao seu palácio a partir do Oeste” (POCESKI, 2013, 

p.145). 

Este episódio faz com que o imperador ordenasse a ida de uma expedição a 

oeste do seu reino com o objetivo de regressar a China portando o “primeiro texto 

budista”. Supõe-se que comerciantes budistas “anônimos” e viajantes já teriam 

estado na China em meados do século I E.C. Registros históricos dão conta de 

“comunidades budistas” em distintas localidades da China, à época do imperador 

Ming (POCESKI, 2013): 

 

Missionários estrangeiros que transmitiram o Budismo na China 
eram, de modo geral, membros da ordem monástica (sangha). Em 
sua maioria, não vinham diretamente da Índia. Refletindo a 
influência da geografia, bem como os padrões dominantes de 
comércio e deslocamento dos povos, a maioria dos missionários 
budistas era Khotanesa, Kusana e Sogdiano, e oriundos de outros 
povos da Ásia Central (POCESKI, 2013, p. 145). 

 

Esta passagem é particularmente rica de informações uma vez que podemos 

correlacionar processos migratórios entre diversas localidades distantes da Ásia 

Central com a expansão religiosa com Budismo. O texto não permite com clareza 

compreender as nuances do comércio e suas interações com o Budismo, mas 
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esclarece que houve um envolvimento de pessoas além de suas terras natais, em 

uma rota comercial que interligava diferentes países com culturas e modelos 

sociopolíticos distintos e uma religião (talvez dentre muitas outras não estudadas 

aqui) que ultrapassa suas fronteiras de origem (POCESKI, 2013). 

Poceski (2013) segue informando que, com grande frequência, não se 

estabelecia um intercâmbio bilateral entre a Índia e a China e a propagação da 

religião estrangeira apresentava traços de uma variedade de práticas budistas e 

religiões da Ásia Central. Esta informação sugere que a expansão budista também 

pudesse estar ocorrendo em outros países, adequando-se a cada um dos diferentes 

contextos e também fazendo com que tais sincretismos igualmente ultrapassassem 

fronteiras por conta de processos migratórios e relações comerciais. 

 
A maioria dos monges budistas que entraram na China estava 
vinculada à tradição Mahayana (Grande Veículo), que era uma 
autodenominação inventada a fim de distingui-la das escolas 
anteriores de Budismo, que tinham o rótulo pejorativo de Hinayana 
(Pequeno Veículo), e que se tornou a orientação predominante do 
Budismo chinês. Essa tradição se desenvolveu de maneira gradual 
alguns séculos após a existência do Buda e passou a destacar o 
ideal do Bodhisatva, cuja essência é o interesse compassivo pelo 
bem-estar de todos os seres e a busca determinada do caminho 
para a budeidade (POCESKI, 2013, p. 167). 

 

Termina o autor ressaltando que “o crescimento inicial do budismo chinês [...] 

ocorreu em paralelo com a evolução do Mahayana e seu crescimento, como uma 

grande tradição do budismo indiano” (POCESKI, 2013, p. 168). 

 

1.2.3 Traduções adaptam textos budistas ao chinês 

 

Wright (1959) traz informações sobre como o budismo do norte da China e 

do Sul tiveram que passar por adaptações distintas, sendo que o primeiro precisou 

lidar com governos autocráticos enquanto o último reconciliava suas diferenças com 

um estado aristocrático e a sociedade. “O norte, naqueles anos, foi o principal centro 

de tradução e da busca dedicada de uma compreensão mais profunda do budismo” 

(WRIGHT, 1959, p. 61- 62). 

O autor comenta que “o norte era mais aberto a missionários estrangeiros 

que chegavam da Ásia Central do que o sul, relativamente isolado” (WRIGHT, 1959, 
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p. 62). Segundo Wright, houve um aumento no número de missionários ao longo 

dos séculos IV e V E.C.: 

 

Chineses instruídos se juntaram a eles no imenso esforço de 
traduzir ideias budistas para os termos chineses. Um dos grandes 
monges chineses era Tao-an (312-85 E.C.), um discípulo do 
pioneiro monge missionário Fo-t'u-teng. Tao-an trabalhou 
incansavelmente com tradutores estrangeiros, e foi ele quem 
desenvolveu uma teoria madura da tradução que reconhecia o 
perigo de que ideias budistas pudessem ser dissolvidas além do 
reconhecimento nos conceitos neo-taoístas usados pela primeira 
vez para traduzi-las e interpretá-las (WRIGHT, 1959, p. 62). 

 

Wright (1959) prossegue dando conta que o trabalho de “emancipação das 

ideias Budistas do Taoísmo” foi um trabalho levado a cabo por Kumarajiva, após a 

morte de Tao-an, quando este chega a Ch’ang-an no ano 401 E.C. Sobre o trabalho 

de tradução de Kumarajiva, o autor revela: 

Este foi um “projeto altamente estruturado”, sugestivo dos esforços 
cooperativos de cientistas de hoje. Havia corpos de especialistas 
em todos os níveis: aqueles que discutiam questões doutrinárias 
com Kumarajiva; aqueles que verificaram as novas traduções contra 
as antigas e imperfeitas; centenas de editores, subeditores e 
copistas. A qualidade e quantidade das traduções produzidas por 
esses homens no espaço de oito anos é verdadeiramente 
surpreendente (WRIGHT, 1959, p. 62).   

 

Esses esforços resultaram no ponto de que as “ideias do Budismo Mahayana 

foram apresentadas em chinês com uma maior clareza e precisão como nunca 

antes” (WRIGHT, 1959, p. 63). A migração de monges entre o norte e o sul 

continuou fazendo com que as traduções do norte fossem levadas para os templos 

do sul criando, desta forma, “interesses textuais e filosóficos comuns” (WRIGHT, 

1959). 

 

1.2.4 Terra Pura na China 

 

Robinson e Johnson (1997) destacam um fato importante da Escola da Terra 

Pura: 

A Terra Pura foi apenas brevemente uma escola formal na China, 
do sexto ao nono século, mas teve uma longa carreira como o 
movimento mais popular no budismo chinês. As raízes do 
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movimento datam do final da dinastia Han. Um texto traduzido no 
século II E.C. defendia a concentração ou a visualização dos Budas 
das dez direções. Destaque entre esses Budas foi Amitabha, cujo 
paraíso estava localizado no Ocidente (ROBINSON, JOHNSON, 
1997, p. 196). 

 

Pye (1994) define que o termo Terra Pura de um dado Buda é um conceito 

derivado da budologia Mahayana que tem por princípio a crença que cada Buda 

tem ascendência sobre um “campo búdico (buddhaksetra) que, como um 

Bodhisatva, ele tem que preparar e purificar” (PYE, 1994, p. 215).  

Irons (2008) relata que a adoração no Buda Amitabha, quando um fiel recita 

seu nome, é a prática central desta variedade de Budismo, que surge na Índia ao 

redor dos séculos II e III E.C. nas figuras de Nagarjuna e Vasubandhu, 

estabelecendo-se como uma prática do Budismo chinês através de Hui Yuan (344-

417 E.C.).  

A doutrina da Terra Pura da ordem aqui estudada baseia-se no Sukhavati-

vyuha, tendo sido traduzido para o chinês por Samghavarman e Kumarajiva (344-

413) no século III E.C. Buswell (2004) adiciona à lista o Amitabha Sutra, também 

conhecido como Sutra de Amida ou Pequeno Sukhavativyuha Sutra e, 

posteriormente, o Dasabhumikavibhasa, ou o Tratado Sobre os Dez Estágios, que 

é atribuído a Nagarjuna e o Guan Wuliangshou Jing, ou o Sutra da Contemplação 

do Buda da Vida Infinita, provavelmente traduzido entre os anos de 424 e 453 E.C.  

O autor finaliza o seu texto mencionando que a consolidação doutrinária 

destes textos tornou possível que os ensinamentos da Terra Pura se distanciassem 

de serem unicamente baseados no Pratyutpannasamadhi Sutra (BUSWELL, 2004). 

 

1.2.5 Budologia e Soteriologia da Terra Pura 

 

Robinson e Johnson (1997) falam sobre como os “yogacarins tiveram que 

adaptar sua budologia (ou teoria do estado de Buda) para dar conta não apenas do 

Buda histórico e do Buda pessoal transcendente dos Mahasanghikans, mas 

também do potencial do Despertar que é inato em todos os seres. Isso eles fizeram 

aprimorando a doutrina dos três corpos do Buda” (ROBINSON, JOHNSON, 1997, 

p. 94). A este respeito, Pye (1994) escreve:  
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Trikaya (sânscrito). Os três corpos (kaya), ou seja, do Buda. Na sua 
forma mais comum, o ensino dos três corpos do Buda refere-se ao 
seguinte: dharmakaya, isto é, o corpo do Dharma, o Buda como um 
princípio inexprimível de toda a existência; sambhogakaya, o corpo 
de bem-aventurança, no qual um buda exibe uma brilhante 
presença celestial (imitada na iconografia); e nirmanakaya, o corpo 
de transformação em que um buda aparece em forma terrena como 
professor da humanidade (PYE, 1994, p. 273).  

 

Dentro da Budologia Mahayana, Irons (2008, p.14) diz que “Amitabha 

[também chamado de Amida, Amitayus, Luz Infinita] é uma das figuras divinas mais 

populares do Budismo Mahayana”. Há várias dessas figuras no panteão e algumas 

deidades são percebidas como Budas. 

Amida é comumente correlacionado com Dharmakara, legendário rei Indiano 

que renunciou seu trono para tornar-se um monge. Daí surge a crença soteriológica 

em Amida, uma vez que quando “Dharmakara decide tornar-se um Buda, ele 

estabelece um reino onde todos os seres podem residir até que estejam prontos 

para entrar o Nirvana” (IRONS, 2008, p. 14). Tal reino é chamado de Sukhavati e 

há um duplo entendimento que possa tanto ser um estado de consciência quanto 

um tipo de paraíso celestial. Para se alcançar a salvação basta que o “praticante 

recite o nome de Amithaba e, no Japão, esta prática é chamada de Nenbutsu 

(IRONS, 2008).  

A fórmula meditativa “Namu Amida Butsu” (Salve Buddha Amida) [é] 
recitada em várias seitas do budismo japonês (especialmente [nas 
escolas] Jodoshu, Jodo Shinshu, Ji-Shu [da tradição Terra Pura]), a 
fim de expressar fé no poder salvador deste mítico Buda ou [também 
chamado] em 'Outro Poder' (tariki [em japonês]). Literalmente, o 
termo significa "pensar no Buda" e deriva do chinês nien-fo, uma 
tradução do Sânscrito buddhanusmrti (IRONS, 2008, p. 181).  
 

Ainda segundo Irons (2008, p.14) a crença no poder salvífico de Amitabha 

ocorreu como um desenvolvimento tardio dentro do Budismo Mahayana “primeiro 

sendo mencionado no Sutra do Buda Amitabha, um texto que chegou a China no 

século V E.C. Este texto existe hoje apenas na versão chinesa – o original em 

Sânscrito foi perdido”. 
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1.2.6 Fim do Reinado do Imperador Hsuan-tsung 

 

Robinson e Johnson (1997) descrevem que o reinado de Hsuan-tsung foi 

dicotomicamente marcado pelo melhor momento da arte, poesia e cultura T’ang e 

pelo declínio da dinastia.  

 

A debilitante rebelião An Lu-Shan (755-64 E.C.), juntamente com a 
fome generalizada, reduziu a população do império de 53 para 17 
milhões. A rebelião causou danos de curto e longo prazo à Sangha. 
Os danos a curto prazo estavam na destruição de muitos mosteiros 
e no desaparecimento total da escola Fa-hsiang de Hsuan-tsung. O 
dano a longo prazo foi causado por uma política do governo 
planejada para arrecadar dinheiro para o empobrecido tesouro 
imperial. Certificados oficiais, permitindo que o portador fosse 
ordenado monástico budista, eram oferecidos a quem pagasse uma 
taxa fixa (ROBINSON, JOHNSON, 1997, p. 185). 

 

Tal política praticamente dobrou o número de monges e monjas até o ano 

830, de forma que até mesmo os próprios budistas começaram a admitir que este 

fato causava sérios prejuízos à sua religião. Ocorreu, então, que o Imperador Wu-

tsung (840 a 846) ascendeu ao poder com um viés Taoista e, em um espaço de 

tempo de apenas 3 anos (de 842 a 845), “determina erradicar o Budismo da face da 

China através da destruição de 4.600 templos e 40.000 santuários por todo o 

império, o que fez com que 260.500 monges e monjas voltassem a assumir a vida 

leiga” (ROBINSON, 1996, p.185).  

Logo após seus editos imperiais, Wu-tsung passou a manifestar os primeiros 

sinais de adoecimento em decorrência da ingestão de “pílulas da imortalidade” 

Taoístas que incluíam lontras marinhas vivas, corações e fígados de meninos e 

meninas de 15 anos. Poucos meses depois, aos 32 anos, o imperador veio a óbito 

envenenado por tais poções a ele ministradas (ROBINSON, 1996). 

Hsuen-tsung (846 a 859) ascendeu ao trono e buscou resgatar o Budismo, 

contudo a Rebelião de Huang Ch’ao (875 a 884), que não tinha por foco a 

comunidade budista, provocou a destruição de muitos dos templos e santuários que 

haviam restado, deixando sequelas importantes no desenvolvimento do Budismo 

Chinês através da perda irreparável de muitas bibliotecas monásticas que 

continham comentários escritos adicionados ao corpo do Abhidharma ao longo de 

muitos séculos (ROBINSON, 1996). 
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Duas das mais proeminentes escolas de budismo da China, T’ien-t’ai e Hua-

yen conseguiram se manter com a contribuição de Monges Coreanos que haviam 

guardado textos sagrados naquele país. A escolas Ch’an e Terra Pura (Ching-te) 

sobreviveram com enormes prejuízos, uma vez que os textos que deram origem e 

suporte teórico para a prática desta última foram, quase em sua totalidade, 

destruídos (ROBINSON, 1996). 

 

1.2.7 Os três patriarcas Chineses 

 

A consolidação dos ensinamentos da Terra Pura na China é atribuída a Hui 

Yuan (334-416 E. C.), que fundou a Sociedade do Lótus Branco no Monte Lu 

(BUSWELL, 2004).  

A prática desta sociedade estava baseada no Pratyutpannasamadhi Sutra e 

Hui Yuan é considerado o fundador do Budismo Terra Pura na China, contudo, 

como nos aponta Williams (2009, p. 243), ele “é excluído da lista de patriarcas da 

Terra Pura [porque sua] prática não era um movimento de massa dirigido a salvação 

das pessoas comuns”. Outro ponto importante descrito pelo mesmo autor é que Hui 

Yuan “buscava atingir Sukhavati através do seu próprio poder, não apenas através 

da compaixão de Amitabha e seus votos para salvar aqueles que chamassem seu 

nome” (WILLIANS, 2009). 

Williams (2009, p. 247) relata que variadas práticas da Terra Pura surgiram 

na China “às vezes como sua única prática, às vezes como sua principal prática, e 

muito comumente, como uma prática subsidiária para outras, como a meditação 

Chan, que eles consideram mais importantes”.  

As muitas práticas da Terra Pura têm suas particularidades e suas próprias 

doutrinas, contudo, para o estudo que aqui estamos realizando e para compreender 

como o Budismo da Terra Pura se desenvolve futuramente no Japão, com foco na 

escola Jodo Shin Shu de Shinran Shonin, três patriarcas chineses despontam como 

marcos na sua história. São eles: Tan Luan, Tao Cho e Shan Tao (WILLIANS, 

2009). 
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1.2.7.1 Tan Luan  

 

Tan Luan (também grafado T’an Luan) foi um monge chinês que viveu 

provavelmente entre os anos de 476 e 542 E.C. Foi primeiramente iniciado nos 

estudos do Daoísmo com o mestre Tao Hongjing e seu principal foco de estudos 

era a imortalidade (IRONS, 2008).  

Ao encontrar-se com Bodhiruci (ao redor do ano 527 EC), um influente 

tradutor indiano que havia traduzido o Jingtu lun – Discurso sobre a Terra Pura – 

texto atribuído ao monge indiano Vasubandhu, passou a seguir tal doutrina, tendo 

escrito entre outros textos importantes o Zan Amitofo ji (Versos em Louvor ao Buda 

Amida) e Lüe Lun anlejingtu yi (Breve Discurso sobre a Terra Pura da Paz e da 

Bem-aventurança) (BUSWELL, 2004).  

Tan Luan passou a crer que a Terra Pura de Amida poderia ser alcançada 

através do Caminho Fácil, ou seja, através da Recitação do Nome de Amida, com 

uma “mente de verdadeira confiança”. A expressão “Outro Poder” também foi um 

legado seu, tendo sido primeiramente encontrada em seus escritos e significa “não 

confiar na falsa noção de um Eu e suas habilidades, mas no poder nirvânico de 

Amitabha” (BUSWELL, 2004).   

 

1.2.7.2 Tao Cho 

 

Tao Cho (também se grafa Daochuo ou Tao-ch’o) viveu entre os anos de 562 

e 645 E. C., em uma época marcada por invasões, guerras, fome e perseguição 

religiosa ao Budismo. Tal contexto pode ter influenciado sua visão de mundo, uma 

vez que é através dele que o conceito dos “Dias Finais do Dharma” se propaga (em 

chinês: Mofa, em japonês: Mappo). “Ele chegou a conclusão que em nosso tempo 

as práticas espirituais mais efetivas eram: arrepender-se das más condutas, cultivar 

as virtudes e recitar o nome do Buda” (WILLIANS, 2009, p.248). O legado de Tao 

Cho foi marcado, em grande parte, por uma série de respostas a críticos da Terra 

Pura.  
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1.2.7.3 Shan Tao 

 

Shan Tao (também se grafa Shandao) viveu entre os anos de 613 e 681 E. 

C, sendo um discípulo direto de Tao Cho. Segundo Robinson e Johnson (1997), 

Tao Cho e Shan Tao deram à doutrina da Terra Pura a sua formatação final. A 

recitação do nome do Buda tornou-se parte central da prática e deveria ser repetida 

em todos os momentos, com um mantra, juntamente com outras práticas como a 

meditação, a moralidade e a dedicação aos estudos. “Como resultado, a doutrina 

da Terra Pura se torna independente, não mais sendo apenas um mero adendo de 

outras escolas” (ROBINSON, JOHNSON, 1997, p. 197). 

De acordo com Buswell (2004, p. 707) Shan Tao preconizou a recitação do 

nome do Buda como sendo “suficiente para o renascimento na Terra Pura e que 

Amitabha era um sambhogakaya Buddha”. Ele professava três tipos de confiança: 

confiança sincera, profunda confiança e confiança que busca o renascimento. É 

dele também a parábola dos dois rios, como nos aponta Williams (2009): 

 

Um homem está viajando para o oeste quando, diante dele, 
alongam-se dois rios. À esquerda há um rio de fogo. À direita há 
água. Entre os dois, há um caminho branco com apenas quatro ou 
cinco polegadas de largura. De leste a oeste são 100 passos. O fogo 
queima um lado do caminho. As ondas incessantemente lavam o 
outro lado. Como se isso não bastasse, no leste, onde está o 
viajante, há um bando de hooligans e animais selvagens, 
procurando matá-lo. O pobre homem é tomado pelo terror, mas 
resolve tentar seguir o caminho. Naquele exato momento, ele ouve 
uma voz atrás de si, em sua própria margem: ‘Amigo, apenas siga 
este caminho resolutamente e não haverá perigo de morte. Ficar 
aqui é morrer. E, na margem oeste há alguém chamando: “Siga em 
frente decididamente e com um propósito fixo. Eu posso te proteger. 
Nunca tema cair no fogo ou na água!” Assim que nosso viajante 
parte, contudo, os hooligans o chamam: “Volte - não vamos 
machucá-lo!” No entanto, ele segue resolutamente para a frente, 
chega à margem oeste com segurança e é recebido por seu bom 
amigo e não há fim para a alegria (WILLIAMS, 2009, p. 251). 

 

A interpretação desta parábola mostra que no Oeste está Sukhavati. Os 

hooligans e os animais selvagens são nossos sentidos e nossa consciência. O fogo 

representa a raiva e o ódio, a água a ganância e o apego. O caminho branco 

representa a aspiração pelo renascimento na Terra Pura, que surge em meio às 

próprias paixões. A voz que vem da margem próxima ao nosso viajante é do Buda 
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Shakyamuni que, mesmo tendo desaparecido, continua a apontar o caminho 

verdadeiro. A voz que vem da margem Oeste é a do Buda Amida e seu voto de 

salvar a todos os seres. “Nesta imagem, facilmente compreendida e lembrada até 

mesmo pelo camponês mais simples, está encapsulada a mensagem do 

pensamento da Terra Pura” (WILLIANS, 2009). 

 

Figura 1. A parábola dos dois rios e o caminho branco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PURELANDERS, 2009. 
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2. O BUDISMO NO JAPÃO E O HIGASHI HONGANJI 

 

O presente capítulo tem por objetivo discorrer sobre a chegada do Budismo 

ao Japão, o contexto sócio-político das diferentes épocas e apontar os principais 

eventos que promoveram sua transformação em um Budismo japonês. Também 

será abordado o surgimento das principais escolas que fundaram as bases para o 

surgimento do Higashi Honganji e será dada ênfase a vida de Shinran, fundador da 

escola da Verdadeira Terra Pura (Jodo Shinshu, em japonês). Será também descrito 

como a instituição sedimentou sua história até o período Meiji, com especial foco na 

prática de ritos fúnebres, antes do início da imigração japonesa para o Brasil. 

 

2.1 O Japão na época da chegada do Budismo 

 

Segundo Hanayama e Hanayama (1999) a história da chegada do Budismo 

no Japão é contada através da crônica japonesa Nihonshoki (cerca de 720 E.C.), 

dando conta que ao redor do ano 552 E.C. (ou talvez 538 E.C.), o rei Paekche, que 

buscava a construção de uma aliança em função de disputas com os reinos vizinhos 

de Silla e Koguryo, envia uma estátua do Buda Shakyamuni acompanhada de sutras 

e outros objetos ao imperador Kinmei (531-571 E.C.).  

De acordo com o relato, o rei manifestou interesse pela doutrina e consultou 

seus conselheiros sobre a admissão ou recusa da nova religião. Após debates entre 

os Clãs Soga (eram aqueles que cuidavam das relações internacionais e militares) 

e Mononobe e Nakatomi (eram aqueles que defendiam o Xintoísmo), optou o 

imperador por permitir as práticas budistas pelos Soga. Como pudemos observar 

anteriormente na chegada do Budismo à China, há também um papel importante na 

imigração de chineses e coreanos ao Japão para a propagação da doutrina budista 

(HANAYAMA, HANAYAMA, 1999). 

Àquela época, o Xintoísmo era a religião majoritária e sua origem se 

confundia com o surgimento mitológico do universo: “no começo do Universo, ainda 

indefinido o céu e a terra, o mundo parece clara de ovo. Com o tempo, consegue 

ter aspecto mais concreto: o que é mais leve e transparente eleva-se para se tornar 

o céu, o mais pesado e turvo aglomera-se para formar a terra. Assim se 
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estabelecem as posições de cada um, nascendo, finalmente, os deuses que vão 

residir nesse mundo” (SUZUKI, 1942, p. 16).  

Segue o autor dando conta que o primeiro deus é Ama-no-Minakanushi, que 

surge sem causas anteriores. Assim formam-se os primórdios da civilização e da 

religião original do Japão (SUZUKI, 1942). 

Com o apoio da realeza através do imperador Yomei (585-587 E.C.) e uma 

vitória política dos Soga contra os Mononobes, o Budismo cresceu rapidamente e 

em um período de meio século suplantou o Shintoísmo como religião oficial. Recaiu 

sobre o príncipe regente Shotoku, filho de Yomei, os louros de “pai fundador do 

Budismo japonês”, uma vez que ele “promulga um Decreto Imperial que estimulava 

a população a aceitar e cultivar os Três Tesouros do Budismo”, no ano de 594 E.C., 

assim como promulgou a Constituição em Dezessete Artigos, com direcionamentos 

éticos e morais baseados nos “ensinamentos budistas e confucianos como na fé 

nativa em uma origem divina do imperador” (HANAYAMA, HANAYAMA, 1999). 

Ainda sob sua regência são fundados sete templos, entre eles Shitenno-ji (na 

atual Osaka) no ano de 593 E.C. e Horyu-ji (na atual Nara) no ano de 607 E.C., 

tendo este último se tornado importante centro dos estudos budistas. Também são 

de sua autoria uma obra contendo oito volumes de comentários sobre os sutras do 

Lotus, de Vimalakirti e de Srimaladevi (conhecidos em japonês como Sangyo-gisho 

– comentários sobre três textos sagrados) que virão a influenciar a escola Tendai 

fundada por Saicho, no monte Hiei (HANAYAMA, HANAYAMA, 1999). 

 

2.2. Cultos aos antepassados no budismo japonês 

 

O Budismo chegou ao Japão trazendo elaborados conceitos sobre a vida, 

sobre o inerente sofrimento do viver, sobre a inevitabilidade da morte e rituais em 

memória dos falecidos, oriundos de tradições da Índia e da China. De acordo com 

o Nihonshoki, o monge Dosho, que havia visitado a China e estudado os 

ensinamentos de Hosso (Ch. Faxiang) com o famoso Xuanzang (602 – 664 E.C.) 

em Chang'an, foi a primeira pessoa no Japão a ser cremada por seu expresso 

desejo. Há evidências de que a prática da cremação antes da introdução do 

budismo já ocorria no Japão, contudo, a aristocracia fazia uso dos tradicionais 
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enterros, enquanto as pessoas comuns tinham práticas pouco elaboradas, inclusive 

abandonando o cadáver em alguma localidade (WALTER, 2009).  

No antigo Japão o contato com os mortos demandava um metódico ritual de 

purificação e seu manejo era cercado de medo e superstição. Após a cremação de 

Dosho, vários imperadores foram cremados no século VIII, passando este método 

a ser adotado pela aristocracia, o que facilitou a consagração de ossos e cinzas nos 

templos memoriais budistas dedicados a nobreza. A cremação se tornou uma 

prática disseminada no final do século XIX (WALTER, 2009). 

 

2.3 Desenvolvimento de um Budismo Japonês 

 

Um importante conceito atribuído ao príncipe Shotoku através do sutra de 

Srimaladevi é Ekayana, ou “as verdades e práticas fundamentais do Budismo do 

veículo único” (YOSHINORI, 1999): 

 

Ekayana ensina que a iluminação pode ser alcançada universal e 
igualmente por todos os seres sencientes, sem distinção entre 
múltiplo e uno, leigo e sacerdote, homem e mulher, ou mesmo entre 
humanidade e outros seres sencientes. Ele ensina que todas as 
boas ações têm igual virtude e que todos os seres sencientes no 
final alcançam a iluminação absoluta, ou natureza búdica. Essa 
natureza búdica absoluta nada mais é que o Dharmakaya, a 
manifestação da própria verdade, que possui a sabedoria suprema 
e a vida eterna. Dharmakaya transcende o tempo e o espaço e é 
livre da mudança e do nascimento e morte (YOSHINORI, 1999, p. 
143-144). 

 
Embora seja possível perceber a ancestralidade chinesa deste pensamento, 

há uma originalidade típica do Japão onde a divulgação de Ekayana como uma 

maneira de ação social e o isolamento do eremita foram colocados em 

contraposição, de forma que “pensar que a meditação num lugar recluso é o único 

modo de se alcançar a iluminação verdadeira é uma concepção falsa” (HANAYAMA, 

HANAYAMA, 1999, p. 145). 

Algumas idiossincrasias do Budismo japonês podem ser apontadas: Ekayana 

pressupõe que todos os seres sencientes possuem natureza búdica e isto 

influenciou o desenvolvimento das escolas futuras, uma vez que apenas cresceram 

aquelas que adotaram este conceito (HANAYAMA, HANAYAMA, 1999). 
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Enquanto a tradição Mahayana opunha-se à Theravada dando ênfase na 

interpretação dos ensinamentos e no desenvolvimento do Abhidharma em 

detrimento das práticas monásticas e aos preceitos formais, o Budismo japonês 

desenvolveu-se no sentido de que suas escolas rejeitaram a rigorosa disciplina e 

os estritos códigos do Vinaya, fazendo com que o Budismo japonês viesse a sofrer 

críticas como “um tipo degenerado de budismo”. O distanciamento entre sacerdotes 

e leigos, assim como possíveis diferenças entre gênero, não prosperaram ao longo 

da história, fazendo com que houvesse uma aproximação baseada no caminho do 

Bodhisatva (HANAYAMA, HANAYAMA, 1999). 

A dedicação imensa exigida do praticante do Budismo Theravada no 

caminho da iluminação é substituído pela visão de que “a libertação com relação ao 

ciclo de nascimentos e mortes pode ser alcançada no período de uma única vida e 

que não é necessário esperar por ciclos sem-fim de nascimentos e mortes, nem 

praticas austeridades rigorosas” (HANAYAMA, HANAYAMA, 1999, p. 146).  

O desenvolvimento do Budismo japonês, até o período Muromachi (1338 a 

1573 E.C.) fica intimamente ligado ao bem-estar da nação, cujas práticas e cultos 

tinham por base a prosperidade e a paz (HANAYAMA, HANAYAMA, 1999). 

 

2.4 Japão durante o período Nara 

 

Durante o Período Nara (710 a 794 E.C.) o Japão ainda vivia um momento 

pré-escrita, cujo sistema havia sido introduzido três séculos antes com forte 

influência chinesa. Foi neste período que foram escritos os textos Kojiki, em japonês 

e Nihonshoki, em chinês, ambos contando a história do Japão. Muito da ordem 

social e sociopolítica estava baseada no confucianismo, sem que este fosse 

identificado como uma tradição religiosa detentora de uma prática espiritual 

(KASULIS, 2007). 

Havia também uma tentativa de diminuir o poder dos clãs através de reformas 

agrárias, controle das finanças e subordinação militar a corte. Neste contexto, Nara 

é declarada capital com um plano para se erigir vários templos budistas em 

importantes áreas do país, o que denota a notável posição que o Budismo havia 

conseguido ascender. Nara permaneceu sendo a capital do país até o século VIII, 

quando então Quioto a sucedeu (KASULIS, 2007). 
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É nesta época que o Budismo passou a integrar a cultura japonesa, com 

especial ênfase no desenvolvimento das artes. No ano de 741 E.C. o imperador 

Shomu proclama, de forma inédita, que as várias províncias do país deveriam 

construir um templo budista que estaria submetido a uma hierarquia nacional e, “ao 

estabelecer um templo budista oficial em cada canto do império e fazer de si o 

principal budista no Japão, Shomu estava reforçando sua posição política. A 

institucionalização do Budismo acompanhava passo a passo a institucionalização 

do Estado japonês” (KASULIS, 2007, p. 150). 

 

2.5 Desenvolvimento das primeiras escolas budistas 

 

A rápida aceitação do Budismo na cultura, política, artes, música e arquitetura 

também influenciou a filosofia e isto permaneceu por longos séculos até o período 

Tokugawa (1615 a 1867 E.C.). Foi exatamente durante o período Nara que se 

estabeleceram os fundamentos que futuramente influenciariam o pensamento 

japonês e o Budismo foi, portanto, dividido em seis escolas: Ritsu, Kusha, Jojitsu, 

Sanron, Hosso e Kegon. “Cada uma tinha um conjunto complexo de doutrinas e 

teorias, importadas indiscriminadamente da China e destinadas a ter pouca 

influência permanente sobre a espiritualidade japonesa” (KASULIS, 2007, p. 151). 

Desde a sua chegada ao Japão, o Budismo esteve ligado as cidades e ao 

desenvolvimento urbano, enquanto nas montanhas a religião estava mais ligada a 

práticas ascéticas e esotéricas, onde o xamanismo xintoísta ainda preservava o 

culto aos Kami (deuses da floresta) (KASULIS, 2007). 

 Surge nas montanhas de Yoshino, em Nara, o templo Hisosan-ji, que se 

tornou destino de retiro para vários dos líderes das seis escolas, como Doji (674 a 

744 E.C.) da escola Sanron, Gomyo (749 a 834 E.C.) da escola Hosso, Kukai (774 

a 835 E.C.) da escola Shingon (fundada no subsequente período Heian), Saicho 

(767 a 822 E.C.) da escola Tendai (fundada no subsequente período Heian) e Tao-

hsuan (699 a 757 E.C.) das escolas Ritsu e Kegon (KASULIS, 2007). 

Ainda neste período: “boa parte das realizações culturais do Japão [...] era 

reconhecidamente imitativa, mais que autóctone [... e] a cidade adotava as doutrinas 

budistas sem uma prática claramente definida, enquanto as montanhas adotavam 

práticas sem uma doutrina claramente definida” (KASULIS, 2007, p. 159). 
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Quadro 1. Os diferentes períodos da história japonesa.  

 

Períodos da história do Japão 

Período Asuka (538 a 710 E.C.) 

Período Nara (710 a 794 E.C.) 

Período Heian (794 a 1185 E.C.) 

Período Kamakura (1185 a 1333 E.C.) 

Período dos Governos Daikakuji e Jumyoin 

Período Nanbokucho 

Período Muromachi (1392 a 1573 E.C.) 

Período Azuchi-Momoyama (1573 a 1603 E.C.) 

Período Edo (1603 a 1867 E.C.) 

Período Meiji ou Japão Moderno (1868 até os dias atuais) 
Fonte: o autor.  

 

2.6 A transformação japonesa do Budismo  

 

Quando o Budismo chegou ao Japão, este já contabilizava algo em torno de 

mil anos de desenvolvimento, tendo passado por vários países e culturas e sofrido 

muitas transformações. Segundo Tyler (2007), a doutrina precisou se adaptar a 

várias e distintas demandas das culturas pelas quais passou, precisando fornecer 

explicações para proposições filosóficas as quais o próprio Buda Histórico havia 

sido omisso. Precisou também desenvolver uma fé que pudesse popularizar seus 

conhecimentos e ofertar proteção contra as vicissitudes da vida, de forma que a 

“niponização não é realmente sinônimo de degradação” da religião recebida do 

continente (TYLER, 2007, p. 161). O período Heian viu o nascimento de um 

Budismo japonês propriamente dito, através dos Monges Kukai, fundador da escola 

Shingon e Saicho, fundador da escola Tendai. 

Cabe ressaltar que tanto Saicho quanto Kukai eram assíduos frequentadores 

de retiros nas montanhas, fizeram viagem à China com o objetivo de aprimorar seus 

conhecimentos doutrinários, unificando, após seu retorno, a doutrina e as práticas 

de suas escolas, desenvolvendo sistemas e ensinamentos próprios, de forma que 

“todo o Budismo japonês posterior, em geral, se desenvolveu a partir de uma síntese 

dos elementos da espiritualidade de Nara” (KASULIS, 2007, p. 160). 

 Foi apenas no período Kamakura (1185 a 1333 E.C.) que houve a formação 

das principais escolas budistas, até hoje presentes no Japão: Terra Pura (Jodo Shu 

em japonês) com o monge Honen (1133 a 1212 E.C.), Verdadeira Terra Pura (Jodo 

Shin Shu em japonês) com o monge Shinran (1173 a 1262 E.C.), Nichiren Shu com 



48 

 

o monge Nichiren (1222 a 1282 E.C.) e o Zen, cujas origens encontram-se na China 

(KASULIS, 2007). 

No período inicial da chegada do Budismo ao Japão, “os monges que 

atuavam em meio ao povo não apenas difundiam a religião. Eles construíam 

estradas, pontes e reservatórios e traziam para as províncias o conhecimento de 

campos como a arquitetura e a medicina” (TYLER, 2007, p. 162), enquanto nos 

períodos subsequentes, em especial durante o período Heian, mas com muito mais 

ênfase durante o período Kamakura, o Budismo japonês passou a ser autóctone e 

os monges escreveram um corpo de conhecimento próprio passando a ter escolas 

de budismo com fundadores japoneses (KASULIS, 2007). 

 

2.7 Saicho e a Escola Tendai 

 

Saicho (767 a 822 E.C.) é personagem central dentro do desenvolvimento do 

Budismo japonês, tendo confrontado o poder político das escolas do período Nara 

e aberto o caminho que propiciou o surgimento de importantes escolas do período 

Kamakura. Neste sentido, Saicho pode ser considerado um dos fundadores do 

Budismo do período Heian. O Budismo das escolas de Nara havia se consolidado 

como uma religião urbana, contudo Saicho escolheu afastar-se dos problemas 

causados pelas confusões e corrupções da vida na cidade e fez do Monte Hiei seu 

local de prática budista. Ali, opondo-se as escolas de Nara, que baseavam sua 

doutrina nos comentários escritos por Nagarjuna e Vasubandhu (entre outros 

patriarcas indianos), Saicho passou a fazer uso dos próprios sutras, com ênfase no 

Sutra de Lotus, desta forma dando início ao desenvolvimento de um Budismo 

japonês próprio (TAKESHI, 2007). 

Saicho nasceu em uma vila próxima ao Monte Hiei em 767 E.C., em uma 

família de imigrantes chineses. Recebeu sua ordenação inicial no ano de 785 E.C. 

e, dois anos depois, lhe foi concedida a ordenação plena como monge budista. 

Isolou-se no Monte Hiei com o objetivo de dedicar-se as práticas ascéticas e a 

contemplação, longe da cidade que havia produzido sacerdotes corruptos e 

interesseiros devido a sua proximidade com o poder político. Em 797, o imperador 

Kanmu, que reinou entre os anos de 781 a 806 E.C., concedeu a Saicho o título de 

Naigubuso (sacerdote da corte), o que traz notoriedade e, também, alguns 

desafetos. No ano de 804 E.C., o jovem monge partiu para uma viagem para a 
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China, durante a dinastia T’ang e ali permaneceu no Monte T’ient’ai, tendo sido 

iniciado naquela escola por Hsing-man, discípulo de Chan-jan (711 a 782 E.C.) 

patriarca da escola T’ien-t’ai, retornando ao Japão no ano seguinte (TAKESHI, 

2007). 

 A notoriedade alcançada antes de sua ida a China perdeu sustentação com 

o falecimento do imperador em 806 E.C., o que permitiu que as escolas de Nara 

pudessem atacar Saicho em seu anseio por um Budismo que ele considerava mais 

elevado em sua doutrina e moralmente mais ortodoxo. As aspirações doutrinárias 

de Saicho não encontraram respaldo na corte, pois esta buscava o pragmatismo de 

uma religião que fosse capaz de trazer “prosperidade e segurança para suas 

famílias e a derrota para seus inimigos” (TAKESHI, 2007, p. 173). 

Ocorreu nesta época o rompimento de relações entre Kukai e Saicho em uma 

disputa pelo poder religioso, uma vez que a escola Tendai não havia recebido um 

Kaidan, ou seja, uma autorização para ensinar a doutrina e promover a ordenação 

de seus discípulos, o que fez com que, mesmo “após anos de estudo e disciplina 

ascética sob orientação direta de Saicho, muitos de seus discípulos eram obrigados 

a deixa-lo e a submeter-se a sacerdotes de Nara, para poder adquirir suas 

qualificações formais” (TAKESHI, 2007, p. 174).  

Saicho escreveu três tratados compilando os regulamentos que deveriam ser 

seguidos pela escola Tendai e seus discípulos, através dos quais ele estabelecia 

que as escolas de Nara seguiam a tradição Hinayana, portanto não teriam como 

interferir na ordenação dos seus discípulos, seguidores da tradição Mahayana. 

Após longos e exaustivos embates, a autorização para o Kaidan da escola Tendai 

foi concedida logo após a morte de Saicho, fazendo com que houvesse uma 

equiparação com as escolas de Nara. A doutrina da escola Tendai manteve um 

alinhamento com os comentários do príncipe Shotoku, que distinguiam o Sutra de 

Lotus e de Srimaladevi dos outros ensinamentos do Buda Histórico e que 

fundamentavam a teoria do veículo único – Ekayana. De certa forma, a “tradição 

Mahayana via os ensinamentos desses discípulos [sravakas e pratyekabuddhas] 

como excessivamente negativos. Esses discípulos haviam visto o mundo humano 

como sofrimento, e o desejo, como a raiz do sofrimento e tinham buscado extinguir 

esse desejo por meio de uma vida de reclusão dedicada aos preceitos, à meditação 

e ao cultivo da sabedoria”. Os esforços de Saicho não apenas estabeleceram as 

bases de independência doutrinária da escola Tendai, mas também fizeram do 
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monte Hiei um local de estudos para outros ensinamentos, como o tantrismo, o 

Vinaya e o Zen, de forma que “muitas das doutrinas que se desenvolveriam 

posteriormente teriam sua origem em monte Hiei e no âmbito da escola Tendai” 

(TAKESHI, 2007, p. 177). Assim formaram-se as bases para o surgimento da escola 

Terra Pura, muitos anos mais tarde desenvolvida por Genshin, Honen e Shinran. 

 

2.8 Patriarcas da Terra Pura Japonesa 

 

Embora seja possível encontrar nos escritos deixados pelo príncipe Shotoku 

indicações ao Grande Sutra de Sukhavativyuha, é apenas a partir do período Heian 

que a escola da Terra Pura se estabeleceu enquanto um corpo próprio de doutrina 

e ensinamentos dentro do centro de estudos da escola Tendai, no monte Hiei 

(BUSWELL, 2004). 

Uma das primeiras práticas ligada à Terra Pura foi estabelecida por Ennin 

(794 a 864 E.C.), quando do seu regresso da China, e consistiu na invocação no 

nome do Buda Amida juntamente com músicos e seus instrumentos de época. 

Ryogen (912 a 985 E.C.), sacerdote primaz da escola Tendai escreveu um texto 

sobre o Budismo da Terra Pura, contudo, recaiu sobre seu discípulo Genshin (Eshin 

Sozu, 942 a 1012 E.C.) a honra de ser lembrado como o primeiro patriarca dessa 

escola no Japão. Genshin “ajudou a popularizar o ritual do nenbutsu no leito de 

morte, no qual o crente moribundo tem uma visão do Buda Amida (AMITABHA) e 

seu séquito vindo para levar a pessoa ao paraíso da Terra Pura” (BUSWELL, 2004, 

p. 307). 

Seu escrito mais célebre foi composto no ano 985 E.C. e se chama Ojoyoshu 

(Coleção de Fundamentos sobre o Nascimento na Terra Pura), o que abriu caminho 

para estabelecer o ensinamento e a doutrina do budismo da Terra Pura no Japão, 

vindo a influenciar mestres posteriores como Honen (1133 a 1212 E.C.) e Shinran 

(1173 a 1262 E.C.) (BUSWELL, 2004). 

Os esforços de Saicho, durante o período Nara geraram frutos no período 

Heian, quando a escola Tendai, no monte Hiei, passou a receber apoio da corte e 

a prática da invocação do nome de Amida começou a ganhar aceitação junto a 

aristocracia. A doutrina da Terra Pura também crescia e se expandia junto à 

população, tendo por expoente o monge Kuya (903 a 972 E.C.), que vivia uma vida 

de peregrino (shami, em japonês), tendo passado pelas zonas rurais até chegar à 
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cidade de Quioto, em 938 E.C., quando começou a professar a salvação através da 

recitação do nenbutsu (BUSWELL, 2004). 

Kuya não havia sido formalmente ordenado e era considerado um hijiri. 

Contudo, sua forma de incorporar danças populares à invocação de Amida acabou 

por se tornar um forte meio de disseminação da doutrina da Terra Pura entre o povo, 

de forma que, no ano 948 E.C., ele é formalmente ordenado monge da escola 

Tendai (BUSWELL, 2004). 

O apoio da corte e a popularização da doutrina formaram as bases para que 

Honen (1133 a 1212 E.C.), já no período Kamakura, fundasse o Budismo da Terra 

Pura. Outro fator que influenciou o surgimento da nova escola foi o conceito indiano 

de mappo, que foi mais bem desenvolvido quando o Budismo chegou à China 

(NORIYOSHI, 2007).  

Este conceito referia-se ao final dos tempos do Dharma após três estágios: 

“o ensinamento genuíno se mantivera por um período de mil anos após a morte do 

Buda, seguidos por outros mil anos nos quais o Budismo recebeu adesão apenas 

exterior, levando ao estágio final em que não havia mais nem prática nem realização 

alguma” (NORIYOSHI, 2007, p. 211).  

Havia a crença de que o estágio final se iniciou no ano de 1055 E.C., o que 

era corroborado pelas penúrias às quais a sociedade do período Heian havia sido 

submetida em função de guerras, fome e terremotos. Por essa “perspectiva 

pessimista da humanidade e da história, a doutrina tanto formentava o desejo de 

uma reforma budista como oferecia uma base teórica para tal reforma” 

(NORIYOSHI, 2007, p. 211). 

 

 

 

 

2.9 A vida de Honen 

 

Honen nasceu em Mimasaka em 1133 E.C. Aos nove anos viu seu pai ser 

mortalmente ferido em uma disputa e ouviu as últimas palavras deste, incitando-o a 

não se permitir ser tomado pelo ódio de querer vingança contra o inimigo e a deixar 

a vida leiga para se tornar monge (NORIYOSHI, 2007). 
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Assim, aos treze anos, Honen chegou ao monte Hiei para estudar os 

ensinamentos e a doutrina da escola Tendai tendo por professor Jihobo Genko. 

Tornou-se discípulo de Koen e foi formalmente ordenado monge em 1148 E.C. À 

época de Honen, o monte Hiei havia se distanciado da proposta original de Saicho 

e “se transformado num local de exibição de fama e riqueza para monges de origem 

nobre e tinha perdido totalmente sua antiga distinção como local de prática religiosa” 

(NORIYOSHI, 2007, p. 212).  

Honen decidiu se afastar desse local, mas não sem antes ler totalmente os 

sessenta volumes do cânone da escola T’ien-t’ai, o que lhe tomou três anos. Mudou-

se para a afastada área de Kurodani, ainda em monte Hiei e ali passou a conviver 

com um grupo de nenbutsu hijiri seguidores de Genshin (NORIYOSHI, 2007). 

Durante uma visita de estudos a cidade de Nara, acredita-se que ele tenha 

tido contato com a doutrina da Terra Pura que ali havia sido professada por monges 

como Yokan (1033 a 111 E.C.), Chinkai (1091 a 1152 E.C.) e Jippan (m. 1144), 

compreendendo a disparidade na prática da escola Tendai e daquela proposta por 

Genshin e os monges de Nara que “inspirados por Shan-tao (613 a 681 E.C.), 

davam ênfase maior ao Outro-Poder e à garantia da salvação contida no Voto 

Original de Amida” (NORIYOSHI, 2007, p. 213).  

Honen começou a manifestar descontentamento com as práticas as quais 

estava submetido tendo escrito “eu, por mim, não posso observar sequer um único 

preceito, não posso aprofundar minha concentração e não posso alcançar a 

sabedoria, suprimindo minhas paixões” (NORIYOSHI, 2007, p. 213).   

Aos 42 anos, Honen leu em Shan-tao a seguinte passagem: “Quer andando 

quer parado, quer sentado, quer deitado, apenas repita o nome de Amida com todo 

seu coração. Nunca interrompa essa prática, mesmo por um momento. Esse é o 

trabalho que infalivelmente resulta em salvação, pois está de acordo com o Voto 

Original do Buda” (NORIYOSHI, 2007, p. 214).  

A partir deste momento, Honen compreendeu que as outras práticas que 

antes eram praticadas por ele deveriam ser abandonadas e passou a se dedicar 

exclusivamente à recitação do nome do Buda Amida, prática esta chamada de senju 

nenbutsu. Após mudar-se para uma área afastada do centro de Quioto chamada 

Otani e ali estabeleceu sua base, passando a professar a doutrina da Terra Pura 

para as pessoas comuns, conquistando cada vez mais adeptos por todas as classes 

sociais da sociedade. Com a sua notoriedade, algumas escolas tradicionais 
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começaram a ficar incomodadas, o que gerou conflitos como o ocorrido em 1186 

com o sacerdote primaz da escola Tendai, monge Kenshin (1131 a 1192 E.C.). Aos 

65 anos de idade, Honen completou seu Tratado sobre a Seleção do Nenbutsu do 

Voto Original (Senchakushu em japonês) (NORIYOSHI, 2007). 

Os anos finais de Honen foram marcados por muitos problemas. No ano de 

1204 a escola Tendai solicitou que a corte imperial proibisse a prática exclusiva do 

nenbutsu, alegando que isto contrariava as práticas tradicionais adotadas pelas 

escolas legalmente estabelecidas. As seguidas críticas à doutrina exclusiva e 

devido a problemas comportamentais causados por alguns de seus discípulos, fez 

com que uma decisão extremada fosse tomada pela corte em 1207, quando a 

prática exclusiva do nenbutsu foi proibida. Alguns discípulos foram condenados à 

morte e outros, juntamente com Honen, condenados ao exílio. Honen foi levado 

para a ilha de Shikoku e, apesar de ter recebido o perdão da corte quatro anos 

depois, faleceu em 1212 (NORIYOSHI, 2007). 

A grande inovação de Honen no desenvolvimento do Budismo em geral e da 

doutrina da Terra Pura, em particular, foi a proposição de se praticar a recitação 

exclusiva do nenbutsu, abandonando todas as outras práticas budistas, uma vez 

que o Budismo “fora predominantemente sincrético tanto na China quanto no Japão, 

harmoniosamente combinando várias formas de treinamento. A tradição Tendai, por 

exemplo, combinava a meditação, o nembutsu e uma ênfase nos preceitos” 

(NORIYOSHI, 2007, p. 215).  

Honen desenvolveu uma forma de Budismo que conflitava com algumas das 

escolas formalmente estabelecidas durante o período Kamakura, com um 

radicalismo que determinava a escolha da prática da recitação do nome do Buda 

Amida em detrimento de qualquer outra prática. Isto não o impediu de ter muitos 

seguidores e alguns de seus discípulos foram: Shokobo Bencho (1161 a 1238 E.C.), 

Zennebo Shoku (1177 a 1247 E.C.), Kakumyobo Chosai (1184 a 1266 E.C.), 

Ryukan (1148 a 1227 E.C.), Jokakubo Kosai (1163 (?) a 1247 (?)) e Shinran (1173 

a 1262 E.C.) seu mais famoso discípulo (NORIYOSHI, 2007). 

 

2.10 A vida de Shinran Shonin 

 

Shinran nasceu em 1173 na família Hino, ligada ao clã Fujiwara. Seu nome 

de nascimento era Matsuwakamaru e no decorrer da sua vida teve outros quatro 
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nomes até que escolhesse o nome Shinran. Ao ser ordenado monge da escola 

Tendai, com nove anos, recebeu o nome búdico de Hannen, e quando se tornou 

discípulo de Honen, recebeu o nome Zenshinshō Shakku (KIKUMURA, 2014). 

No exílio utilizou o nome Fujii Yoshizane. Não se sabe ao certo como o nome 

Shinran foi escolhido, contudo, supõe-se que ele tenha sido formado combinando 

os nomes de dois patriarcas que influenciaram seu pensamento: Tenjin (Tenshin) 

Bosatsu (segundo patriarca da Terra Pura cujo nome na Índia era Vasubandhu) e 

Donran Daishi (terceiro patriarca da Terra Pura cujo nome na China era T’an-luan) 

(KIKUMURA, 2014).  

Os escritos assinados por Shinran no final da sua vida vinham precedidos 

pela palavra gutoku, que em japonês significa “tolo tonsurado”. Portanto, é comum 

encontrar menções a este monge tanto como Shinran Shonin (Shonin significa 

pessoa humilde e pura em japonês) ou Gutoku Shinran (KIKUMURA, 2014).  

Seus primeiros anos como monge no monte Hiei ocorreram sob a tutela do 

sacerdote primaz Jien (1155 a 1225 E.C.) cujo irmão demonstrava apreço pela 

doutrina da Terra Pura de Honen e Shinran logo passou a ser oficiante (doso em 

japonês) de ritos memoriais no Saguão do Nenbutsu Perpétuo (KIKUMURA, 2014). 

Shinran ganhou grande erudição, seguiu os rígidos preceitos disciplinares e 

manteve-se fiel às práticas mistas da escola Tendai. Porém, ao 28 anos de idade, 

experimentou certa frustração quanto ao seu progresso rumo a futura iluminação, 

tendo partido para um retiro meditativo no templo Rokkakudo, em Quioto, onde 

permaneceu por cem dias (KIKUMURA, 2014). 

Em 1201 Shinran foi admitido a sangha de Honen e passou a seguir seus 

ensinamentos na doutrina da Terra Pura como seu discípulo, seguindo, a partir de 

então, a prática exclusiva do nenbutsu (senju nenbutsu, em japonês). Durante seis 

anos Shinran estudou a doutrina da Terra Pura com Honen. Porém, em 1207, após 

denúncias de comportamento inapropriado de alguns de seus membros, ocorreu a 

proibição da prática exclusiva da recitação do nome do Buda Amida, a execução de 

alguns discípulos e o exílio de Honen e de sete de seus discípulos mais próximos, 

incluindo Shinran, que é enviado para Kokubo, na província de Echigo. O exílio foi 

um duro golpe para todos, de forma que Shinran e Honen nunca mais se 

reencontraram (KIKUMURA, 2014). 

Obrigado a viver uma vida secular, Shinran casou-se com Eshin-ni e 

constituiu uma família com seis filhos. O exílio ao qual havia sido submetido foi 
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suspenso após 5 anos e, já na idade de 33 anos, mudou-se para a aldeia de Inada, 

província de Kashima, onde fixou residência entre os anos de 1212 a 1235 E.C. 

(KIKUMURA, 2014). 

Shinran continuou a desenvolver suas atividades de ensino e prática da 

doutrina da Terra Pura, criando uma sangha pujante, formada majoritariamente por 

camponeses e vilarejos, o que não impediu que o número de seguidores pudesse 

ter chegado ao patamar de milhares ao longo do tempo (KIKUMURA, 2014). 

Shinran retornou à cidade de Quioto onde residiu até o final da sua vida. Seus 

principais trabalhos foram desenvolvidos durante este período. Shinran faleceu em 

28 de novembro de 1262, aos noventa anos (KIKUMURA, 2014). 

No ano de 1253 sua esposa e três dos seus filhos deixaram Quioto em 

direção à Echigo por conta de uma herança e Shinran fica aos cuidados de sua filha 

mais jovem, Kakushinni. Após o falecimento de Shirnran, Kakushinni, erigiu um 

templo para guardar as cinzas do pai. Este local acabou por se tornar o templo 

principal da escola Jodo Shinshu, mais tarde fundada pelos seguidores de Shinran 

(KIKUMURA, 2014).   

O legado mais importante de Shinran foi intitulado Ken Jōdo Shinjitsu 

Kyōgyōshō Monrui, também conhecido como Kyogyoshinsho (Florilégio de 

passagens sobre A Doutrina, A Prática, A Realização Verdadeira da Terra Pura), 

baseado em três sutras: Sutra do Buda da Vida Imensurável, também conhecido 

como Grande Sutra de Amida ou, simplesmente Grande Sutra (Daimuryojukyo em 

japonês); Sutra da Meditação em Amida, Sutra da Contemplação do Buda da Vida 

Imensurável ou apenas Sutra da Meditação (Kanmuryojukyo em japonês); e 

Pequeno Sutra de Amida ou apenas Pequeno Sutra (Amidakyo em japonês) 

(KIKUMURA, 2014).  

Também fazem parte do seu legado os seguintes escritos: Shōshin 

Nenbutsugue (Hino ao Nembutsu na Verdadeira Mente Confiante), parte do capítulo 

“Prática”, da obra Kyogyoshinsho, Jodo Wassan (Hinos da Terra Pura), Kosso 

Wassan (Hinos dos Patriarcas) e Shozomatsu Wassan (Hinos das Três Idades do 

Dharma) (KIKUMURA, 2014). 

 

2.11 Os pensamentos de Shinran 
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A forma como Shinran interpretava os ensinamentos budistas tendo por base 

a linha de pensamento de Honen e a exclusiva recitação do nome do Buda Amida, 

ofereceu uma ameaça e uma contraposição às escolas estabelecidas, em especial 

a escola Tendai, de onde partiu um dos ataques que resultou na perseguição à 

sangha de Honen. Shinran se referia aos seus ensinamentos como Jodo Shinshu 

(Ensinamentos Verdadeiros da Terra Pura), exatamente como Shan-tao o utilizara 

ao se referir aos próprios ensinamentos, o que “daria origem mais tarde à uma seita 

independente, que afirmava promover os verdadeiros ensinamentos da Terra Pura 

dentre todos os representantes dessa tradição” (BLOOM, 2007, p. 233).  

Shinran postulou que os seus ensinamentos interpretavam a verdade do 

ensinamento de Honen e fundamentou tal abordagem através de uma linhagem 

com sete patriarcas que remontavam a evolução da doutrina da Terra Pura desde 

a remota Índia até a China e Japão. Isto forneceu um contraponto a outras práticas 

budistas, que provocou um distanciamento entre o povo comum e os monges, e 

porque não dizer da própria aristocracia, pela dificuldade das refinadas e austeras 

práticas ascéticas inaplicáveis ao dia a dia e também por seus elaborados 

ensinamentos (BLOOM, 2007).  

 

De acordo com Shinran, cada mestre [patriarca] tinha visões 
importantes do significado dos Votos Originais do Buda Amida e 
confirmava que o modo de se renascer na Terra Pura e de se 
alcançar a iluminação, por meio do nenbutsu da fé verdadeira, era 
o significado central dos ensinamentos de Sakyamuni (BLOOM, 
2007, p. 233).  
 

Neste sentido, Shinran propôs uma prática capaz de abranger a todas as 

pessoas, independente de eventuais diferenças pessoais, “seu pensamento 

incorpora uma visão universal da compaixão incondicional e sabedoria não-

discriminatória do Buda Amida, transcendendo todas as distinções sociais, sexuais, 

morais e religiosas” (BLOOM, 2007, p. 232).  

Tal prática, por estar fundamentada na doutrina do próprio Buda Histórico, 

deveria ser suficiente para que todos os seres, sem distinção, pudessem encontrar 

um caminho para a iluminação (BLOOM, 2007).  

A base do pensamento de Shinran apresentava uma dicotomia entre a 

realização da iluminação através do próprio poder e aquela alcançada através do 

Outro Poder, neste caso o poder salvífico do Buda Amida através da exclusiva 
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recitação do Nenbutsu. Segundo Shinran, os seres sencientes têm suas atitudes 

fortemente, se não irremediavelmente, influenciadas por paixões mundanas e 

percepções egóicas, de forma que até mesmo as práticas religiosas não poderiam 

estar livres e desimpedidas para que a iluminação fosse alcançada por meios 

próprios, ainda mais se for considerado que o conceito de mappo estava bastante 

presente naquela época (BLOOM, 2007).  

Assim, a doutrina professada por Honen e por Shinran encontrava-se 

primordialmente fundamentada pelo próprio Buda Histórico e tinha por objetivo 

prover uma forma de se realizar a iluminação também para as pessoas más e 

degeneradas que viviam o final dos tempos do Dharma (BLOOM, 2007).  

 

Shinran afirmava que era impossível ao ego purificar-se o 
suficiente para alcançar a iluminação tal como definida pelas 
várias tradições budistas de sua época. Em consequência ele 
rejeitava as instituições de tradição Tendai de monte Hiei, 
onde diversas abordagens da prática pressupunham esse 
esforço (BLOOM, 2007, p. 234).  
 

Decorre desta postulação uma grande contribuição de Shinran para a 

doutrina da Terra Pura uma vez que a fé pode ser compreendida como sendo ao 

mesmo tempo uma tomada de consciência da impossibilidade de se alcançar a 

iluminação por meios próprios e o surgimento de uma experiência religiosa através 

da qual há a manifestação de uma compaixão incondicional do Buda Amida que 

abraça a todos os seres de forma que “quanto mais profunda a consciência do 

próprio eu corrompido, mais absoluta e envolvente é a certeza da compaixão do 

Buda” (BLOOM, 2007, p. 235).  

Assim, a fé se torna um conceito central fundamental no pensamento de 

Shinran, uma vez que sua interpretação do Grande Sutra da Terra Pura é que do 

Outro Poder emana a transferência de méritos para que um ser possa renascer na 

Terra Pura e, neste sentido, a própria fé não é entendida como uma manifestação 

pessoal, e sim como um esforço do próprio poder, mas é uma dádiva do Buda 

Amida. Neste sentido, a fé pensada por Shinran pode ser conceituada como uma 

“confiança” que surge no ser como uma transferência de méritos do Buda Amida 

(BLOOM, 2007).  

Outra contribuição de Shinran concerne à budologia Mahayana, uma vez que 

na sua interpretação o Buda Amida tinha uma posição superior a outros Budas, 
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sendo ele visto como o Buda da Vida Eterna e da Luz Infinita. Então, o Buda Amida 

“simboliza a natureza eterna do Buda que permeia o cosmos e se manifesta na 

aspiração à iluminação ou realização plena, que está presente em todos os seres” 

(BLOOM, 2007, p. 236).  

A soteriologia de Shinran é interpretada como uma manifestação do Buda 

Amida que ocorre na subjetividade do ser, uma vez que este compreenda que não 

será possível alcançar a iluminação por seus próprios meios e esta realidade faz 

com que surja uma confiança do voto salvífico e isto é viável pois todos os seres 

tem em si uma natureza búdica (BLOOM, 2007).  

Shinran também foi responsável por uma nova interpretação do conceito de 

Upaya:  

Meios, dispositivos ou estratagemas. De acordo com os 
ensinamentos do Budismo Mahayana, estes foram criados por 
budas e Bodhisatvas para ajudar os seres vivos. O equivalente em 
chinês, fang-bien, normalmente significa “meios”, mas em contextos 
budistas implica em meios criados por budas de acordo com sua 
habilidade soteriológica, portanto, “meios hábeis”. O equivalente em 
japonês, hoben, tem apenas esse significado (PYE, 1994, p. 279). 

 

Em um contexto budista mais amplo a doutrina da Terra Pura era 

considerada upaya, ou seja, um meio hábil através do qual as pessoas simples 

pudessem romper com o ciclo de nascimentos e mortes e renascer na Terra Pura 

do Buda Amida de forma que outras escolas consideravam a prática do nenbutsu 

como sendo inferior às outras práticas (BLOOM, 2007).  

Shinran propôs que as práticas das outras escolas tradicionais eram upaya, 

uma vez que serviam apenas para mostrar aos seus praticantes sua incapacidade 

de alcançar a iluminação por seus próprios meios, de forma que isto seria o primeiro 

passo para se admitir como verdadeiro o Voto Salvífico de Amida (BLOOM, 2007).  

Assim, Shinran estabeleceu que “o voto, e não a prática gerada por nós 

mesmos, era a causa e a base da libertação. Nesse processo, os caminhos 

orientados pela prática do budismo tradicional também são preliminares e 

constituem um preparativo para o cumprimento do voto de Amida” (BLOOM, 2007, 

p. 238).  

A interpretação de Shinran a respeito da doutrina da Terra Pura foi de tal 

forma genuína em seu tempo que se afastava de quaisquer outras práticas que 

tinham por fundamento o próprio poder, ou seja, seus ensinamentos propunham a 
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devoção ao Outro Poder que, de forma absoluta, seria a única fonte verdadeira de 

salvação e de onde até mesmo a fé (shinjin em japonês) era uma emanação do 

Buda Amida. Portanto, ao recitar o nenbutsu, Shinran afirmava que o “devoto 

imediatamente entra para a companhia do verdadeiramente assegurado (shojoju) e 

alcança o estágio de não-retrogressão (no caminho do Bodhisatva do budismo 

tradicional), assim como alcança imediatamente o nirvana após sua morte” 

(BLOOM, 2007, p. 239).  

 

Shinran transformou a orientação para o futuro do nascimento na 
Terra Pura para uma certeza presente que é dada ao conhecimento 
por meio da experiência da fé” de forma que o caminho do 
Bodhisatva permanece com o mesmo significado pregresso da 
doutrina Mahayana, descrito como a “mente verdadeira do Buda, 
que é a essência da fé, como a mente benevolente que busca o 
bem-estar e a libertação dos outros (BLOOM, 2007, p. 240).   

 

Shinran propôs que a fé verdadeira era a inclinação para se alcançar a 

budeidade com o propósito de igualmente manifestar a mente búdica em todos os 

seres, de forma a que todos pudessem realizar o nascimento na Terra Pura. A isto 

Shinran chamou de mente adamantina ou verdadeira fé. Em decorrência disso, 

considerando-se que os seres viventes nada podem fazer pelo seu esforço próprio 

para alcançarem a iluminação, pode-se concluir que a vida religiosa se resume 

apenas a recitação do nenbutsu, de certa maneira sendo os seres passivos em 

relação à vida secular e religiosa. Para Shinran, a vida religiosa “é uma expressão 

de gratidão pela compaixão do Buda e a garantia de nossa iluminação final por meio 

de nossa fé/confiança nos votos do Buda. A manifestação concreta dessa gratidão 

é a recitação do nome do Buda Amida (nenbutsu) (BLOOM, 2007, p. 241).  

Assim, o sentimento de gratidão que se expressa no nenbutsu é, também, 

uma ética no mundo através da qual o bem-estar e desenvolvimento de todos os 

seres, assim como uma vida social de harmonia e perpetuação dos ensinamentos 

do Dharma são o meio de manifestação do Buda no mundo (BLOOM, 2007).  

A ética de Shinran foi capaz de aproximar os complexos ensinamentos da 

Tradição Mahayana e da doutrina da Terra Pura a uma preocupação com as 

relações humanas no mundo, primando pela tolerância religiosa, pela prática da 

compaixão até mesmo com os mais oponentes mais ferrenhos, pelo 

desenvolvimento social e pelo ensino do Dharma como forma igualitária de 
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iluminação para todas as pessoas. Tal ética não distinguia bons ou maus, gênero, 

riqueza ou pobreza ou quaisquer outras características as quais podem ser 

consideradas “aspectos acidentais da vida” (BLOOM, 2007, p. 242).  

Em Shinran, a prática religiosa coexiste com uma ética no mundo que rompe 

com as tradições da sua época que pregavam: a iluminação de forma gradual 

através do próprio poder, como na escola Hosso; a iluminação para uma elite, 

aristocrática ou monástica, baseada em práticas mistas de próprio poder, de 

esoterismo, adivinhação, mágicas e culto a seres míticos, buscando algum tipo de 

benefício próprio material ou espiritual, como nas escolas Kegon, Shingon, Tendai 

e Zen; a iluminação através do Outro Poder, contudo tendo a recitação do nenbutsu 

como esforço pessoal ou de forma quantitativa, objetivando alcançar méritos, como 

houvera sido preconizado por Honen (BLOOM, 2007).  

Portanto, Shinran enfatizava a gratidão plena pela confiança e fé na 

iluminação através do voto do Buda Amida ao mesmo tempo de propunha uma ética 

capaz de manifestar a compaixão búdica como agente transformador da sociedade 

(BLOOM, 2007).  

Shinran desenvolveu uma interpretação original do budismo 
tradicional e dos ensinamentos da Terra Pura, que transformou o 
significado da vida religiosa e abriu uma nova alternativa para o 
desenvolvimento da percepção religiosa budista no curso da história 
(BLOOM, 2007, p. 233). 
 
 
 
 

2.12 Os anos após a morte de Shinran  
 

As inovações e novas interpretações de Shinran alcançaram milhares de 

seguidores e seus discípulos ampliaram o alcance da doutrina em outras regiões 

distantes sem que houvesse um movimento específico e sem um plano de sucessão 

após o seu falecimento (SAFRA, AGUILAR-CAUZ, 2006).  

Sua filha mais jovem, Kakushinni, ao erigir o mausoléu em memória de seu 

pai, determinou que a linha de sucessão ocorreria através de um descendente direto 

de Shinran. No ano de 1256, houve um fato muito marcante na vida de Shinran, 

quando seu filho primogênito Zenran criou uma cisão na sangha, fazendo uma 

interpretação diferente daquela ensinada por seu pai. O conflito entre pai e filho 
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resultou na renegação de Zenran por Shinran e, portanto, Zenram foi excluído da 

linha de sucessão (SAFRA, AGUILAR-CAUZ, 2006, p 995). 

Kakue, filho de Kakushinni, é o primeiro na linha de sucessão e se tornou 

guardião do templo, seguido por Kakunyo (1270 a 1351 E.C.), que teve importante 

participação na estruturação do movimento e na sua institucionalização. O 

mausoléu de Shinran passou por uma série de disputas após o falecimento de 

Kakushinni em 1283 E.C. Contudo, foi Kakunyo quem dedicou seus esforços para 

transformar o mausoléu em templo em 1321 E.C. (SAFRA, AGUILAR-CAUZ, 2006).  

Shinran teve nada menos que quarenta e oito discípulos e a fragmentação 

da sangha após sua morte fez surgir dez vertentes do Budismo Jodo Shinshu. 

Porém, pelos esforços de Kakunyo, o Honganji se tornou o templo matriz para todos 

os seguidores na cidade de Quioto (SAFRA, AGUILAR-CAUZ, 2006).  

Nos anos seguintes, Kakunyo e seu filho Zonkaku pregaram os 

ensinamentos de Shinran por diversas partes do Japão. O relacionamento dos dois 

foi permeado por distintas interpretações da doutrina e visões conflitantes sobre 

questões políticas da época, o que culminou no rompimento de relações e Zonkaku 

foi retirado da linha de sucessão. Kakunyo é lembrado por ter escrito o Hoonko shiki 

(comentários sobre o Hoonko) em 1294 E.C. e realizado o primeiro rito de Hoonko 

(rito memorial anual para Shinran em 28 de novembro) em 1297 E.C.  (SAFRA, 

AGUILAR-CAUZ, 2006).  

Alguns de seus principais escritos são uma biografia de Shinran intitulada 

Honganji shonin denne (1295 E.C.), uma biografia de Honen (1301 E.C.), Kudensho 

(Sobre a Tradição Transmitida Oralmente, em 1331 E.C.) e Gaijasho (Correção das 

más interpretações, em 1337 E.C.). O nome Honganji foi utilizado pela primeira vez 

em um documento do templo no ano de 1321 E.C., quando Kakunyo era o abade. 

A sucessão segue com Zennyo (1333 a 1389 E.C.), Shakunyo (1350 a 1393 E.C.), 

Gyonyo (1376 a 1440 E.C.), Zonnyo (1396 a 1457 E.C.) (SAFRA, AGUILAR-CAUZ, 

2006).  

 

2.13 Rennyo e o Japão Medieval 

 

Os anos entre Kakunyo e Zonnyo, o sétimo sucessor, viram o Honganji se 

expandir para outras províncias e aumentar seu número de seguidores, contudo, a 
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instituição disputava com os outros ramos do Budismo Shin um espaço no mercado 

religioso da sua época (BLOOM, 2007).   

Rennyo (1415 a 1499 E.C.) foi o oitavo sucessor de Shinran e é lembrado 

como um “Restaurador do Shinshu” (BLOOM, 2007, p. 243). Assumiu a sucessão 

do Honganji no ano de 1457 E.C. e deu continuidade a divulgação dos 

ensinamentos de Shinran, o que ameaçou outras escolas estabelecidas. Em 1465, 

os monges de Enryakuji5, sede da escola Tendai em Monte Hiei, atacaram o 

Honganji e o templo é totalmente destruído (BLOOM, 2007).  

Rennyo deixou Quioto e passou a atuar junto as áreas rurais, o que tornou o 

Honganji ainda mais abrangente. Entre os anos de 1469 e 1486 E.C., houve um 

aumento do número de fiéis que deixaram de seguir a escola Jishu do monge Ippen 

e juntaram-se ao Honganji. Em 1471, Rennyo partiu para Yoshizaki onde dirigiu a 

construção de um templo. Seu objetivo com a partida foi evitar um aprofundamento 

do conflito com Enryakuji. O templo de Yoshizaki se desenvolveu e formou uma 

sangha com um forte espírito comunal. Rennyo dedicou-se a divulgar o pensamento 

de Shinran e a esclarecer más interpretações (BLOOM, 2007).  

Nesse período o Honganji estabeleceu uma hierarquia que tinha o abade e 

seu filhos no comando, seguidos de líderes regionais, líderes locais e os fiéis. Os 

encontros promoviam momentos de estudo do nenbutsu, reuniões e atividades 

culturais como forma de fortalecer os laços sociais (BLOOM, 2007).  

Os membros contribuíam com doações obrigatórias e isto deu o suporte 

financeiro para o crescimento do Honganji. Também nessa época houve o 

surgimento de uma organização de defesa e proteção chamada kumi, que acabou 

por tornar-se o braço militar do Honganji durante a administração do abade Shonyo 

(1516 a 1554 E.C.) (BLOOM, 2007).  

Ao regressar para Quioto, em 1475, Rennyo divulgou os ensinamentos de 

Shinran e, em 1481 E.C., reconstruiu o tempo Honganji em uma área doada por 

Ebina Gorozaemon, gozando de apoio tanto da corte imperial quanto de militares. 

A construção era fortificada e tinha um fosso para sua proteção. No entorno do 

templo começou a surgir um vilarejo com sua própria estrutura social, cultural e 

                                                           
5 A sede da escola japonesa de budismo Tendai (TENDAI-SHU), fundada em 785 E.C. por Saicho. 

Localizada no Monte Hiei, perto de Quioto, conhecida pelos numerosos monges que desciam até 
esta antiga cidade japonesa com ataques armados. Grande parte do complexo do templo foi 
arrasado em 1571 pelo guerreiro Oda Nobunaga (Pye, 1994, p. 80). 
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comercial. Aos setenta e cinco anos de idade, Rennyo afastou-se das atividades 

administrativas e foi sucedido por seu filho Jutsunyo (1458 a 1525 E.C.) (BLOOM, 

2007).  

 

2.14 O Honganji no Japão Medieval 

 

O contexto sócio-político do Japão era de distúrbios sociais próximo ao final 

do Xogunato Muromachi (1338 a 1573 E.C.) que perdurariam até meados de 1560 

E.C. (SHINSHU CENTER OF AMERICA, 2018). 

Durante a curta administração de Shonyo, o décimo abade, que faleceu aos 

trinta e nove anos, houve uma dissenção na sangha de Kaga que resultou em um 

conflito com a retomada à força dos templos e o banimento dos líderes do 

movimento (SHINSHU CENTER OF AMERICA, 2018). 

Os muitos conflitos que irrompiam com frequência foram determinantes para 

que o Honganji se armasse para garantir sua continuidade. Mesmo assim, em 11 

de setembro de 1532, um ataque atribuído aos seguidores da escola nichirenshu 

provocou a destruição do templo Honganji em Yamashina, em Quioto. Atribui-se a 

este fato e ao aprofundamento de um conflito interno a posterior divisão do Honganji 

em Higashi (Leste) e Nishi (Oeste) (SHINSHU CENTER OF AMERICA, 2018). 

Shonyo decidiu mudar a matriz do Honganji para o Osaka Honganji (também 

conhecido como Ishiyama Honganji) que havia sido erigido por Rennyo. Ao longo 

da década de 1540 foi concluída a construção do Hall de Amida e várias outras 

edificações começaram a surgir, incluindo um fosso e paredes fortificadas. É 

importante ressaltar que uma pequena vila começou a se formar ao redor do templo 

(Jinai-machi ou Jinai-cho) e esta gozava de livre tributação e autonomia 

administrativa. Ao longo dos anos, a vila prosperou tanto culturalmente quanto em 

poder financeiro e influência junto a aristocracia, tornando-se também importante 

rota comercial (SHINSHU CENTER OF AMERICA, 2018). 

Shonyo gozou de grande prestigio junto a corte imperial que lhe concedeu o 

título de gon sojo, ou “Arcebispo Associado”. Em 1559, tendo Kennyo (1543 a 1592 

E.C.) como abade, o Honganji ascendeu ao mais alto nível que um templo poderia 

ocupar – monzeki. “O Honganji tornou-se uma organização aristocrática com o 

abade ocupando o topo da hierarquia e exercendo autoridade sobre os fiéis do 

Budismo Shin por todo o país. Agora, o Honganji não era apenas mais um templo 
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budista comum. A família imperial, aristocratas e samurais não poderiam mais fazer 

pouco caso disso” (SHINSHU CENTER OF AMERICA, 2018, p.40).  

 

2.15 Oda Nobunaga e a batalha de Ishiyama 

 

No século XVI, uma série de guerreiros buscou unificar o Japão através do 

uso da força: Oda Nobunaga (1534 a 1582 E.C.), Toyotomi Hideyoshi (1537 a 1598 

E.C.) e Tokugawa Ieyasu (1543 a 1616 E.C.) (MATSUO, 2007).  

Oda Nobunaga encontrou em seu caminho instituições religiosas que 

precisaram se armar para garantir sua sobrevivência, ora apoiando determinados 

senhores feudais, ora necessitando de ajuda externa nos combates, assim como 

atacando outras instituições religiosas que ameaçavam seus interesses. Além 

disso, essas instituições tinham milhares de seguidores e haviam se tornado ricas 

e autônomas ao longo do tempo, influenciando desde a cultura até as rotas 

comerciais assim como, até certo ponto, o próprio desenvolvimento do país 

(MATSUO, 2007). 

Assim, Nobunaga e suas tropas chegaram a Quioto em 1568 e impuseram 

ao Honganji a cobrança de pesados impostos. As tensões se elevaram e em 1570, 

após um encontro em Osaka entre Oda Nobunaga e Kennyo, onde o guerreiro 

exigiu que o Honganji Ishiyama fosse abandonado e entregue às suas forças. As 

imposições foram rejeitadas e iniciou-se uma guerra que duraria dez anos, que ficou 

conhecida com a batalha de Ishiyama (ROBINSON, 1997). 

No ano seguinte, Oda Nobunaga cercou o templo Enryakuji e, em um ataque 

surpresa, derrotou os monges guerreiros, ordenando a morte de todas as pessoas 

que viviam em Monte Hiei, incluindo mulheres e crianças, e destruiu todas as 

instalações. Ao todo estima-se que mais de três mil pessoas tenham sido mortas no 

ataque (ROBINSON, 1997). 

A virulência dos ataques de Oda Nobunaga espalhou-se e o templo Shingon 

em Monte Koya também foi atacado e conquistado. A milícia de Nichiren foi 

derrotada e, “somente em uma província (Echizen), ele matou de trinta a quarenta 

mil seguidores da seita Jodo-shin-shii Ikko” (ROBINSON, 1997, p. 259). 

Em 1576, o Honganji Ishiyama foi cercado e perdeu suas fontes de 

abastecimento. Com suas tropas em número inferior, Kennyo assinou um acordo 

de paz em 1580. Kennyo e seu filho mais velho, Kyonyo (1558 a 1614 E.C.) 
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entraram em desacordo e Kennyo deixou Osaka enquanto seu filho permaneceu no 

templo, oferecendo resistência a Oda Nobunaga. Kennyo renegou Kyonyo e este 

rompimento acabou por dividir definitivamente o Honganji. O templo de Osaka foi 

incendiado em setembro de 1580 (MATSUO; 2007). 

 

2.16 A divisão do Honganji 

 

Kennyo havia partido para Saginomori, na província de Kii onde ele tinha o 

apoio militar de alguns grupos. Em 1582, Oda Nobunaga foi assassinado e isto abriu 

espaço para a ascensão de Toyotomi Hideyoshi que “foi um pouco menos selvagem 

em suas políticas, desarmando ao invés de matar os camponeses rebeldes, embora 

ele também tenha atacado comunidades monásticas insurgentes, como o centro 

Shingon em Negoro, e conduzido ataques à espada em mosteiros por todo o país” 

(ROBINSON, 1997, p. 259).  

Toyotomi Hideyoshi concedeu terras em Tenma, Osaka, no ano de 1585 para 

que o Honganji pudesse reestruturar seu templo matriz. Contudo, a instituição 

deveria ficar submetida às ordens de Hideyoshi. Em 1591, o Honganji é transferido 

para Sichijo Horikawa em Quioto, onde está atualmente localizado o Nishi 

Hongwanji. Kennyo faleceu no ano seguinte e Toyotomi Hideyoshi endossou 

Kyonyo como sucessor (IRONS, 2008).  

Porém, Nyoshunni (1544 a 1598 E.C.), esposa de Kennyo e madrasta de 

Kyonyo, intercedeu em favor do filho mais novo, Junnyo (1577 a 1631 E.C.), 

apresentando um testamento, aparentemente forjado, onde Kennyo indicava 

Junnyo como seu sucessor (IRONS, 2008).  

Diante do impasse, Hideyoshi ordenou que Kyonyo fosse conduzido ao cargo 

de responsável pelo templo Honganji pelo prazo de dez anos, quando então Junnyo 

o sucederia. Entretanto, seguidores de Kyonyo se opuseram à decisão de 

Hideyoshi, que determinou, então, que Junnyo assumisse o cargo imediatamente, 

embora fosse muito jovem à época, contando com apenas onze anos (IRONS, 

2008). 

Kyonnyo acatou a decisão e se retirou do comando, mas permaneceu 

exercendo algumas atividades no templo. Alguns templos regionais e fiéis que 

estiveram ao lado dele durante a batalha de Ishiyama permaneceram ao seu lado, 

o que trouxe renovadas forças ao movimento. Toyotomi Hideyoshi faleceu em 1598 
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sendo sucedido por Tokugawa Ieyasu, que derrotou as tropas de Hideyoshi em 

1600 (IRONS, 2008).  

Em 1602 Tokugawa concedeu a Kyonnyo terras em Shichijo Karasuma, em 

Quioto, para que este pudesse construir seu templo, que passou a ser conhecido 

como Higashi (Leste) Honganji, selando com este ato a divisão do Honganji em 

Nishi e Higashi até os dias atuais. “Ieyasu viu dois grupos Shinshu mais fracos como 

sendo mais fáceis de gerenciar do que um grupo maior”, provavelmente tirando 

vantagem da cisão entre Kyonyo e Junnyo (IRONS, 2008, p. 232). 

 

No Japão, a militarização dos mosteiros e sua participação nas 
estruturas de poder feudais levaram à uma competição entre as 
escolas [budistas]. No século XI, a rivalidade entre os mosteiros 
Tendai e [as escolas de] Nara frequentemente resultavam em 
conflitos armados. Figuras budistas consideradas ameaças à 
estabilidade nacional, incluindo HONEN (1133-1212) e NICHIREN 
(1222-1282), foram suprimidas ou enviadas para o exílio. Em uma 
reação posterior à sua militarização e envolvimento político, o 
budismo foi reprimido nos séculos XVI a XVII, particularmente sob 
o senhor da guerra Oda Nobunaga (1534-1582), que destruiu 
milhares de templos e massacrou seus habitantes (BUSWELL, 
2004, p.643).  

 

Como resultado das investidas de Oda Nobunaga contra o Budismo 

estabelecido no Japão medieval, o sistema de ordenação oficial de monges foi 

rompido e uma laicidade é estabelecida à força, retirando-se o poder das instituições 

religiosas e passando-o para o controle do estado secular (IRONS, 2008). 

 

 

2.17 O Xogunato de Tokugawa 

 

Tokugawa Ieyasu (1542-1616) promoveu um aprofundamento da estrutura 

de administração do estado com uma rígida secularização e laicidade. Neste 

sentido, duas doutrinas surgiram como contraposição ao Budismo: o confucianismo 

chinês influenciando a ética, a moral e uma revitalização do Xintoísmo como 

redescoberta de um nacionalismo tipicamente japonês. O Budismo perdeu muito da 

sua influência política, contudo ainda representava uma “força social vigorosa, em 

especial em meio ao povo comum” (MINAMOTO, 2007, p. 339). 
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Após a divisão do Honganji houve a necessidade de se promover um 

alinhamento entre a fé intransigente no Outro Poder e a obediência ao estado 

secular e laico do período Tokugawa. O próprio Shinran já havia proposto uma ética 

que “dava mais atenção à vida religiosa neste mundo, insistindo com seus 

seguidores em que respeitassem as outras fés; em que fossem benevolentes com 

os adversários; em que dissessem o nembutsu pelo bem-estar da sociedade e em 

que não obstruíssem a difusão do darma pela ação anti-social” (BLOOM, 2007, p. 

241).  

Contudo, é em Rennyo que a coexistência da atividade religiosa com a ética 

e os valores morais se tornam claros: 

 

Defenda as leis do estado e profundamente tenha em mente as leis 
budistas, disse o Shonin. A moralidade - ou seja, benevolência e 
justiça - também devem ser fielmente observadas, acrescentou 
(INAGAKI, 2008, p. 46). 

 

Neste sentido, o Jodo Shinshu sempre manteve uma postura ética que de 

certa forma rivalizava com outros atores sociais, religiosos ou seculares, devido a 

visão exclusiva e absoluta de devoção no Outro Poder de Shinran (MINAMOTO, 

2007). 

Antes do final do século XVI, os habitantes de distantes vilas recorriam a 

monges e clérigos que ocasionalmente faziam visitas para a realização de ritos 

funerários e cerimônias memoriais. Com o declínio do sistema feudal e surgimento 

das pequenas propriedades rurais, houve uma expansão dos templos budistas nas 

vilas e alguns desses monges errantes começaram a se fixar ali definitivamente 

(WALTER, 2009).   

O Xogunato de Tokugawa exerceu um controle secular sobre todas as 

instituições, em especial sobre as escolas budistas, à medida que exigia uma 

organização interna, que ficava sob o controle de cada instituição, e a submissão 

externa às suas ordens, de maneira que as instituições religiosas também eram 

obrigadas a servir o estado e o sistema dominante (WALTER, 2009).   

Entre os anos de 1632 e 1692 todas as escolas budistas foram obrigadas a 

implantar uma organização hierárquica interna e a se submeter essa e estrutura em 

conformidade com a Regulamentação das Escolas Budistas de 1665. Em 1635 foi 

estabelecido pelo xogunato o Comissariado de Templos e Santuários e todas as 
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religiões passaram a estar sob seu controle6, dando os contornos do que se 

tornariam as hierarquias organizacionais atuais das escolas budistas (WALTER, 

2009).   

Segundo Deal (2007, p. 204-205), “o ressurgimento do novo movimento 

Xintoísta e a influência do neo-confucianismo tornaram o papel do Budismo mais 

intrincado, mas também mais explícito uma vez que as relações deste com os 

governos anteriores se organiza em relação a interesses políticos e estatais”. No 

início do século XVII o xogunato proíbe o ensino do cristianismo e, posteriormente, 

proíbe as comunicações com o exterior, utilizando-se do Budismo como forma de 

endossar sua política.  

Como forma de forçar os japoneses cristãos a deixarem de seguir sua fé, o 

xogunato exigiu que os templos budistas passassem a registrar os cidadãos como 

forma de garantir a sua afiliação religiosa – o que ficou conhecido como sistema 

danka7. Cada família, portanto, registrava todos os seus membros no templo budista 

local e recebiam um certificado afirmando que não eram cristãos e, em sequência, 

os templos passavam adiante tal informação para as autoridades locais (DEAL, 

2007). 

Foi assim que surgiu o Livro de Registro de Afiliação Budista, que com o 

passar do tempo veio a também registar outras obrigações que foram imputadas às 

famílias, como doações obrigatórias aos templos, visitas anuais aos túmulos de 

ancestrais ali sepultados, casamentos, alteração de endereço domiciliar e o 

comparecimento a determinados ritos anuais (DEAL, 2007). 

Do século XV até aproximadamente meados do século XVII houve um 

significativo aumento no número de templos budistas e os vínculos dos clérigos com 

a comunidade local foram sendo aprofundados em especial através da realização 

                                                           
6 Jisha Bugyo (Comissariado de Templos e Santuários). Os comissários de templos e santuários, 

geralmente em número de quatro, supervisionavam os assuntos dos templos e santuários, incluindo 
assuntos que envolviam hierarquias religiosas e as propriedades dessas instituições. Entre outras 
responsabilidades, eles também exerciam funções subsidiárias envolvendo questões legais em 
regiões fora da área de Edo. (DEAL, 2007; p.99). 
7 Refere-se ao sistema "relacionamento duradouro entre um templo budista e uma família doadora 

cujos serviços funerários foram cimentados de geração em geração através de ritos e serviços 
recorrentes relacionados à morte e ao culto aos ancestrais." (Hur, N. Morte e Ordem Social em 
Tokugawa, Japão: Budismo, Anti - Christianity, and the Danka System. Cambridge, MA: Harvard 
University Asia Center, 2007, p.9 APUD Shinshu Center of America. Footsteps Through History, LA, 
California, 2018, p.47). 
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de ritos funerários e cultos memoriais nos templos onde uma família estava 

cadastrada (bodaiji) (DEAL, 2007). 

Tokugawa restringiu a criação de novas seitas e exerceu um controle sobre 

a população utilizando, em parte, o controle que tinha sobre as escolas budistas de 

forma que, poucos templos viessem a ser construídos (WALTER, 2009). 

Após 1665, em decorrência do vínculo estabelecido entre as famílias e os 

templos onde estavam cadastradas pelo sistema danka, houve a necessidade de 

se instituir vários ritos budistas até mesmo com a incorporação sincrética dos ritos 

de mortes de outras escolas e tradições japonesas (WALTER, 2009). 

Tais obrigações impostas às famílias fortaleceram esta unidade social e 

permearam as vidas de gerações de pessoas comuns, sobretudo estimulando a 

prática dos cultos aos ancestrais no Japão medieval, uma marca que é trazida pela 

escola Higashi Honganji até os dias atuais (WALTER, 2009). 

 

2.18 O período Meiji 

 

O final do período Edo viu o aprofundamento da crise entre o Budismo e o 

Xintoísmo que cresceu como uma tentativa de recuperação de uma religião 

autóctone capaz de revigorar um nacionalismo japonês. Neste sentido, o Xintoísmo 

reganhou seu status de religião independente a partir de 1868, com uma separação 

forçosa incitada pelo governo como um dos pontos de modernização do Japão 

(BUSWELLb, 2004). 

O início do período Meiji foi marcado por uma ruptura entre o Xintoísmo e o 

Budismo Japonês que redefiniu cada uma das religiões e culminou com a destruição 

de muitos templos. Os rituais locais foram alterados e trocados por cerimônias 

autorizadas com ênfase no culto ao imperador e novas datas comemorativas foram 

instituídas (BUSWELLb, 2004). 

  

Após alguns poucos anos de proibição o Budismo de reorganiza 
como uma religião envolvida com funerais e com a educação moral 
dos cidadãos do novo estado japonês (BUSWELLb, 2004, p. 767 - 
768). 
  

Embora o sistema danka tenha sido descontinuado no período Meiji, a 

relação entre as famílias e os templos foi mantida como uma forma de controle 
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social e as treze escolas budistas existentes durante o período Tokugawa existem 

até os dias atuais (WALTER, 2009). 

Em suma, enquanto as exigências seculares do período Tokugawa 

inclinaram o budismo à realização de ritos aos antepassados, o período Meiji ligou 

o Budismo ao exercício de ritos funerais, como observamos até os dias atuais 

(WALTER, 2009). 

O período Meiji para o Higashi Honganji apresentou desafios financeiros 

importantes devido ao apoio financeiro prestado ao Xogunato Tokugawa e também 

ao governo do início do período Meiji. A crise financeira aprofundou-se com o 

incêndio que destruiu dois prédios da sua infraestrutura em 1864. Isto levou a 

instituição a cortar custos e a reestruturar sua administração, fato este que 

encontrou oposição entre os próprios funcionários, mas que terminou por ser 

efetivado em 1871 (WALTER, 2009). 

Higashi Honganji envolveu-se na política expansionista militar do Japão nos 

anos posteriores, levando seus templos para Hokkaido como forma de oposição a 

Rússia, para a China continental e para a Coréia. Já em pleno século XX, o Higashi 

Honganji afastou-se da prática e da ética preconizadas por Shinran (WALTER, 

2009). 
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3. HIGASHI HONGANJI: SUA CHEGADA NO BRASIL E A PRÁTICA DE RITOS 

FÚNEBRES 

 

O presente capítulo contextualizará a chegada do Higashi Honganji ao Brasil, 

observando os contextos sócio-políticos anteriores e posteriores à imigração 

japonesa que propiciaram a vinda da missão sul-americana desta ordem budista. A 

construção lógica do trabalho culmina na apreciação da prática de ritos fúnebres e 

as festividades anuais celebradas pela ordem ao longo do seu estabelecimento no 

Brasil, através de uma pesquisa aos livros de registros dos ritos funerários e cultos 

aos antepassados do templo central do Higashi Honganji em São Paulo. 

Ao final do capítulo serão apresentados os dados e resultados da pesquisa 

e serão tecidas considerações interpretativas concernentes ao Higashi Honganji 

como uma igreja étnica e suas perspectivas de permanência no Brasil. 

 

3.1 O Brasil antes da chegada do Higashi Honganji 

 

Os anos anteriores ao início da imigração japonesa viram a abolição da 

escravatura no Brasil, em 1888 e os desafios de inserção desse contingente de mão 

de obra no mercado de trabalho com a chegada cada vez mais de imigrantes 

europeus (LESSER, 2008).  

A província de São Paulo vinha, no transcorrer dos últimos anos do Império, 

concentrando o poder econômico da nação e reivindicaram a Dom Pedro II a 

igualdade de representação política entre as províncias, que foi negada pelo 

imperador, dando início ao fim do Império (PICCININI, 2013). 

A passagem do século XIX para o XX foi marcada por mudanças substanciais 

na sociedade, na política, na economia, enfim em todo o país. Em 15 de novembro 

de 1889 ocorreu a Proclamação da República, resultado de uma aliança entre 

cafeicultores paulistas e militares. Tais setores ansiavam maior participação política, 

visto que os militares vinham, após a Guerra do Paraguai, criticando a posição 

secundária que o Império lhes conferia enquanto instituição, e defendendo o 

“cidadão de farda”, ou seja, o reconhecimento de sua presença na política, algo 

negado pela monarquia (PICCININI, 2013). 

Em termos econômicos, o período da Primeira República se viu marcado por 

um crescente comércio internacional que se abria para a compra de produtos 
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primários e isto demandava um aumento da produção. Este foi um dos fatores que 

impulsionou a necessidade de mão de obra imigrante. Após uma primeira onda de 

imigração europeia, o presidente Prudente de Morais assinou o Tratado de 

Amizade, Comércio e Navegação com o Japão, em Paris, em 5 de novembro de 

18958, o que retificou a lei do Congresso Nacional de 1892, que viabilizava a 

imigração japonesa com fins de desenvolver a agricultura, em especial a cafeeira 

no estado de São Paulo (BUENO, 2008). 

A partir de 1880, o estado de São Paulo foi o principal destino desses 

imigrantes, já que o estado estava na fase de substituição da mão de obra escrava 

nas plantações de café, que se encontrava em plena expansão (SUZUKI, 1995). 

Tanto fatores internos como externos favoreceram o movimento migratório 

de japoneses para o Brasil. No plano interno, conforme mencionado no parágrafo 

anterior, a necessidade de mão de obra para a colheita do café foi o ponto principal. 

A partir de 1870 a imigração italiana estava em alta, mas no início do século XX, o 

governo italiano passou a desestimulá-la, até que em 1907 proibiu oficialmente a 

imigração de italianos para o Brasil, devido a graves denúncias de exploração e 

insalubridade (SILVA, 2012). 

O Japão, por sua vez, sofria os efeitos da Revolução Meiji (1868), que impôs 

uma série de mudanças na estrutura social e econômica do país. Em poucas 

décadas, o país já fazia frente ao mundo ocidental, tanto do ponto de vista militar 

como econômico, porém, internamente, a população, em sua maioria passava por 

dificuldades, e ainda vivia no campo sofrendo os efeitos da introdução da economia 

capitalista no país (SILVA, 2012). 

 
Como agravante, a constituição familiar, tradicionalmente, oferecia 
uma educação diferenciada para o filho mais velho, herdeiro das 
terras da família. Aos demais irmãos, restavam poucas alternativas 
se não se submetessem a trabalhos menos remunerados em outras 
terras ou migrassem para os centros urbanos. Como forma de aliviar 
as pressões internas e impor um projeto imperialista, o governo 
japonês passou a estimular a emigração, primeiro para os 
arquipélagos ao sul e, posteriormente, para o exterior (SILVA, 2012, 
p. 155).  

 

                                                           
8 O Tratado foi efetivamente levado à sanção presidencial em 27 de novembro de 1896 e também 
previa a criação de uma delegação consular no Japão.  
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A escolha pela imigração japonesa ocorreu em detrimento de outras 

nacionalidades que sofriam um preconceito estereotipado, como por exemplo, os 

chineses e apenas ocorreu após anos de acaloradas discussões envolvendo o 

legislativo e o executivo à época, inclusive com o envio de representações bilaterais 

que tinham o objetivo de negociar as condições da do acordo (SILVA, 2008):  

 

A aceitação dos imigrantes japoneses, a partir de 1908, como 
substitutos dóceis aos militantes europeus logo caiu por terra, com 
a fuga dos imigrantes das fazendas e a eclosão de greves 
reivindicando melhores salários, tal qual ocorrera com os imigrantes 
europeus (SILVA, 2008, p.51). 

 

3.2 Os primeiros anos da imigração japonesa  

 

Em 1908 teve início a imigração japonesa no Brasil, quando cerca de 250.000 

japoneses entraram no país, representando aproximadamente 4% dos imigrantes 

introduzidos no país desde o século XIX. 

 

A imigração japonesa ao Brasil começou em 1908 e ocorreu em 
duas grandes ondas. Cerca de duzentas mil antes de 1940 e outras 
cinquenta mil pessoas entre 1950 e 1970. A geração issei 
(imigrante) foi quase inteiramente rural, mas isso mudou 
drasticamente quando os nisseis (primeira geração) se mudaram 
para áreas urbanas em busca de educação e profissões liberais 
(LESSER, 2008, p.24). 

 

A história da imigração japonesa no Brasil passou por três períodos. No 

primeiro período (de 1908 a 1924), o governo paulista subsidiou as despesas de 

transporte dos imigrantes. No segundo período (de 1924 a 1941), houve uma 

grande mudança mundial e o governo japonês era quem subsidiava as despesas 

de transporte (SUZUKI, 1995). 

 O afluxo aumentou ano após ano e na primeira metade da década de 1930, 

os japoneses representavam 44% do influxo total de imigrantes estrangeiros. Com 

o excesso de imigrantes, no ano de 1934 o Brasil adotou a política restritiva de 

imigração (limitando em 24% o influxo total da entrada de imigrantes de cada 

nacionalidade) (SUZUKI, 1995). 

Depois disso, a imigração japonesa foi diminuindo gradualmente a cada ano 

até cessar completamente em 1941, em decorrência da 2ª Guerra Mundial. No 
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terceiro e último período (a partir de 1952) um pequeno contingente reiniciou o 

processo de imigração japonesa, tendo o seu ápice na década de 1960 e diminuindo 

gradualmente novamente até chegar à década de 1970 (SUZUKI, 1995). 

A política imigratória do Brasil foi fortemente influenciada pelas demandas 

dos fazendeiros do café, que buscavam “ocupar os vazios demográficos mediante 

a criação de núcleos coloniais”, enquanto no Japão a mesma política fazia parte de 

uma “estratégia expansionista japonesa na Ásia [...] e a modernização do Japão a 

partir de moldes ocidentais” (DEZEM, 2008, p.152). 

Uma vez desembarcados no Brasil, os colonos foram destinados as colônias 

de café situadas na região sudeste e sul do Brasil onde viviam e trabalhavam a terra 

(HANDA, 1987).  

Em termos religiosos, quando um membro da colônia japonesa falecia: 

  

[...] o funeral era comandado pelos chefes das famílias japonesas 
e pelos colonos brasileiros da vizinhança. O caixão era posto na 
carroça e levado até o portão do cemitério da cidade, onde 
entrava carregado por todos. Os acompanhantes, todos a pé. Os 
brasileiros não se cansavam de repetir: “Coitado!” Depois que o 
enterro saía, sem coroa de flores, a colônia parecia mergulhar 
num repentino silêncio” (HANDA, 1987, p. 105).  

Aqui podemos perceber que os primeiros imigrantes não dispunham de um 

amparo religioso de acordo com sua cultura e práticas religiosas e que também não 

era presente a figura do clérigo que pudesse confortar a colônia diante de um fato 

tão importante quanto a morte (HANDA, 1987).   

 Ao longo de sua história no Brasil, o Budismo foi sendo pregado e mantido 

através dos esforços dos próprios imigrantes.  

 

No início da fundação da Colônia Hirano, Sukeichi Ito, um 
bondoso imigrante proveniente da Província de Hiroshima, 
prestou-se voluntariamente como orientador budista e celebrou 
cultos na ocorrência das vítimas fatais entre os imigrantes, além 
de dedicar-se como amparo espiritual dos sobreviventes” 
(KIKUCHO, 2014, p. 24). 

 

3.3 Os efeitos da Segunda Guerra Mundial na colônia japonesa 

 

Em 1932 o Japão ocupou oficialmente a Manchúria e também avançou por 

outras regiões da Ásia Oriental. Se no final do século XIX já havia a ideia do perigo 
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amarelo, ela se ampliou com muito mais vigor no início dos anos 1930. O Brasil 

enxergou o militarismo japonês como uma ameaça e se iniciaram no país 

acusações de que os japoneses se enquistaram dentro das colônias, evitando a 

assimilação cultural e racial, dando argumentos para a aprovação do sistema de 

cotas (SAKURAI, 2004).  

Ao mesmo tempo, o Brasil passou a receber refugiados que estavam fugindo 

dos regimes totalitários. Apesar de receber os refugiados, o Estado Novo decretou 

a proibição de jornais e do ensino de línguas estrangeiras, o que afetou diretamente 

o grupo dos imigrantes japoneses. Com a declaração de guerra aos países do Eixo, 

os imigrantes japoneses passaram a ser vistos com ainda mais desconfiança. É o 

corolário de um período que se estendeu de antes de 1908, ano do início da 

imigração até o final da guerra em 1945 (SAKURAI, 2004). 

 

O final da guerra também gera problemas para os japoneses com a 
cisão no interior do grupo entre aqueles que não acreditaram na 
derrota do Japão na guerra e aqueles que aceitaram os fatos. Os 
primeiros empreendem perseguições que acabam em assassinatos 
e listas de pessoas mortas seria alto caso a polícia brasileira não 
interviesse. Esse movimento durou do final de 1946 até o início de 
1948 (SAKURAI, 2004, p. 8).   

 

 

Com a ruptura do processo migratório entre os anos de 1941 e 1952, pouco 

mais de dez anos separaram os imigrantes japoneses do pré e do pós-guerra, mas 

muitas mudanças foram observadas nesse curto intervalo (MORALES, 2011). 

 

Uma das transformações mais significativas no campo educacional 
foi a mudança de concepção do ensino da língua japonesa, antes 
focada na formação de japoneses visando retomo ao país natal, 
com ensino de língua japonesa na perspectiva de língua materna, 
passando a ser um ensino voltado para a transmissão dos costumes 
e valores japoneses, com decisão de permanência no Brasil, 
conhecida como língua de herança (LH). As escolas comunitárias 
de japoneses - os nihongogakko - passaram a seguir uma nova 
ordem instalada no país, impulsionada pela queda do regime de 
Getúlio Vargas em 1946 e a promulgação da nova Constituição, 
após um longo período ditatorial (MORALES, 2011, p. 82). 

 

Antes da guerra, os imigrantes eram em sua maioria, agricultores. Porém, no 

período pós-guerra, a imigração teve como característica a entrada de jovens 
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(Cotia-seinen9, hanayome imin10, imigrantes industriais, entre outros), o que trouxe 

uma nova dinâmica nas comunidades receptoras. Ainda no pós-guerra formaram-

se novos núcleos de imigrantes, em Colônia Funchal (RJ), Colônia Guatapara (SP) 

e Colônia Jacareí (SP), Colônia Pinhal (SP), Colônia Kyoei (MS) (MORALES, 2011). 

As comunidades japonesas do interior dos estados valorizavam 

descendentes monolíngues em Japonês que preservavam valores herdados dos 

pais, com características mais nipônicas do que brasileiras, enquanto que na cidade 

de São Paulo, a integração dos descendentes a cultura brasileira era maior 

(MORALES, 2011). 

  

No pós-guerra, a decisão de permanecer no Brasil decorreu do fato 
de que muitos já gozavam de boa condição financeira alcançada, 
direcionando a atenção para a educação brasileira de seus 
descendentes. Havia assim, uma considerável distância entre a 
educação aos jovens que permaneciam na zona rural e daqueles 
que prosseguiam seus estudos na capital (Morales, 2011, p. 83). 

 

Os primeiros imigrantes japoneses do pós-guerra vieram com autorização 

especial de Vargas em projetos de colonização para o Mato Grosso e Amazônia em 

1952, com o objetivo de colonizar partes desocupadas do território (SAKURAI, 

2004). 

Sabe-se que a imigração em si cristaliza nos seus integrantes uma 
imagem do país de origem que não muda. Ela fica no imaginário do 
imigrante, que por sua vez transmite aos seus descendentes. É 
notória a imagem que pais e avós do primeiro período transmitiram 
para seus descendentes: é, como os estudiosos japoneses rotulam, 
a imagem do Japão da era Meiji (quando o Japão se abre e inicia o 
seu movimento de modernização a partir de 1868). Vários 
pesquisadores japoneses vêm para o Brasil para contactar velhos 
imigrantes para obter deles subsídios para entender como era o 
Japão daquela época, sobretudo do ponto de vista linguístico. A 

                                                           
9 De acordo com Wakisaka et al (1992) houve dois tipos de imigração: a planejada e a livre. Aqui 
destacaremos a planejada: após a entrada em vigor do Tratado de Paz de 1952, a Cooperativa 
Agrícola de Cotia (CAC), em parceria com a Cooperativa Central das Cooperativas Agrícolas do 
Japão (Nokyo) e com autorização do governo brasileiro, trouxe jovens lavradores para serem 
recebidos por associados/cooperados da CAC, na forma de “chamada de parentes”. Assim, vieram 
cerca de 1.500 jovens, denominados “jovens imigrantes de Cotia” (Cotia Seinen), entre os anos de 
1955 a 1958. Embora numericamente reduzido, há os imigrantes industriais, conhecidos como 
Sangyo Kaihatsu Seinentai (Grupo de Jovens para o desenvolvimento industrial), além desses, 
houve duas grandes levas de imigrantes, cuja iniciativa partiu dos japoneses residentes no Brasil, 
conhecidos como Tsuji e Matsubara, que conseguiram trazer, respectivamente, 5.000 e 4.000 
famílias de japoneses, levando-os para colonizar as regiões Amazônica, Centro-oeste e Nordeste 
do país. 
10 Imigrantes japonesas que vieram para o Brasil com o propósito de contrair matrimonio com os 
imigrantes japoneses de pós-guerra. 
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língua japonesa falada pelos japoneses no Brasil é a língua 
cristalizada do início do século vinte (SAKURAI, 2004, p. 19).   

 

Entre o período de 1953 até 1962, ocorreu um novo fluxo migratório do Japão 

para o Brasil, com cerca de 50.000 imigrantes, o que gerou uma realimentação das 

tradições japonesas no Brasil e a chegada de novos movimentos religiosos, que 

tiveram um rápido crescimento no Japão do pós-guerra, após a proibição do 

Xintoísmo de Estado (SHOJI, 2017).   

Essas considerações explicam algumas das tensões entre os grupos de 

imigrantes pré e pós-guerra. Enquanto que os antigos imigrantes acusavam os 

novos de “folgados”, “interesseiros” porque estavam apenas usufruindo daquilo que 

os antigos tinham duramente conquistado, os novos imigrantes se referiam aos 

antigos como atrasados, anacrônicos, “caipiras” e ignorantes, pois o seu nível de 

educação formal é mais alto que dos antigos, mesmo entre os agricultores 

(SAKURAI, 2004). 

Os novos acusam os antigos de não serem mais japoneses 
sobretudo porque não tinham vivido as dificuldades da guerra, da 
ocupação norte-americana e todas as consequências desse 
período: os racionamentos de alimento, combustíveis, o 
desemprego (calcula-se que com a derrota, cerca de 6 milhões de 
japoneses retornam dos territórios ocupados pelo Japão desde o fim 
do século XIX) (SAKURAI, 2004, p. 20 - 21).   

 

 

3.4 Shindo Renmei 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial surgiu o movimento Shindo Renmei (Liga 

do Caminho dos Súditos), dentro da colônia japonesa no Brasil, com o objetivo 

inicial de cultivar os valores patrióticos entre os colonos e celebrar o Império 

Nipônico. Apenas três anos após o seu surgimento (que foi em 1942), ações mais 

extremas e polêmicas foram evidenciadas (MIWA, 2006). 

Após a guerra, as colônias sofriam tensões internas, principalmente entre os 

grupos de imigrantes pré-guerra e os imigrantes pós-guerra. Ocorreu uma divisão 

nas colônias: de um lado, um dos grupos defendia a vitória japonesa (“vitoristas” ou 

“kachigumi” - membros da Shindo Renmei) e um segundo grupo reconhecia o triunfo 

norte-americano (“derrotistas” ou “makegumi”). Os problemas chegaram ao ápice 
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por conta das ameaças e assassinatos praticados contra os “derrotistas” (MIWA, 

2006).  

Kikucho (2014, p. 22) aponta que “os atos de violência levados à cabo pelos 

vitoristas somaram 100 incidentes e 23 assassinatos”. Tais eventos provocaram 

divisão e ressentimento na comunidade japonesa e este foi um dos fatores que 

influenciou a vinda do Higashi Honganji para o Brasil como veremos adiante. 

 

No caso do Budismo, esse período posterior à Segunda Guerra 
significou uma nova fase, com o estabelecimento do vínculo 
institucional com o Japão através da fundação oficial de várias 
missões budistas, que reuniram templos e iniciativas já existentes e 
que estavam dispersas. Em muitos casos as missões tiveram como 
objetivo também a pacificação das comunidades, já que muitas 
delas ainda estavam divididas devido a questão dos makegumi e 
kachigumi11 (SHOJI, 2017, p. 175).  

 

 

3.5 A vinda do Higashi Honganji para o Brasil 

 

Em 1952 foram fundadas as primeiras missões oficiais do Budismo no Brasil, 

através do estabelecimento oficial das escolas da Jôdo Shinshû — Budismo 

Japonês da Terra Pura — representadas pelos ramos Ôtani (mais conhecido pelo 

nome de Nambei Honganji ou Higashi Honganji) e Honpa (também conhecido como 

Honpa Hongwanji ou Nishi Hongwanji), responsável por absorver a maior parte dos 

pequenos templos existentes antes da institucionalização (SHOJI, 2017).   

De acordo com Gonçalves (2016), a missão sul-americana da Ordem Otani, 

mais popularmente conhecida como Higashi Honganji, foi formalmente fundada no 

Brasil em 1952, como o resultado do pleito dos seus seguidores que não 

encontravam apoio espiritual de clérigos da denominação e também porque 

ambicionava-se restabelecer a harmonia na comunicada japonesa após aos atos 

de violência praticados pelo Shindo Renmei. 

A visita do Grão-Mestre Kocho Otani e sua esposa Sra. Satoko teve caráter 

oficial e a comitiva foi recebida pelo presidente Getúlio Vargas aos treze dias do 

mês de agosto de 1952. Houve consenso entre os conselheiros do Grão-Mestre que 

                                                           
11 O resultado da Segunda Guerra Mundial e o destino do Japão estava polarizado por dois grupos 
entre os imigrantes japoneses no Brasil. Por um lado, os Kachigumi —ou “facção vitoriosa” — 
acreditavam que o Japão venceu seus inimigos. Por outro lado, os Makegumi — ou “facção 
derrotada” reconhecia a derrota do Japão pelos poderes aliados (SHOJI, 2017, p. 175). 
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a realização de cultos aos imigrantes falecidos poderia ter um impacto positivo, 

trazendo união a comunidade japonesa (GONÇALVES, 2016). 

Desde a sua chegada, o Higashi Honganji fez uso dos ritos fúnebres como 

um meio de pacificação da colônia japonesa e estes se tornaram sua principal 

prática ao longo dos anos (GONÇALVES, 2016). 

 

3.6 Ritos fúnebres e culto aos ancestrais no Higashi Honganji 

 

O budismo passou a ser associado a ritos de morte a partir do momento em 

que começou a se espalhar por todas as classes da população japonesa no final do 

período Heian (794-1185). Em virtude da sua forma de lidar com a poluição da 

morte, como o tratamento dado ao moribundo e, depois do falecimento, do próprio 

cadáver, tornou-se soshiki bukkyo ou Budismo Funerário (STEFÁNSSON, 1995). 

Por ter sua estrutura religiosa baseada em meios hábeis através dos quais o 

sofrimento gerado pela inevitabilidade e imprevisibilidade da morte pode ser 

superado, o Budismo tem uma dupla abordagem tanto para o “bem-estar do falecido 

como também para os enlutados” uma vez que os ciclos de nascimentos e mortes 

podem ser rompidos, de acordo com a doutrina preconizada por Shinran 

(THOMPSON, 2008, p. 87).  

Os rituais de morte japoneses, assim como também praticado pelo Higashi 

Honganji, quando vistos como um sistema, formam uma espécie de imagem 

invertida para os ritos de passagem japoneses realizados durante a vida dos 

indivíduos e a versão moderna e padronizada destes é oficialmente iniciada com o 

funeral propriamente dito e depois estendido por uma série de ritos domésticos que, 

com o passar do tempo, "transformam" os mortos na categoria indistinta de 

ancestral reverenciado (STEFÁNSSON, 1995). 

O Higashi Honganji pratica ritos fúnebres únicos e distintos de outras escolas 

budistas, que foram desenvolvidos e padronizados dentro do desenvolvimento das 

suas próprias tradições e estruturas como uma demanda da sua comunidade e das 

obrigações assumidas com o estado japonês durante o período Tokugawa 

(STEFÁNSSON, 1995).   

O Budismo Jodo Shinshu praticado pelo Higashi Honganji, de acordo com o 

pensamento de Shinran, que depositava a salvação de forma absoluta e exclusiva 

no Outro Poder, tem em seu rito funerário e culto aos antepassados uma cerimônia 
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que reconhece que o falecido já tenha sido acolhido na Terra Pura de Amida, assim 

como garantido pelo Voto Original do Buda Amida (WALTER, 2009).  

Neste sentido, os ritos fúnebres não têm por objetivo ser um meio através do 

qual o falecido alcance algum tipo de salvação ou receba qualquer tipo de 

transferência de méritos, mas aprofundam a percepção que a impermanência sobre 

todos se manifestará, sem que os seres tenham qualquer ação reparadora senão 

depositar sua fé no Voto de Amida, como se observa na “Carta sobre a Ossada 

Branca”12 que é muito utilizada dos ritos fúnebres do Budismo da Terra Pura 

(BREGMAN, 2010): 

Considerando-se com atenção a aparência da frágil vida dos seres 
humanos, verificamos quão fugaz é esse período, em que todas as 
coisas mundanas são semelhantes a miragens. Nunca se ouviu 
falar de alguém que tenha vivido dez mil anos. A vida flui tão rápida! 
Quem consegue manter-se até a idade de cem anos? Nem eu, nem 
ninguém, podemos garantir o dia de hoje ou o dia de amanhã. Dizem 
que os que hão de morrer e os que já morreram são mais 
numerosos do que os pingos de chuva que já caíram e do que as 
gotas de orvalho que ainda hão de cair. Nosso corpo, que pela 
manhã ostenta faces rosadas, ao entardecer pode estar 
transformado em uma ossada branca. Quando sopra o vento da 
impermanência, os dois olhos se fecham imediatamente e a 
respiração cessa definitivamente. Então as faces rosadas 
irremediavelmente se transformam e o semblante perde sua beleza 
comparável à de um pêssego. Os parentes se reúnem para chorar 
e lamentar, mas nada disso adianta mais coisa alguma. Urge tomar 
as providências necessárias, e o corpo, conduzido ao crematório, 
desfaz-se em fumaça no meio da noite, restando apenas a ossada 
branca. Podemos dizer que é penoso, mas as palavras nem dão 
conta de tanta dor. A fragilidade do ser humano nem sequer 
estabelece distinção entre idosos e jovens. Assim, todos devem ter 
em mente a questão extremamente grave que é a futura libertação 
do ciclo ilusório dos nascimentos e mortes, confiando 
profundamente no Buda Amida e recitando o Nembutsu. Salve! 
Salve! (HONGANJI, 2015, p. 75). 

 

O ponto central deste texto chama a atenção para a imprevisibilidade e 

inevitabilidade da morte, sobre a qual os seres humanos não têm nenhuma 

ascensão através de seus próprios esforços, de forma que a única possiblidade jaz 

em confiar plenamente no Voto Original de Amida (BREGMAN, 2010). 

                                                           
12 Hakkotsu no gobunsho ou Hakkotsu no Ofumi, uma das duzentas cartas escritas por Rennyo que 
compõem parte da seleção de textos doutrinários compilados por Ennyo, sob supervisão de Jitsunyo. 
O título original em japonês foi traduzido como “Carta sobre a ossada branca” e compõe o Livro de 
Ritualística Gongyo-Shu do Higashi Honganji (pg. 75). 
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Muito em linha com as práticas fúnebres, existe no calendário anual do 

Higashi Honganji muitas festividades, contudo, seu caráter mórbido nem sempre foi 

admitido pelos clérigos principalmente no que se refere a possíveis dissonâncias 

entre as práticas fúnebres baseadas em usos e costumes culturais japoneses e o 

pensamento radical de Shinran que se recusava aceitar práticas baseadas no 

próprio poder como sendo capazes de gerar méritos ou auxiliar de alguma maneira 

tanto os vivos quanto os mortos (BREGMAN, 2010). 

Uma das maneiras que o Budismo da Terra Pura lidou com esta 

incongruência resume-se em apontar que os ritos funerários e culto aos ancestrais 

é dedicado aos vivos e não tem por objetivo fornecer qualquer tipo de auxílio aos 

mortos (BREGMAN, 2010). 

Shinran não manifestou desejo do que deveria ocorrer depois do seu 

falecimento, apenas que seus restos fossem lançados no rio Kamo para alimento 

dos peixes. De acordo com seu pensamento, não é a morte que determina o 

nascimento da Terra Pura de Amida, mas o momento em vida em que um ser 

humano compreende que seus esforços próprios são inúteis e, portanto, devota-se 

totalmente ao voto salvífico de Amida, quando então o coração confiante se 

manifesta e serena as dúvidas das manifestações egóicas humanas (WALTER, 

2009). 

Os ritos fúnebres no Higashi Honganji são prestados imediatamente no 

momento do falecimento de um membro da comunidade e são chamados de Sogi, 

em japonês, ou são realizados postumamente através dos cultos aos ancestrais 

(também chamados de ritos de homenagem póstumas) que ocorrem aos 7, 49 e 

100 dias do falecimento e 1, 3, 7, 13, 17, 25, 33 e 50 anos do falecimento e estes 

são chamados de Hoji, em japonês (MISSÃO BUDISTA SUL-AMERICANA 

HIGASHI HONGANJI, 2016).  

Bregman (2010) aponta que o Budismo Shin, por sua fé na salvação através 

do Voto Original do Buda Amida e na existência supramundana na Terra Pura, 

acabou por tornar-se intrinsecamente uma prática funeral e suas origens remontam 

ao Japão medieval que comumente era devastado por desastres naturais, guerras, 

fome e epidemias, de forma que a possibilidade de ruptura com a sequência de 

nascimentos e mortes nesta terra de sofrimento era uma doutrina reconfortante que 

propiciou sua expansão e predomínio na cultura japonesa. 
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Enquanto as festividades anuais são motivo de congraçamento entre aqueles 

membros da comunidade que esporadicamente comparecem aos trabalhos, os ritos 

fúnebres ocorrem com frequência semanal e são uma importante fonte de geração 

de recursos financeiros para o templo, trazendo vida e movimento à administração 

e ao corpo de clérigos (BREGMAN, 2010). 

 

3.6.1 As festividades anuais do Higashi Honganji 

 

O Higashi Honganji tem seis ritos anuais que formam a agenda principal para 

seus seguidores. São eles: Ohigan, Obon, Hanamatsuri, Ho-On-ko, Finados 

(eitaikyo) e Ano Novo (ROSEN, 2008).  

Segundo Rosen (2008), Ohigan é uma celebração que ocorre nos equinócios 

da primavera e outono e o termo significa “a outra margem” (em japonês) referindo-

se a crendice popular de que os espíritos dos mortos alcançaram a iluminação por 

terem atravessado o rio da vida.  

É sobretudo uma metáfora que retrata a transição entre o sofrimento e a 

iluminação e em sua celebração os mortos são lembrados e cultos memoriais aos 

antepassados são celebrados. Há indícios de que a celebração do Ohigan seja uma 

“adaptação Budista de rituais antigos uma vez que ele carrega uma forte 

semelhança com celebrações ancestrais anuais na cultura chinesa, como o Festival 

Qingming”13 (ROSEN, 2008, p. 107). 

O rito de Obon é celebrado anualmente entre os meses de julho e agosto e 

é o período no qual as famílias cuidam das sepulturas e fazem oferendas aos 

ancestrais em seus oratórios caseiros (chamados de butsudan em japonês). Nesta 

tradição popular as famílias acendem velas para que os espíritos dos seus 

ancestrais possam retornar a suas casas e é comum que um clérigo recite sutras 

em serviços religiosos domiciliares. Ao entardecer a comunidade se reúne com a 

apresentação de danças e peças teatrais. À noite fogueiras são acesas e tem por 

objetivo fazer com que os espíritos retornem para o seu mundo (ROSEN, 2008).  

                                                           
13 Qingming também é conhecido como o Dia de Varrer Tumbas e ocorre no décimo quinto dia após 
o equinócio de primavera. 
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No Higashi Honganji este é o momento de relembrar todos os membros da 

comunidade que faleceram no ano anterior e as famílias trazem os ihais14 de seus 

butsudans para que sejam venerados durante a cerimônia (BREGMAN, 2010). 

Segundo Bregman (2010), o Obon no ocidente acabou por se tornar uma 

socialização que não apenas uma celebração de homenagens aos mortos, mas 

uma forma de manifestação e perpetuação da cultura japonesa, em especial com 

as apresentações com tambores taiko, oferecimento de comidas típicas e as danças 

folclóricas Obon Odori.  

É importante ressaltar que embora as celebrações de Ohigan e Obon façam 

parte do calendário anual do Higashi Honganji, nenhuma delas tem significado 

importante para a doutrina de Shinran, uma vez que os mortos já alcançaram a 

Terra Pura de Amida após seu falecimento e não retornariam como espíritos e nem 

teriam qualquer influência sobre o mundo dos vivos. Desta forma, tais celebrações 

são mantidas dentro do calendário do Higashi Honganji como uso e costume da 

cultura japonesa (BREGMAN, 2010). 

A celebração de Hoonko tem grande importância para o Higashi Honganji, 

quando em 28 de novembro se celebra o falecimento do fundador Shinran Shonin. 

O rito foi celebrado pela primeira vez em 1297 E.C. por Kakunyo. Durante três dias 

vários ritos são celebrados, sendo que o mais importante ocorre na noite anterior à 

data de falecimento quando, à luz de velas, a hagiografia de Shinran é lida pelos 

clérigos do templo em uma encenação com forte conteúdo emocional. Nesta data 

também são lembrados todos os membros da comunidade que faleceram no ano 

anterior, o que traz um grande número de fiéis para as celebrações (BERGMAN, 

2009). 

Hanamatsuri, por sua vez, é a única celebração que não é fúnebre em sua 

essência, uma vez que celebra o nascimento do Buda Histórico, Sidarta Gautama. 

Também chamada de Festival das Flores, esta festividade ocorre no dia 8 de abril, 

quando uma imagem do Buda criança é banhada com chá adocicado e os altares 

dos templos são ornamentados com flores (ELLWOOD, ALLES, 2007).  

 

 

 

                                                           
14 Bregman (2010) correlaciona a origem do ihai a um sincretismo com o confucianismo que não 
abordava em sua doutrina a reencarnação. 
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3.6.2 Sogi, o rito fúnebre 

 

O primeiro rito fúnebre é realizado logo após o falecimento de uma pessoa e 

se chama Sogi ou Ososhiki, mais comumente ocorrendo em velórios com a 

presença de um clérigo do Higashi Honganji para oficiar os trabalhos. Há casos em 

que o Sogi é realizado no templo budista com o corpo presente, mas estes são uma 

exceção (ELLWOOD, ALLES, 2007). 

Quando o falecimento da pessoa ocorre em sua residência um clérigo é 

chamado e oficia um rito chamado Makuragyo, que em japonês quer dizer “leitura 

de escritura ao pé do travesseiro” e é composto pela leitura do Sutra de Amida, 

Shoshinge15, Tan Nenbutsu16 e Eko17. O corpo então é levado por um serviço 

especializado, público ou privado, e é preparado para ser velado pelos familiares 

usualmente no dia seguinte, quando então é conduzido ao cemitério para enterro 

ou para cremação de acordo com a expressa vontade da pessoa falecida 

(ELLWOOD, ALLES, 2007).  

Durante o velório é realizado um rito chamado shukangongyo e é parte do 

rito funerário ou Sogi. Durante a execução deste rito o clérigo faz a recitação do 

kiesanboge (versos que louvam as três jóias do Budismo, a saber: o Buda, o 

Dharma e o Sangha) e então ocorre a recitação do Tan Nembutsu e Eko. 

Interessante ressaltar que, durante esta fase, o clérigo se mantém de frente para a 

imagem de Amida, portanto de costas para os familiares e participantes do rito 

(ELLWOOD, ALLES, 2007).  

Ato contínuo ocorre a recitação do Ji-nembutsu (recitação do Nome Sagrado 

acompanhado do toque do sino ritualístico), quando o clérigo faz Oshoko 

(oferecimento de incenso apenas pelo clérigo). Neste momento é realizada a leitura 

do manifesto solene que é um texto redigido pelo próprio clérigo e versa sobre a 

razão da realização do rito e menciona aspectos doutrinários do Budismo da 

Verdadeira Terra Pura (ELLWOOD, ALLES, 2007). 

                                                           
15 Poema de Verdadeira Fé escrito por Shinran e parte da sua obra de vida intitulada Kyogyoshinsho 
(Gongyo-shu, p. 28). 
16 Recitação do Nome Sagrado (Gongyo-shu, p. 4). 
17 Transferência de Méritos: “Que através destes méritos possamos beneficiar igualmente a todos, 
para que seja despertada a Mente Búdica de todos e para que possam ir-nascer na Terra da Paz e 
da Alegria” (Gongyo-shu, p. 49). 
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Um documento chamado Kanjo é colocado dentro do caixão representando 

simbolicamente um salvo conduto para a entrada da pessoa na Terra Pura. Neste 

documento constam o nome búdico da pessoa falecida, data da morte, nome civil e 

sua idade. Ocorre então a raspagem simbólica do cabelo da pessoa falecida 

(ELLWOOD, ALLES, 2007).  

O clérigo dá início a leitura do Shoshinge e todos os presentes são 

convidados a realizar o oferecimento de incenso. O rito encaminha-se para seu final 

com a recitação do Tan Nembutsu e Sanjunembutsu (que se diferencia do primeiro 

por estar em tom mais alto), a leitura de um Wasan (versos de louvor ao Buda 

escritos por Shinran) e termina com a leitura do Eko. Neste momento um membro 

da família faz uma eulogia e, ao final da fala, o clérigo entrega da tabuleta ihai para 

a família, que a colocará no oratório doméstico chamado Butsudan onde será 

venerado e lembrado diariamente através de oferendas e orações (ELLWOOD, 

ALLES, 2007). 

 

3.6.3 Hoji, o culto aos ancestrais 

 

Os cultos aos ancestrais ou ritos de homenagem póstumas são realizados 

no templo com uma frequência semanal e costumam comprometer grande parte da 

agenda dos clérigos e da administração do templo durante os finais de semana. 

Normalmente as famílias procuram os serviços do templo e requisitam uma data 

para a celebração de um rito para um ou mais entes falecidos (ELLWOOD, ALLES, 

2007).  

O templo fornece os ritos tanto em japonês quanto em português, embora 

haja uma maior demanda por clérigos que falem português nos últimos tempos. 

Para as famílias que buscam tais serviços há um modelo já em curso que oferece 

o rito, o ihai e o otoki (congraçamento ou ágape familiar realizado após o hoji) e isto 

é uma fonte de recursos financeiros que em grande parte mantém os custos fixos e 

variáveis do templo (ELLWOOD, ALLES, 2007). 

Uma vez que as questões imediatas ligadas ao falecimento de uma pessoa 

tenham sido resolvidas e o rito fúnebre tenha sido realizado, o rito memorial é 

realizado aos 49 dias e após um ano do falecimento. Famílias que não dispõem de 

recursos financeiros para a realização de ritos fúnebres particulares podem 
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participar de ritos comunitários que são realizados diariamente pela manhã ou ao 

entardecer (ELLWOOD, ALLES, 2007).  

Na data e horário previamente agendados com a administração, familiares e 

amigos da pessoa falecida comparecem ao templo e se encaminham para o local 

designado. Ali, tomam assento nas primeiras fileiras o/a cônjuge, filhos e filhas e 

parentes diretos, sendo que outras pessoas vão tomando os lugares 

remanescentes nas outras fileiras (ELLWOOD, ALLES, 2007).  

Um clérigo oficiante se apresenta e dá as instruções que deverão ser 

seguidas durante o rito e dirige-se para o altar onde inicia o serviço religioso com a 

recitação do Kada18 (também chamato de Gatha). Ao terminar a recitação, prostra-

se o clérigo diante da imagem do Buda Amida e ali recita o Ti-Sarana19 na língua 

pali e, no mesmo local, faz a leitura do manifesto solene, retornando ao altar inferior 

de onde conduzirá o restante do rito (ELLWOOD, ALLES, 2007).  

Ocorre na sequência a leitura do Sutra de Amida, seguido do Shoshinge, da 

recitação do Nenbutsu e do Eko. O clérigo se desloca para fazer a leitura de uma 

carta de Rennyo, normalmente a “carta sobre a ossada branca” e, então, é o 

momento para o sermão que aborda temas relacionados à doutrina e o ensinamento 

de Shinran (ELLWOOD, ALLES, 2007).  

Terminado o serviço religioso é comum que um membro da família faça uma 

eulogia e ofereça o otoki20 para congraçamento de todos. Este também é o 

momento quando os familiares fazem o koden, uma ajuda financeira à família 

enlutada que é oferecida com dinheiro em espécie entregue em envelopes brancos, 

normalmente com o nome do doador para que uma nota de agradecimento possa 

ser enviada pela família posteriormente (ELLWOOD, ALLES, 2007). 

 

 

 

                                                           
18 Kada ou Gatha é uma invocação ao Buda Amida e é recitado em japonês. “Primeiramente rogamos 
ao Venerável Amida que se digne adentrar neste Sagrado Recinto. Que, conforme o amplo voto 
venha no momento adequado e que a multidão, numerosa como as areias do Ganges, liderada pelos 
Bodhisattvas Kannon e Seichi, acompanhe o Buda em seus veículos de flores, integrando a Santa 
Assembéia” (Gongyo-shu, p. 4). 
19 Ti-Sarana é a tomada de refúgio nas três jóias do Budismo. 
20 Otoki ou ágape, é uma reunião de todos os familiares após os ritos fúnebres. Normalmente são 
oferecidos chá e comidas típicas japonesas, com todos os parentes se sentando às mesas para 
desfrutar do momento e interagir, o que enfatiza o caráter social do processo japonês de manejo do 
luto (Bergman, 2009, p. 163). Observar que o termo otoki também é utilizado no texto da autora 
como Shonauka. 
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3.7 Considerações sobre o Budismo Étnico no Brasil 

 

Usarski (2002) apresenta uma tipologia do Budismo no Brasil dividida em: 

Budismo de Imigração, Budismo de conversão da “primeira geração” e Budismo de 

conversão de “segunda geração”.  

O primeiro tipo é aquele já detalhado no início deste capítulo e refere-se ao 

Budismo trazido pelos imigrantes japoneses quando primeiro chegaram ao Brasil 

no início do século XX. O segundo tipo refere-se a uma onda de intelectuais que 

manifestou interesse pela cultura oriental em particular e pela cultura japonesa em 

particular, que de forma superficial e quiçá estereotipada enalteciam qualidades do 

povo, da cultura e da religiosidade, fazendo com que houvesse uma propagação de 

ensinamentos e conversões ao Budismo, não necessariamente ligadas a imigração. 

O terceiro tipo refere-se a um movimento bastante recente de conversão a doutrinas 

budistas em geral por brasileiros não descendentes de imigrantes (USARKI, 2002). 

Shoji (2017) aborda o Budismo de imigração e aponta que os descendentes 

de imigrantes vão, ao longo das sucessivas gerações, perdendo sua consciência 

étnica. Em 1987, Mark Mullins propõe um modelo em três fases para o ciclo de vida 

das igrejas étnicas fundadas por imigrantes o que poderia ser aplicado para 

interpretar o presente trabalho. 

Mullins (1987) observa que as igrejas étnicas encontram sua principal razão 

de ser ao buscar atender as demandas da geração imigrante e, nesta fase inicial, 

predomina a utilização do idioma e de clérigos do país de origem, o que provoca 

uma certa tensão entre o uso do idioma estrangeiro e a cultura dos primeiros 

imigrantes com o idioma e cultura da sociedade que os recebe, causando um 

problema de adaptação uma vez que “igrejas étnicas são organizações com 

objetivos específicos e são fundadas para atender as necessidades de um grupo 

étnico particular e, portanto, são dependentes de uma identificação étnica e 

lealdade para sua continuada existência” (MULLINS, 1987, p.325).  

As pessoas permanecem juntas por terem objetivos comuns, que a 

perpetuação de um dado grupo está condicionada a manutenção das suas razões 

de existir e “ao menos que novas funções institucionais sejam implementadas pelo 

grupo – família, sindicato ou igreja – sua influência psicológica se tornará mínima” 

(NISBET, 1962, p.61).  
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Um segundo estágio proposto por Mullins ocorre com o processo de 

assimilação cultural das gerações posteriores aos primeiros imigrantes o que 

provoca mudanças da organização religiosa incluindo o oferecimento de ritos em 

ambos os idiomas, permanecendo o idioma nativo dos imigrantes e o idioma local, 

assim como uma diminuição na orientação a preservação cultural étnica, a busca 

pela superação de barreiras financeiras e uma maior atuação de clérigos bilíngues 

(MULLINS, 1987). 

A dificuldade de adaptação às necessidades de novos seguidores, a uma 

mudança organizacional e uma renovação no oferecimento de serviços religiosos, 

juntamente com o envelhecimento da primeira geração, implicam em uma perda de 

seguidores e a incapacidade de fazer conversões (MULLINS, 1987). 

Mullins propõe ainda um terceiro estágio no qual um processo de assimilação 

estrutural ocorre com a total integração das gerações seguintes dos imigrantes 

através de casamentos com pessoas de outras etnias e perda da cultura e língua 

originais, o que termina por erradicar as razões que um dia serviram para que a 

igreja étnica fosse criada e tivesse suas razões de existir. Neste sentido, para que 

o fim das igrejas étnicas não seja decretado estas precisam encontrar uma nova 

razão de existir. “O Budismo, devido a sua competência em matérias como a morte 

e a vida após a morte, apresentou-se como um ambiente espiritual privilegiado em 

termos de manutenção da integridade étnica” (USARSKI, 2017). 

Usarski aponta que há indícios de que os templos budistas no Brasil vivem 

uma crise que tem início quando do estabelecimento dessas instituições no Brasil, 

durante a década de 1950 e aponta a queda numérica do Budismo étnico japonês 

dos censos realizados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Segundo o autor, dentre as numerosas razões estão: demografia, questões 

institucionais e o próprio mercado religioso (USARSKI, 2017). 

A demografia tem um papel importante pois as gerações posteriores aos 

primeiros imigrantes não conseguem perpetuar as formas tradicionais de Budismo, 

o que pode ser verificado com a devolução de butsudans aos templos budistas para 

serem incinerados, uma vez que as famílias não mais veem sentido em mantê-los 

em suas residências. Isto decorre do envelhecimento e morte dos primeiros 

imigrantes (USARSKI, 2017). 

Questões institucionais se referem à falta de estratégias de adaptação à 

cultura brasileira, o que não atrai um novo público que não seja nipo-descendente 
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para a substituição dos fiéis que falecem, como apontado por Stark (2003) ao propor 

de novos movimentos religiosos devam ter uma taxa de fertilidade adequada para 

se contrapor à taxa de mortalidade da sua comunidade.  

Assim, a estrutura administrativa interna que condiciona a religião à 

manutenção do legado étnico acaba por criar uma barreira que impede o 

crescimento do número de fiéis, provoca uma diminuição na frequência das rotinas 

e atividades religiosas. As questões relativas a falta de estratégias de adaptação 

necessariamente passam por uma melhora da comunicação uma vez que nem as 

novas gerações de imigrantes e nem o potencial público de não descendentes falam 

japonês. Talvez o presente momento, em que a adaptação se faz necessária à 

sobrevivência da instituição, seja análogo àquele que passou a igreja católica 

quando do Concílio Vaticano II em que as barreiras linguísticas em relação ao uso 

obrigatório do Latim nas missas foi abolido: “Mas, visto que a palavra de Deus deve 

estar sempre acessível a todos, a Igreja procura com solicitude maternal que se 

façam traduções aptas e fiéis nas várias línguas, sobretudo a partir dos textos 

originais dos livros sagrados” (PAPA PAULO VI, 1965). 

 

 

3.7.1 O declínio dos ritos fúnebres e cultos aos antepassados nos templos 

budistas do Higashi Honganji  

 

 

 A discussão do declínio do Budismo no Brasil foi o foco do trabalho de 

Usarski (2008). A década de 1950 foi um período marcante na história dos 

imigrantes japoneses, pois se de um lado a religião japonesa ganhou forças para 

se institucionalizar no país, por outro, os próprios imigrantes demonstravam ter 

abraçado as tradições locais, inclusive tradições religiosas. No final da década de 

1950 uma parte das imigrantes japoneses já se encontrava em áreas urbanas, e 

muitos deles haviam se adaptado a cultura e a religião católica como forma de se 

“encaixar” na sociedade brasileira e ser mais bem aceito. Tal situação é evidenciada 

por Usarski (2008): 

 

Dados de 1958 desenham um quadro completamente diferente. 
Naquele tempo, somente 44,5% dos japoneses que viviam no país 
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ainda se sentiam comprometidos com a sua religião tradicional, uma 
mudança dramática particularmente significativa nas áreas urbanas, 
onde 50,3% já se tinham convertido ao catolicismo, enquanto nas 
áreas rurais o valor correspondente era de 36,5% (USARSKI, 2008, 
p. 139). 

 

 

Figura 2. Preferência religiosa entre os japoneses imigrantes em % - 1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: USARSKI, 2008. 

 

 

Tendo em vista subsidiar uma análise das perspectivas de permanência dos 

cultos e ritos funerários dos templos budistas de Higashi Honganji foi realizada uma 

pesquisa nos livros de registros históricos do templo matriz do Higashi Honganji (a 

Sede Central do Higashi Honganji no Brasil, situada na cidade de São Paulo – SP), 

que mantém em livros grafados manualmente todos os ritos funerários e cultos aos 

antepassados realizados desde sua fundação.  

Durante o acesso aos livros foi observado que os dados referentes aos ritos 

funerais, por ser um serviço religioso de menor demanda, estavam melhor 

organizados e poderiam ser mais facilmente contabilizados, enquanto os dados 

referentes aos cultos aos antepassados, por apresentarem uma demanda muito 

maior, apresentavam mais dificuldade para a contabilização dos dados, o que 
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permitiu um levantamento parcial, o que não se mostrou um problema para que uma 

análise comparativa entre as duas fontes de dados pudesse ser estabelecida. É 

importante ressaltar que não foram realizadas análises estatísticas nos números 

coletados e não foi objetivo do presente trabalho apresentar significância estatística 

em seus resultados, apenas demonstrar de forma organizada os dados obtidos. Por 

se tratar de registros manuais, também devemos levar em considerações alguns 

vieses, como por exemplo, o de esquecimento. 

Os registros referentes aos ritos funerários foram iniciados em 1955, três 

anos após o estabelecimento do Higashi Honganji no Brasil e os dados foram 

contabilizados até o ano de 2019. Já os registros referentes aos cultos aos 

ancestrais, embora também tivessem seus apontamentos iniciados em data 

análoga aos ritos funerais, tiveram seus dados contabilizados a partir de 1997 até o 

ano de 2019. 

 

Tabela 1 – Sogi – Ritos Fúnebres. Número de ritos fúnebres realizados no templo 

matriz do Higashi Honganji no período de 1955 até 2019 e Hoji – Culto aos 

Antepassados. Número de cultos fúnebres realizados no templo matriz do Higashi 

Honganji no período de 1997 até 2019. 

 

Ano Sogi Hoji 

1955 2 0 

1956 1 0 

1957 19 0 

1958 27 0 

1959 26 0 

1960 41 0 

1961 32 0 

1962 40 0 

1963 39 0 

1964 48 0 

1965 62 0 

1966 51 0 

1967 64 0 

1968 81 0 
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1969 80 0 

1970 78 0 

1971 80 0 

1972 82 0 

1973 110 0 

1974 111 0 

1975 101 0 

1976 95 0 

1977 105 0 

1978 98 0 

1979 104 0 

1980 109 0 

1981 115 0 

1982 110 0 

1983 130 0 

1984 118 0 

1985 117 0 

1986 118 0 

1987 151 0 

1988 149 0 

1989 129 0 

1990 148 0 

1991 120 0 

1992 125 0 

1993 167 0 

1994 150 0 

1995 145 0 

1996 120 0 

1997 164 1061 

1998 117 974 

1999 156 1008 

2000 123 961 

2001 138 1001 
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2002 131 966 

2003 144 965 

2004 139 972 

2005 127 860 

2006 109 891 

2007 115 830 

2008 129 721 

2009 113 826 

2010 130 813 

2011 108 745 

2012 118 744 

2013 109 715 

2014 99 707 

2015 105 667 

2016 104 637 

2017 105 595 

2018 85 586 

2019 93 507 

Fonte: adaptado pelo autor a partir dos dados fornecidos pelo templo matriz do Higashi Honganji 

no Brasil, 2019. 

 

Aos analisarmos os ritos funerários é possível observar que os números 

referentes aos dois primeiros anos da fundação do Higashi Honganji no Brasil são 

relativamente baixos. Por conta disso, foram analisados os números a partir de 

1957, quando são registrados 19 ritos funerários.  
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Gráfico 1.  Sogi – Ritos Fúnebres. Número de ritos fúnebres realizados no templo 
matriz do Higashi Honganji no período de 1955 até 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado pelo autor a partir dos dados fornecidos pelo templo matriz do Higashi Honganji 

no Brasil, 2019. 

O gráfico 1 traz a visualização dos dados encontrados na tabela 1 em relação 

aos ritos funerários realizados anualmente pelo Higashi Honganji. O padrão do 

gráfico sugere a existência de 3 fases que podem ser assim divididas: 1. Período 

de ascensão que engloba os períodos de 1957 a 1966, 1967 a 1976 e 1977 a 1986; 

2. Período de estagnação que engloba os períodos de 1987 a 1996 e 1997 a 2006 

e 3. Período de declínio que engloba o período de 2007 a 2016. 

No período de 1957 a 1966 observa-se um crescimento de 168%, alcançando 

51 ritos em 1966, com uma média anual de 38,5 ritos.  

Durante o período de 1967 a 1976 foram registrados 64 ritos em 1967 e 

observado um crescimento de 48% até 1976, quando são registrados 95 ritos 

realizados, com uma média anual de 88,2 ritos.  O período de 1977 a 1986 registrou 

105 ritos em 1977 e apresentou um crescimento de 12% até 1986, quando são 

registrados 118 ritos, com uma média anual de 112,4 ritos.  
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Gráfico 2.  Ritos fúnebres do período de 1957 a 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado pelo autor a partir dos dados fornecidos pelo templo matriz do Higashi Honganji 

no Brasil, 2019. 

O gráfico 2 apresenta a visualização gráfica da primeira fase apontada 

anteriormente e evidencia o número de ritos funerários desde 1957 a 1986, com 

curva de tendência em ascensão. 

No período de 1987 - 1996 se observa o registro de 151 ritos em 1987 e 120 

ritos em 1996, com uma média de 140,4 ritos realizados por ano. Em 1993 é 

registrado a maior ocorrência de ritos realizados, totalizando 167 naquele ano. Ao 

compararmos a média anual de ritos do período mencionado (140,4) com a média 

anual de ritos do período anterior (112,4) observa-se um crescimento médio de 

25%.  

O período de 1997 a 2006 se inicia com 164 ritos realizados em 1997, a 

segunda maior ocorrência da séria estudada e com o registro de 109 ritos realizados 

em 2006, mostrando um declínio no número médio de ritos anuais de 140,4 no 

período anterior para 134,8, o que indica uma redução de 5,6%. Esse declínio pode 
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ser compreendido como um período de manutenção ou estagnação do número 

médio de ritos, com leve tendência de queda.  

 

Gráfico 3.  Ritos fúnebres do período de 1987 a 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado pelo autor a partir dos dados fornecidos pelo templo matriz do Higashi Honganji 

no Brasil, 2019. 

O gráfico 3 apresenta a visualização gráfica da segunda fase apontada 

anteriormente e evidencia o número de ritos funerários de 1987 a 2006, com curva 

de tendência apresentando estagnação com leve tendência de declínio. 

O período de 2007 a 2016 se inicia com a realização de 115 ritos em 2007 e 

termina em 2016 com 104 ritos realizados, apresentando uma média anual de 113 

ritos e um declínio de 16,2% no número médio de ritos comparada aos 134,8.8 do 

período anterior.  Em termos comparativos, o período de 2007 a 2016 apresentou 

um número médio de ritos anuais próximos àqueles encontrados no período de 

1977 a 1986, quando foram registrados 112,4 ritos. Nos últimos anos da análise 

(período de 2017 a 2019) observou-se que 105 ritos foram realizados em 2017, 85 

em 2018 e 93 em 2019, números próximos daqueles encontrados no início do 

período de 1967 a 1976.  
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Gráfico 4.  Ritos fúnebres do período de 2007 a 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado pelo autor a partir dos dados fornecidos pelo templo matriz do Higashi Honganji 

no Brasil, 2019. 

 

 

O gráfico 4 apresenta a visualização gráfica da terceira fase apontada 

anteriormente e evidencia o número de ritos funerários de 2007 a 2019, com curva 

de tendência apresentando declínio. 

Os números referentes aos cultos aos ancestrais foram coletados a partir do 

período de 1997 a 2008, que registrou 1061 cultos realizados em 1997 e este é o 

primeiro valor de referência da série, que termina com a realização de 891 cultos 

realizados em 2006, o que significa uma redução nominal de 16% na década.  
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Gráfico 5. Número médio de ritos fúnebres realizados de acordo com os períodos 
discutidos (1957 a 1966; 1967 a 1976; 1977 a 1986; 1987 a 1996; 1997 a 2006 e 
2007 a 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado pelo autor a partir dos dados fornecidos pelo templo matriz do Higashi Honganji 

no Brasil, 2019. 

 

Neste gráfico pode-se observar a tendência de cada período com os números 

médios anuais de ritos realizados a partir do ano de 1957 até 1966. Após a 

estabilização da ascensão no período de 1987 a 1996, o período seguinte apresenta 

uma estagnação com leve tendência de queda. Já no período de 2007 a 2016 

observa-se uma tendência de queda e seus números equiparam-se àqueles 

encontrados no período de 1977 a 1986.  

É possível supor que a curva venha a apresentar sua sequência de declínio 

equiparando-se os números dos anos de 2017, 2018 e 2019 àqueles encontrados 

no período de 1967 a 1976 e, por fim, no período seguinte aquele que aborda aos 

últimos três anos dos dados coletados, veria seus números equiparados àqueles 

encontrados ao período inicial (1957 a 1966), quando então se fecharia o ciclo que 

trouxe o Higashi Honganji para o Brasil, caso novas estratégias e uma abertura para 

o Budismo de conversão não sejam viabilizados. 

 



99 

 

Gráfico 6. Hoji – Culto aos Antepassados. Número de cultos fúnebres realizados 

no templo matriz do Higashi Honganji no período de 1997 até 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado pelo autor a partir dos dados fornecidos pelo templo matriz do Higashi Honganji 

no Brasil, 2019. 

 

O gráfico 6 traz a representação visualização gráfica dos dados encontrados 

na tabela 1 referente aos cultos aos ancestrais e apresenta disposição linear dos 

números de cultos aos antepassados realizados anualmente pelo Higashi Honganji. 

O padrão do declínio do gráfico engloba o período de 1997 a 2006 e o período de 

2007 a 2016, incluindo os anos de 2017, 2018 e 2019.  

No período de 1997 a 2006, o número médio de cultos ao ano foi de 965,9. 

Há uma maior concentração na realização dos cultos durante os finais de semana21, 

o que apontaria para uma média de 18,6 cultos realizados semanalmente, 

considerando-se 52 semanas por ano.  

O período de 2007 a 2016 registrou 830 cultos realizados em 2007 e 637 

cultos realizados em 2016, apresentando uma redução nominal de 23,3%, com um 

número médio de cultos ao ano de 740,5 e uma média semanal de 14,2.  

                                                           
21 Nota do autor: Os ritos memoriais ou cultos aos ancestrais são normalmente realizados sábados 
ou domingos, quando todos os familiares e amigos do falecido podem participar. 
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Comparativamente ao período anterior, ocorre um declínio de 23,3% no número 

médio de cultos anuais.  

Os anos de 2017, 2018 e 2019 apresentaram os seguintes registros: 595 

cultos realizados em 2017, 586 em 2018 e 507 em 2019, o que representa um 

número médio de 562,6 cultos anuais e média de 10,8 cultos realizados 

semanalmente. Diante dos números encontrados, observou-se um declínio nominal 

de 14,8% e uma redução de 24% em relação à média anual do período anterior. 

 

Gráfico 7. Número médio de cultos aos ancestrais realizados de acordo com os 

períodos discutidos (1997 a 2006; 2007 a 2016 e 2017 a 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado pelo autor a partir dos dados fornecidos pelo templo matriz do Higashi Honganji 

no Brasil, 2019. 

 

Os dados levantados nos registros históricos dos cultos aos ancestrais 

realizados pelo Higashi Honganji nas duas últimas décadas sugerem corroborar 

com os dados encontrados nos ritos funerários por ambos apresentam tendência 

de queda. 

Os ritos fúnebres em geral foram uma das razões que trouxeram o Higashi 

Honganji para o Brasil e ao longo dos anos estes foram utilizados pela comunidade 

de imigrantes e seus descendentes não apenas como apoio espiritual, mas como 
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um pondo de contato com a sua cultura original, através das festividades anuais 

como Obon, por exemplo.  

Considerando que os ritos fúnebres são uma importante fonte de recursos 

financeiros para a existência do templo e sua permanência no Brasil, a menos que 

outras fontes de recursos financeiros e uma abertura para o Budismo de conversão, 

além de outras estratégias possíveis sejam colocadas em prática, o fim desses ritos 

poderia representar o fim da história do Higashi Honganji no Brasil como um todo. 

Há claramente uma distinção que precisa ser apontada na natureza dos dois 

ritos fúnebres aqui analisados uma vez que os ritos funerários estão ligados ao 

sepultamento propriamente dito, mas também estão ligados a forma culturalmente 

aceita de passagem da pessoa falecida para a salvação, enquanto os ritos aos 

ancestrais estão mais propriamente ligados às questões culturais, como já apontado 

anteriormente por Bregman (2010).  

Neste sentido, o declínio do número de ritos funerários pode estar ligado ao 

falecimento dos primeiros imigrantes, enquanto o declínio no número de cultos aos 

ancestrais pode estar ligado à perda do capital cultural dos primeiros imigrantes nas 

gerações seguintes (BREGMAN, 2010). 

No trabalho de Usarski (2004, p. 309) foram utilizados dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para se avaliar o número de budistas 

no Brasil em 1991 e em 2000 (236.408 em 1991 e 214.873 em 2000), demonstrando 

um declínio de 21.532 adeptos. Contudo, para o autor, esses números podem não 

evidenciar a realidade, já que existe uma desproporção “entre budistas nas regiões 

urbanas e nas áreas rurais”. Os próprios dados fornecidos pelo IBGE possuem uma 

ambiguidade na sua interpretação de resultados: 

 

Primeiro, uma auto-identificação como budista pode significar que o 
respondente e budista por nascimento e considera a religião 
transmitida por gerações dentro da sua família digna de se 
preservar, independente da profundidade do impacto dessa 
referência sobre sua própria fé e sua pratica particular. A segunda 
subcategoria implícita nos números de budistas apontados pelo 
IBGE é composta por brasileiros sem ascendência asiática que, em 
um determinado momento de sua vida aderiram ao Budismo 
fazendo uma escolha consciente, suficientemente refletida e 
exclusivista para se autodefinir como seguidor dessa religião e não 
de uma outra (USARSKI, 2004, p. 309). 
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Stark (2003) apresenta uma proposição que pode ser utilizada para se 

compreender a queda no número de ritos fúnebres ao longo dos anos como 

apresentado pela pesquisa, uma vez que novos movimentos religiosos devem 

manter uma continuidade cultural com a fé praticada nos locais onde se estabelece 

e busca converter fiéis. Podemos observar que os ritos fúnebres apenas fazem 

sentido para os imigrantes remanescentes e seus primeiros descendentes, não 

sendo uma prática que tenha continuidade cultural com as práticas fúnebres do 

Brasil. 

 

3.8 Possibilidade de sobrevivência do Budismo Étnico 

 

Segundo Shoji (2017), as escolas tradicionais de Budismo no Japão têm foco 

nos ritos funerários e culto aos antepassados, sendo que aquelas que vieram para 

o Brasil mantiveram tais práticas. Assim, o Budismo étnico está ligado a 

preservação de uma cultura e língua a partir de ritos próprios, enquanto que no 

Budismo de conversão há uma “interpretação mais racionalizada do Budismo e uma 

estreita associação com a meditação” (SHOJI, 2017, p.168). 

Uma vez que o Higashi Honganji não tem a meditação com uma de suas 

práticas, a “celebração de funerais e ritos em memória dos ancestrais para as 

famílias nikkeis está em franco declínio” (GONÇALVES, 2016, p.418).  

Assim, templos estão encerrando suas atividades devido à redução no 

número de fiéis e a perda do capital cultural dos primeiros imigrantes. Os autores 

pesquisados são unanimes em dizer que o ciclo de vida de uma igreja étnica termina 

caso esta não seja capaz de adaptar-se a um contexto multiétnico e a práticas que 

sejam atraentes para aqueles que desejam a conversão (GONÇALVES, 2016). 

 

a comunidade religiosa fundada pelos imigrantes tem de se tornar 
multiétnica ou então corre o risco de desaparecer, por perder seu 
sentido social. De qualquer forma, o grupo religioso com uma única 
base étnica tenderia a acabar (SHOJI, 2017, p. 170).  

 

Um dos pontos fundamentais para a compreensão do declínio que foi 

observado no presente trabalho é que o processo de aculturação das gerações 

posteriores aos imigrantes viabiliza sua participação em organizações da sociedade 

local e as necessidades de manutenção da cultura e religiosidade original da igreja 
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étnica perdem sentido e estas tendem a se tornarem “anêmicas” (Stark, 2003, p. 

263). 

Usarski (2004), relata que o atual cenário de assimilação cultural e estrutural 

do Budismo no Brasil apresenta sinais de que a herança religiosa não é preservada 

nas gerações subsequentes àquelas dos primeiros imigrantes, sendo isto comum 

da todas as tradições budistas presentes no Brasil. Um dos fatores que pode ser 

apontado como sendo central ao problema estudado é: 

 
A tendência negativa do desenvolvimento estatístico do “Budismo 
de imigração” nos últimos anos não apenas resulta da falha de 
transmissão religiosa dentro das famílias de descendência asiática, 
mas também da incapacidade das instituições budistas de atrair um 
novo público fora do próprio ambiente étnico (USARKI, 2004, p. 
313). 
 

Usarski (2016)  aponta quatro barreiras para a expansão do Budismo no 

Brasil: a influência da cultura católica dominante que se impõe como a “principal 

referência no campo religioso”, a expansão do kardecismo como sendo a terceira 

maior denominação, depois do catolicismo e do protestantismo, a ausência de um 

“ambiente religioso oriental consistente, o que faz com que a conversão para o 

budismo tenha pouca conservação do capital cultural do fiel, sendo mais fácil, 

portanto, a conversão para o kardecismo ou mesmo a recuperação de uma 

orientação afro descendente, cuja proximidade com a cultura católica e protestante 

é maior do que em relação a filosofia oriental e, a possibilidade de expansão de 

práticas e conceitos religiosos que estavam circunscritos a um legado étnico e que 

podem ser acessíveis a um público interessado na conversão, como a 

“comercialização de bens e serviços emprestados de religiões orientais, o que 

claramente não se apresenta como uma possibilidade no que concerne a práticas 

de ritos fúnebres tal qual utilizado pelo Higashi Honganji (USARSKI, 2016). 

Neste sentido, o público que manifestaria interesse por tais bens e serviços 

seria aquele buscando uma satisfação individual imediata, como “medicina 

complementar, espiritualidade no ambiente de trabalho e design de interiores”, sem 

mencionar as práticas de meditação já presentes e inseridas no mercado religioso 

atual, sem que isto envolvesse uma relação mais aprofundada e perene com uma 

instituição religiosa e sua comunidade (USARSKI, 2016). 

Desta forma, parece improvável que o Budismo étnico seja capaz de expandir 

além de sua serventia pregressa e atual e consiga atrair um novo público de fiéis 
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não descendentes a ponto de que, nos atuais moldes e na presente estratégia, o 

Higashi Honganji possa ter um papel mais significativo no mercado religioso futuro 

(USARSKI, 2016). 
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4. CONCLUSÃO 

 

Logo após a morte do Buda Histórico ocorreu uma divisão na Sangha em 

decorrência de diferentes interpretações do Dharma ensinado nas suas pregações. 

Os textos históricos relatam que uma pequena assembleia mais ortodoxa se formou, 

com o passar dos anos migrou para o sul da Índia e posteriormente para o sudoeste 

asiático – estes foram chamados pejorativamente de Hinayana, ou tradição 

Theravada. A tradição Mahayana, ou grande assembleia, migrou para o norte da 

Índia e posteriormente para o nordeste asiático, passando pela China, Coréia e 

finalmente chegando ao Japão. Sua ida para a China se deu através de mercadores 

budistas que trilhavam a rota da seda e que formaram pequenas comunidades ao 

longo da rota. A expansão do Budismo na China ocorreu quando a religião foi 

adotada pelos governos locais. 

O desenvolvimento das escolas budistas na China se deu a partir da tradução 

dos sutras para o chinês através de vários monges e tradutores, entre eles, 

Kumarajiva. O intercâmbio de monges migrantes também difundiu as ideias 

mahayanistas e auxiliou na formação da escola da Terra Pura ao redor do século II 

E.C. Os monges Tan Luan, Tao Cho e Shan Tao foram importantes, pois seu legado 

subsidiou o pensamento de Honen e Shinran no Japão. 

O Budismo tomou contornos japoneses devido a introdução do conceito de 

Ekayana, ou veículo único. Através deste conceito, a iluminação poderia ser 

alcançada por todos os seres, pois há em todos uma natureza búdica. Desta forma, 

o caminho do Bodhisatva se torna um meio de aprimoramento social e abre a 

possibilidade de um budismo das massas, opondo-se as práticas mahayanistas 

mistas e as severas austeridades demandadas pela tradição Theravada. 

Shinran fundamentou seu pensamento na doutrina de Honen da recitação 

exclusiva do nenbutsu como forma de salvação através do Voto Original do Buda 

Amida. Neste sentido, Shinran opunha-se a qualquer prática de próprio poder como 

forma de salvação. 

A doutrina de Shinran foi levada adiante através de seus sucessores que 

difundiram seus ensinamentos e fizeram alianças com os governantes que 

ascendiam ao poder para garantir proteção nos tempos de guerra e recursos 

financeiros para a expansão dos seus templos. 



106 

 

Durante o xogunato de Tokugawa as escolas budistas passaram a ser 

usadas pelo governo no controle da população e como forma de prevenção da 

entrada do Cristianismo no Japão. Esta proximidade com o povo simples fez com 

que os templos fossem obrigados a realizar um controle da população e ritos 

fúnebres e cultos aos ancestrais passaram a integrar as agendas do Higashi 

Honganji. 

Dados levantados por pesquisas anteriores indicavam o declínio do Budismo 

Étnico no Brasil. Em paralelo, outros pesquisadores buscaram tecer considerações 

sobre o ciclo de vida de igrejas étnicas e como o legado cultural vai se perdendo a 

cada nova geração.  

No presente trabalho, o levantamento de dados que foi realizado junto aos 

registros históricos do Templo Matriz do Higashi Honganji no Brasil corroborou com 

os achados dessas pesquisas e com os resultados sobre o ciclo de vida de igrejas 

étnicas, de forma que é possível afirmar que as práticas de ritos funerários e cultos 

aos ancestrais apresentam um declínio consistente ao longo das últimas duas 

décadas. 

Se o Higashi Honganji será capaz de se tornar uma igreja multiétnica e propor 

práticas atrativas para o público brasileiro e se suas práticas poderão ser 

reinventadas e adaptadas a um contexto de demanda diferente daquele que o 

trouxe ao Brasil é uma questão que deverá ser acompanhada ao longo dos 

próximos anos, contudo, a continuidade dos ritos fúnebres dentro do contexto 

religioso brasileiro parece estar fadada a alcançar seu fim em um futuro próximo. 
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