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RESUMO 
 

 

Importante categoria de estudo, a Religião, se completa à Geografia através da dimensão 

espacial na medida em que, essa analisa o espaço e a outra, como fenômeno cultural, ocorre 

espacialmente. Sendo o Budismo uma das grandes religiões mundiais, o estudo em questão 

buscou apresentar a história dessa religião, assim como descrever o seu processo de difusão, 

em tempos e espaços de abrangência distintos, em função de seus respectivos agentes. A 

partir da espacialização dessas informações, no software ArcGis 9.3, foi possível tanto 

verificar a Geografia impressionante dessa religião, que rompeu as fronteiras indianas até 

chegar no Ocidente, assim como identificar padrões de espacialidade, em diferentes escalas. 

Em território nacional, através dos dados dos Censos Demográficos de 1991 e 2000, pode-se 

verificar a real situação do Budismo no Brasil. A partir de análises comparativas municípios 

tiveram determinados suas taxas de crescimento em relação ao número de budistas. Em um 

panorama geral o que se observou foi uma enorme disparidade entre os municípios, e uma 

concentração específica na Região Centro-Sul, influenciada, principalmente, por São Paulo, 

primeiro estado a receber os japoneses. Tendo sofrido uma queda, em número absoluto, 

diferentemente, do que é propagandeado, o Budismo no Brasil tem enfrentado uma difícil 

realidade no que tange a sua sobrevivência. 

 

 

Palavras-chave: Geografia. Religião. Budismo. Difusão espacial. Agentes.



ABSTRACT 

 

 

An important category of study, Religion, to complete the Geography by the spatial 

dimension in that, that addresses space and the other as a cultural phenomenon, occurs 

spatially. Buddhism is one of the great world religions, the present study sought to present the 

history of religion, as well as describe the process of diffusion in time and space different 

coverage, depending on their respective agents. From the spatial distribution of such 

information, using the software, ArcGIS 9.3, it was possible to verify the impressive 

geography of religion, which broke the Indians borders and reached out to the Occident, as 

well as, been able to identify spatial patterns at different scales. In the National Territory, 

using data from the Demographic Censuses of 1991 and 2000, we can see the real situation of 

Buddhism in Brazil. From comparative analysis, certain municipalities had rates of growth in 

the number of Buddhists. In an overview, of what we observe is a huge disparity between the 

municipalities, and a special concentration in the Mid-South, mainly influenced by São Paulo, 

the first state to receive the Japanese immigrants. Having suffered a fall in absolute numbers, 

different from what  is shown, Buddhism in Brazil has faced a hard reality, when it comes to 

its survival.  

 

 

Keywords: Geography. Religion. Buddhism. Broadcast space. Agents. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Na contemporânea era globalizada, a humanidade tem convivido com inovações 

tecnológicas jamais presenciadas, principalmente, aquelas promovidas pelas tecnologias da 

informação e da comunicação. Durante seu percurso de evolução, o capitalismo global 

possibilitou que uma série de inovações tecnológicas surgissem ao longo de sua expansão. 

Ferramentas digitais, sistemas, transportes e meios de comunicação transformaram a 

sociedade de maneira jamais presenciada. Vive-se agora a era dos fluxos, das informações 

imediatas, da flexibilidade de barreiras - até então intransponíveis - tudo se passa agora, sem 

passado e sem futuro, “tudo” se passa aqui, sem distâncias, diferenças, nem fronteiras. Neste 

mundo global, as culturas locais transpuseram-se através do espaço, através da tecnologia 

que ofereceu novas possibilidades de comunicação.  

Todavia, em meio a este turbilhão de inovações algo parece ter dado errado, onde o 

progresso promovido pelo homem alterou não somente a sociedade, mas, a natureza na qual 

está inserido. Caminhando na contramão do desenvolvimento técnico e científico, gerou-se 

uma crise ambiental, onde a sociedade passou a conviver com a poluição, o esgotamento de 

recursos naturais e os inúmeros desastres ecológicos que demonstram o total desrespeito 

com o meio ambiente. Concomitantemente, vive-se também uma crise de ordem 

civilizatória, onde assassinatos, roubos, guerras e avanço dos fundamentalismos, passaram a 

fazer parte, diariamente dos noticiários.  

Todo esse cenário de descaso e arrogância geraram um caos, uma sensação de 

insegurança, de desespero e medo neste homem intitulado de “homem racional da 

modernidade”, que convive com as distinções promovidas pelo capitalismo e que por isso 

mesmo, pressupostamente, deveria saber agir diante de tal situação. Nesta condição, grande 

parte da humanidade sentiu-se necessitada a seguir um caminho oposto ao da razão, da 

cientificidade, que parece não ter explicação para todas as coisas e que, dificilmente, como 

está posta, consegue regular a sociedade. Sendo assim, como em uma busca desenfreada por 

respostas e sensações de saciedade, o homem passou a procurar por explicações mais 

“transcendentais”, como sempre fizeram os primitivos, quando buscavam por respostas 

mágicas, que no universo da razão não conseguiam explicar. E é assim, nesse (des) 

entendimento de mundo em crise, que um fenômeno, mais do que qualquer outro, tem sido 

buscado pela sociedade. Trata-se da religião, fenômeno que tem avançado de maneira 
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considerável por todo o planeta e que, por isso mesmo, contrariou o avanço científico, que 

chegou a prever que esse se exauria, na medida em que a ciência conseguiria explicar tudo 

ao homem.  

Pesquisas dão conta que a dispersão do fenômeno religioso representa cada vez mais 

uma tentativa da humanidade em sanar, através das religiões, problemas como guerras, 

genocídios, crise da família, isolamento do indivíduo nas sociedades desarticuladas, 

aumento do desemprego, poluição crescente, entre outros. Em parte, isso pode ser explicado 

justamente pelo fracasso do complexo de padrões culturais recebidos pelo homem, como a 

ciência, a filosofia ou o senso comum, que se tem como capaz de explicar as coisas do 

mundo empírico, mas, que não conseguem explicar perguntas mais transcendentais, como 

por exemplo, o porquê de uma enfermidade ou de um acidente, ou seja, uma significação 

mais moral ou teológica. Em outra circunstância, pode-se destacar o fato de que no universo 

da comunidade, o estabelecimento de uma religião, possibilita a geração de um quadro de 

referência, onde através de um universo de sentido, o viver, torna-se previsível. Isto é muito 

satisfatório nesse mundo caótico da tecnologia - que comprimiu o tempo e alongou o espaço 

- pois, o sujeito consegue ressignificar essa relação, através de uma tradição que a 

modernidade parece não conjugar. A prática religiosa e os rituais realizados, sempre da 

mesma maneira, possibilitam que a vida, para o praticante, volte a se desenvolver em um 

lugar, onde tempo e espaço voltam a se encontrar, na medida em que se afirma uma 

identidade de um grupo que habita um determinado espaço geográfico. 

Mas, não é somente na esfera social que o fenômeno religioso se espraiou, em 

ambiente acadêmico isso também ocorrerá e será visivelmente percebido para além das 

áreas tradicionais de discussão. Sendo objeto de estudo, tradicionalmente, de áreas que 

sempre se interessam pelo fenômeno religioso como agente primordial para a condução de 

distintas sociedades, como é o caso das Ciências da Religião, Antropologia, Psicologia da 

Religião e Sociologia, o interesse pela religião chegou até um novo foco de abordagem, a 

Geografia. Com distinções, cada uma dessas áreas apresentará um caráter específico de 

análise do fenômeno em questão. Há aquela que estudará o aspecto ilusório, social ou 

evolutivo da religião; os seus símbolos, mitos e fantasias ou mesmo a dimensão espacial.  

No caso da Psicologia da Religião, o estudo atém-se a um caráter ilusório, onde se valorizam 

os sonhos, fantasias, mitos e seus símbolos, em contrapartida, no caso da Sociologia, o 

interesse volta-se para o caráter social que esse objeto representa. Já os antropólogos, a 

partir da “Antropologia da Religião, além de envolverem o estudo de instituições religiosas 
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em relação a outras instituições sociais, trabalham comparando crenças e práticas religiosas 

em diferentes culturas. 

No caso da Geografia, em ambiente acadêmico, o estudo da Religião é algo 

relativamente recente, tendo surgido a partir de um resgate da Geografia Humana, disciplina 

esta que surgira ainda no século XIX. Na verdade, não era para ter sido assim, visto que 

Geografia e Religião sempre caminharam juntas, pois, tratam-se de práticas sociais 

indissociáveis uma vez que o homem, sempre fez geografia, mesmo não reconhecendo-a 

formalmente como disciplina, tal como sempre teve a Religião como fonte capaz de 

possibilitar um entendimento para sua vida. Neste contexto de concomitância, pode-se dizer 

que tanto a Geografia quanto a Religião, se encontram através da dimensão espacial, onde a 

primeira analisa o espaço, e a segunda como fenômeno cultural, ocorre espacialmente.  

No início do estudo sobre religião a preocupação de muitos geógrafos era em refletir 

sobre a distribuição geográfica das religiões e sua relação com a freqüência territorial. Esses 

também procuravam por evidências que os fizessem entender como as religiões se 

manifestam como produto da prática humana, uma vez que se materializam na paisagem. Na 

atualidade, o interesse pelo fenômeno religioso agrupa outros temas, onde a paisagem não se 

apresenta somente como reflexo do funcionamento do passado ou do presente de 

determinada sociedade, mas, também se entende o papel da paisagem nas estratégias de 

poder e dominação. Refletindo desta maneira é que temas como religião, território e 

territorialidade ; e espaço e lugar sagrado: percepção, vivência e simbolismo cada vez 

mais têm feito parte das abordagens da Geografia da Religião. 

Palco ideal para aqueles que querem dedicar-se ao estudo dessa temática em função 

de sua riqueza religiosa extremamente plural, o território brasileiro, apresenta-se como peça 

chave para a propagação de estudos na perspectiva geográfica. O Brasil é um dos poucos 

países no mundo que apresentam uma quantidade significativa de religiões bastante 

distintas, provenientes de seu processo de formação territorial e cultural estruturados em um 

diversificado contexto de miscigenação. Sofrendo influência de Imigrantes ou dos 

Transplantados (negros trazidos de maneira forçada), o Brasil apresenta além das religiões 

tradicionais um sincretismo único. Pode-se dizer que, um dos períodos mais determinantes, 

refere-se à colonização, quando o Brasil herdou importantes religiões para a atual 

configuração religiosa do país. Do colono português, o destaque maior refere-se a herança 

de um grande número de adeptos do Catolicismo, e do negro escravo adeptos de rituais 

africanos, em maior parte referentes ao Candomblé. Em períodos históricos posteriores, a 

imigração no Brasil, será a nova responsável pela entrada de outras religiões, e, dessa vez, a 
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influência chegará não somente do Ocidente, mas também do Oriente. Em solo brasileiro, a 

entrada dos japoneses no início do século XIX irá propiciar o primeiro contato concreto com 

uma religião totalmente diferente para a cultura brasileira: trata-se do Budismo, religião que 

no mundo já apresentava uma história extremamente antiga com cerca de 2500 anos. 

Responsável por uma mudança na paisagem e nos costumes brasileiros, o Budismo conta na 

atualidade com quase 215.000 adeptos no Brasil. É número bastante significativo em função 

de o território nacional abrigar a maior colônia japonesa fora do Japão.  

Vale destacar que em um primeiro momento, o Budismo não foi facilmente aceito 

pelos brasileiros, pois, havia um estranhamento e total desconhecimento desse universo 

Oriental. Até mesmo os japoneses contribuíram para esse distanciamento, na medida em que 

precisaram renegar sua cultura em prol de uma religião que facilitasse o seu processo de 

assimilação na cultura brasileira, como foi o caso do Catolicismo, religião oficial do Brasil. 

No caso dos brasileiros, esses somente aceitarão a cultura oriental, no final da década de 

1960 e início da de 1970, diante da influência do movimento de Contracultura  que surgiu 

nos Estados Unidos e difundiu-se pela Europa. Nesta condição, muitos brasileiros passaram 

a valorizar saberes e práticas que até estão demonstravam-se estranhos à cultura ocidental 

moderna, como a valorização do artesanato, os movimentos ambientalistas, a prática da 

ioga, e a procura por religiões orientais. Foi o mote que o Budismo precisava para difundir-

se pelo Brasil, deixando de fazer parte, primordialmente, de São Paulo, primeiro estado a 

receber influências Orientais, para chegar até o Rio de Janeiro, Pará, Paraná, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Amazonas, Goiás, Bahia, Sergipe, Pernambuco e Minas 

Gerais.  

 Tendo sido bastante estudado nas Ciências da Religião, que se preocuparam em fazer 

um esboço da situação do Budismo no Brasil, essa religião precisava ser entendida enquanto 

fenômeno espacial, que rompeu fronteiras e se difundiu pelo mundo - papel a ser cumprido 

pela Geografia. Desta forma, justifica-se um trabalho que tenha como objeto um fenômeno 

que além de ter se difundido pelo mundo, mudou culturas e paisagens em lugares tão 

longínquos de seu ponto de origem, o Nordeste da Índia.  

 Objetivando descrever a fascinante Geografia do Budismo, com ênfase em seu 

processo de expansão e difusão espacial pelo Mundo até chegar ao Brasil e a Minas Gerais é 

que esse trabalho estabeleceu como objetivos específicos a realização de um breve resgate 

histórico do surgimento e da dispersão do Budismo em três escalas específicas: Mundo, 

Brasil e Minas Gerais. Neste contexto foram apresentados tanto as áreas de abrangência 
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dessa religião, em seus respectivos contextos e tempos, como os agentes que ajudaram na 

difusão.  

 Com o intuito de espacializar esse fenômeno religioso em escala mundial, mapas de 

difusão foram gerados. Em se tratando de escala nacional, templos budistas em todo o Brasil 

foram mapeados, o que ajudou na elucidação da própria evolução e expansão dessa religião 

em território brasileiro. Também foram produzidas e mapeadas taxas de crescimento dos 

budistas no Brasil entre os anos de 1991 e 2000 e mapeados municípios mineiros que 

apresentaram ocorrência do fenômeno religioso em questão. Por fim, explorou-se a situação 

em número de adeptos desse fenômeno religioso em território nacional. 

 Em relação às técnicas empregadas para esse estudo, foram utilizados dados do 

SIDRA do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dos anos de 

1991 e 2000 referente às denominações religiosas para que se obtivesse o número absoluto 

de budistas no Brasil, e especificados por estado, e em Minas Gerais. Outro site importante 

utilizado foi o Dharmanet, onde foi coletada grande parte dos endereços de templos e ou 

associações budistas que existem no Brasil. O site Religious Tolerance ajudou no 

levantamento do número de adeptos budistas existentes no mundo. 

 Para a confecção dos mapas, todas as malhas digitais do Brasil e de Minas Gerais 

foram adquiridas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde a extensão do 

arquivo em shape file permitiu que se utilizasse o software Arcgis 9.3. Os mapas de 

planisfério foram pegos no próprio software Arcgis, que por sua vez possibilitou que os 

Mapas da Índia, Europa e Ásia, através de uma seleção por atributo fossem gerados.  

 Após toda a elaboração de um banco de dados em Excel, mapas coropléticos foram 

gerados, onde para cada agrupamento de atributos foi atribuída uma cor em escala ordenada. 

Este tipo de mapa foi utilizado tanto em escala mundial como nacional. No caso da Europa, 

e do continente Asiático, o mapa coroplético possibilitou que se verificasse o número de 

adeptos ao Budismo entre os respectivos povos. No Brasil e em Minas Gerais, o mapa 

coroplético, foi adotado tanto para que se pudesse localizar espacialmente os estados e 

municípios, respectivamente, que apresentam mais adeptos, como foi possível demonstrar a 

situação espacial, de budistas, de maneira comparativa entre os períodos de 1991 e 2000. No 

caso da comparação, em escala estadual, foi necessário optar por outra metodologia que não 

abrangesse, especificamente, uma comparação entre os municípios de Minas Gerais, isso 

porque em 1991, Minas apresentava menos municípios que no ano 2000. De uma década 

para outra mais de 100 municípios se emanciparam o que inviabilizaria tal comparação. Para 

tanto, optou-se por análises na escala das mesorregiões mineira.  
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 Para a confecção do mapa da mesorregião de 1991 foi necessário que se fizesse uma 

filtragem dos dados do Censo Demográfico, isso porque nesse ano, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, não continha a informação do número total de adeptos por 

mesorregião. Desta maneira os municípios que apresentaram budistas foram agrupados em 

suas respectivas mesorregiões para que em seguida seus valores fossem somados e assim 

revelassem a quantidade absoluta de adeptos por mesorregião. Para o ano 2000 não foi 

necessário essa filtragem, visto que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já 

apresenta a quantidade absoluta de adeptos por microrregião mineira.   

Os mapas de difusão do Budismo na Ásia e no Brasil foram criados a partir da 

própria história da religião contida em vários livros e artigos adotados neste trabalho. No 

caso dos mapas dos templos no Brasil, primeiramente, foram pesquisados em ambiente 

virtual todos os possíveis templos e espaços físicos destinados às práticas budistas, onde a 

partir de cada endereço coletado foram geradas as Coordenadas Geográficas em ambiente 

digital, o Google Earth. Cada espaço físico, através de sua coordenada, foi lançado no 

Arcgis, que permitiu a localização exata desses. O mesmo ocorreu para o mapa que consta 

os importantes sítios para o Budismo, onde os quatro lugares sagrados geraram 

coordenadas geográficas que puderam ser localizadas na Índia. No caso dos mapas de 

coleção que demonstram a evolução dos primeiros templos no Brasil, acrescenta-se, ao 

levantamento das coordenadas, uma pesquisa do ano de construção de cada um desses 

espaços. Outro mapa de coleção foi confeccionado para destacar as Grandes Regiões 

Brasileiras em número de adeptos budistas. Essa escolha permitiu que fosse comparada a 

grande distinção na quantidade de adeptos entre a própria região, e entre as diferentes 

regiões. Foi escolhido para a confecção desse mapa a categoria Dot Densit, onde cada ponto 

no mapa representa 30 adeptos. Essa opção permitiu de maneira mais clara tal comparação 

em detrimento do mapa coroplético que poderia comprometer a análise pretendida, visto que 

as classes seriam totalmente distintas entre si. 

 Para o Planisfério que apresenta as religiões predominantes por países foi necessário 

que se descobrisse a religião de todos os países do mundo, aonde grande parte destas 

informações vieram de livros e outras do próprio espaço virtual.  

 Trabalhar com os dados da religião budista é um desafio, visto que só, recentemente, 

mais precisamente, depois do ano 2000, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

passou a separar os adeptos budistas de outras religiões. A grande discrepância de valores 

entre estados brasileiros, também gerou muita reflexão no processo de elaboração e 

confecção dos mapas. Foi preciso analisar a melhor maneira de trabalhar com os dados para 
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que não fossem gerados falsos contextos. Em alguns mapas apresentados, os intervalos entre 

as classes não puderam ser iguais, pois há grande flutuação de valores, onde há desde 

estados com 35 adeptos e outros com 144.000 representantes.  

 Dividido em seis capítulos, o presente trabalho buscou apresentar a história do 

Budismo sua difusão e organização pelo mundo, assim como sua situação em termo de 

adeptos no Brasil.  

 O primeiro capítulo intitulado Geografia Humana: origem das abordagens 

culturais apresenta um marco teórico sobre a Geografia Humana e suas principais 

abordagens em diferentes países. Também são apresentados os precursores desta reflexão. 

Nos subcapítulos A Geografia Cultural no Brasil e Geografia, Cultura e Religião são 

feitas discussões epistemológicas sobre a Geografia Humana e duas importantes correntes, 

dentre as tantas que possui. São elas, a Geografia Cultural e a Geografia da Religião. 

Tendo demorado a se efetivar no Brasil, na medida em que outras discussões geográficas 

foram prioritariamente postas em discussão, os subcapítulos buscam fazer um panorama do 

percurso dessas correntes, abordando assim, os primórdios das discussões até a situação 

atual de ambas em território nacional. Por fim, procurou-se demonstrar novas perspectivas 

de estudo no que se refere ao entendimento da categoria religião enquanto representação na 

paisagem e no espaço social. 

 O segundo capítulo O surgimento da Religião Budista e seus três subcapítulos 

seguintes descrevem a história do Budismo onde essa se vincula à história do próprio Buda. 

Neste contexto, o capítulo, descreverá eventos importantes da vida dessa personalidade, que 

contam com o seu nascimento até a sua morte, e que de certa forma contribuíram para a 

institucionalização das crenças budistas que perduram até o presente momento. Tendo 

sofrido um Cisma, após a morte de Buda, o Budismo, acabou gerando algumas correntes 

como a Theravada, a Mahayana e a Vajrayana. Nestes subcapítulos serão descritos a história 

de cada uma dessas escolas, tal como apresentadas suas características fundamentais e 

distintas, em função das nações em que cada uma surgiu. Por último, há também uma 

discussão sobre a interpretação religiosa do Budismo onde são apresentadas considerações 

que tanto afirmam que o Budismo é uma religião, quanto àquelas que afirmam que essa se 

enquadra muito mais como uma filosofia.   

 O terceiro capítulo, Difusão e organização espacial do Budismo no mundo 

Oriental , apresenta a difusão do Budismo, pela Ásia, após esse ter rompido as fronteiras 

indianas, seu lugar de origem. Neste contexto de dispersão, o capítulo apresenta tanto 

momentos históricos, como importantes personalidades, que impulsionaram o Budismo em 
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sua longa viagem pela Ásia. Dessa forma, país por país asiático, que teve contato com o 

Budismo terá descrito tal história de maneira bastante detalhada. 

 O quarto capítulo, denominado de Organização espacial e situação do Budismo no 

mundo Ocidental apresenta uma breve história da entrada do Budismo em território 

Ocidental. Nesta perspectiva, os países europeus que apresentam influência do Budismo 

foram destacados. Há também uma demonstração da situação do número de adeptos nesse 

continente.  

 Na sequência da chegada no mundo Ocidental, o quinto capítulo, Difusão e 

organização espacial do Budismo no Brasil, apresenta a história dessa religião desde os 

seus primórdios até sua conjuntura atual, em território nacional. Tendo chegado ao Brasil 

com os primeiros imigrantes japoneses, a história do Budismo é contada a partir da própria 

história desse povo. Eventos históricos brasileiros - que contribuíram para a vinda dos 

nipônicos, e depois para sua permanência incluindo o enraizamento de sua cultura, logo de 

sua religião - são apresentados nesse capítulo. Em um segundo momentos são destacados e 

mapeados os primeiros estados brasileiros que receberam essa religião. Neste mesmo 

contexto é possível verificar, espacialmente, tanto os primeiros templos budistas que 

surgiram no Brasil, assim como aqueles que existem na atualidade. 

 O sexto capítulo apresenta e analisa A situação do Budismo no Brasil segundo os 

censos de 1991 e 2000. Nessas análises verifica-se a configuração espacial dos adeptos, tal 

como a situação desta religião em território nacional. Tal como foi feito no Brasil, a 

discussão segue para o território mineiro, onde o subcapítulo apresentará uma configuração 

espacial dos adeptos budistas através dos municípios de Minas, tal como uma comparação 

na escala das mesorregiões.  

 Por último, o capítulo das considerações finais tenta fazer um apanhado de todo o 

trabalho, apresentando análises e resultados que poderão também contribuir com trabalhos 

futuros. 
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2 GEOGRAFIA HUMANA: ORIGEM DAS ABORDAGENS 

CULTURAIS  

 

 

Ciência de origem primitiva, a Geografia surgiu com a própria humanidade. 

Despertado pela curiosidade, repetição e distinção de fenômenos, o homem sempre se ateve 

aos elementos naturais e ou sociais que o cercam. Isso proporcionou à Geografia um estudo 

voltado para a distribuição espacial de fenômenos significativos no espaço geográfico. Em 

seu percurso de evolução e sistematização muitos foram os colaboradores que ajudaram, ora 

na compreensão de uma Geografia mais Humana, ora, em uma compreensão mais Física, e 

mais tarde na intrínseca relação dessas duas.  

No caso de uma abordagem mais cultural, baseada na diversidade dos costumes de 

grupos sociais e de suas relações com a paisagem, sabe-se que desde os tempos do 

historiador Heródoto (484 – 443 a.C) que, aventureiros, viajantes e mesmo geógrafos, ao se 

questionarem sobre a extrema diversidade dos povos, acabaram de certa maneira 

possibilitando essa reflexão. A história demonstra que os primeiros esboços de uma 

geografia, com abordagem mais cultural, estiveram relacionados aos muitos relatos de 

informações que se propuseram, em um primeiro momento, a guiar viajantes, a enumerar 

lugares e distâncias, tal como descrever paisagens. Contudo, não se pode dizer que tais 

levantamentos fossem dotados de características científicas, uma vez que, não passavam de 

simples descrições utilitaristas e práticas entremeadas de muitas recordações históricas.  

 De maneira sistematizada, a Geografia Cultural somente despontará no final do 

século XIX, quando do surgimento da denominada Geografia Humana. Pode-se dizer que, 

através de geógrafos europeus como Friedrich Ratzel (1844-1904), Paul Vidal de La Blache 

(1845-1918), Otto Schuter (1872-1952), entre outros, a Geografia Humana constitui-se em 

uma abordagem capaz de relacionar sociedade, cultura e natureza (ZANATTA, 2008; 

CLAVAL, 2001; AMORIM FILHO, 1982).  

Privilegiando um estudo mais voltado para a distribuição dos povos e das raças, da 

formação de territórios, entre outros, o alemão Friedrich Ratzel contribuirá para o cerne da 

Geografia Cultural, ao fundar a Geografia Humana. Ratzel definiu o objeto geográfico 

como o estudo da influência que as condições naturais exercem sobre a humanidade, teoria 
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essa conhecida como Determinismo1 (MORAES, 1983). Influenciado por Humboldt e Carl 

Ritter, que tinha como interesse a maneira como os indivíduos instituíam a sociedade e 

como a organizavam - Ratzel procurou através da Geografia Humana descrever e mapear 

áreas onde os homens viviam, além de entender a influência da natureza sobre esses e, por 

fim, estabelecer as causas geográficas de suas repartições na superfície da Terra.  Dessa 

maneira, pode-se dizer que esse alemão foi o primeiro a introduzir o conceito de cultura na 

Geografia. Dois dos seus trabalhos foram primordiais para essa concretização: trata-se da 

publicação de 1882, intitulada Antropogeografia, que estabeleceu a noção de interação 

entre homem e espaço na produção geográfica; bem como do trabalho Culturgeographie, no 

qual o termo Geografia Cultural foi introduzido. De caráter comportamental, o termo 

Geografia Cultural expunha que a experiência deveria contrapor-se às observações 

empíricas, onde um estudo voltado para a repartição dos homens, de suas atividades e de 

suas obras na superfície da terra, deveria buscar explicar como os grupos se inserem no 

ambiente, o exploram e o transformam. (CLAVAL, 2001) 

Contudo, há de se ressaltar, que apesar de Ratzel ter contribuído para um enfoque 

mais cultural na Geografia, esse autor se apegou muito mais aos aspectos materiais e ao 

conjunto de artefatos, que para ele era a materialização cultural, do que às idéias e 

linguagens subjacentes a tais aspectos. Por ter incorporado as observações de Darwin 

(Origem das Espécies) sobre a natureza, e, assim, se preocupando com o espaço mínimo 

para a sobrevivência da espécie e sobre as barreiras que os grupos possuem para se expandir, 

a obra de Ratzel também apresentará uma conotação essencialmente política do espaço, com 

a idéia de luta pela vida e de seleção de sociedades para dado espaço. (MORAES, 1983; 

ZANATA, 2008). 

Ainda na origem de uma Geografia Cultural alemã destaca-se Schlüter, que em 1907 

redige uma obra tratando a paisagem como objeto da Geografia Humana.  Para ele, assim 

como a maioria dos geógrafos alemães do início do século XX, são as marcas impostas à 

paisagem pelos homens que devem ser analisadas, na medida em que têm uma organização. 

Em sua concepção, competia à Geografia discerni-la, descrevê-la, sendo uma tarefa de o 

geógrafo buscar e compreender as origens da morfologia da “paisagem cultural” 

(Kulturlandshaft). (CLAVAL, 2001). Outro colaborador foi Meitzen (1895) e seus estudos 

sobre paisagens agrárias, onde o autor analisa a dimensão cultural dessas. “Por detrás da 

                                                 
1 Anos mais tarde, o determinismo de Ratzel será questionado por seu conterrâneo Otto Schuter, que através do 
termo “Landschaft”, proporá a noção de que a paisagem é tanto modelada pela força da natureza, quanto pela 
ação do homem. 
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organização da vida cotidiana e das tarefas simples da agricultura, procurava-se, então, 

desvendar o espírito dos povos”. (CLAVAL, 2001, p.25). Inscrevendo-se, em certo sentido, 

na mesma matriz de seus contemporâneos, Ratzel, Meitzen e Schlüter, a pesquisa de Eduard 

Hahn (1896) se preocupa em mostrar a “Complexidade da agricultura e a evolução das 

relações dos grupos humanos com os animais para compreender a passagem da colheita de 

gramíneas selvagens ao cultivo destas em campos preparados para tal”. (ALMEIDA 2008, p. 

39). Dos Geógrafos alemães, Hahn será o único que valorizará as questões de aquisição de 

práticas, de conhecimentos e valores, todos os outros, marcaram suas abordagens por uma 

ênfase dada aos instrumentos, técnicas e análise da paisagem. 

Nos Estados Unidos da América, a Geografia Cultural surgirá somente no século 

XX, mais precisamente 30 anos após os primeiros trabalhos alemães. Na América do Norte, 

esta abordagem correu o risco de ser negligenciada, não fosse por Carl Sauer, fundador da 

escola de Berkeley, que através de sua obra The morphology of landscape, sustentou a idéia 

de que a paisagem é unidade conceitual da Geografia. Os trabalhos dessa escola tratam, 

principalmente, dos grupos sem escrita, ou das grandes civilizações tradicionais e a marca 

que esses imprimiram (em) à paisagem. É nítida a constatação, nos trabalhos de Sauer, de 

uma abordagem intimamente ligada à história natural no que se refere à origem e difusão da 

cultura. “Para fazer a geografia cultural na maneira de Carl Sauer, convém ter uma sólida 

formação naturalista – ao menos de botânico” (CLAVAL, 2001, p.31). Para Sauer, a 

paisagem era resultado da ação do homem, portanto, a “capacidade de utilizar com 

sabedoria, sem causar impactos ao meio revelava uma característica cultural do grupo e pelo 

qual ele poderia ser julgado”. (SAUER apud ALMEIDA, 2008, p.40). Segundo McDowell, 

Sauer contribuiu muito para com a Geografia Cultural, uma vez que, não representou um 

mero colecionador de detalhes mundanos e descritivos de artefatos materiais, mas, que se 

interessou pelas interconexões entre formas culturais e não-materiais, seus “principais 

interesses residiam nas maneiras como as pessoas deixavam sua marca na paisagem por 

intermédio de suas atividades produtivas e os seus assentamentos” (MCDOWELL, 1996, 

p.162).  

Na França, três autores podem ser destacados: Jean Brunhes, Pierre Deffontaines e 

Vidal de La Blache. Sendo o precursor de uma abordagem cultural francesa, Vidal entende a 

cultura como “aquilo que se interpõe entre o homem e o meio e humaniza as paisagens, 

também a vê como uma estrutura geralmente estável de comportamentos que interessa 

descrever e explicar” (CLAVAL, 2001, p.35). Em seus trabalhos, La Blache, partiu da 

concepção das influências do meio sobre as sociedades humanas, onde através de seu 
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Príncipes de Géographie Humaine (1922), definiu o objeto da Geografia como a relação 

homem-natureza, na perspectiva da paisagem. Conhecida como teoria do Possibilismo, o 

homem é capaz de atuar sobre o meio, e é nesse ponto que La Blache se distancia de Ratzel 

na medida em que acredita que grupos humanos podem intervir na paisagem, dependendo de 

seu estágio civilizatório, cultural e seu desenvolvimento tecnológico. Sua grande 

contribuição foi a elaboração do conceito de gênero de vida, entendido como um conjunto 

de técnicas, hábitos e costumes próprios de uma sociedade, que possibilitam o 

aproveitamento dos recursos naturais disponíveis. Segundo Claval (2001), a noção de 

Gênero de Vida introduz na Geografia Humana francesa, uma lógica que estimula à 

integração, em seu campo, de aspectos comportamentais cada vez mais variados e 

complexos. La Blache também define o que ele chamou de cultura pertinent, ou seja, aquela 

que se aprende através dos instrumentos que as sociedades utilizam e das paisagens que 

modelam (CLAVAL, 2001).  

Quando se comparam os três autores franceses, Jean Brunhes é definido como aquele 

que, efetivamente se interessa pelas dimensões culturais na Geografia.  Adotando a 

paisagem como categoria capital para seus estudos, ele incorpora certos preceitos da 

Antropologia nos estudos geográficos. No caso de seu discípulo, Pierre Deffontaines, há 

uma continuidade aos estudos de gênero de vida, onde em 1954 é publicado, o seu 

Géographie des réligions. (ALMEIDA, 2008). 

Na década de 1960 surgem trabalhos que irão se constituir em uma especialidade da 

Geografia Francesa trata-se dos “estudos tropicais” baseados nos contrastes e diversidades 

culturais. Entre os vários autores, destacam-se Gilles Sauter (1966), Jean Gallais (1967), e 

Pierre Gourou (1936, 1973), sendo que o último incluiu análises nos sistemas e técnicas de 

organização social no âmbito da cultura, justificando que os contrastes na utilização da terra 

eram em função das desigualdades no conjunto das técnicas e utensílios à disposição de cada 

grupo. Ocorridos na mesma década que os estudos tropicais, interessantes trabalhos que 

saem desse eixo também são relevantes, como os de Xavier Planhol (1968) que descreveu 

sobre o peso das ideologias religiosas na valorização, no mundo muçulmano, deste ou 

daquele gênero de vida. Contudo, as contribuições mais significativas entre as décadas de 

1960 e 1980 virão de Gallais, Armand Frémont e Paul Claval, sendo que os dois últimos 

darão os primeiros direcionamentos metodológicos “ao questionarem o espaço vivido e o 

espaço percebido, dedicando assim, atenção especial às redes de valores e de significações 

materiais e afetivas”. (ALMEIDA, 2008, p.42). 
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O fato é que como corrente Geográfica institucionalizada, a Geografia Cultural, 

demorou alguns bons anos para se constituir, mesmo sendo contemporânea à própria 

Geografia Humana. Isso se justifica pelo fato de que as primeiras abordagens culturais 

estavam muito mais voltadas para os elementos naturais, de paisagens e de regiões do que 

para problemas geográficos em si. Segundo alguns teóricos, a ótica de estudo ainda era 

muito reducionista, onde a ênfase maior era sempre colocada sobre as transformações da 

paisagem. Claval (2002) explica que os geógrafos dessa época valorizavam muito mais a 

análise das técnicas, os instrumentos de trabalho, a paisagem cultural e os gêneros de vida, 

onde as representações e as experiências subjetivas de lugares foram completa e 

voluntariamente esquecidas. Dessa maneira, pode-se afirmar que, tanto franceses, como os 

alemães e, por último, os americanos, não conseguiram analisar estruturas sociais, políticas e 

econômicas mais amplas da sociedade, descuidando, assim, do modo como as práticas 

culturais refletem, reforçam ou desafiam os padrões culturais (MCDOWELL, 1996).  

Somente na década de 1970 é que diante de uma nova compreensão de como as 

culturas são produzidas e reproduzidas, por meio de práticas sociais que ocorrem em uma 

variedade de escalas espaciais, é que se gerou uma possibilidade da paisagem não ser 

entendida somente através de objetos materiais, mas como parte de um “sistema cultural que 

inclui valores morais, éticos, hábitos e significados expressos nas práticas sociais” 

(ZANATTA, 2008, p.254). Corrêa (1999) esclarece que a abertura dos novos horizontes 

para a análise da dimensão geográfica da cultura foi encontrada na revalorização de 

características fundamentais do humanismo, onde o homem foi recolocado no centro das 

preocupações dos geógrafos culturais, como produtor e produto de seu próprio mundo. 

Contribuindo com essa reflexão, Zanata acrescenta que além do Humanismo, “ A renovação 

da abordagem cultural também foi enriquecida pelas contribuições do materialismo histórico 

e dialético e das filosofias do significado por meio da Geografia Humanista”. (ZANARA, 

2008, p.256).  

Nessa perspectiva, Levy citado por Zanatta explica que a Geografia Humanista 

reforça o sentido da cultura, na medida em que respeita a dignidade do homem 

preocupando-se com a sua realização. O autor esclarece que: 

 

[...] a geografia humanista, na medida em que situa a ‘ontologia espacial antes da 
epistemologia’, ela se constitui em uma geografia cultural ‘especial’, que 
aprofunda o sentido da existência individual no mundo, partindo do postulado que 
a unidade lógica da existência não é nem o espaço, nem o tempo, nem a sociedade; 
é a pessoa humana, e o indivíduo visto na sua relação fenomenológica com o 
mundo... A geografia humanista visa a compreender as motivações e o sentido  das 
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escolhas individuais no espaço, no tempo, na sociedade...nisso, eles [os estudos 
inovadores da geografia] olham o afeto, o sistema de valores, as preferências, as 
crenças [...] (LEVY,1997, p.28 apud ZANATTA, 2008, p.12). 

 

Retomando Corrêa o autor acrescenta que  

 

O ressurgimento da geografia cultural se faz num contexto pós-positivista e vem 
da consciência de que a cultura reflete e condiciona a diversidade da organização 
espacial e sua dinâmica. A dimensão cultural torna-se necessária para a 
compreensão do mundo (CORRÊA, 1999, p.51).  
 

Todavia, é importante ressaltar que esse período de ressurgimento deve ser entendido 

muito mais como uma renovação da Geografia Cultural do que propriamente uma exclusão 

do que fora produzido outrora. Isso porque as bases epistemológicas desenvolvidas pela 

“Geografia Cultural de Sauer e pelos geógrafos europeus” já haviam sido lançadas onde 

sofreram então somente uma ressignificação (CORRÊA, 1999, p.67). Nesse contexto, pode-

se afirmar que, o resgate de elementos da Geografia do século XIX, possibilitou que fosse 

estabelecida uma ligação entre a abordagem cultural clássica da Geografia e as atuais 

perspectivas de análise da cultura. Corrêa (1999 apud ZANATTA, 2008) ratifica que o 

retorno a essa tradição se traduz, tanto na valorização do estudo dos costumes e hábitos 

marcados no tempo e que sustentam a importância primordial da cultura, freqüentemente 

esquecida pela ciência em sua versão racionalista, como na ressignificação dos estudos dos 

primeiros geógrafos culturais.  

Na visão de Paul Claval (2002), esse momento pode ser entendido como A volta do 

cultural na Geografia onde não se pode mais isolar os aspectos materiais da cultura, das 

técnicas e da paisagem dos seus aspectos mentais, ou seja, da dimensão psicológica ou 

mental da cultura. Na verdade, o que se propõem é a necessidade de uma aliança entre estas 

discussões. Ainda segundo o autor, a nova abordagem cultural “Conduz a uma renovação 

profunda do estudo das paisagens, a uma perspectiva crítica sobre a Ecologia contemporânea 

e a um progresso importante, mas menos significativo, da análise das bases teóricas da vida 

coletiva.” (CLAVAL, 2002, p. 22).  

Na mesma linha de reflexão de Paul Claval, McDowell (1996) acrescenta que a 

Geografia Cultural é com toda certeza uma das mais excitantes áreas de trabalho 

geográfico, visto que pode abranger desde as análises de objetos do cotidiano, representação 

da natureza na arte e em filmes até estudos do significado das paisagens, além da construção 

social de identidades baseadas em lugares.  
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2.1 A Geografia Cultural no Brasil 

 

 

No caso específico do estudo da Geografia Cultural em território nacional, pode-se 

dizer que até o final da década de 1980, essa linha havia sido muito pouco explorada na 

medida em que aspectos da cultura não faziam parte de temas de pesquisas. A questão é que, 

muitos trabalhos, dos anos de 1950 e 1960, calcavam-se, sobretudo, nas ciências sociais, tão 

em moda. Desta forma, tais abordagens esforçavam-se para apagar os aspectos subjetivos da 

realidade, recusando-se a levar em consideração os sonhos, símbolos, as ideologias e 

aspirações místicas que são tão relevantes para o entendimento da cultura de um povo 

(CLAVAL, 2001). Destaque-se que a introdução de uma abordagem mais cultural, contribui 

imensamente para um pensamento geográfico mais global, na medida em que essa linha de 

pesquisa  

 

Busca investigar uma pluralidade de temas relacionados à cultura popular, ao 
folclore, à etnia, ao gênero, à religião, a paisagem, assim como por diferentes 
manifestações artísticas como música, a literatura e a poesia. (ZANATTA 2008, 
261) 

 

De acordo com Almeida (2008), o descaso em território brasileiro para com a 

Geografia Cultural também se explica pelo dogmatismo de algumas correntes, como a 

“Geografia Crítica”. Essa corrente, respaldada em um materialismo histórico e dialético, 

acreditou ser a única abordagem possível e capaz de interpretar a realidade, e, dessa 

maneira, rotulando todas as demais correntes como positivistas e incapazes.   

 Todavia, paralelamente a essa negação, emergiram na década de 1990 

contracorrentes e movimentos de novas vias que irão buscar referências variadas, sem 

excluir nenhuma corrente. Uma delas foi o Humanismo, que através de um ecletismo 

voluntário encara a exclusão como um risco de limitação e de empobrecimento e assim 

recoloca o homem no centro de suas preocupações, considerando-o em sua complexidade.  

De acordo com Gomes (1996) ao adotar uma visão Humanista, o Geógrafo, enriquece a 

análise do indivíduo e da sociedade. Ratificando e complementando Gomes, segundo Tuan 

(1976), para se atingir a perspectiva Humanista-Cultural almejada, é preciso que se 

desenvolva uma fenomenologia, baseada na experiência, existência e percepção dos 

sujeitos. Husserl apud Lencioni (1999) esclarece que a partir da fenomenologia é possível 

fundar uma nova base racional para a ciência, buscando captar a essência das coisas por 
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meio de uma compreensão que nega o subjetivismo e o relativismo ao afirmar o mundo 

vivido como possibilidade de viver a experiência sensível e, simultaneamente, poder pensá-

la de forma racional. Entretanto, segundo Lencioni (1999, p.150), a fenomenologia, também 

pode ser entendida como  

 

Um método e uma forma, nos quais a ‘intencionalidade da consciência’ é 
considerada chave. Essa intencionalidade se refere à relação entre os atos da 
consciência, os objetos e a como esses objetos aparecem na consciência. 
(LENCIONI, 1999, p.150).  
 

 

De uma maneira geral, pode-se afirmar que, a introdução da fenomenologia 

significou “uma crítica persistente à Geografia concebida como ciência espacial voltada 

para a elaboração de técnicas de organização do espaço”. (LENCIONI, 1999, p.153). Entre 

os fenomenológicos, que colocaram em cena elementos negados pelo positivismo, e que 

incorporaram à análise geográfica a dimensão psicológica cabe citar Max Scheller (1874-

1928), que, desenvolveu o pensamento fenomenológico nos campos da religião, da ética e 

da filosofia da cultura e Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) que centrou-se na discussão da 

relação entre natureza e consciência, considerando que a relação do homem se constitui pela 

percepção. (LENCIONI, 1999). 

Fazendo um panorama positivo da situação da Geografia Cultural no Brasil, Amorim 

(2006) acrescenta que nas quatro últimas décadas, no interior do grupo dos geógrafos 

humanistas, seja  

 

Paralelamente por iniciativa de geógrafos preocupados com o resgate de uma 
Geografia Humana sintonizada com orientações epistemológicas mais clássicas e 
tradicionais, um movimento de ‘geógrafos culturais’ vem se desenvolvendo com 
grande dinamismo. (Amorim, 2006, p.39)  

 

É neste contexto, que em 1993, se cria o NEPEC (Núcleo de Estudos e Pesquisa 

sobre Espaço e Cultura) dentro do departamento de Geografia da UERJ. O referido núcleo 

surge como importante centro de produção e difusão no Brasil da Geografia Cultural, onde 

passam a ser abordados temas específicos como: espaço e religião (tema de maior ênfase), 

espaço e simbolismo e cultura popular . Esse departamento é responsável pela publicação 

da revista Espaço e Cultura e da série de livros Geografia Cultural. Também na década de 

1990, e início dos anos 2000, o interesse de geógrafos por uma nova temática dentro da 

Geografia Cultural, como no caso do “espaço geográfico e literatura” contribuiu muito para 

que o Brasil pudesse enriquecer sua abordagem cultural. De maneira relevante e totalmente 
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plural, o livro de Monteiro (2002), intitulado de O mapa e a trama, ao trabalhar com a 

relação entre Geografia e Literatura, aborda através de autores consagrados da literatura 

brasileira como Machado de Assis, Aluísio Azevedo, Lima Barreto, Graça Aranha, 

Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, a cidade do Rio de Janeiro no século XX e suas 

transformações socioespaciais, assim como o mundo rural no século XX, diante da seca no 

Nordeste, e da vida no Cerrado mineiro. (ROSENDAHL, 1996). 

Anos mais tarde, em 1999, será a vez da Universidade Federal de Goiás abraçar essa 

abordagem, onde através do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Turismo e Cultura atuará, 

principalmente, no campo da investigação. Já em 2008, essa Universidade, visando 

consolidar ainda mais o grupo no cenário da Geografia Cultural brasileira, realiza o 7º 

Seminário Internacional de Território e Cultura. Destaque para os livros publicados: 

Geografia: leituras culturais (2003); Tantos Cerrados (2005) e Geografia e Cultura: os 

lugares da vida e a vida dos lugares (2008). No ano de 2004, sediado na Universidade 

Federal do Paraná, o NEER- Núcleo de Estudos em Espaço e Representações, articulado por 

uma rede de geógrafos e pesquisadores de outras nove instituições, aglutinará grupos 

dedicados a essas reflexões. Vinculados a esse Núcleo, dois eventos já ocorreram e um livro 

foi publicado no ano de 2007, além disso, inúmeros artigos e dissertações, realizados nos 

últimos cinco anos, tem tanto fortalecido a existência da Geografia Cultural, quanto 

reforçado sua ascensão vertiginosa. (ALMEIDA, 2008). 

Almeida (2008) chama a atenção para o fato de que tem havido no Brasil um 

interesse crescente no meio acadêmico pela Geografia Cultural, ao notar pelo número 

expressivo, nos últimos quatro anos, de comunicações que se classificam ou se consideram 

como de Geografia Cultural nos eventos da Associação Brasileira de Geografia-AGB e da 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia-ANPEGE: 

 

Para ilustrar, somente no VII Encontro Nacional da ANPEGE, em 2007, na cidade 
de Niterói-RJ, sessenta trabalhos foram considerados como desta abordagem, 
igualando aqueles da Geografia Urbana e superando a Geografia Agrária (37 
trabalhos) e os vinte e um trabalhos apresentados na Geografia do Ensino, 
consideradas como áreas tradicionais de interesse da Geografia. (ALMEIDA, 
2008, p.36). 

 

Todavia, mesmo com todo o processo de renovação pelo qual a Geografia Cultural 

tramitou, ainda é bastante reduzida a sua área de atuação e aplicação, se forem considerados 

os imensos contrastes culturais e o forte dinamismo espacial ao qual o território nacional se 

insere. De acordo com Rosendahl (2005):  
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Com uma superfície de 8,5 milhões de Km² e uma população superior a 170 
milhões de habitantes, a Geografia Cultural tem muito mais a fazer do que já foi 
feito. Especialmente porque rápidos e intensos processos de transformação 
econômica, social e cultural alteram a distribuição espacial da população, valores, 
hábitos e crenças, a paisagem cultural e os significados atribuídos à natureza e às 
formas socialmente produzidas. E ainda há áreas a serem efetivamente povoadas. 
(...) Admite-se que pesquisas empíricas em um contexto policultural como o Brasil 
pode alimentar novos conceitos e ampliar a base teórica da geografia cultural 
(ROSENDAHL, 2005, p.159). 
 

Sabe-se que ainda há muito a ser alcançado, e que muitos trabalhos precisam ser 

realizados, entretanto, a certeza de que a Geografia Cultural não é fruto de um modismo 

acadêmico e que assim, logo poderia passar, ou ser substituída por outra linha de 

pensamento, só estimula os geógrafos que acreditam que uma Geografia Cultural moderna 

se faz necessária e, mais do que nunca, está em vias de se impor. 

 

 

2.1.1 Geografia, Cultura e Religião 

 

 

Cultura é uma preocupação contemporânea, bem viva nos tempos atuais. Através 

dela é possível entender os muitos caminhos que conduziram os grupos humanos às suas 

relações presentes. Saber em que medida as culturas variam e quais as razões da variedade 

das culturas humanas são questões que provocam muita discussão em ambiente acadêmico.  

Cada grupo humano tem sua realidade cultural, sua lógica interna, suas práticas, 

costumes e concepções que acabam por imprimir na paisagem diferentes rugosidades. Com 

a introdução de novos aspectos da cultura, propiciada pela globalização, pelos fluxos de 

informação, da troca de experiências culturais e da formação de uma sociedade da 

informação, um novo eixo de discussão se faz presente. No ambiente geográfico, cabe à 

Geografia Cultural investigar todos esses aspectos, tão determinantes na esfera cultural 

atual, que pode ser determinada através de uma imaterialidade ou materialidade.  

No que se refere ao aspecto da cultura material, muitos elementos podem dizer sobre 

uma sociedade, tais como, restaurantes, cafés, a arquitetura das casas e de Igrejas, que 

tendem a revelar desde a própria história do lugar, como a lógica da difusão espacial e seus 

agentes modeladores atuantes naquele espaço geográfico. 

No caso específico da materialidade de Igrejas alocadas em uma paisagem, é possível 

ser revelado ou mesmo se inferir sobre a religião inserida e/ou predominante de um lugar. 
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Inerente à própria condição humana, a Religião, fator essencial à cultura de qualquer 

sociedade tenha talvez representado dentro do ambiente geográfico um assunto bastante 

relevante nas últimas décadas. Cada vez mais o Geógrafo percebe nesse fenômeno a 

possibilidade de estudos referentes aos símbolos e as demarcações de lugares, a adoção da 

territorialidade em razão de práticas religiosas. Mas quais seriam de fato os aspectos da 

religião que são de interesse de um geógrafo? 

Antes de resgatar os primeiros estudos sistematizados do tema Religião na ciência 

geográfica, é preciso fazer um breve retrospecto da própria história da “Ciência da 

Religião”, que é algo também bastante recente, datado de 1873, quando a primeira Cátedra 

universitária de história das religiões é criada em Genebra. Todavia, há de se destacar que o 

interesse pela história das religiões remonta a um passado muito mais distante, localizado na 

Grécia Clássica, do século V, onde o interesse manifestava-se, tanto nas descrições dos 

cultos estrangeiros e nas comparações com os fatos religiosos nacionais, quanto, na crítica 

filosófica da religião tradicional (ELIADE, 1992). Nesse embrionário percurso Grego há de 

se destacar importantes estudos do fenômeno religioso. Primeiramente, pode-se ressaltar 

Heródoto (c. 484 c. 425 a.C.,) – que apresentou descrições de algumas religiões exóticas e 

bárbaras (Egito, Pérsia, Trácia, Cítia etc.), propondo hipóteses acerca de suas origens e 

relações com os cultos e as mitologias da Grécia, a posteriori foram os pensadores pré-

socráticos - que ao se interrogarem sobre a natureza dos deuses e o valor dos mitos, 

contribuíram para fundamentar a crítica racionalista da religião e por último, pode-se dizer 

que, Alexandre, o Grande, propiciou que escritores pudessem conhecer e descrever as 

tradições dos povos orientais até então desconhecidas.  

Já no século XIII, será o veneziano Marco Pólo que contribuirá para a reflexão do 

tema religioso, ao publicar em seu livro, dentre outras maravilhas do Oriente, a vida de 

Buda, até então descrita dessa forma.  

Os anos de interesse pela temática Religião se passam até que, em 1520, aparece a 

primeira história geral das religiões o: Omnium gentium mores, leges et ritus, de Jean Boem, 

em que se encontravam descritas as crenças da África, da Ásia e da Europa. Nesse mesmo 

século e no seguinte, serão as descobertas geográficas que possibilitarão que novos 

horizontes ao conhecimento do homem religioso sejam descortinados. Já nos séculos XIX e 

XX, diante de uma sistematização maior, é possível perceber uma propagação dessa 

temática em outras linhas teórico-metodológicas, que não somente a história.  

Nessa perspectiva recente de problematização, tem-se a Psicologia da Religião, que 

se preocupa “tanto na abordagem freudiana, em que se considera o caráter ilusório da 
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religião, como na junguiana, na qual se valorizam os sonhos, fantasias, mitos e seus 

símbolos; a Sociologia, através de pensadores clássicos como Émile Durkheim, que 

considera a religião como algo social, e Karl Marx, que considera como o ópio do povo; e a 

Antropologia, onde a temática pode permear através das “ teorias da religião dominadas 

pelo enfoque evolutivo e pelo desejo de explicar a origem das religiões”  (ROSENDAHL, 

1996, p.45). No caso da Geografia, tal fenômeno, somente muito a posteriori é que será visto 

como geográfico isso porque a Geografia que se desenvolveu nos séculos XIX e XX era 

concebida como uma construção puramente científica onde todos os aspectos normativos do 

pensamento geográfico foram esquecidos. É interessante ressaltar que tal negligência não 

faz qualquer sentido, uma vez que o fenômeno religioso poderia ter sido perfeitamente 

estudado juntamente com os primeiros assuntos discutidos no período da sistematização 

dessa ciência, afinal Geografia e Religião sempre caminharam juntas, pois, trata-se de 

práticas sociais indissociáveis: “o homem, sempre fez geografia, mesmo que não o soubesse 

ou que não reconhecesse formalmente como disciplina, da mesma forma sempre teve como 

parte integral de sua vida, a Religião, como fonte capaz de possibilitar um entendimento 

para sua vida” (ROSENDAHL, 1996, p.45). Neste contexto de concomitância, Rosendahl  

acrescenta que “ambas Geografia e Religião, se encontram através da dimensão espacial, 

uma porque analisa o espaço, a outra porque, como fenômeno cultural, ocorre 

espacialmente” (ROSENDAHL,1996, p.45). 

De uma maneira sistematizada, Gil Filho (2007) esclarece que a Geografia da 

Religião  

 

É uma subdisciplina da Geografia Humana que tem por objeto o fenômeno 
religioso visto como um espaço de relações objetivas e subjetivas 
consubstanciadas em formas simbólicas mediadas pela religião. (GIL FILHO, 
2007, p.208) 

 

Sopher (1967) acrescenta que a Geografia da Religião é parte da Geografia Cultural 

investigando as interações espaciais de diferentes culturas e entre cultura e ambiente com 

destaque para o componente religioso da cultura. Historicamente, Gil Filho (2007) esclarece 

que a Geografia Clássica já se preocupava em explicar a religião no âmbito da cultura,  

 

Sob este aspecto, a distribuição geográfica das religiões relacionava-se com a 
freqüência territorial. A religião manifestava-se como produto da prática humana, 
como expressões da cultura religiosa e como um campo de motivações 
materializadas na paisagem. (GIL FLHO, 2007, p.207).  
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O autor alerta que a experiência pessoal da religião ainda escapa à apreensão da 

ciência geográfica, porém, segundo ele é possível reverter esse quadro, na medida em que a 

Geografia poderia estudar os sistemas religiosos organizados e padrões culturais de 

comportamento a partir da religião institucionalizada.  

O fato é que, mesmo tendo surgido com a Geografia Clássica, conforme sugere Gil 

Filho (2007), o tema da religião, nessa perspectiva, foi pouco explorado se comparado a 

outros temas, como no caso o urbano, a política e a gestão do território (SANTOS, 2002). 

Todavia, não se pode deixar de analisar e de destacar importantes contribuições de 

geógrafos europeus e brasileiros, que buscaram estruturar e compreender a paisagem através 

de um novo fator a ser considerado, o simbolismo.  

Neste contexto merece destaque Pierre Deffontaines (1948), com a obra Géographie 

et religions, que além de assinalar os signos pelos quais a religião imprime nas paisagens e 

nas construções demonstra a influência que essa impõe aos ritmos de vida de todos, de 

maneira a criar assim, gêneros de vidas específicos (SANTOS, 2002). Também merece 

destaque David Sopher (1967) que abordou fatos de organização religiosa, apoiando-se nos 

resultados da sociologia e da história religiosa dedicando-se a definir, em um primeiro 

momento, os sistemas religiosos e sua base geográfica. Sopher dedica-se à questão da 

difusão espacial das religiões, onde propõe que partindo de seus lugares de origem, as 

religiões difundem a sua mensagem por meio da conversão de novos adeptos (CLAVAL, 

2001; ROSENDAHL,1996). Neste contexto, ele classifica dois grandes grupos denominados 

de religiões étnicas, que se referem a um grupo específico de pessoas, geralmente, ligadas a 

um lugar específico e religiões universalizantes, as quais romperam seus laços com o lugar 

específico de origem e disseminaram sua mensagem, tal como Cristianismo, Islamismo e 

Budismo. Dois outros autores que também se destacam são: Maximilien Sorre (1972), que 

se prende às atividades religiosas e suas influências no espaço social (SANTOS 2002); e 

Claude Raffestin2·, que sugeriu uma abordagem política do fenômeno religioso na medida 

em que religião e poder podem aparecer relacionadas, interessante ressaltar que esse autor, 

já na década de 1980, chamou a atenção para a expansão da religião islâmica no mundo. 

(SANTOS, 2002).  

Em décadas mais recentes, é importante destacar os trabalhos de Jackson, Hudman3  

(1990) e Paul Claval, onde os dois primeiros examinaram as principais crenças religiosas, 

analisando suas origens, difusão e os sistemas de crenças que afetam a interação homem-

                                                 
2 Ver  RAFFESTIN, 1993. 
3 Ver JAKSON, R ; HUDMAN, LE.,1990. 
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ambiente e o último, que em seus trabalhos sugere que os geógrafos explorem e percebam o 

universo imaginário das religiões, assim como suas representações na paisagem e no espaço 

social. (SANTOS, 2002). Nesta perspectiva, M. Büttner (ROSENDAHL, 1996, apud 

SANTOS, 2002) também será importante ao sugerir que os pesquisadores religiosos 

comecem investigando a comunidade religiosa, de maneira a buscar uma identificação de 

sua estrutura espacial e ocupacional, pois, é preciso se apropriar da dialética relação entre 

religião e ambiente.  

Em território nacional, segundo Santos (2002, p.24), “o estudo geográfico da religião 

é ainda embrionário tendo, portanto, muito a desenvolver”. Segundo o autor, somente na 

década de 1990 é que o tema religião atraiu o interesse de alguns geógrafos brasileiros, 

sobretudo do eixo São Paulo-Rio. Porém, um grande passo foi dado, uma vez que, na década 

em questão, o espaço passou a ser entendido como aquele vivido, impregnado de signos, 

valores e símbolos, deixando de ser simplesmente uma descrição ou um estudo morfológico 

(GOMES, 2001). Desse ponto em diante, surgem estudos geográficos sobre o simbolismo 

dos lugares sagrados e das práticas espaciais associadas ao sagrado, tal como a difusão e 

área de abrangência da religião, onde essa passa a ser entendida como fator preponderante 

da cultura e, portanto, modificador da paisagem.  

Dentro do NEPEC (Rio de Janeiro), alguns precursores merecem destaque, como a 

geógrafa Zeny Rosendahl, criadora e coordenadora do Núcleo, que a partir das idéias de 

Mircea Eliade grande historiador das religiões - passou a enxergar no sagrado e no profano, 

oportunidades de pesquisa geográfica. Para a autora, essas categorias ao assumirem o caráter 

de manifestações culturais, afirmam-se no espaço, no lugar e na paisagem, e assim 

transformam-se em categorias fundamentais de estudo para o geógrafo. Nesta nova 

perspectiva, a Geografia da Religião assume outras funções que não somente a de apresentar 

as religiões diante de rugosidades impressas por um grupo social na paisagem, mas, 

demonstrar que é preciso também entender o papel da paisagem diante de estratégias de 

poder e dominação. Rosendahl salienta que, os espaços sagrados podem revelar regras e 

significados dos grupos envolvidos, pois, esses lugares fazem sentido para suas práticas 

religiosas. Refletindo dessa maneira é que temas como fé, espaço e tempo: difusão e área 

de abrangência; centros de convergência e irradiação; religião, território e 

territorialidade; e espaço e lugar sagrado: percepção, vivência e simbolismo, cada vez 

mais têm feito parte dos estudos de Geografia da Religião, e não é para menos, pois de 

acordo com Lefebvre citado por Lencioni, “a sociedade atual se constitui em uma sociedade 
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imersa num mundo de símbolos, representações e mistificações” . (LEFEBVRE apud 

LENCIONI 1999, p.157). 

Outro destaque é Gil Filho, membro do NEER (Paraná) e do NUPPER – Núcleo 

Paranaense de Pesquisa em Religião - que também aborda em seus estudos, o “Espaço 

Sagrado”, como sendo aquele próximo da percepção, situado entre o espaço sensível de 

expressões e o espaço das representações simbólicas. Nessa perspectiva, os geógrafos 

precisam estudar o papel de outros mundos se quiserem entender os objetivos da ação 

humana, na medida em que crenças edificam um senso de sacralidade instrumentalizada em 

arranjos institucionais que denotam determinadas visões de mundo. O autor esclarece que,  

 

O espaço sagrado, como espacialidade social do conhecimento, incorpora a ideia 
unificadora do pensamento religioso no conceito da Divindade. No momento em 
que o pensamento religioso altera-se no objetivo e no subjetivo, ultrapassa e 
liberta-se dos ditames funcionais da linguagem e atinge o plano da transcendência. 
(GIL FILHO, 2007).  

 

Surgida com os homens primitivos no momento em que eles passaram a buscar 

soluções, inerentes à vida humana, como o sentimento de frustrações e ansiedades diante de 

situações difíceis ou inexplicáveis como a morte, doença, acidentes ou desastres naturais, a 

religião talvez represente, mesmo na atual sociedade contemporânea, um dos aspectos 

culturais mais atuantes, significativos e instigantes. A história mostra que muitos 

movimentos humanos e com grande representatividade histórica tiveram o fenômeno 

religioso como impulsor. É o caso das diversas guerras, geralmente as mais terríveis, como, 

por exemplo, a Guerra das Cruzadas, onde expedições formadas sob o comando da Igreja 

Católica buscaram recuperar Jerusalém que estava sob o domínio dos Turcos. Envolvendo o 

tema religião, tem-se também a definição de estruturas sociais a partir de uma determinada 

religião, é o caso do Irã que depois da Revolução Islâmica de 1979 passou a impor na 

sociedade, como forma de controlá-la, aspectos inerentes do Islamismo, por último tem-se 

que o próprio conhecimento científico, filosófico e artístico teve como vetores grupos 

religiosos vinculados ao poder político e social. 

A grande questão é que qualquer sociedade no mundo compartilha alguma prática 

religiosa, afinal o fenômeno religioso é tão antigo quanto o homem. Pesquisas dão conta que 

a grande maioria da humanidade professa alguma crença, seja de maneira direta ou não, e, 

assim, a religião continua a promover diversos movimentos humanos mantendo estatutos 

políticos e sociais. Mas, mais do que isso, o que se observa é cada vez mais o homem tem 

buscado novas respostas religiosas para toda a crise civilizatória na qual está mergulhado. 
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Para Claval (2001) os problemas culturais nunca ocuparam tanto espaço nas inquietações do 

homem moderno. Naturalmente, todo esse contexto repercutirá no espaço da Religião, na 

medida em que novos problemas de ordem social precisam de respostas satisfatórias, ou 

pelo menos que amenizem sensações de angústia diante desse mundo conturbado.  

O que se observa é que religiões que até há pouco tempo atrás eram encontradas 

apenas em seus locais de origem, atualmente, podem ser percebidas em lugares longínquos 

de sua gênese.  

Dotado de uma riqueza religiosa extremamente plural, o território brasileiro 

apresenta um cenário ideal para aqueles que querem dedicar-se ao estudo dessa temática tão 

rica. O Brasil é um dos poucos países no mundo que apresenta quantidade significativa de 

religiões distintas provenientes de seu processo de formação territorial, estruturado em um 

diversificado contexto de colonização e miscigenação. Pode-se dizer que um dos períodos 

mais determinantes refere-se aos primórdios da colonização, quando o Brasil herdou 

significativas religiões para a atual configuração do país: o Catolicismo, que recebeu do 

colono português e os rituais africanos, como o Candomblé trazido pelo negro escravo. Em 

períodos históricos posteriores, a entrada de imigrantes no Brasil será a nova responsável 

pelo ingresso de outras religiões, e, dessa vez, a influência chegará não somente do 

Ocidente, mas também do Oriente. Em solo brasileiro, a entrada de imigrantes japoneses 

propiciará o primeiro contato com o Budismo, religião que no mundo já apresentava uma 

história extremamente antiga, com cerca de 2500 anos e que no Brasil somente se fará 

presente no século XX. 

Contudo, mesmo com toda multiculturalidade de religiões, ainda é um desafio para 

muitos geógrafos brasileiros estudar o fenômeno religioso. Entender o espaço simbólico da 

religião não é tarefa fácil, pois é preciso apreender sobre um mundo que deixa de ser 

exclusivamente físico e passa a ser simbólico, sagrado e/ou profano. Ou como ressaltaria 

Santos (1999), é preciso haver uma complementaridade entre o que é denominado de espaço 

visível, que se refere ao território religioso concreto, ou seja, aos lugares sagrados como 

igrejas, centros espíritas, terreiros e sinagogas; e o espaço invisível, referente à 

subjetividade, ao imaginário, à filosofia das religiões, enfim a todos os possíveis e 

imagináveis lugares do outro mundo. Nesta perspectiva, a fenomenologia tem muito a 

contribuir, uma vez que procura demonstrar que para se fazer um estudo geográfico é 

importante conhecer a mente dos homens para saber o modo como se comportam em relação 

ao espaço. (LENCIONI, 1999). Assim como a Geografia Humanista, a Geografia da 

percepção e do comportamento procura elaborar um enfoque globalizador e subjetivo da 
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realidade, no qual a intuição passa a ser um elemento constitutivo e importante do processo 

de conhecimento.   

Conforme verificado, desde os tempos da Geografia Humana que estudiosos já 

apresentavam reflexões sobre os elementos naturais, de paisagens culturais e dos gêneros de 

vida, entretanto, faltava ainda apreender também sobre as representações e as experiências 

de lugares. Neste contexto é que Geografia Cultural e a Geografia da Religião surgem para 

acrescentar aos estudos, outrora realizados pela Geografia Humana. A inserção da análise 

sobre a atuação das práticas e valores culturais, seus reflexos, e desafios que exercem em 

padrões culturais foi fundamental para tal enriquecimento da Geografia, uma vez que o 

homem deixou de ser considerado de maneira reducionista como um ser econômico ou um 

dado de uma matriz.  

Sabe-se que ainda há muito a percorrer nessa linha de pensamento, e pelo fato do 

Brasil ser um país com várias religiões muitas abordagens geográficas, nesse sentido, já 

poderiam ter sido realizadas. A questão é que há muito mais trabalhos geográficos voltados 

para o Catolicismo que qualquer outra religião existente no Brasil. Talvez isso se explique 

pelo fato do país apresentar uma população predominantemente Católica. Todavia, há 

muitas outras religiões a serem consideradas pelo universo geográfico e que também tem 

representatividade no território nacional, seja pela configuração numerosa de seus adeptos, 

ou pela sua própria história e influência que exerceram. Quanto às religiões orientais, tem-se 

que o Budismo, foi muito pouco explorado em ambiente acadêmico, exceto pelos estudiosos 

da Ciência da Religião. Em uma perspectiva geográfica, o Budismo pode ser apresentado em 

seu processo de difusão que perpassou pelo mundo Oriental, lugar de nascimento até chegar 

ao Ocidente. Objetivando apresentar uma das primeiras abordagens geográficas referentes a 

essa religião, é que este trabalho em questão foi realizado.  

O capítulo a seguir trará as primeiras considerações do estudo sobre o Budismo. 

Primeiramente, serão apresentados aspectos históricos da origem do Budismo, destacando 

assim fatos da vida de Buda, que culminaram no surgimento desta religião. Em um segundo 

momento serão apresentadas diferentes Escolas Budistas que surgiram diante de um Cisma 

ocorrido logo após a morte do mestre. Por último, há uma discussão sobre o Budismo e sua 

interpretação religiosa, visto que muitos o consideram muito mais como uma filosofia do 

que propriamente uma religião. 
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3 O SURGIMENTO DA RELIGIÃO BUDISTA 

 

 

“Os homens fizeram três grandes tentativas religiosas para se 
livrar da perseguição dos mortos, da maldade do além, das 
angústias da magia e da enfermidade; Separadas pelo 
intervalo de 500 anos, conceberam primeiramente o Budismo, 
depois o Cristianismo e em seguida o Maometismo”. (LÉVI-
STRAUSS) 

 

 

A origem do Budismo remonta ao século V a.C, a partir do nascimento de Siddhartha 

Gautama, em uma região localizada no Norte da Índia (ver mapa 1). Rompendo fronteiras e 

se espraiando por várias partes do mundo até tornar-se uma religião universal, o Budismo 

pode ser reconhecido por sua riquíssima história e uma geografia impressionante. Há 

quem diga que se trata de uma das religiões mais fascinantes do mundo. (DINIZ, 2010).  

 

 

 

Mapa1 : Índia 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Cristianismo 32%

Islamismo 22%

Hinduísmo 13%

Nenhuma religião 

12%

Religião popular 

da China 6%

Religiões Tribais 

4%

Ateísmo 2%

Novas Religiões 2%

Outras 1%

Budismo 6%

Em cada lugar que passou, o Budismo incorporou aspectos das religiões, cultos e 

seitas locais, por isso mesmo é possível perceber algumas variações dentro da mesma 

religião (formação de escolas de origem Chinesa, Japonesa, Tibetana4 ). O fato de ter 

abraçado várias nações acabou favorecendo sua difusão espacial que rompeu fronteiras 

orientais até chegar às terras americanas. Toda essa expansão repercutirá na formação de 

seus fiéis, fato que colocará o Budismo entre uma das mais expressivas religiões do mundo 

em números de seguidores. 

Estimativas afirmam que o número de adeptos do Budismo no mundo esteja entre 

230 e 500 milhões, sendo que a maioria dos estudos aponta algo em torno dos 350 milhões 

de praticantes, ou seja, 6% da população mundial. No ranking mundial de adeptos, o 

Budismo estaria em 5º lugar (gráfico 1), empatado com a Religião Popular Chinesa e 

perdendo somente para o Cristianismo, que representa 32%; o Islamismo, com 22%; 

Hinduísmo, com 13%; e daqueles que afirmam não professarem qualquer religião, com 12% 

(RELIGIOUS TOLERANCE, 2006 apud DINIZ, 2010). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Estas escolas serão definidas, separadamente, no decorrer do trabalho. 

 
Gráfico 1: Proporção da população mundial por aderência religiosa - 2000 
Fonte:  Adaptado de RELIGIOUS TOLERANCE, 2006 . 
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Através de uma coleção de figuras que retratam mapas anamórficos5 (ver figura 1), é 

possível ver a magnitude das principais religiões mundiais, como a Cristã, Islâmica, 

Hinduísta e Budista. Trata-se de uma referência a cerca do número de adeptos por religião 

no mundo.  

 

 

 

 

 

 

Nestes mapas, os países que apresentam um valor significativo de adeptos, em 

relação a uma determinada religião, aparecem mais destacados, entretanto, não significa 

afirmar que essa seja a principal, ou que o país a reconheça como tal. Um exemplo disso é a 
                                                 
5 Nos mapas anamórficos as superfícies são proporcionais à magnitude do fenômeno a ser representado 
procurando manter a proximidade e as configurações dos territórios. Na coleção apresentada (fig.1), o Mapa 
Mundi é a referência para a leitura comparativa do fenômeno religioso.  
 

Figura1: Coleção de Mapas Anamórficos considerando o número de adeptos por Religião 
Fonte: Adaptado de WORLD Mapper, 2011 
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China, onde o Budismo é bastante significativo, porém, a grande maioria da população 

segue crenças tradicionais como o Confucionismo e o Taoísmo.  

Apresentando uma inexpressão total na África - visto que nesse continente o 

Islamismo é a principal religião - e por quase toda a América, com exceção dos Estados 

Unidos, que apresenta números um pouco mais relevantes para esse continente, a 

significância do Budismo somente ocorrerá na Ásia, principalmente, no Sri Lanka e Sudeste 

Asiático como Mianmar, Laos, Camboja e Vietnã. Por corresponder a quase totalidade de 

adeptos no Sri Lanka, o país apresenta-se na imagem bastante expressivo. Outro país 

bastante significativo na figura, é o Japão. Mesmo não correspondendo a maioria de adeptos 

budistas, o número nesse país é extremante elevado, perdendo somente para o Xintoísmo. 

No caso do Sul da Ásia, representado pela Índia, país onde se originou o Budismo, a 

expressão indiana não é tão significativa, pois, o Hinduísmo é a religião com o maior 

número de adeptos. Na Índia, o Budismo sofreu um revés a partir do século VII, com a 

expansão do Islamismo e o ressurgimento do Hinduísmo, que gerou praticamente uma 

extinção, em países como Bangladesh, Indonésia, Paquistão, Afeganistão e Oeste da China. 

 Em continente Europeu, é possível perceber certa relevância, principalmente, na 

França, onde a religião é considerada a terceira maior em número de adeptos.  

De todas as religiões representadas, o Catolicismo, é aquela que mantém um melhor 

equilíbrio em número de adeptos pelo mundo. Logo atrás está o Islamismo, religião que 

atualmente é a que mais cresce no mundo. 

Em termos de datas, o Budismo pode ser considerado uma das religiões mais antigas 

do mundo. Surgido no século V a.C., a partir do nascimento de Siddhartha Gautama, que 

anos mais tarde se tornará Buda, tal religião encontra-se em situação intermediária quando 

comparada a sua data de fundação à das principais religiões mundiais.  

Seguindo uma linha do tempo (ver fig. 2), tem-se que seu surgimento é posterior ao 

Judaísmo6, que teria surgido em 2000 a.C, ao Hinduísmo datado de 1500 a.C e ao 

Zoroastrismo que surge em 600 aC. Todavia, o Budismo, é anterior a maior religião, em 

número de adeptos, que é o Cristianismo e o Islamismo que data de 800 d.C.  

                                                 
6 Todos os anos citados, referentes ao surgimento das religiões, podem sofrer variações em função de sua 
fonte, todavia, o mais próximo e aceitável na literatura, são os apresentados nesse estudo. 
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Fontes históricas declaram que o Budismo, teria se originado no final do Período 

Bramânico (uma das fases do Hinduísmo), em uma época conhecida como Período das 

Heterodoxias, onde houve um desvio da crença até então aceita por muitos indianos. 

Cronologicamente, esse período Heterodoxial anteveio ao Bramânico Desviante (750-550 

aC.), e ao “Bramânico Ortodoxo” (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao que tudo indica o descontentamento com a sociedade de castas teria ajudado o 

crescimento do Budismo em relação ao número de adeptos. Porém, não se pode afirmar que 

o Budismo professe as mesmas doutrinas do Hinduísmo, uma vez que se originou, 

justamente, de uma subdivisão dessa religião. Na verdade, não se pode falar em extremos 

absolutos, ou seja, ruptura ou compartilhamento de crenças. Quanto a essa questão, observa-

Figura 2: Surgimento das principais religiões do mundo 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Figura 3: O Budismo e seu surgimento  
Fonte: Elaborado pela autora 
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se no Budismo a similaridade de termos brâmanes, o que o desqualifica como ruptura 

absoluta do Hinduísmo, porém, em virtude do seu surgimento concebido no cerne de uma 

heterodoxia, essa religião definitivamente não pode compartilhar integralmente de crenças 

anteriores. 

Ponderando pode-se dizer que, o Budismo representou, em sua essência, uma 

reforma do Hinduísmo. Desta maneira, explica-se a grande quantidade de termos brâmanes, 

porém, com significados distintos como, por exemplo, a questão do Dharma, Nirvana, e 

karma; aspectos que foram totalmente preservados como no caso a meditação que deve 

implicar o corpo, a necessidade de libertar-se das aparências e a reencarnação7 (SAMUEL, 

1997); a veementemente negação do sistema sacrifical Hindu, e por último e em uma atitude 

inédita, o aconselhamento de seguidores a conquistarem sua própria salvação. Segundo 

Bowker (2000), através do Budismo, 

 

Antigos rituais ganharam nova roupagem, como o sacrifício de animais, por 
exemplo, transmudando-se em auto-entrega ao serviço de outros. Neste contexto, o 
objetivo não é ser absorvido pelo Brahman, o absoluto, nem tampouco a união de 
Deus, mas o Nirvana, que significa a cessação do desejo e do apego (BOWKER, 
2000 apud DINIZ, 2010, p.91).  

 

Challaye (1981) acrescenta que uma das mais impressionantes mudanças propiciadas 

pelo Budismo, refere-se à profunda revolução moral causada na sociedade da época, onde a 

ética passou a ser o centro dos acontecimentos. Em sua pregação, Buda nunca se importou 

com a questão da diferença de castas, tão significativa no Hinduísmo, e assim, em seu 

processo de disseminação da religião, ao converter desde humildes trabalhadores até reis, 

fez surgir pela primeira vez, o que se pode denominar de religião universalista.  

 

 

3.1 Buda e a sua crença religiosa 

 

 

Há quem diga que o Budismo é niilista, que Buda vê o mundo em termos bastante 
sombrios. Todavia, Buda apenas abriu os olhos para que as pessoas tomassem 
consciência de que os seres humanos são os únicos animais que têm de viver com 
o conhecimento de que vão morre um dia, e sempre acharam essa visão da 
extinção difícil de contemplar. (ARMSTRONG, 2001, p.32) 

 

                                                 
7 Para os Budistas, reencarnação significa o renascimento de um ser vivo após a morte em um novo corpo quer 
seja um ser humano, animal ou um ser sobrenatural 
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Em relação ao início da vida de Siddhartha Gautama, pouco se sabe, pois, nenhuma 

biografia foi escrita durante a sua vida8. Segundo fontes budistas o processo de preservação 

das tradições sobre a vida e doutrina de Buda só terá início pouco após a sua morte, através 

de monges, que passaram a ter como tarefa gravar fatos históricos e transmiti-los às gerações 

futuras (KUDARA, 2002).  

Toda essa escassez de fatos palpáveis gerou dúvidas entre alguns estudiosos 

ocidentais do século XIX, que chegaram a questionar se Buda representou mesmo uma 

figura histórica, ou não passou de uma “personificação da filosofia samkhy9, ou um símbolo 

de um culto solar10”  (ARMSTRONG, 2001, p.8). Recusada por estudiosos modernos, essa 

visão cética foi posta em xeque pelo fato de que, diferentemente do Ocidente, a tradição oral 

no Oriente é mais utilizada que a escrita na transmissão do saber o que, portanto, não 

inviabiliza a veracidade dos fatos encerrados na doutrina budista. Segundo a tradição 

indiana, a escrita deve ser utilizada para funções seculares e não para a gravação das 

palavras de pessoas santas, uma vez que para estas deve-se utilizar a recitação em voz alta 

(KUDARA, 2002). 

Derivando da dúvida acerca da existência histórica ou personificada de Buda, têm-se 

dúvidas em relação a datas e lugares envolvendo a vida de Gautama. Por exemplo, não há 

um consenso sobre a data de seu nascimento. Budistas da tradição Theravada sugerem que 

ele nasceu em 623 ou 624 aC,; historiadores religiosos têm preferido datar o seu nascimento 

entre 567 e 487 aC; enquanto estudiosos modernos sugerem datas entre 420-502 aC. Até 

mesmo a questão geográfica de seu nascimento é objeto de  divergências, sendo que há na 

atualidade evidências arqueológicas que sugerem que Buda  nasceu em Kalinga, no estado 

de  Orissa, na Índia (RELIGIOUS TOLERANCE, 2006). 

Abstraindo todo esse questionamento e seguindo as orientações disponíveis na 

maioria das fontes que se dedicam ao estudo da religião budista, tem-se que Siddhartha 

Gautama nasceu por volta de 560 a.C, em uma casta de nobres-guerreiros, onde reinava seu 
                                                 
8 Na tradição budista, a presença do Buda é expressa simbolicamente por uma árvore bodhi, uma roda de 
dharma e suas pegadas.  

9 Nome do mais antigo sistema filosófico indiano que teve sua fundação atribuída ao sábio mítico Kapila. Seu 
nome significa "Razão",  devido sua essência  cosmogénica, antropogénica,  naturalista e técnica . Nos 
primórdios o yoga e o Sámkhya eram um só e chamava-se Sámkhya (Sabedoria/Razão).  
 
10 Um dos cultos do Bramanismo, onde no culto solar, os seus seguidores, chamados de eremitas, os iogues, 
praticam uma doutrina deixada por Krishna. Esta ensinava que o homem além de buscar o divino e se tornar uno 
a ele, deveria aliar a alma humana à inteligência e não ao corpo, por isso se fazia necessário cultuar a Chama 
Sagrada Íntima.  
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pai Shuddhodana, do clã dos Sakya (Figura 411 ). Trata-se de uma região ao sul do atual 

Nepal, em um lugar chamado Lumbini, nas cercanias da pequena cidade de Kapilavastu, 

local próximo à divisa com a Índia (SAMUEL, 1997). Importante destacar que o epíteto 

Buda, que significa em sânscrito o desperto, o iluminado, aquele que se deu conta, ou 

ainda, aquele que assimilou a verdade, somente lhe foi atribuído anos mais tarde, após ter, 

supostamente, atingido um estágio espiritual superior, antes disso ele não passava de um 

Bodhisatta (homem ou mulher destinados a alcançar a iluminação). (DINIZ, 2010; 

COOMARASWAMY,1965).  

 Nascido e criado em uma das principais e mais ricas famílias da região de 

Kapilavastu, o príncipe Siddhartha levava uma vida faustuosa no palácio de seu pai, o qual, 

o cercara de todos os prazeres que pudesse desejar mantendo-o na mais completa ignorância 

da velhice, doença e da morte às quais todos os seres humanos deste mundo estão 

submetidos por natureza.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditando na profecia de que Gautama se tornaria um grande guerreiro ou o 

salvador da humanidade, Shuddhodana acaba proibindo o filho de sair do palácio. Assim, 

aos 16 anos Gautama casa-se com Yasodhara, sua prima, com quem teve um filho, Rahula, 

mas abandona-os ao sentir que a vida se tornara sem sentido. “Desde o começo, Gautama 

acreditou que a vida familiar era incompatível com as formas superiores de espiritualidade” 

(ARMSTRONG, 2001, p.30).  

                                                 
11 É possível observar Buddha com características sobrenaturais: expansão no topo da cabeça, que significa a 

sua sabedoria e olhos baixos, simbolizando sua compreensão e domínio da meditação. As orelhas alongadas 
referem-se a sua infância como príncipe, quando ele usava brincos pesados (os buracos ajudam a lembrar aos 
fiéis que eles, também, devem rejeitar bens e prazeres mundanos. O Buda senta-se na postura de meditação, com 
o peito inchado com a respiração indrawn, e executa o gesto de ensino (dharmachakra mudra). 
 

Figura 4: Siddartha Gautama. 
Fonte: ASIA SOCIETY MUSEUM, 2011. 
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Cerceado do sofrimento do mundo, Buda somente toma consciência dos sofrimentos 

humanos como velhice, doença e morte após o nascimento de Rahula, onde teria tido quatro 

visões que o teriam motivado a seguir o caminho dos mendicantes (bhikkhu) e encontrar 

uma solução para os problemas espirituais.  

 

Foi pouco depois do nascimento de Rahula que os deuses acharam que chegara a 
hora em que Siddhartha devia ‘sair’ e empreender a missão para a qual se 
preparara durante tantos nascimentos anteriores, momentaneamente esquecidos 
por ele. (COOMARASWAMY,1965, p.16).  

 

Segundo crenças budistas, na primeira visão, ele teria ficado perturbado ao ver uma 

pessoa idosa, indefesa e frágil, na segunda, um homem abatido e deprimido sofrendo de uma 

doença avançada, no terceiro, uma família de luto carregando o cadáver de um dos membros 

para um local de cremação, e por fim, na última visão, um mendigo religioso e sua vida 

calma, serena e reclusa - obtida através da meditação - teriam provocado em Buda uma crise 

espiritual.  A transitoriedade e a busca pela felicidade em coisas mortais eram para Gautama 

algo irracional. (RELIGIOUS TOLERANCE, 2006; DINIZ, 2010).  

De acordo com Armstrong (2001) a crise vivida por Gautama não era exclusiva a ele, 

também uma grande quantidade de pessoas, nessa época, em virtude da desilusão e anomia 

generalizada na qual se encontrava na região, passaram a não enxergar mais nas práticas 

espirituais de seus ancestrais um consolo, ou mesmo um acalento para suas dúvidas e 

problemas. Segundo historiadores, essa “revolução” teve seu cerne em uma época bastante 

antiga, algo próximo do ano 1200 a.C, através das invasões de cavaleiros nômades indo-

europeus que saíram da Ásia Central e chegaram à Índia, Irã e China trazendo consigo um 

senso de vastos horizontes e ilimitadas possibilidades desconhecidas pela sociedade até 

então. O fato é que o período entre 800 a 200 a.C foi crucial para a conscientização da 

necessidade de uma nova solução religiosa. Conhecido como Era Axial,  esse período de 

tomada da consciência, por homens e mulheres, de uma forma sem precedentes acerca de 

sua existência, natureza e limitações, instigou muitos gênios proféticos e filosóficos a 

ensinar que os próprios seres humanos poderiam enfrentar a miséria da vida, transcender 

suas fraquezas e viver em paz no meio desse mundo que achavam tão imperfeito. Já no 

século VI a.C, a Índia passava por mudanças sociais significativas, com o surgimento de 

uma nova classe urbana, a dos mercadores, e esses não podiam mais curvar-se obedientes 

aos sacerdotes e à aristocracia.  Buda foi um desses homens que, instigaram pessoas a 

buscarem sozinhas pela sua salvação: 
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Não acredites numa coisa simplesmente por ouvir dizer, não acredites sob a fé das 
tradições, pois elas são veneradas há numerosas gerações... Não acredites em nada 
através unicamente da autoridade de teus mestres ou sacedortes. Crê no que tu 
mesmo experimentares, provares e reconheceres como verdadeiro, que esteja de 
acordo com teu bem e o dos outros e conforma tua conduta a isso. 
(CHALLAYE,1981, p. 84) 

 

E foi dentro desse contexto, de crise e renovação espiritual, que Siddhartha, aos 29 

anos, deixa o rico palácio de seu pai, onde despoja-se de seu turbante real e de sua longa 

cabeleira, e parte para seu contato com o mundo externo em busca de uma vida santa. O mal 

para o qual Buda buscava um remédio é o da miséria que provém da corruptibilidade de 

tudo o que é nascido, composto e inconstante. Gautama acreditava que a vida familiar era 

incompatível com as formas superiores de espiritualidade, e assim, a única forma encontrada 

para viver em santidade era quebrar os vínculos com sua família. (COOMARASWAMY, 

1965). Essa prática, de abandonar a família, era aceita nessa época, por muitas famílias que 

viam seus homens levar uma vida de asceta (santa).  

 

Quando deixou a casa do pai vestindo a túnica amarela de monge mendicante que 
pedia comida, Gautama acreditava que partia numa aventura emocionante. Sentia a 
atração da estrada ‘inteiramente aberta’, e o estado radioso e perfeito de um ‘sem 
lar’. Todos nessa época falavam da ‘vida santa’ como uma nobre missão. Reis, 
mercadores e ricos proprietários honravam igualmente aqueles bhikkhus 
(mendigos) e disputavam uns com os outros o privilégio de alimentá-los. 
(ARMSTRONG, 2001, p. 37) 

 

Em sua nova jornada, Gautama, tentou primeiramente o recurso da meditação para 

sanar sua sensação de impotência diante da transitoriedade, porém, no entanto, ao perceber 

que esta não poderia ser estendida para sempre, o futuro Buda se vê forçado a voltar ao 

estado de consciência e, assim, junta-se a um grupo de ascetas com os quais jejua 

intensamente durante seis anos (Figura 5). Algumas fontes chegam a afirmar que ele 

consumiu apenas uma colher de sopa de alguns grãos por dia, técnica esta que produziu uma 

série de desconfortos físicos, como sua intensa magreza, a queda dos cabelos e o 

escurecimento e enrugamento da pele.  
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Todavia, Siddhartha rejeita esse caminho também, percebendo que os extremos da 

mortificação da carne ou do hedonismo não o levariam à iluminação, e, desta forma, 

determina que o melhor caminho para se atingir o estado de nirvana - um estado de 

libertação do sofrimento - seria exercitar  o "Caminho do Meio", longe dos extremos de 

autoindulgência e automortificação: (RELIGIOUS TOLERANCE, 2006; SILVA, [196-?]). 

 

Tendo chegado ao último grau de esgotamento, quase morrendo de fome, 
sentindo-se às portas da morte verificou que os sacrifícios não extinguem o desejo, 
que o conhecimento não se obtém com um organismo enfraquecido, que o 
sofrimento físico perturba a mente, incapacitando-a de manter tranquilidade 
necessária à meditação. Não satisfeito com as práticas de ascetismo, decidiu voltar 
a um modo de vida mais natural e seguir seu próprio caminho. (SILVA, [196-?] , 
p. 15) 

 

Gautama somente se torna Buda (aquele que alcança a  completa compreensão por si 

próprio) quando atinge o Nirvana (apagar), libertando-se assim da dor, dos desejos, da 

aversão, do sofrimento de privação, da velhice, doença e morte. Ele estava convencido de 

que esse “apagamento” era um estado inteiramente natural aos seres humanos e podia ser 

experimentado por qualquer um que buscasse de verdade e assim, ao invés de esperar uma 

mensagem dos deuses, ele mesmo foi buscar a resposta dentro de si, explorando os mais 

longínquos confins de sua mente e todos os seus recursos físicos. Esse episódio ocorreu em 

uma noite no final da primavera do ano de 525 aC, quando Siddartha Gautama  aos 35 anos, 

resoluto, senta-se à beira do Rio Neranjara, sob uma árvore de grande porte (espécie de 

figueira), em Bodh Gaya (atual Bihar), na Índia - mais tarde conhecida como a árvore de 

Figura 5: Jejum de Siddhartha. 
Fonte: ASIA SOCIETY MUSEUM, 2011. 
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Bodhi12 , jurando que só sairia dali quando alcançasse seu objetivo maior que era a 

iluminação: 

 

Que minha pele, tendões e ossos sequem, junto com toda carne e sangue de meu 
corpo! Eu receberei isso com prazer! – jurou Gautama – Mas não me arredarei 
deste lugar enquanto não houver atingido a suprema e final sabedoria. 
(ARMASTRONG 2001, p.116) 

 

Textos pális dão conta de que nesta mesma noite, Buda começou a ter alguns 

avanços espirituais importantes. Primeiramente, desenvolveu a habilidade de recordar os 

acontecimentos de suas reencarnações anteriores, em seguida, foi capaz de ver como as boas 

e más ações que as entidades realizam durante suas vidas levam à natureza da sua 

reencarnação, mais tarde ele soube que tinha progredido além de "impurezas espirituais", 

como ânsia, desejo, ódio, fome, sede, cansaço, medo, dúvida e desilusão e enfim atingiu o 

nirvana, deixando de ser um Bodhisatta para se tornar um salvador, libertador e redentor 

Samyaksambuddha (RELIGIOUS TOLERANCE, 2006). Coomaraswamy (1965) explica o 

quanto é difícil entender a ideia do Nibbãna budista, uma vez que, trata-se da suprema 

beatitude daquele que rejeitou a noção eu sou e que se renunciou totalmente libertando-se 

assim do seu fardo. 

Após alcançar a Iluminação, afirma-se que Buda ficou intrigado em relação ao seu 

futuro, pois, não sabia se deveria, a partir daquele momento, viver uma vida de reclusão, ou 

ensinar o Caminho do Meio. Tendo como seus primeiros seguidores os cinco ascetas 

(bhikkhus) com quem jejuou, acabou optando pela anunciação de seu Dharma, fato que 

resultou na formação da primeira companhia de monges budistas, conhecida como Sangha. 

Essa passagem de anunciação é de suma importância para os budistas, uma vez que para eles 

Buda fez Girar a Roda do Dhamma13 (Figura 6), trazendo a Doutrina ao mundo e pondo 

em andamento uma nova era para a humanidade onde deveria ser pregado uma verdade 

libertadora. (HARVEY,1990). 

                                                 
12 Os eventos sob a árvore Bodhi são freqüentemente descritos em termos mitológicos na literatura budista. As 
experiências de Buda são retratadas como uma batalha com Mara, o equivalente budista do Satã judaico-
cristã-islâmica (Religious Tolerance, 2010). 
 
13 A Roda Dharmica ou Dharmacakra é o símbolo oficial do Budismo. Trata-se de um círculo com oito 
braços surgidos no centro e que apontam para direções diferentes. Cada um dos braços representa cada uma 
das oito práticas que constituem o Nobre Caminho Óctuplo: Compreensão Correta, Pensamento Correto, Fala 
Correta, Ação Correta, Meio de Vida Correto, Atenção Correta, Sabedoria Correta e Visão Correta. 
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E é assim que Buda irá pregar  no Parque das Gazelas, em Sarnath, na periferia da 

cidade de Benares” para os bhikkhus , seu primeiro sermão. (SAMUEL, 1997). Conhecido 

como Sermão de Benares (Figura 7) essa anunciação revelou As Quatro Verdades 

Santas: 

 

1ª verdade: “eu não existe” – Não há “eu”, mas um aglomerado de cinco 
elementos: o corpo, as sensações, as representações, as formações e o 
conhecimento. 
2ª  verdade: todo apego é sofrimento – O que nos faz sofrer é nossa vontade de 
viver, nosso desejo de existir e de nos perpetuarmos, nosso temor permanente de 
perdermos o que pensamos ser. Quereríamos ser felizes sem cessar: eis a origem 
de nossa infelicidade. 
3ª  verdade: desapegar-se de tudo – Devemos matar em nós o desejo. O mundo não 
deve só ser deixado, deve ser ignorado. A pessoa deve desapegar-se da satisfação 
causada pelo desapego. 
4ª  verdade: praticar meditação pura – Conduz a extinção de todo sofrimento, a fé 
pura, vontade pura, linguagem pura, ação pura, aplicação pura, meios de existência 
pura, memória pura, meditação pura (dhyana). (SAMUEL, 1997, p.116-117) 

 

Contendo os ensinamentos essenciais do Budismo, o Sermão de Benares ordenou os 

cinco ascetas como monges, mas, somente após o Segundo Sermão é que estes conseguiram 

a iluminação, passando a serem denominados de Arhants (santos). 

  

Figura 6: Roda do Dharma. 
Fonte: ASIA SOCIETY MUSEUM, 2011. 
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                                                       Figura 7: 1º Sermão em Benares. 
                                                       Fonte: ASIA SOCIETY MUSEUM, 2010 

 

Foram cinco décadas de pregação pela planície do Ganges, na Índia, ensinando a 

todos que quisessem ouvir, até estabelecer uma ordem de monges e freiras, onde Yasodhara, 

sua esposa, tornou-se a primeira monja. “Durante suas viagens, Buda voltou à cidade natal 

Kapilavastu; seguido de um bando de Arahants mendigos, esmolou alimento nas ruas e foi 

visto das janelas do palácio pela mãe de Rahula”. (COOMARASWAMY, 1965, p. 21). Na 

prática, o Budismo atraiu, sobretudo, as classes altas e os intelectuais, mas, em princípio 

estava aberta a qualquer pessoa, e, ninguém, qualquer que fosse a casta, era excluído. “Não 

havia verdade exotérica, como a pregada pelos sábios dos Upanisads. Era tudo às claras, nas 

cidadezinhas, nas novas cidades e ao longo das rotas de comércio” (ARMSTRONG, 2001, 

p.147). 

 No ano de 480 a.C, aos 80 anos, Buda atinge seu último nirvana (morre), em um 

pequeno povoado chamado Kushinagar, deixando milhares de seguidores (Figura 8). Seu 

corpo é então cremado e os restos mortais são distribuídos aos chefes de clãs que ergueram 

oito monumentos para encerrá-los. Na atualidade, essas relíquias foram consagradas em 

grandes túmulos, tendo alguns deles se tornado importantes locais de peregrinação. Em 

relação a questão de santuários e oferendas, quando em vida, Buda deixou bem claro que 

condenava o uso de imagens figurativas, isto é, antropomórficas, que ele dizia “serem 

imaginárias e sem fundamento”.  
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Ele afirma ainda que somente poderia ser representado pela Árvore da Grande 

Sabedoria, e depois de sua morte por suas relíquias corporais. Os desejos de Buda foram tão 

levados a sério que é possível perceber na arte budista dos primeiros tempos, que ele só é 

representado de modo não icônico pelos seus traços fáceis de reconhecer; seja por uma 

árvore de Bodhi, pela Roda da Lei, pela marca de seus pés ou por um túmulo relicário, mas 

jamais por uma efígie. (COOMARASWAMY,1965). Somente no século I d.C que as 

primeiras imagens de Buda com forma humana começaram a aparecer, especialmente, na 

Índia Central, onde geralmente é mostrado pregando e ou meditando. (CENTRO 

CULTURAL BANCO DO BRASIL, 1995). 

A morte de Buda não significará o fim da religião, pois, segundo crenças, a Era desse 

mestre só se encerrará quando toda a evidência de seus conhecimentos e seus ensinamentos 

desaparecerem. Para os crentes Budistas, muitos Budas, já existiram e tantos outros ainda 

existirão, houve 25 desses seres humanos iluminados, e após a presente era histórica, quando 

desaparecer o conhecimento dessa verdade essencial, um novo Buda, chamado Metteyya, 

virá a terra e passará pelo mesmo Ciclo Vital (METROPOLITAN MUSEUM OF ART, 

2010; RELIGIOUS TOLERANCE, 2006).  

Ao morrer, Buda não escolhe um sucessor, pois, acredita que o Dharma (seus 

ensinamentos) além da Vinaya (seu código de regras para os monges e monjas) seriam um 

guia suficiente para aqueles que quisessem alcançar a iluminação (RELIGIOUS 

TOLERANCE, 2006). Durante toda a sua via, Buda recomendava aos seus seguidores 

que não olhassem para ele, mas para o Dhamma, uma vez que todas as coisas 

Figura 8: Morte de Buda. 
Fonte: ASIA SOCIETY MUSEUM, 2011. 
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individuais passam sendo então preciso seguir lutando diligentemente. E foi assim que 

em seus últimos suspiros Buda orienta Ananda - seu primo-irmão que foi em vida seu 

grande confidente, mensageiro e seu prepresentante - a seguir a doutrina (Dharma), ainda 

que ele não estivesse mais presente: 

 

“- Talvez estejas pensando, Ananda,: ‘O mundo do mestre é agora uma coisa do 
passado, agora não temos mais mestre.’ Mas não é assim que deves vê-lo. Que o 
Dhamma e a disciplina que ensinei sejam teu mestre quando eu partir”. 
(ARMSTRONG, 2001, p.212) 
 

Esta última mensagem deixada por Buda, em seu leito de morte, foi primordial para 

o posterior entendimento, construção e estruturação da doutrina Budista. Para esta religião, 

alguém somente se torna budista, quando se submete ao tríplice refúgio, assentado sobre as 

Três Jóias: o Mestre Buda, os seus ensinamentos (Darma/Dhama) e a comunidade de 

seus discípulos (Sangha), que assim como Gautama cumpriram os ensinamentos e 

chegaram à libertação. 

 

“Eu me refugio em Buda. 
Eu me refugio em Dhamma/Dharma (doutrina) 
Eu me refugio no Sangha (Comunidade)” (BRUNNER, 2000, p.155). 

 

Escolhido o caminho budista, a tradição afirma que a vida do adepto deverá ser 

conduzida através de uma moral positiva e outra negativa, que prescrevem, respectivamente, 

o que deve e o que não deve ser feito.  A “moral positiva” recomenda a resignação ao 

sofrimento individual, a meditação sobre os sofrimentos dos vivos, benevolência, piedade, 

perdão das ofensas e o sacrifício por outrem (CHALLAYE, 1981). A “moral negativa” 

compreende “Cinco Preceitos”, recomendações que todo crente deve seguir, porém, usando 

sua própria inteligência para decidir exatamente como aplicá-las. São elas (RELIGIOUS 

TOLERANCE, 2006): 

 

1. “Não matarás”. 
2. “Não roubar”.  
3. “Não mentir”. (Incluindo xingamentos e fofocas). 
4. “Não cometer abuso sexual”. (Para os monges e monjas, isso significa qualquer 
desvio do celibato. Para os leigos, o adultério, juntamente com qualquer tipo de 
assédio sexual).  
5. “Não consumir álcool ou outras drogas”. (A principal preocupação nesse ponto 
é com o efeito que as bebidas alcoólicas causam na mente). (RELIGIOUS 
TOLERANCE, 2006) 
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Para aqueles que optarem, exclusivamente, pela vida monástica são aumentadas 

cinco atividades, que devem ser evitadas como (RELIGIOUS TOLERANCE, 2006):  

 

6. Refeição após o meio-dia 
7. Cantar ou dançar de maneira leviana   
8. Usar perfumes e jóias.   
9. Dormir em cama macia.  
10. Aceitar donativos em dinheiro. (RELIGIOUS TOLERANCE, 2006) 

 

Tendo como primordial a busca pelo caminho do discernimento, o Budismo, através 

de sua doutrina, procura conduzir e orientar o crente à supressão da dor, no que ele 

denomina de Caminho Óctuplo. Este, por sua vez, determina os passos que não 

necessariamente devem ser seguidos em ordem específica, mas que levam a um caminho de 

sabedoria (Panna). A ditthi Samma (compreensão correta) deve levar ao entendimento das 

Quatro Nobres Verdades; sankappa Samma (pensamento correto) para o adepto seguir o 

caminho certo na vida; Samma vaca (fala correta) não se pode mentir, criticar, fofocar; 

Samma kammanta (ação correta) é preciso seguir os Cinco Preceitos; ajiva Samma 

(existência correta) cada um deve sustentar-se sem prejudicar os outros; Samma Vayama 

(esforço correto) deve-se promover bons pensamentos e vencer os maus; Samma Sati 

(atenção correta) é preciso tornar-se consciente do seu corpo, mente e sentimentos; e Samma 

Samadhi (concentração correta) é necessário meditar para atingir um estado superior de 

consciência (DINIZ, 2010; RELIGIOUS TOLERANCE, 2006; HARVEY,1990).  

Em sua longa caminhada de peregrinação, Buda buscou ensinar que todos os 

fenômenos do mundo mudam de forma constante, porém, todas as mudanças baseiam-se em 

uma regra estabelecida e esta deve permanecer imutável. Esse pensamento foi sistematizado 

na denominada Lei das Doze Causas, ou Cadeia de Doze Elos, onde a regra se divide em 

doze etapas. Em relação à vida humana, as doze etapas são: “ignorância (mumyó), ações 

(gyó), consciência (shiki), nome e forma (as funções mentais e a metéria: myó-shiki), as seis 

entradas (os cinco órgãos dos sentidos e a mente: rokunyú) contato (soku), sensação (ju), 

desejo (ai), adesão (shu), existência (u), nascimento (shó) e velhice e morte (ró-shi)” 

(NIWANO, 1984, p.115 apud DINIZ, 2010, p.93). 

O processo de preservação da tradição sobre vida e doutrina de Buda teve início 

pouco após a sua morte, em 483 a.C. (segundo datação Ocidental). Os monges budistas 

daquela época eram itinerantes, vagavam pelas cidades e aldeias da planície do Ganges e 

ensinavam às pessoas sua mensagem de iluminação e de como libertar-se do sofrimento. 

Durante as “Chuvas de Monção”, contudo, eram obrigados a deixar a estrada e 
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congregavam-se em várias colônias, onde durante esses concílios organizavam os princípios 

gerais do Budismo, discutindo suas doutrinas e práticas (RELIGIOUS TOLERANCE, 2006; 

ARMSTRONG, 2001).  

O 1º concílio ocorreu no próprio ano da morte de Buda e foi presidido em Rajagriha, 

no que é hoje Índia, por Mahakasyapa - um dos discípulos mais antigos - com o apoio do rei 

Ajāthaśatru que reuniu 500 monges. O objetivo do Conselho foi para gravar todos os 

ensinamentos do Buda (sutra) e codificar as regras monásticas (Vinaya). Ananda, um dos 

principais discípulos de Buda e seu primo, foi chamado a recitar os discursos e Upali, outro 

discípulo, recitou as regras do Vinaya (RELIGIOUS TOLERANCE, 2006). Estes discursos 

tornaram-se a base do Cânone Páli, chamado de Tipitaka ou “Três Cestas”. Essas cestas são 

conhecidas como: a “Cesta das Pregações” (Sutta Pitaka), que consiste nas cinco 

“coleções” de sermões feitos pelo Buda; a “Cesta das Disciplinas” (Vinaya Pitaka), que 

trata do Livro da Disciplina Monástica, codificando as regras da Ordem, e é dividida em três 

partes; a “terceira cesta”, que se refere a uma análise doutrinária e filosófica, apresenta um 

conjunto miscelânico de doutrinas (ARMSTRONG, 2001; HARVEY,1990).  

O 2º concílio só ocorre cerca de 100 anos depois do primeiro, no ano de 383 a.C. 

Tendo sido realizado em Vaisali, reuniu setecentos arhats (seguidores iluminados). O 

motivo envolveu a tentativa de se tentar resolver disputas geradas em torno de 

admissibilidade de determinadas práticas dos monges, como, por exemplo, a aceitação de 

donativos ou o consumo de vinho de palma (PREBISH, 2004). Para alguns monges alguns 

dos Dez Preceitos deveriam sofrer relaxamento. O fato é que logo após este Concílio, houve 

um cisma no movimento budista, que se dividiu em várias seitas, onde cada Escola se 

utilizou de textos antigos, reordenando-os de acordo com sua doutrina. A divisão se deu 

entre os Mahasanghikas (atualmente conhecido como Mahãyãna), partidários de regras 

monásticas mais relaxadas, e os Sthaviras ("Anciãos", conhecidos como Therãvãda ), cuja 

perspectiva é mais rígida (PREBISH, 2004).  

 O 3º Concílio, realizado no ano de 250 a.C, teve como objetivo conciliar as 

diferentes escolas, purificar o movimento budista de facções oportunistas atraídas pelo 

patrocínio real e estabelecer as viagens de missionários para todo o mundo. Este Concílio foi 

liderado pelo rei Asoka, que governou grande parte da Índia, durante o século III aC.. Tendo 

agido durante toda a sua vida com brutalidade e força este rei abraça as ideias do Budismo 

passando a financiar sua expansão, construindo mosteiros, stupas (monumentos funerários) - 

(Figura 9) e santuários, assim como patrocinar viagens de monges budistas para países 

vizinhos.   
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Segundo Jacky Sach, (2006 apud RELIGIOUS TOLERANCE, 2006), o rei Asoka foi 

o grande responsável pela difusão do Budismo para além das fronteiras da Índia e sua 

emergência como uma das grandes religiões do mundo. Asoka,  

 

Praticou a tolerância e o respeito por outras disciplinas religiosas, promoveu a paz 
em vez da guerra, criando escolas, hospitais e orfanatos para seu povo. Ele era a 
prova viva de que é possível governar um país com grande bondade e espírito 
aberto, promovendo a paz e a boa vontade. (SACH, 2006 apud RELIGIOUS 
TOLERANCE, 2006).  

 

Com a morte de Asoka, o Budismo na Índia, só voltaria a ter suporte oficial sob o 

comando do Império Kushan (séc. II a.C. a séc. III d.C.), que dominou o Noroeste da Índia 

(DINIZ, 2010).  

Por fim, o 4º e último Concílio, foi realizado no século I a.C no Sri Lanka e buscou  

harmonizar as crescentes divergências entre as Escolas. Foi também nessa época que o 

Cânone Pali, escritura sagrada budista Theravada, foi gravado em folhas de palmeira, 

apresentando-se intacto até a atualidade (RELIGIOUS TOLERANCE, 2006). 

Apresentando uma história de dispersão que atravessou muitos países, o Budismo, 

acabou em sua longa jornada adquirindo diferentes aspectos sejam eles filosóficos ou 

religiosos. Em cada lugar que se instaurou, esta religião se adaptou aos costumes locais, 

Figura 9: Modelo de stupa. 
Fonte: ASIA SOCIETY MUSEUM, 2011. 
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mas, sem se afastar demais da sua essência principal. As primeiras tentativas de fixar os 

ensinamentos autênticos do Mestre surgiram a partir da realização dos Quatro Concílios 

outrora descritos, todavia, o fato de ter migrado acabou resultando na criação de diferentes 

Correntes Budistas, que buscam por uma mesma essência, mas que também, 

consequentemente, carregam traços culturais dos países em que se surgiram ou que mais se 

destacaram. Neste primeiro momento, do surgimento de correntes, duas escolas podem ser 

destacadas: A Theravada e a Mahayana. Em anos posteriores será a vez de a Vajrayana 

ganhar seus adeptos. 

 

 

3.1.1 As Escolas Budistas  

 

 

A primeira Escola a ser criada, depois da morte de Buda, foi denominada de Escola 

Theravada (Escola dos Anciãos). Considerada como, ortodoxa, original e fiel ao Budismo 

primitivo essa Escola não se deixou influenciar demais por tendências místicas. Todavia, por 

se apresentar, inicialmente, muito mais relacionada à prática da meditação voltada apenas 

para os monges, esta escola acabou sofrendo uma cisão, que resultou no surgimento da 

doutrina Mahayana.   

Criada cerca de um século após a morte do Buda, a corrente Mahayana buscou uma 

religião mais acessível à população em geral, não ficando somente restrita aos monges, 

como faziam os Theravada. Essa característica acabou denominando tal escola como o 

Grande Veículo, pelo fato de que, literalmente, podia acomodar mais crentes. Em 

contraposição, a escola Theravada ficou conhecida, pejorativamente, como Hinayana, ou o 

Pequeno Veículo. Segundo Silva [196-?] “Os Mahayanas acentuam o aspecto social e a 

preocupação com a salvação dos demais, dando grande ênfase ao ideal do Bodhisattva” 

(SILVA, [196-?], p.19). Mas a este respeito o 14º Dalai Lama concluiu certa vez que este 

termo Hinayana é desagradável, sendo possível perceber o desprezo pelo Theravada, e 

sendo assim é “melhor evitá-lo sempre que possível” (SILVA,[196-?], p.19). Convém 

lembrar que Mahayanas e Theravadas viviam juntos nos mesmos mosteiros e durante muito 

tempo seguiram as mesmas regras do Vinaya, reconhecendo as mesmas cinco categorias de 

erros e atendo-se às mesmas Quatro Nobres Verdades. Há autores como Christmas 

Humphreys citado por Silva [196-?] que afirmam que mesmo que haja as mais variadas 
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modalidades do Budismo, na realidade elas são somente diferentes roupagens do mesmo 

corpo da Lei, ou seja da doutrina de Buda. (GAARDER, 2005). 

O Budismo Theravada (às vezes chamado de Budismo do Sul; ocasionalmente 

escrito Therevada) foi fundado na Índia e difundido desde as primeiras missões enviadas 

pelo rei Asoka, no Ceilão em 300 a.C.. Esta Escola por muitos séculos foi a religião 

predominante no Sri Lanka (cerca de 70% da população) e na maioria dos países do Sudeste 

Asiático (Camboja, Laos, Birmânia e Tailândia), sendo também praticada por uma minoria 

no Sudoeste da China (pelo Tai Shan e grupos étnicos), Vietnã (pelo Khmer Krom), 

Bangladesh (pelos grupos étnicos de Baruas, Chakma, e Magh), Malásia e Indonésia. 

Recentemente, vem ganhando popularidade no Mundo Ocidental. Trata-se de uma escola 

mais ortodoxa, que a Mahayana, uma vez que, basea-se na racionalidade, nas regras e 

educação, enfatizando a sabedoria, erudição e formação intelectual. Contando com 100 

milhões de seguidores, essa Escola tem suas escrituras no Cânone em Pali ou Tipitaka, 

apresentando, assim, os registros mais antigos de seus ensinamentos. Como princípios, 

enfatiza a virtude e a ética pessoal como caminho para alcançar a própria iluminação. Os 

seus seguidores fazem adoração das relíquias de Buda, de artigos feitos por ele, ou de outros 

elementos simbólicos.  Há presença de festivais, como o “dia da lua cheia” e três outros dias 

durante o ciclo lunar, além de celebrações ligadas à campanha agrícola. Os seus fiéis 

realizam também romarias, especialmente aos locais sagrados budistas existentes no Sri 

Lanka e na Índia. Em dias especiais, há restrição de adorno, entretenimento e conforto 

(ARMSTRONG, 2001; RELIGIOUS TOLERANCE, 2006; SILVA [196-?]; HARVEY, 

1990). 

O Budismo Mahayana (às vezes chamado de Budismo do Norte) é largamente 

encontrado na China, Japão, Coreia, Tibete e Mongólia. Em um primeiro momento de 

disseminação, encontra aceitação inicial apenas entre os trabalhadores, penetrando somente 

mais tarde, na classe dominante. Na China14 , a tradição chegou durante a dinastia Han (206 

aC a 220 dC) e ficou conhecido pelo nome “Ch’an”. Do território chinês essa escola passou 

para a Coreia em 630 d.C (denominação Sun) e em 1200 d.C para o Japão (denominação 

Zen, onde foram introduzidas várias regras e disciplinas, como a sala de meditação - Zendo, 

a meditação sentada - Zazen e as almofadas para sentar na posição de lótus - Zofu) levando o 

nome de seu fundador, Nichiren. Segundo Silva [196-?] em muitos aspectos, a meditação 

Zen é idêntica à da Escola Theravada, sendo reconhecida  

                                                 
14 Importante destacar que nesse país, na década de 1960, o Budismo, sofreu uma severa repressão, durante a 
Revolução Cultural de Mao-Tsé-Tung, quando foi feita uma tentativa de destruir todas as crenças religiosas 
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Pelos eruditos como a mais fiel e ortodoxa do ensino básico, tal como foi ele 
transmitido a seus bhikkhus – monges da Ordem que Gautama fundou – 
entretanto, existem métodos próprios, como o uso do Koan e Mondo (perguntas e 
respostas), Keisaku (bastão de madeira) e outras disciplinas, como parte 
integrantes para o treino físico e mental. (SILVA, [196-?], p.236) 

 

Todavia, na verdade o Zen nada mais é do que a versão chinesa e japonesa do 

Budismo Mahayana. Em relação a sua doutrina, pode-se dizer que o Budismo Mahayana 

apresenta uma linha mais leiga, menos monástica, onde enfatiza a compaixão e a dedicação 

do praticante à iluminação de todos os seres. O voto, em primeiro lugar, é para ajudar os 

outros a alcançarem o Nirvana, lançando, assim, o papel dos budistas como protetores 

compassivos e salvadores. Eles celebram o Ano Novo, os festivais de colheita, e cinco 

aniversários da vida de Buda e do Bodhissattva Kuan Yin. Também estão envolvidos na 

Dana (pensativo), Sila (aceitação do ensinamento budista), cânticos, adoração e 

peregrinação Dentro dessa linha de escola surgiram outras distintas como a T'ein t'ai, Hua-

yen, os ensinamentos da Terra Pura, e a escola de meditação (ARMSTRONG, 2001; 

RELIGIOUS TOLERANCE, 2006).  

No Tibet, o Budismo, foi levado no ano 700 d.C por vários monges budistas 

indianos15, dentre os quais se destacaram Santaraksita e Padmasambhava, que fundaram 

diversos mosteiros que se tornaram sede do ensino da Doutrina de Buda, juntamente com a 

disciplina tântrica16·. Mais conhecido como Vajrayana (Tantrayana; Mantrayana; Budismo 

Esotérico, ou Diamante), ou sendo chamado muitas vezes como lamaísmo, que provém do 

termo lama que significa “mestre”, essa Escola tem cerca de 10 milhões de adeptos 

espalhados em partes também da China, Mongólia, Nepal, Butão e Rússia. No caso do Tibet, 

o Budismo permeia tão completamente o tecido da sociedade que grandes parcelas da 

população se integraram às ordens religiosas de monges e monjas, onde os mosteiros sempre 

tiveram íntimo contato com os leigos. De forma única e original sua estrutura social, desde o 

século XVII tem como governante um lama principal, ou Dalai-Lama, que tem sua sede 

política na capital de Lhassa. Segundo tradições acredita-se que o Dalai Lama seja a 

reencarnação de um famoso bodhisattva, e que ao morrer, os sacerdotes precisam sair em 

busca de uma criança que tenha sua marca para que assim também se torne um líder 

espiritual. (GAARDER, 2005). 
                                                 
15 Com o decorrer do tempo o budismo indiano foi lentamente reabsorvido pelo hinduísmo, do qual se 
originou, tornando-se o maior movimento espiritual em grandes regiões da Ásia. 
16 Antiga tradição de meditação. 
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Seus seguidores acreditam que seu caminho é a mais pura forma do Budismo, e que 

essa linha era, a que Buda realmente praticava, porém, no entanto, não ensinava a seus 

discípulos, por ter considerado muito avançado. Os primeiros textos Vajrayana surgiram no 

século V dC., tendo sido escritos na Universidade Nalanda no Norte da Índia. Na verdade, 

não há um consenso ao certo sobre onde essa tradição começou. Alguns estudiosos sugerem 

que tenha se originado em Bengala no que hoje é a Índia e Bangladesh, todavia há outros 

que sugerem que tenha começado em Udyana, atual Paquistão, por último há ainda aqueles 

que sugerem o Sul da Índia. Ao que tudo indica, a tradição chegou à China durante a 

primeira metade do século 7 dC tendo sido levada para o Tibete, por volta de 750 dC, por 

Padmasambhava, a pedido do rei do Tibete. Em 804 dC, o monge japonês Kukai fundou a 

escola Shingon do Budismo Vajrayana, uma tradição que continua até os dias atuais. No 

final do século 8, o Budismo Vajrayana foi criado na Indonésia e na Malásia, sendo 

substituído pelo Islã durante o século 13. Nesse mesmo século, o príncipe Godan da 

Mongólia realiza uma competição entre os representantes do Budismo, Cristianismo e 

Islamismo, a fim de, descobrir qual delas seria melhor para lhe satisfazer, ao final escolhe o 

Budismo tibetano como a mais satisfatória e o abraça para sua própria fé. Muitos de seus 

súditos acabam seguindo seu exemplo. (DHARMANET, 2010; SILVA, [196-?]) 

O Budismo Vajrayana continua popular até os dias atuais. Para alguns autores, esse é 

uma parte do Budismo Mahayana, enquanto outros o vêem como um terceiro caminho 

budista há ainda aqueles que o julgam como uma forma degenerada de Budismo, uma vez 

que, repousa muito mais sobre os ritos, recitação dos mantras, ioga, e exercícios 

respiratórios. Todavia, assim como as escolas anteriores, seus fiéis realizam cerimônias e 

rituais. Eles também estão envolvidos na Dana, Sila, cânticos, adoração e peregrinação, 

celebram Ano Novo, aniversários e festivais de colheita de cinco eventos importantes na 

vida de Buda. Apresenta duas principais subescolas o Tibetano e o Shingon. (RELIGIOUS 

TOLERANCE, 2006; SILVA, [196-?]). No caso do Budismo tibetano, esse pode ser 

encontrado também no Butão, Sudoeste da China, Mongólia, Nepal, Norte da Índia, da 

Rússia, e o Shingon, no Japão. No Tibet muitos budistas sofreram durante a Revolução 

Cultural de 1959 ocorrida na China. Ao assumir o controle total do Tibet, a China obrigou o 

Dalai lama a fugir para a Índia, onde obteve asilo político. Desde essa época, dezenas de 

milhares de tibetanos se refugiaram na Índia e no Nepal, lugares em que o Budismo tibetano 

continua bastante vivo. (GAARDER, 2005).   

Através do mapa 2 é possível verificar os países asiáticos que apresentam, na 

atualidade, a predominância de alguma escola Budista (Theravada, Mahayana ou 
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Vajrayana).  Contudo, isso não significa dizer que, o Budismo, seja a religião principal dos 

países destacados. Afinal, como se sabe, na região da Indonésia, a religião principal é o 

Islamismo, entretanto, há a presença de budistas no país, cerca de 1% da população (ver 

mapa 3) sendo que a maior parte desses adeptos segue, predominantemente, a corrente 

Theravada. Importante destacar que mesmo apresentando, na atualidade poucos adeptos, a 

Indonésia, recebeu o Budismo ainda no século VII d.C, fruto de uma expansão que ocorreu 

pelo Sudeste Asiático. O mesmo acontece na China, onde a religião principal são as Crenças 

Tradicionais Chinesas (Taoísmo e Confucionismo), mas, há adeptos também do Budismo 

(cerca de 13,5%), principalmente, da Escola Mahayana. Neste mesmo contexto, no qual 

crenças tradicionais são predominantes, enquadra-se o Japão, onde 39% de sua população é 

Budista, em se tratando de um país bastante populoso este dado revela uma significativa 

proporção de adeptos.    

No caso da Índia, país de surgimento do Budismo, mesmo que essa religião já não 

faça mais parte da totalidade da população - na verdade é uma minoria que pratica tais 

crenças, cerca de 2%, pois, o Hinduísmo é a religião predominante - há vários templos e 

estupas que foram construídos nos áureos tempos de ascensão e dispersão do Budismo. Em 

todo o país é possível encontrar representatividade das três escolas, entretanto, a maior delas 

é da Escola Vajrayana. Essa escola também ocorre no Tibete, onde a proporção de budistas 

representa 65% da população, no Nepal com 10%, Butão com 70% e na Mongólia com a 

quase totalidade de budistas, algo em torno de 96%.  

No caso dos países do Sudeste Asiático, que tiveram contato com o Budismo no 

século 900 d.C todos continuam praticando a religião desde então. Nessa região, muitos 

países declaram o Budismo como religião oficial, além do que o predomínio maior é da 

escola Theravada, o chamado “Budismo Primitivo”. Conforme se verifica no mapa 3 a 

maior proporção de budistas encontra-se no Sudeste Asiático onde maior proporção é 

representada pela Tailândia com 93% de adeptos, seguido do Camboja com 90%, Myanmar 

88%, Laos 60% e Vietnã com 55%.  
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Mapa 2: Predominância das Escolas Budistas na Ásia 

Fonte: Elaborado pela autora 

Mapa 3: Proporção de Budistas na Ásia 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A seguir, uma linha do tempo (Figura 10) demonstra o desenvolvimento e 

propagação da tradição budista, desde a origem do primeiro Sangha, ou seja, da primeira 

assembleia, em 450 aC, até o aparecimento, um pouco antes de 250 aC, das primeiras 

Escolas Budistas e, a posteriori, a difusão das mesmas, entre os anos de 250 aC até 800 dC. 

Neste contexto de propagação, destaque para a Rota da Seda, entre o período de 250 a.C até 

quase 600 a.C, que foi crucial para que o Budismo se estendesse até a China, Coréia e Japão, 

como também até a Ásia Central. (HARVEY,1990). 

 

 

 

 

Mesmo tendo sofrido um cisma dentro das primeiras Escolas Budistas, no que 

resultou o aparecimento de novas correntes, é possível observar que todas possuem o mesmo 

país de origem - a Índia - contudo, a data de surgimento de cada uma delas é bastante 

distinta. A primeira, e, portanto, a mais antiga, denominada de Theravada tem sua fundação 

em 250 aC; tendo se dispersado pelo Sri Lanka e Sudeste Asiático no mesmo período; a 

Escola Mahayana surgiu em 100 dC e anos depois seguiu o mesmo caminho da Theravada. 

No caso da escola mais recente, denominada de Budismo Tibetano ou Vajrayana, essa 

surgiu em 500 dC, sendo que somente em 800 d.C irá migrar para o Sudeste Asiático onde 

permanecerá por poucos anos, pois, nessa região a escola Theravada desde sua instauração é 

que se mantém atuante.  

No Leste da Ásia, por volta de 100 dC, novas escolas vinculas à tradição Mahayana surgem, 

dentre elas a Chán, Tendai, Terra Pura, Zen e Nichiren. Em relação a escola Zen, essa é na 

verdade o nome japonês da tradição Ch’an, surgida na China e associada em suas origens ao 

Figura 10: Linha do tempo: desenvolvimento e propagação da tradição budista (450 aC – 1300 dC) 
Fonte: Adaptado pela autora, 2010 
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Budismo do ramo Mahayana. (CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL, 1995). No 

Japão, a prática monástica é feita através do Zazen, uma meditação contemplativa. Para esta 

escola há duas vertentes principais, a Soto e a Rinzai. Enquanto a primeira dá uma ênfase 

maior à meditação silenciosa, a segunda faz amplo uso dos Koans, uma espécie de diálogo, 

no Zen-Budismo, que tem como objetivo propiciar a iluminação do aspirante zen-budista. 

Na atualidade, o Zen é uma das escolas budistas mais conhecidas e de maior expansão no 

Ocidente. No caso da Terra Pura, trata-se de uma das escolas mais importantes no Japão, e 

que agrupa duas subescolas: a Jõdo e a Jõdo Shin. Também pode ser denominada de 

Amidismo, devido sua devoção ao Buda Amida. (HARVEY, 1990)   

 A Tendai é uma escola do Budismo japonês, descendente da escola chinesa Tiantai, 

ou escola do Sutra do Lótus. Tendo sido levada ao Japão, pela primeira vez por um monge 

chinês (Jianzhen), ela não foi bem aceita no princípio sendo que seu florescimento só 

ocorrerá através da família imperial e da nobreza japonesa, do clã Fujiwara em 794. Na 

verdade, a Tiantai exercerá muito pouca influência, na medida em que o Tendai será a escola 

que de fato dominará. Por muitos anos, a Tendai, tornou-se a escola dominante de Budismo 

no Japão. Muitos pensadores do Budismo como Nitiren, Hōnen, Shinran, e Dogen, que 

criarão outras escolas, foram inicialmente treinados como monges Tendai. Por último, a 

Nichiren segue os ensinamentos de um monge japonês, entretanto, por haver muitas dessas 

escolas espalhadas pelo mundo, há significativas diferenças quanto a doutrina empregada, 

principalmente, no que se refere ao papel exato do Nichiren (monge). Algumas como, a 

Nichiren Shu, tratam o monge como um importante sacerdote, afirmando que esse foi quem 

revelou o Verdadeiro Budismo, entretanto submetem-se ao Buda Shakyamuni, outras como 

a Nichiren Shonshu, tal como a organização Soka Gakkai, considera o Nitiren como o Buda 

Original, da era de Mappô, dedicando assim sua atenção a ele ao invés de outros Budas. Para 

essa escola foi preciso abraçar essa conduta visto que os ensinamentos tornaram-se 

impraticáveis e inadaptáveis aos tempos atuais. (DHARMANET, 2010; INTRODUÇÃO, 

2010). 

Em 790 d.C. será a vez de a Shingon surgir no Leste da Ásia. Essa escola é de 

origem japonesa, e vinculada ao Budismo Vajrayana, juntamente com o Budismo tibetano, 

onde geralmente pode ser chamada de “Budismo Esotérico Japonês”. O Budismo Shingon 

surgiu no período Heian (794-1185), quando o monge Kūkai foi para a China em 804 e 

estudou práticas tântricas na cidade de Chang'An onde ao retornar ele acabou desenvolvendo 

uma doutrina própria, com práticas esotéricas, centradas no Buda Vairochana. Durante todo 

o período Heian a Shingon gozou de imensa popularidade, principalmente, entre a nobreza 
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da época. Anos mais tarde, a escola se dividirá em dois ramos principais, a Kogi Shingon, 

ou "Shingon antigo," e Shingi Shingon, ou "Shingon novo”. (CENTRO CULTURAL 

BANCO DO BRASIL,1995). 

  

 

 3.2 O Budismo e sua interpretação religiosa 

 
 

“Não existe religião alguma que seja falsa. Todas elas 
respondem, de formas diferentes, a condições dadas da 
existência humana” (DURKHEIM). 

 

Enraizado de maneira tão intrínseca à cultura de alguns povos orientais, o Budismo, é 

constantemente questionado pelos ocidentais sobre sua condição de ser ou não uma religião. 

Há entorno desse, um questionamento muito grande em relação a sua tradição não teísta, a 

questão dos dogmas, a não materialização de um livro sagrado e a própria fé.  

Coomaraswamy (1965) explica que esta tentativa, em dar uma ideia adequada do 

conteúdo da doutrina budista, é uma tarefa que apresenta dificuldades quase insuperáveis 

que vem desde os primórdios da religião até a nossa era pós-moderna. Segundo o autor, até 

o próprio Buda chegou a declarar o quanto é difícil compreender a doutrina por ouvintes que 

tenham outra mentalidade e outra formação de espírito. Buda explica que se trata de “uma 

doutrina para aqueles que tenham poucas necessidades, não para aqueles que tenham 

muitas” e assim durante sua vida, ele teve que corrigir falsas interpretações de seu 

ensinamento. Neste ponto, Silva ([196-?], p. 19) acrescenta que devido à pouca divulgação 

do Budismo no mundo Ocidental, essa doutrina sofre interpretações as mais variadas e 

algumas delas completamente errôneas. 

É fato que o Budismo, por apresentar características particulares e distintas em 

relação ao Cristianismo, acabe por causar certo estranhamento e até mesmo negação 

enquanto religião, todavia, uma análise mais profunda e atenta sobre o sistema semiótico da 

crença budista demonstra outro prisma de entendimento do que de fato possa ser 

considerado religião.  

De caráter peculiar, o Budismo, diferentemente do Hinduísmo e Judaísmo tem sua 

origem em um fundador Siddhattha Gautama. Entretanto, os budistas não o vêem como um 

Criador Supremo, um profeta que anuncia Deus, como acontece no Cristianismo e 

Islamismo. Ao contrário, Buda não é considerado um ser supremo, mas sim, um sábio por 
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excelência, que prega não a salvação das almas, mas a libertação de cada um pela adesão às 

verdades inteiramente humanas que ele descobriu (SAMUEL, 1997).  

 

O essencial para os budistas, não é a personalidade de um salvador, ou o simples 
fato de ele ‘ter vindo’, mas muito mais a doutrina da salvação, que permite a cada 
um percorrer pessoalmente o caminho que conduz a ela. (BRUNNER-
TRAUT,2000, p.156).  
 

Nesta perspectiva, Weber (1966) afirma que no Budismo, diferentemente, de outros 

profetas que se apresentam como personalidade exemplar, a profecia é ética, onde Buda 

convida as pessoas a viver uma vida nova.  

  Em relação aos Deuses, na verdade, Buda não negou a existência desses, todavia, 

acreditava que a existência dos deuses era transitória, assim como a existência dos seres 

humanos e  

 

Embora eles vivam mais tempo que os seres humanos, em última análise também 
estão atrelados ao ciclo do renascimento. Ainda não alcançaram a ‘outra margem’ 
e, portanto, não podem redimir o homem de tal ciclo. (GAARDER, 2005, p.73).  

 

Por isso, o papel dos deuses é insignificante na literatura monástica budista. 

Em relação ao Dogma, tão contundente no Catolicismo, este é entendido pelo 

Budismo como um ato de fé cega, sem a necessidade de se redescobrir por si mesmo a 

verdade, considerado, portanto, não condizente com a doutrina. Segundo Buda, a pessoa 

deve examinar seus ensinamentos, meditá-los e não aceitá-los simplesmente por respeito ao 

mestre. Silva [196-?]. 

No caso da Fé assim como em qualquer outra religião, essa é entendida no Budismo 

como uma convicção íntima e inabalável, que nasce da descoberta de uma verdade interior, 

mas, diferentemente dos cristãos que depositam sua confiança nas promessas de Deus, no 

sentido da fé plena, no Budismo o crente precisa agir e buscar por seu desejo. (SAMUEL, 

1997). A maioria dos budistas considera como dados históricos tudo o que acreditam sobre o 

Buda Gautama. Para os Orientais, “uma ideia grandiosa, sem o apoio em uma realidade 

histórica, seria motivação suficiente para a fé”. (BRUNNER-TRAUT, 2000, p.159). 

Sobre a materialização de um livro sagrado, como a Bíblia para os Cristãos, o 

Budismo não apresenta um Evangelho ditado por Deus. A forma de apresentação dos seus 

credos sempre se deu através da tradição oral, que no Oriente é muito forte e eficiente. 

(REVEL, 1998).  
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No caso dos ritos, há no Budismo feriados religiosos, onde a festa mais importante 

para os budistas é o aniversário do nascimento do Buda, comemorado em abril ou maio, na 

lua cheia. “Também se acredita que foi esse dia da iluminação do Buda e de sua entrada no 

nirvana”.  Além dessa data, cada país tem muitas festas religiosas, celebradas com 

peregrinações em massa aos mosteiros ou pagodes mais conhecidos. “Para a maioria dos 

leigos, as festas e outras manifestações devocionais externas desempenham um papel bem 

mais relevante do que a meditação praticada pelos monges”. (GAARDER, 2005, p.73). 

Por fim, pode-se dizer que, tal como no Cristianismo, que apresenta lugares 

sagrados, há no Budismo quatro sítios hieráticos, onde ocorreram quatro importantes 

eventos, (ver mapa 4), na vida de Buda (BRUNNER-TRAUT, 2000, p.165), são eles:  

 

a) Nascimento: Lumbini (atual divisa entre o Nepal e a Índia); 

b) Revelação libertadora: Bodh Gaya (localizado ao sul da contemporânea Patna); 

c)  Primeira pregação: Sarnath nos arredores de Benares (atual Varanasi na Índia);  

d) Passamento(morte): Kushinagar (localizado ao sul de Padrauna, Índia). 

 

 

 

 

Mapa 4: Índia: Sítios importantes para o Budismo 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Entretanto, talvez haja algo mais complexo capaz de abranger essa problemática e 

confusão ora apresentada, trata-se da própria variação de significados que o termo Religião 

adquire através de inúmeros autores. Nesta perspectiva, conceitos que na visão de muitos 

poderiam inserir uma determinada doutrina no hall das principais religiões, em um outro 

pode desqualificá-las como tal.  

A partir de Chinoy (1967), pode-se afirmar que um grande ponto a ser ressaltado, da  

negação do Budismo como religião, provém do pensamento máximo-ocidental cristão que 

se resume a: “sem Deus não há religião, que se define como a relação entre homem e o 

divino” (CHINOY,1967, p.489). Neste mesmo prisma alinha-se a tese de Santo Agostinho, 

que afirma que a etimologia da palavra religião, provém do latim religio, do verbo religiare, 

que significa religar o homem ao seu criador, do qual ele teria se afastado devido ao pecado 

original. Neste caso, o Budismo, não pode ser entendido como religião, pois, não existe uma 

figura de um “Deus Criador, um mito da criação e, por conseguinte pecado original e toda 

a sua conseqüência. 

No caso do antropólogo Anthony Wallace, citado por Religious Tolerance (2006), 

que sugeriu como definição de religião um conjunto de rituais, racionalizada pelo mito, 

que mobiliza os poderes sobrenaturais para o fim de atingir ou impedindo as 

transformações do estado do homem ou da natureza, o Budismo também não seria 

considerado uma religião, uma vez que esse não envolve adoração e crença em torno de uma 

entidade sobrenatural (RELIGIOUS TOLERANCE, 2006). 

  Todavia, se o conceito a ser trabalhado for o do antropólogo Clifford Geertz citado 

Religious Tolerance, onde religião é entendida como  

 
Uma abordagem organizada para a espiritualidade humana, que normalmente 
inclui um conjunto de narrativas, símbolos, crenças e práticas, muitas vezes com 
uma qualidade sobrenatural ou transcendente, que dão sentido às experiências de 
vida através da referência a um poder superior, Deus ou deuses, ou a verdade final. 
(RELIGIOUS TOLERANCE, 2006). 

 

Ou o de Robert Bellah, apud Tolerance (2006), que definiu a religião como um 

conjunto de formas simbólicas e atos que dizem respeito ao homem as condições finais 

da sua existência, o Budismo deve ser encarado como uma religião. Outro que através de 

suas reflexões permite que se infira sobre a legitimidade do Budismo ser religião é Weber 

(1966), pois o conceito proposto de divino pode legitimar muito mais do que propriamente o 

de Deus. Neste caso o autor explica que  
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As religiões animistas, por exemplo, não conhecem Deus, mas somente espíritos 
benfeitores ou malignos, em geral seres materiais e, no entanto invisíveis, 
impessoais, mas dotados de uma espécie de vontade eficaz que se manifesta no 
curso das coisas. O mesmo se diga de importantes religiões da salvação, como o 
Budismo, que ignoram a ideia de Deus. (WEBER,1966, p.141.).  

 

Em relação à figura de Deus, Weber explica que o mundo religioso compreende uma 

diferenciação entre o conceito de um Senhor da Criação supramundano, pessoal, irado, 

misericordioso, exigente, punitivo, o qual se encontra nas religiões iraniana e do Oriente 

Médio, e dos quais derivaram as religiões ocidentais, esse Deus, contrasta com o ser 

impessoal que dominou a religiosidade indiana e chinesa, mas precisamente o Budismo.  

Neste trabalho, refuta-se a negação e acredita-se, sim, ser o Budismo uma religião, na 

medida em que como qualquer outra, acredita possuir a verdade sobre as questões 

fundamentais do homem, a fim de libertar sua alma, e, para isso, apóia-se numa fé ou 

crença, algo diferente do que faz a filosofia, que é demonstrar essa verdade de maneira fria e 

racional. (REVEL, 1998). Além disso, observa-se também que o Budismo, assim “como 

todas as grandes religiões, contém uma explicação sobre a origem da existência, uma moral, 

e um conjunto específico de rituais e comportamentos” (RELIGIOUS TOLERANCE, 2006). 

A presença de um sistema semiótico (simbólico) da crença, adeptos e um contexto 

institucional (organização religiosa), congregando elementos, como cerimônias, objetos 

materiais, credo e código moral, também legitimam sua condição religiosa. 

No mundo inteiro há um reconhecimento do Budismo como religião a partir de 

distintas linguagens, seja ela literária ou política. No caso da literatura, o Budismo é listado 

em muitos livros, juntamente, com o Cristianismo, Islamismo, e Hinduísmo. Em se tratando 

da esfera política, muitos países, apresentam-no como religião oficial, como é o caso do 

Butão, Camboja, Kalmykia, (província da Rússia), Tailândia, Tibete e Sri Lanka. (ver mapa 

5) O gráfico a seguir apresenta países onde o Budismo é oficial, logo com as maiores 

proporções de Budistas.  
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No Ocidente, como no caso da América do Norte, o Budismo, é reconhecido como 

uma religião ao incluírem-no em recenseamentos e pesquisas de opinião pública em geral, 

algo bem parecido com o Brasil, através do recenseamento do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, que em sua contagem é capaz de determinar a quantidade de adeptos 

budistas, assim como o perfil socioeconômico desses sujeitos.  

 

 

 

Gráfico 2:  Países asiáticos com a maior proporção de Budistas - 2000 
Fonte: Elaborado pela autora 

Mapa 5: Religiões Predominantes por País – 2011 
Fonte: Elaborado pela autora 
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A seguir um quadro resume os principais pontos discutidos e as principais 

diferenciações entre as religiões ocidentais, como o Judaísmo, o Islã e o Cristianismo e as 

Orientais como o Hinduísmo, o Budismo e o Taoísmo. Trata-se de importantes discussões 

referentes à Visão da História, o Conceito de Deus, Noção de Humanidade, Salvação, Ética 

e Culto para cada um destes “mundos”. 

 

 

 

 

A questão é que independente do questionamento se o Budismo é ou não religião, o 

que se sabe é que ele apresenta milhões de adeptos distribuídos de maneira bastante 

heterogênea pelo mundo. Mas como será que esta Religião deixou de ser um movimento 

 Ocidental Oriental 

Visão da 
História 

Visão linear da história, isto é, a 
história tem um começo e um fim; o 
mundo foi criado num certo ponto e 

um dia irá terminar 

Visão cíclica da história, isto é, a história 
se repete num ciclo eterno e o mundo 

dura de eternidade em eternidade 

Conceito de 
Deus 

Deus é o criador; Ele é todo-poderoso 
e é único. O monoteísmo é 

tipicamente ocidental. 

O divino está presente em tudo. Ele se 
manifesta em muitas divindades 
(politeísmo), ou como uma força 

impessoal que permeia tudo e a todos 
(panteísmo) 

Noção de 
Humanidade 

Há um abismo entre Deus e o ser 
humano, entre o criador e a criatura. 
O grande pecado é o homem desejar 
se transformar em Deus em vez de 

se sujeitar à vontade de Deus. 

O homem pode alcançar a união com o 
divino mediante a iluminação súbita e o 

conhecimento. 

Salvação 

Deus redime o ser humano do 
pecado, julga e dá a punição. Existe a 
noção de vida após a morte, no céu 

ou no inferno. 

A salvação é se libertar do eterno ciclo da 
reencarnação da alma e do curso da 

ação. A graça vem pro meio de atos de 
sacrifício ou do conhecimento místico. 

Ética 

O fiel é um instrumento da ação 
divina e deve obedecer à vontade de 

Deus, abandonando o pecado e a 
passividade diante do mal. 

Os ideais são a passividade e a fuga do 
mundo. 

Culto Orar, pregar, louvar. Meditação, sacrifício. 

Quadro 1: Principais pontos entre as Religiões Orientais e as Ocidentais. 
Fonte: GAARDER, 2005, p.42 
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específico do Norte indiano e difundiu-se por todo o planeta?  Quem teria financiado sua 

viagem e dispersão pelo Mundo?   

A fim de elucidar questões sobre a dispersão do Budismo pelo mundo, o próximo 

capítulo irá apresentar a história desta difusão destacando, brevemente, em que contexto 

histórico cada país recebeu essa religião. Também serão destacadas as personalidades 

históricas responsáveis por este feito. Países localizados no mundo Oriental, serão a priori 

apresentados visto que o Budismo, primeiramente, se difundiu e se organizou espacialmente 

nesta parte do mundo. A posteriori, a organização e situação do Budismo no mundo 

Ocidental é que será destacada. 
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4 DIFUSÃO E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DO BUDISMO NO MUND O 

ORIENTAL 

 

 

O primeiro sinal externo de que existia uma religião chamada Budismo vem de 

inscrições feitas em pilares de pedra e madeira, pelo rei Asoka (272-232 a.C), que governou 

(entre 269 a 232 a.C.) o estado mauriano no Norte da Índia. Essas inscrições representam 

um dos mais antigos registros escritos existentes na Índia e fornecem informações 

lingüísticas e históricas bastante significativas para a história do Budismo (KUDARA, 

2002). Segundo fontes históricas, na tentativa de unificar seu reino, de grande diversidade 

étnica e cultural, Asoka desenvolveu um código ético e moral que promulgou em todo o 

império através de uma série de editos que incorporavam princípios budistas. “Esses editos 

eram esculpidos em colunas de pedras e superfícies de pedra polida”. (CENTRO 

CULTURAL BANCO DO BRASIL, 1995, p.78). 

 Conta a lenda que, após a sangrenta conquista do território de Kalinga (Orissa 

moderno), na baía de Bengala no Leste da Índia, durante a Guerra Kalinga, o Imperador 

Asoka lamenta o horror provocado pelo conflito e decide renunciar à violência convertendo-

se ao Budismo. Ele abandona a política de conquistas expansionistas ‘Dgvijaya’, em favor 

de ‘Dha-mmavijaya’, a vitória da justiça. (CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL, 

1995). Objetivando propagar a religião, a qual, acabara de aderir, Asoka envia missionários 

a todas as partes da Índia e a vários reinos, como Síria, Egito, Macedônia e Norte do 

Afeganistão. Trata-se da primeira vez que o Budismo viaja para além do mundo indiano, 

fase fundamental para que o Budismo se tornasse uma religião mundial, difundindo-se até o 

Ceilão (nesse país foi fundado o primeiro mosteiro), Birmânia e Tailândia sob a forma 

conhecida como Theravada, de caráter conservador e tradicionalista. (CENTRO 

CULTURAL BANCO DO BRASIL, 1995, p.78; HARVEY, 1990). Asoka também 

contribui com a expansão ocorrida a leste do subcontinente indiano, principalmente na atual 

Myanmar. Graças a Asoka, o povo Mon converteu-se ao Budismo por volta de 200 a.C 

(DINIZ, 2010; SILKROAD FOUNDATION,2010).  

Sabe-se que, mesmo com a morte de Asoka e o declínio do Budismo na Índia, as 

escolas prosseguiram a sua peregrinação, espalhando-se pelo mundo. Neste sentido, a antiga 

Rota da Seda cumpriu importante papel, uma vez que, além de transportar mercadores, 

mercadorias e migrantes, foi utilizada na dispersão do Budismo, onde “algumas das 

povoações localizadas consistiam quase exclusivamente em mosteiros, stupas e templos 
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esculpidos em rocha viva”. (CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL, 1995, p.78). 

Muitos estudiosos chegam a afirmar que em algumas cidades da Rota da Seda, as estupas e 

mosteiros budistas, tinham como um dos seus principais objetivos o de dar as boas-vindas e 

serviço de passagem entre o Leste e o Oeste.  

Na cidade de Merv, Turcomenistão, na Ásia Central, no século I a.C, mercadores 

chineses e o Ocidente se encontraram pela primeira vez. A partir desse período, o Budismo 

se expandirá ao que hoje são Irã, Uzbequistão e Tajiquistão. Anos mais tarde, chegará ao 

Cazaquistão e Quirguistão. (DINIZ, 2010; SILKROAD FOUNDATION, 2010; WOOD, 

2008). Por ser uma região de encontro entre a China, Índia e Pérsia, a Ásia Central foi 

influenciada pelo Budismo, provavelmente, desde o tempo do Buda. Segundo uma lenda 

preservada em páli, dois irmãos mercadores de Bactria de nomes, Tapassu e Bhallika, 

visitaram Buda e tornaram-se seus discípulos. Ao retornarem para Bactria decidem construir 

um templo para ele. Durante o século II aC, a expansão da dinastia Han do Oeste 

possibilitou um contato com as civilizações helenísticas da Ásia, especialmente os reinos 

greco-bactriano. Posteriormente, a expansão do Budismo para o Norte, levou à formação das 

comunidades budistas e até reinos budistas nos oásis da Ásia Central. Na Ásia central o 

Budismo entrará em declínio a partir do século VII, com a expansão do Islã e da destruição 

de muitas stupas na guerra. O Budismo reviverá durante o reinado de mongóis, que após a 

invasão de Gengis Khan e a criação do Canato Il e o Canato Chagatai levará a influência 

budista durante o século XIII, porém desaparece novamente em 100 anos, somente os 

mongóis orientais e os mongóis da dinastia Yuan iriam manter o Budismo Vajrayana. A 

Ásia Central desempenhou um papel fundamental na transmissão do Budismo para o 

Oriente, os monges budistas dessa região parecem ter mantido intercâmbio forte até por 

volta do século 10 (SILKROAD FOUNDATION, 2010; CENTRO CULTURAL BANCO 

DO BRASIL, 1995). 

Na China, desde o século I a.C que imagens de Buda, originadas do Norte da Índia, 

já eram transmitidas na região. De maneira institucionalizada e reconhecida, pelo poder 

imperial, tem-se que Budismo surgiu provavelmente em torno do século 67 d.C. com a 

chegada dos monges Moton e Chufarlan. Em 68, sob patrocínio imperial, eles estabeleceram 

o denominado “Templo do Cavalo Branco”, próximo a capital imperial Luoyang. Sabe-se 

que os primeiros textos conhecidos Mahāyāna tratam-se de traduções para chinês, 

provenientes do monge Kushan Lokaksema, em Luoyang, entre 178 e 189 dC. No país, o 

Budismo floresceu no início da dinastia Tang (618-907 d.C.), que foi marcada por sua 

receptividade em relação aos contatos com outros povos. Em função disso, foram registradas 
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várias viagens de monges budistas chineses à Índia entre os séculos IV e XI d.C. No entanto, 

no fim da dinastia Tang, as influências externas passaram a ser evitadas, sendo que em 845 

d.C., o imperador Wuzong proibiu todas as religiões "estrangeiras", com o objetivo de 

apoiar o Taoísmo. Ao longo de seu território, confiscou bens budistas, executou monges, 

destruiu mosteiros e templos, terminando assim com o domínio cultural e intelectual do 

Budismo. No entanto, cerca de cem anos após a Grande Perseguição antibudista, o Budismo 

ressurgiu durante a Dinastia Song (1127-1279) quando monastérios se tornaram grandes 

centros de cultura e aprendizagem. O capital de Tang Chang'an (atual Xi'an) tornou-se um 

importante centro de pensamento budista. Dessa região, o Budismo se espalhou para a 

Coréia, Japão. Na atualidade, a China possui um dos mais ricos acervos de arte budista e do 

patrimônio no mundo, como as Grutas de Mogao perto de Dunhuang, na província de 

Gansu, as grutas de Longmen perto de Luoyang, na província de Henan, as grutas de 

Yungang perto de Datong, na província de Shanxi, e as Dazu Rock Carvings perto de 

Chongqing estão entre as mais importantes e famosas esculturas budistas. O Grande Buda de 

Leshan, esculpido em uma colina no século oitavo, durante a Dinastia Tang e olhando para 

baixo na confluência de três rios, ainda é o maior estátua de Buda de pedra do mundo. 

(ASIA SOCIETY MUSEUM, 2010; SILKROAD FOUNDATION, 2010; CENTRO 

CULTURAL BANCO DO BRASIL,1995). 

Na Coreia, o Budismo foi introduzido a partir do desenvolvimento da religião na 

China, quando por volta de 372 d.C embaixadores chineses visitam o reino coreano de 

Koguryo, levando escrituras e imagens. Nesta época, o país ainda não era um território 

unificado, estando dividido em três reinos rivais: o reino de Koguryo (Norte), o reino de 

Paekche (Sudoeste) e o reino de Silla (Sudeste). Até o ano de 384 d.C, o Budismo ainda não 

era reconhecido como religião oficial nestes reinos até que Paekche o fizesse, seguindo-se 

por Koguryo, no ano de 392 d.C e Silla em, 528 d.C. Em 668 d.C, o reino de Silla unifica a 

Coreia, sob o seu poder, e o Budismo conhece uma era de desenvolvimento até então 

desconhecida na região. Foi nesse período que viveu o monge Wonhyo Daisa (617-686 d.C), 

que tentou promover um Budismo do qual fizessem parte elementos de todas as seitas. No 

século VIII, o Budismo da escola chinesa Chan, denominado son (ou seon em coreano) é 

difundido e se torna a escola dominante. Continuando a florescer durante a era Koryo (935-

1392), o Budismo será substituído na dinastia Li (1392-1910), que favorecerá o 

confucionismo. Em território Coreano, pode-se dizer que, o Budismo na forma Zen foi um 

dos que mais prosperou, isso porque mesmo com o início da dinastia confucionista Yi, e sua 

forte discriminação contra o Budismo, onde este chegou quase a ser completamente 
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erradicado, o movimento Zen não se desfez. (DINIZ, 2010; SILKROAD FOUNDATION, 

2010).  

Em território japonês, o Budismo foi introduzido no século VI d.C, através dos 

coreanos, que por sua vez, haviam recebido dos chineses. Por estar geograficamente no final 

da Rota da Seda, o Japão conseguiu preservar muitos aspectos do Budismo, no momento em 

que ele foi desaparecendo na Índia, e sendo suprimido na Ásia Central e China. Em 593, o 

príncipe Shotoku declara o Budismo como religião do Estado, todavia, até à Idade Média 

esta esteve muito mais ligada à corte e à aristocracia do que à camada popular. Durante a era 

Nara (710-794)-Héian (794-1185), várias seitas de expressão chinesa começaram a 

implantar-se no Japão, onde são deste último período as escolas Shingon e Tendai (Tien 

Tai). Durante a era Kamakura (1185-1333), o Budismo, finalmente, populariza-se através 

das escolas Terra Pura, Nitiren Daishonin e Zen (Chan), e nas suas principais vertentes 

chinesas das escolas Rinzai (Linji) e Soto (Caodong). A partir de 710 d.C, vários templos e 

mosteiros foram construídos na cidade capital de Nara, como o pagode de cinco andares e 

Golden Hall do Horyu-ji, ou Templo de Kofuku-ji. Inúmeras pinturas e esculturas foram 

feitas, muitas vezes sob patrocínio governamental, pode-se dizer que as criações da arte 

budista japonês foram especialmente ricos entre os séculos 8 e 13 durante os períodos de 

Nara, Heian e Kamakura. Na atualidade, o Budismo continua muito ativo no Japão, mesmo 

não representando a religião da maioria. No país cerca de 80 mil templos budistas são 

preservados e restaurados regularmente. (DINIZ, 2010; SILKROAD FOUNDATION,2010).

 No Sudeste Asiático, o Budismo, surgirá, entre os séculos V e o XIII, através de 

impérios poderosos que difundirão a arte budista com tradições artísticas e arquitetônicas 

extremante grandiosas e de sofisticação técnica. O primeiro Império a ser destacado, é o 

Srivijaya, centrado na ilha de Sumatra, Indonésia, que adotou o Budismo em VI d.C, nas 

formas Mahayna e Vajrayana. Nesta região um importante legado foi deixado, como o 

templo budista de Borobodur, em Java, que apresenta a maior estrutura deste tipo no mundo 

e cuja construção iniciou-se em 780 d.C. Outro importante episódio da expansão budista no 

Sudeste Asiático, deu-se nos séculos IX e XIII, quando o império Khmer, de religião budista 

Mahayana e hindu dominou a maior parte desta península. Sob o domínio Khmer, mais de 

900 templos budistas foram construídos no Camboja e na Tailândia. Angkor foi o centro 

deste desenvolvimento, com um complexo de templos e organização urbana capaz de 

sustentar um milhão de habitantes. Um dos maiores reis Khmer, Jayavarman VII (1181-

1219), construiu grandes estruturas budistas em Bayon e Angkor Thom. Após a destruição 
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do Budismo na Índia durante o século 11, o Budismo Mahayana cairá no Sudeste da Ásia, 

onde será substituído pelo Budismo Theravada do Sri Lanka. (HARVEY, 1990) 

 
Isso se deu em virtude das invasões islâmicas, que comprometeram as rotas 
comerciais continentais comandadas pela Índia, fazendo com que se 
desenvolvessem novas rotas marítimas entre o Oriente Médio e a China, que 
passaram a ser articuladas pelo Sri Lanka. Conseqüentemente, o Budismo 
Theravada, dominante naquele país, acabaria por se difundir pela Ásia. (DINIZ, 
2010, p.96).  

 

No Sri Lanka, a tradição budista deveu-se ao monge Mahinda, filho do rei Asoka, 

que teria chegado na ilha em meados do século III a.C acompanhado de outros missionários. 

Na região eles converteram o rei Devanampiya Tissa que ordenou a construção do 

Mahavihara ("Grande Mosteiro" em páli) na então capital do Sri Lanka, Anuradhapura. O 

Mosteiro Mahavihara foi o grande centro do budismo Theravada na ilha nos séculos 

seguintes, onde por volta do ano 80 a.C. o Cânone Pali foi redigido. Ainda no Sudeste 

asiático, a tradição Theravada continuou a sua expansão, alcançando as regiões de Laos no 

século XIII d.C.. Contudo, a partir do século XIV d.C., nas regiões costeiras e nas ilhas do 

Sudeste asiático a influência do Islã crescerá, sobretudo, na Malásia, Indonésia e Filipinas. 

(ASIA SOCIETY MUSEUM, 2010; SILKROAD FOUNDATION, 2010; DINIZ, 2010). 

No Tibete, o Budismo propagou-se em dois momentos diferentes. O primeiro deve-

se ao rei Srong-brtsan-sgam-po (Songtsen Gampo, 627-650 d.C), que influenciado pelas 

suas duas esposas budistas, decidiu mandar chamar ao Tibete monges indianos para ali 

difundirem a religião. Já durante o reinado de Khri-srong-lde-btsan, construiu-se o primeiro 

mosteiro budista tibetano, aonde em 747 chegou ao território o iogue indiano 

Padmasambhava, que organizou o Budismo tibetano e fundou a escola hoje conhecida como 

Nyingma (ou "escola da tradição antiga", em relação às posteriores escolas estabelecidas por 

outros professores). Contudo, uma reação hostil da religião indígena o Bon nativo Xamã, 

levaria ao declínio o Budismo nos dois séculos seguintes. O segundo momento de 

propagação do Budismo provém de sua reintrodução, que ocorreu somente no século XI, 

com a ajuda do monge indiano Atisa, que chegou ao território em 1042. A partir do século 

11, o Budismo Tibetano exercerá uma forte influência entre os povos da Ásia Central, 

especialmente na Mongólia e na Manchúria, onde foi adotado como religião oficial do 

Estado. Com o passar do tempo, formaram-se quatro escolas: Sakyapa, Kagyupa, 

Nyingmapa e Gelugpa. Em 1578, membros desta última escola converteram o mongol Altan 

Khan à sua doutrina. Alta Khan criou o título de Dalai Lama, que concedeu ao líder da 

escola Gelugpa. Em 1641, com ajuda dos mongóis, o quinto Dalai Lama derrotou o último 
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príncipe tibetano e tornou-se o líder temporal do Tibete. Os seguintes Dalai Lamas foram na 

prática os governantes do Tibete até à invasão chinesa. O quinto Dalai lama criou o cargo de 

Panchen-lama, que reside no mosteiro de T-shi-lhum-po e que foi visto como uma 

encarnação do Amitabha. (ASIA SOCIETY MUSEUM, 2010; SILKROAD 

FOUNDATION, 2010, DHARMANET, 2010).  

A seguir o mapa da Difusão do Budismo na Ásia retrata cinco grandes momentos 

históricos para a expansão do Budismo. Na maior parte, a difusão se deu através de grandes 

Imperadores como foi o caso do Rei Asoka, o primeiro a patrocinar uma expansão para fora 

do território indiano, e dos Impérios Srivijaya e Khmer, que foram responsáveis por uma 

difusão no Sudeste Asiático. A Rota Seda possibilitará que parte da Ásia Central tenha o 

primeiro contato com manifestações budistas. 

 

 

 

 

 

Mapa 6: Difusão do Budismo na Ásia 
Fonte: Adaptado de SILKROAD FOUNDATION 
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4.1 Organização espacial e situação do Budismo no mundo Ocidental 

 

 

Em terras ocidentais, o primeiro encontro entre Budismo e Ocidente se deu na arte 

Greco-budista, aonde um conjunto de informações e lendas sobre essa religião chegou ao 

ocidente de maneira bastante esporádica. Durante o século VIII, muitas histórias budistas 

foram traduzidas para o grego, através de João de Damasco, um monge árabe cristão. O 

próximo contato direto do Budismo com o Ocidente ocorrerá na Idade Média, quando um 

monge franciscano, Guillaume de Rubrouck, é enviado pelo rei francês Luís IX como 

embaixador à corte mongol de Mongke. Nesta ocasião, o monge julgou os budistas como 

cristãos perdidos. Na modernidade, o Budismo só surgirá por volta do século XIX, pois, até 

então todo o interesse por tal religião era de caráter estritamente histórico, entretanto, tudo 

se modificará a partir do momento em que intelectuais europeus passam a procurar pela 

cultura Oriental como uma nova maneira de buscar por um equilíbrio espiritual (KUDARA, 

2002). Para alguns autores17 o despertar do Budismo no Ocidente encontra-se ligado a um 

ressurgimento e fortalecimento do Budismo no próprio Oriente, onde há um empenho 

missionário maior além de maior atividade social. 

Com sua difusão em terras Ocidentais muitas pessoas passaram a questionar sobre a 

forma pela qual se deu essa ponte entre o Ocidente e o Oriente. Há autores que trabalham 

com a ideia de uma possível Orientalização do Ocidente18, caracterizada pelo deslocamento 

da Teodicéia tradicional por outra que é essencialmente Oriental na sua natureza. Entretanto, 

para os mais ponderando não se trata de uma mudança tão radical, mas, de um fenômeno 

inerente ao processo de Globalização, no qual a difusão e interconexão de novas culturas 

passaram a fazer parte da vida da sociedade pós-moderna. Perguntado certa vez se o 

Budismo seria uma religião adequada para os ocidentais, o XIV Dalai Lama Tensin Gyatzo, 

respondeu:  

 

Minha resposta é que a essência de todas as religiões lida com problemas humanos 
básicos. Enquanto os seres humanos, ocidentais ou orientais – brancos, pretos, 
amarelos, ou vermelhos – passarem pelos sofrimentos do nascimento, da doença, 
da velhice e da morte, todos serão iguais nesse aspecto. Enquanto esse 
padecimento estiver presente, e uma vez que o ensinamento básico se relaciona 

                                                 
17 Ver  BECHERT, H. , 1993. 
 
18 O autor não discute somente a introdução de idéias e valores religiosos do oriente, mas principalmente 
refere-se ao processo pelo qual a concepção do divino, tradicionalmente ocidental, suas relações com a 
humanidade e o mundo, é substituída por aquela predominante no oriente. Ver CAMPBELL, C., 1997. 
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com tal sofrimento, não há muita dúvida quanto ao fato de ele ser ou não 
adequado.(BARROS, 2002, p.210) 

 

O Dalai Lama, acrescenta ainda que é preciso pensar em uma distinção entre herança 

cultural e religião em si, somente assim é possível pensar em uma incorporação do Budismo 

à cultura Ocidental. Tensi Gyatzo explica que na  

 

Índia, no Tibete, na China, no Japão, ou em qualquer outro lugar, o aspecto 
religioso do Budismo é o mesmo, mas a herança cultural é diferente em cada país. 
Deste modo, na Índia o Budismo assimila a cultura indiana, no Tibete, a cultura 
tibetana, e assim por diante. (BARROS, 2002, p.210). 

 

Em território europeu, pode-se dizer que o Budismo é algo recente tendo surgido, 

efetivamente, de maneira a fazer parte das crenças europeias, somente no século XVIII 

através de uma série de textos budistas que foram trazidos para o continente por pessoas que 

tinham visitado colônias no Oriente e assim entrado em contato com monges budistas. Esses 

textos despertaram o interesse de alguns estudiosos europeus que então começaram a estudá-

los e divulgá-los. Em meados do século XIX e início do século XX, alguns escritos budistas 

foram traduzidos para o Inglês, Francês e Alemão e isso inclui praticamente toda a coleção 

de escrituras Theravada, bem como uma série de textos importantes da escola Mahayana. 

(BUDDANETT, 2008).         

 Do século XX em diante deve-se a dispersão do Budismo na Europa em grande parte 

aos milhares de imigrantes provenientes da Ásia, principalmente, aqueles advindos da 

Tailândia, Camboja, Vietnã e China. Por ter recebido imigrantes de várias partes da Ásia, as 

três escolas budistas Theravada, Mahayana e Vajrayana podem ser encontradas por todo o 

continente europeu. Acrescido a isto tem-se também o papel dos missionários que sempre 

procuraram divulgar a doutrina de Buda e que portanto viajam por vários países ocidentais. 

Reflexo disso é que há milhares de budistas nas Américas e na Europa Ocidental, onde 

várias capitais têm centros missionários. Em países do Leste Europeu, o Budismo nunca 

ganhou muito terreno, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo em 

razão da ascensão do Comunismo. (GAARDER, 2005). 

No Norte do continente europeu, países como a Noruega, Islândia, Suécia, Finlândia 

e Dinamarca apresentam adeptos. Muitos destes países já contam com a construção de 

templos ou associações para a prática de crenças budistas, sendo que em alguns desses o 

Budismo representa a quarta religião em número de adeptos. A presença do Dalai Lama 

também é muito efetiva em parte destes países. Na Dinamarca, o Budismo, é a quarta maior 
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religião, com cerca de 20.000 - 25.000 membros. No século XIX, o conhecimento sobre o 

Budismo foi trazido a partir de expedições que exploraram o Oriente. Em 1921, Dr. 

Christian F. Melbye fundou a primeira Sociedade Budista na Dinamarca. Em 1950, houve 

um ressurgimento do interesse pelo Budismo, especialmente pelo Budismo Tibetano, onde 

foram fundados centros budistas em Copenhague. A terceira onda do Budismo chegou na 

década de 1980, quando os refugiados do Vietnã, Sri Lanka, Tailândia e China entraram na 

Dinamarca. Há cerca de 40 diferentes grupos budistas na Dinamarca, mas apenas seis deles 

têm o estatuto de religião reconhecida pelo Estado. O Dalai Lama já visitou várias vezes a 

Dinamarca, sendo a primeira vez em 1973 para ajudar a inaugurar o primeiro centro de 

Karma Kagyu. No caso da Noruega, a religião surgiu apenas no início da década de 1970, 

após a imigração de pessoas oriundas de países budistas, principalmente do Vietnã. Já em 

1979, a Federação budista na Noruega é estabelecida por dois grupos budistas (Rinzai Zen 

Senter e Karma Tashi Ling) como uma sociedade religiosa cujo objetivo é o de criar uma 

organização capaz de preservar questões de interesse comum. Segundo esta federação existe 

atualmente, cerca de 20 mil (mais 0,4% do total da população) budistas registrados na 

Noruega, onde cerca de 1.000 são de origem norueguesa. Na Islândia somente em 1990, é 

que Budismo, após intensa imigração, principalmente de Tailandeses se fará presente. Em 

2008, três organizações budistas tornam-se oficialmente reconhecidas como organizações 

religiosas pelo governo islandês. A maior e mais antiga é a Associação Budista da Islândia, 

um grupo Theravada, que foi reconhecido em 1996 e tinha 880 membros em 2010. Outro 

grupo, o Zen, foi reconhecido em 1999 e tinha 75 membros em 2010. O grupo mais recente 

na Islândia é a Soka Gakkai grupo, que foi reconhecido em 2008 com 135 membros. Juntas, 

essas três organizações representam, aproximadamente, 0,3% da população da Islândia. Isso 

é mais do que o grupo islâmico, mas menos do que os grupos neopagan. Na Suécia, o 

Budismo é uma religião relativamente pequena. A maioria dos praticantes é proveniente de 

vários países asiáticos, principalmente Tailândia, China e Vietnã. Atualmente, existem 

planos de construção de um templo budista em Fredrika, uma pequena cidade no Norte da 

Suécia. Este templo de estilo tailandês será o maior templo budista da Europa, quando 

concluído. Além disso, há um pavilhão Tailandês em Jämtland, uma região no centro da 

Suécia. Outro país com porcentagem pequena, mas também em função de sua população ser 

pequena (5.238.460 pessoas) é a Finlândia, onde segundo dados do governo, apenas 0,1% 

(5.000) da população é identificada como sendo budista. Existem atualmente 12 cidades 

finlandesas que apresentam templos budistas. (BUDDACHANNEL, 2010).  
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Na Europa Ocidental, também se deve a imigração de asiáticos, a presença do 

Budismo. Na atualidade, alguns países já o reconhecem como religião oficial, entretanto, há 

ainda aqueles que não o fazem, mas mesmo assim a aceitação por parte da população é 

relativamente grande. De uma maneira geral a religião chegou recentemente a esta parte da 

Europa, entretanto, Holanda, Alemanha e a Áustria foram os primeiros de certa forma a 

adotarem as crenças budistas.   

No caso da Holanda, a primeira consciência dessa religião, surgiu em 1651, a partir 

de um livro escrito sobre o Budismo na língua holandesa. O estudo acadêmico da religião 

começou através de Hendrik Kern, o primeiro professor da cadeira de Sânscrito na 

Universidade de Leiden, que publicou duas histórias e um manual do Budismo, onde 

retratou o Buda como um ser lendário que representa o sol. A posteriori Jean Philippe Vogel 

(1871-1958), tornou-se famoso ao provar que Kasia, na Índia deve ter sido Kusinara, o lugar 

onde Buda atingiu o Nirvana. Já no século XX, em 1966, foi fundada a "Sociedade Budista 

na Holanda e assim desde 1971, que o número de budistas tem aumentado de maneira 

considerável, provavelmente, em conexão com o surgimento de pontos de vista mais 

"alternativos" na sociedade e do declínio do Cristianismo. O aumento do interesse no 

Budismo é tão evidente que pode ser retratado pela construção de vários centros budistas no 

país. Em 1990, foram criados 42 grupos e em 2010 quase 100 grupos que estão associados a 

um centro nacional. Um canal de difusão budista (Boeddhistische Omroep Stichting) oferece 

programação em rede nacional. Segundo estimativas de 2009, existem na Holanda cerca de 

170.000 budistas (cerca de 1% da população total). (EUROPEN BUDDHIST UNION, 

2010) 

Na Alemanha, o Budismo tem uma história de 150 anos e deve-se a Arthur 

Schopenhauer, onde em sua perspectiva tal religião era  

 

A melhor de todas as religiões, preferível ao ‘Brahmanismo’ com seu sistema de 
varnas e melhor ainda que o cristianismo com suas idéias falaciosas sobre Deus e 
seu código ético defeituoso que não leva em conta os animais. (BARROS, 2002, 
p.221).  

 

Ao final do século XIX, a filosofia do Budismo adquiriu certa popularidade, fazendo 

com que outros autores acabassem por contribuir para a difusão dessa religião pela 

Alemanha. Destaque para o alemão Hermann Oldenberg e sua obra Buddha, sein Leben, 

seine Lehre, seine Gemeinde, que marca o início dos estudos budistas modernos. Já em 

1888, Friedrich Zimmermann (pseudônimo de Subhadra Bickshu) publicou a primeira 

edição do Buddhistischer Katechismus, um trabalho baseado no Catecismo Budista que 
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tinha como objetivo uma introdução ao ensinamento do Buddha Gautama, que logo foi 

traduzido em dez línguas. Em 1903, a primeira organização budista alemã é fundada, onde 

alguns importantes textos Pali foram traduzidos para o alemão, pelos estudiosos Karl Eugen 

Neumann (1865-1915) e Nyantiloka. Em 1922, Hermann Hesse publica sua famosa obra 

Sidarta, que foi traduzida para muitas línguas e já em 1924 é estabelecido o primeiro 

mosteiro budista alemão, o Buddhistische Haus, em Berlim. Anos mais tarde, em 1952, o 

Dhammaduta Lanka Sociedade se dedica a espalhar a mensagem de Buda, não somente na 

Alemanha, mas também em outros países ocidentais, funcionando na atualidade como um 

centro para a difusão do Budismo Theravada na Europa. De acordo com a União Budista 

Alemã, existem cerca de 245 mil budistas ativos na Alemanha, onde 50% deles são 

imigrantes asiáticos (BARROS, 2002). 

Em território Austríaco, o Budismo teve seu início também no século XIX, devido à 

influência de Arthur Schopenhauer e Richard Wagner, artistas e intelectuais que começaram 

a se interessar pelo Budismo. No ano de 1884, Karl Eugen Neumann (1865-1915), que 

conheceu o compositor Wagner decide se tornar um budista e estuda as línguas originais 

onde consegue traduzir grande parte do Cânone para o alemão. Em 1923 é fundada a 

Sociedade Budista, em Viena, entretanto a situação política de aliança entre o regime 

fascista e a Igreja Católica de 1933-1938, seguido pela conquista da Áustria por Hitler e da 

Segunda Guerra Mundial, foi altamente desfavorável para o desenvolvimento do Budismo 

na Áustria. Somente depois da Segunda Guerra é que a religião começa a florescer 

novamente, através do reavivamento da fundação da Sociedade Budista de Viena. 

Atualmente, o Budismo é uma religião reconhecida legalmente, sendo seguida por mais de 

10.000 austríacos. A maioria dos budistas no país são cidadãos austríacos (alguns deles 

naturalizados após a imigração da Ásia, predominantemente, da China e do Vietnã), a outra 

parte é estrangeira. Embora ainda seja pequeno em números absolutos, o Budismo no país 

goza de uma aceitação generalizada. Viena é o lugar com a maior tradição do Budismo, 

onde a maioria dos templos budistas e centros de prática podem ser encontrados, seja com 

aparência chinesa, vietnamita, tibetana ou japonesa. O último desenvolvimento foi a criação 

de um "cemitério budista" em torno de uma stupa para cerimônias fúnebres no Cemitério 

Central de Viena. Em 1993, a Áustria sediou uma reunião geral anual da União Budista, que 

congregou participantes de vários países europeus. Uma série de visitas para a cidade de 

Graz, pelo Dalai Lama, em 1995 e 1998 (para a consagração de uma stupa grande), e em 

2002 (para falar sobre "Kalachakra pela Paz Mundial") tornou-se um forte estímulo para os 

budistas na Áustria. (EUROPEN BUDDHIST UNION, 2010; BUDDACHANNEL, 2010). 
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Na Bélgica, apesar da falta de reconhecimento oficial, por parte do governo, tem 

crescido o número de adeptos nos últimos anos. A partir da estimativa de 1997, 29.497 

pessoas belgas se declararam budistas (cerca de 0,29% da população total). O Budismo 

chamou a atenção dos belgas academicamente somente em 1944, através das traduções da 

Universidade Católica de Lovaina. No entanto, já em 1999, havia cerca de trinta 

organizações ativas e centros budistas na Bélgica, representando todas as tradições do 

Budismo, mas somente em 2005 que a religião teve seu reconhecimento oficializado pelo 

governo. Na Eslovênia, o Budismo é uma religião reconhecida legalmente sendo seguido 

por mais de 1000 eslovenos. Embora ainda seja pequeno em números absolutos (o país tem 

apenas 2 milhões de habitantes), o Budismo no país goza de aceitação generalizada. Como 

na maioria dos países europeus, os diferentes ramos e escolas do Budismo são representados 

por grupos de tamanhos variados. As maiores tradições representadas são Mahayana e 

Vajrayana. Há um templo budista em Liubliana, capital da Eslovênia. O Budismo na Itália  é 

representado pela União Budista Italiana. Fundada, em Milão, em 1985, essa associação 

recebeu reconhecimento por parte do Presidente da República Italiana em 1991. A UBI 

estima que existam cerca de 60.000 praticantes budistas na Itália (cerca de 0,1% da 

população). O Budismo Nitiren Daishonin é representado pelo Instituto Italiano budista 

Soka Gakkai, que foi fundada em 1998. (RELIGIOUS TOLERANCE, 2006; 

BUDDACHANNEL, 2010).  

O Budismo no Reino Unido tem um pequeno número de adeptos, resultado de um 

processo de conversão. No Censo 2001, 144.453 pessoas na Inglaterra e País de Gales se 

declararam budistas. As primeiras influências budistas foram principalmente provenientes 

da academia e referem-se às tradições Theravada da Birmânia, Tailândia e Sri Lanka que 

resultaram na fundação da Pali Text Society, que traduziu o Cânone Pali dos textos do 

Budismo Theravada para o Inglês. O início do interesse pelo Budismo como um caminho de 

prática foi iniciada pelos Teosofistas, Madame Blavatsky e Olcott coronel, que em 1880 se 

tornaram os primeiros ocidentais a receberem os preceitos da tradição budista. A partir de 

1924, organizações budistas foram criadas no Reino Unido como a Sociedade Budista, no 

mesmo ano, e a Rede de Organizações budistas, em 1993. (BUDDACHANNEL, 2010)  

Na França, o Budismo é atualmente considerado como a terceira maior religião do 

país, perdendo somente para o Cristianismo e o Islamismo. Segundo algumas fontes o país 

tem mais de duzentos centros de meditação, onde a população budista consiste, 

principalmente, de imigrantes chineses e vietnamitas, com uma minoria significativa de 

nativos franceses convertidos e "simpatizantes". Dados da União Budista Francesa (fundada 
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em 1986) estima que haja de 600.000 a 650.000 budistas na França, sendo que 150.000 são 

franceses convertidos. (UNION BOUDDHISTE DE FRANCE, 2011). Mas, a história do 

Budismo na França é algo recente e deve-se de certa forma a uma budista francesa, 

Alexandra David-Néel, que a partir de sua visita em 1924 à Cidade Proibida de Lhasa, 

capital do Tibete, escreveu mais de 30 livros sobre o Budismo e filosofia. No final dos anos 

1960 e início de 1970, monges de diferentes tradições começaram a visitar a França levando 

muito da tradição budista. O destaque maior é para o Budismo Tibetano, onde em 1970, 

foram estabelecidas as primeiras comunidades budistas dessa escola e que na atualidade isso 

representa um grande número de associações no país. O mérito da menor comunidade 

budista do mundo encontra-se na Europa Ocidental e deve-se a Liechtenstein, que de 

acordo com suas pesquisas, em 2002, havia 72 budistas no país, ou seja, 0,22% do total da 

população. Há apenas um único centro budista em todo o país, localizado em Vaduz, capital 

do Liechtenstein. (EUROPEN BUDDHIST UNION, 2010; BUDDACHANNEL, 2010; 

BUDDANET, 2008).  

  Em países do Leste Europeu, o Budismo, ainda não é reconhecido oficialmente. 

Durante o período da Guerra Fria, a religião foi duramente reprimida nesta parte do mundo 

sendo que só recentemente conseguiu se expandir com mais intensidade, onde há muitos 

países que apresentam templos e associações destinadas a prática budista.  

Na Bulgária, o Budismo é uma religião minoritária, com cerca de mil praticantes 

que estão distribuídos entre as Escolas Mahayana, Theravada e Vajrayana, influência de 

imigrantes vietnamitas, chineses e tibetanos. Há uma organização reconhecida oficialmente, 

a Karma Kagyu, que é uma parte do Caminho do Diamante, liderada pelo Karmapa Trinley 

Thaye Dorje. Na Ucrânia, o Budismo já existia desde o início do século 20, após a entrada 

de imigrantes provenientes, principalmente, do Vietnã do Norte e da Coreia no período 

comunista. Hoje o país tem quase 100 comunidades budistas sendo, 49 deles oficialmente 

registrados. As maiores comunidades e grupos pertencem à tradição do budismo tibetano. 

As raízes do Budismo na Polônia podem ser encontradas desde o início do século XX a 

partir de conexões com a China, Vietnã, Japão e Coréia. Após a Primeira Guerra Mundial, 

muitos poloneses se juntaram a vários grupos budistas e organizações, no intuito de buscar 

uma atmosfera mais tolerante. Hoje as principais escolas do Budismo incluem a Mahayana 

(Zen e Jodo Shinshu) e o tibetano.  Movimentos como o “Amigos da Ordem Budista 

Ocidental” também são ativos, tal como a União Budista da Polônia que reúne atualmente 

mais de duzentos grupos budistas. Em maio de 2000, o Dalai Lama Tenzin Gyatso abriu um 
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departamento de budistas na Biblioteca da Pomerânia. (EUROPEN BUDDHIST UNION, 

2010).   

Em terras russas, historicamente, o Budismo foi incorporado no início do século 

XVII. Neste país a principal forma de Budismo é o tibetano, tendo vindo da Mongólia. As 

outras formas principais encontradas são provenientes de imigrantes sul-coreanos, chineses e 

vietnamitas. Na década de 1930, os budistas sofreram mais do que qualquer outra 

comunidade religiosa na União Soviética com lamas sendo expulsos e acusados de serem 

"espiões japoneses" e "inimigos do povo". Após a derrubada da União Soviética, o Budismo 

renasceu em Kalmykia, onde hoje é a religião predominante. Em 1992, o Dalai Lama fez sua 

primeira visita à Rússia. Na República Checa com uma estimativa aproximada de cinqüenta 

mil budistas, o Budismo é praticado por cerca de 0,5% da população, onde a comunidade 

vietnamita forma o maior sustentáculo de budistas do país e por isso mesmo é possível 

presenciar uma maior influência da escola Vajrayana.  No país, eles representam cerca de 

dois terços da comunidade budista totalizando mais de 60.000 representantes. O restante é 

composto por um número significativo de tchecos que se converteram. Encontrado, 

principalmente, em áreas onde reside o povo vietnamita, o Budismo está mais presente nas 

cidades de Praga e Cheb. Um pagode budista na província nortenha de Varnsdorf foi o 

primeiro templo de estilo vietnamita a ser consagrado na República Checa, em janeiro de 

2008. O pagode foi concluído em setembro de 2007 e agora serve como um centro da 

cultura e ensino da língua vietnamita. Os praticantes Vajrayana são principalmente 

centrados nas escolas Nyingma e Kagyu, onde esse último criou cerca de 50 centros e 

grupos de meditação. Outra tradição importante é o Caminho do Diamante. Na Eslováquia, 

o Budismo não é oficialmente reconhecido como uma religião, assim o número total de 

budistas não pode ser totalmente conhecido, mesmo assim, há várias escolas budistas, 

incluindo todos os três veículos tradicionais (Theravada, Mahayana e Vajrayana). 

Estimativas afirmam que o número de budistas no país ultrapassa os 100.000 adeptos. 

(UNION BOUDDHISTE DE FRANCE,2011; EUROPEN BUDDHIST UNION, 2010).  

O mapa 7 possibilita a verificação da situação do Budismo, em número de adeptos, 

na Europa. Neste contexto, a França, e seus 650.000 representantes é o país que apresenta o 

maior número de adeptos, seguida da Rússia com 300.000 e da Alemanha com 245.000. 
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Ainda referente ao mundo Ocidental, o próximo capítulo traça uma contextualização 

da dispersão do Budismo pelo Brasil. Serão apresentados os primeiros estados brasileiros em 

que a religião foi inserida e em qual contexto histórico. Também serão apresentadas as 

primeiras escolas, templos e ou associações budistas fundadas por japoneses no Brasil. Para 

destacar tais espaços físicos levou-se em conta a importância dessa atitude enquanto 

institucionalização da religião Budista no Brasil. Por último, o levantamento e localização 

de tais instituições, através de um mapa, proporcionarão a visualização da influência da 

cultura Oriental na paisagem brasileira  

 

Mapa 7: Número de adeptos do Budismo entre europeus – 2000 
Fonte: Elaborado pela autora 
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5 DIFUSÃO E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DO BUDISMO NO BRAS IL  

 

 

Em território brasileiro, o primeiro indício da religião budista advém da diáspora 

japonesa, ocorrida em 1908, quando da chegada do navio Kasato Maru (Figura 11), que 

aportou no Brasil com 165 famílias, contabilizando cerca de 781 imigrantes japoneses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Navio Kasato Maru19. 
Fonte: São Paulo, 2011 

 

De acordo com a história dessa diáspora, o motor propulsor da imigração japonesa 

esteve atrelado a fatores de escala nacional e, concomitantemente, internacional. Ao longo 

da década de 1920, a sociedade japonesa, ainda de característica feudal, sofreu uma grande 

crise agrícola em função de seu estagnado sistema agrário e de sua superpopulação, que, 

assim, se viu obrigada a deixar sua terra natal. Nesse percurso de difusão, o país que mais 

atrairá os orientais, em um primeiro momento, serão os Estados Unidos da América, onde 

milhares de imigrantes japoneses passaram a entrar, anualmente, para trabalhar na cultura de 

cana-de-açúcar e café. Todavia, este fluxo migratório será revertido para o território 

brasileiro, quando, em 1924, os Norte-Americanos proíbem a imigração japonesa. Sakurai 

(2007) explica que a interrupção desta imigração ocorreu por etapas, quando já no ano de 

1907 somente ficou permitida a entrada de mulheres prometidas aos imigrantes japoneses, e 

finalmente em 1924, onde quaisquer nipônicos passaram a ser proibidos de entrar em 

território norte americano. A proibição definitiva deveu-se ao conceito de que o Japão 

                                                 
19 Embarcação responsável pela chegada dos primeiros japoneses no Brasil, em 1908.  
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representava um perigo à nação, o chamado perigo amarelo. Neste momento, os japoneses 

passaram a ser vistos como aqueles que estavam habituados a conquistar novas terras e 

transformá-las em territórios nipônicos, como foram as experiências da China, Taiwan e 

Rússia.  

Entre os anos 1920 e 1930, o Japão enviou milhares de imigrantes, sendo que de um 

total de 190.000, cerca de 75% chegou ao Brasil. Os primeiros japoneses que aqui 

desembarcaram viajaram de maneira subsidiada pelos fazendeiros de café e, posteriormente, 

pelo próprio governo japonês.  

 

O interesse por parte do governo japonês era diminuir os protestos populares pela 
alta densidade nas cidades e dar ‘melhores oportunidades’ aos muito pobres, já o 
governo brasileiro queria ampliar as exportações de café para o oriente além de 
buscar mão-de-obra para as fazendas. (SAKURAI, 2007, p.245).  

 

O Brasil necessitava de mão de obra, em função da declaração do fim da escravidão 

negra, de 1888, e do simultâneo aumento das plantações de café, que se expandiram 

vertiginosamente no início do século XX. Fixando-se, primordialmente, no interior de São 

Paulo e no norte do Paraná, a maioria dos imigrantes japoneses teve como ocupação 

principal a agricultura. Na contínua entrada de nipônicos, houve três grandes momentos de 

Imigração, o primeiro foi de 1980 a 1923, o segundo de 1924 a 1941 e o terceiro de 1952 e 

1963. (ver tabela 1). O período de 1925 a 1942 foi o de maior fluxo imigratório, pois,  

 

Além do café, os imigrantes trabalhavam na cultura de arroz, batata, banana, seda, 
chá, hortaliças; vários deles tinham pequenas propriedades ou migravam para as 
cidades, trabalhavam com comércio ou entravam como aprendizes em outros tipos 
de ofício. (SAKURAI, 2007, p.247; SHOJI, 2002).  

 

 

         

 

 

 

 

Fonte:SUZUKI, 1996, p.15 citado por SAKURAI, 1999, p. 215. 
 

 

 

        Tabela 1: Imigração Japonesa ao Brasil por período 
    
Total de 
Imigrantes 234.636 100% 

1908-1923 31.414 13,40% 
1924-1941 137.572 67,10% 
1952-1963 45.650 19,50% 
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No Rio de Janeiro, segundo registros documentais e pesquisas de Inoue (2011) os 

primeiros imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil viveram em Macaé, pelo menos 

desde o ano de 1906, e, portanto, dois anos antes das levas da migração oficial, ocorrida em 

São Paulo que ocorrera somente em 1908. Segundo a pesquisadora, antecedendo as longas 

negociações entre o governo brasileiro e o império do Japão, os japoneses de Macaé 

viajaram por conta própria, aventurando-se para um país do outro lado do mundo, 

sobre o qual pouco ou nada sabiam. Estes japoneses, intelectuais e profissionais de nível 

técnico, tinham um perfil bem diferente das levas migratórias seguintes, na maioria de 

origem rural. Inoue (2011) esclarece que em 1908, logo na chegada do Kasato Maru, os 

japoneses foram levados para o hotel dos imigrantes em São Paulo para depois serem 

distribuídos para fazendas no interior paulista. Ainda no Sudeste, em Minas Gerais, cerca de 

107 japoneses chegaram em 1913 para trabalharem no garimpo. Trata-se na verdade dos 

únicos imigrantes japoneses da história a trabalharem com mineração no país. (SÃO 

PAULO, 2008).  

No Centro Oeste, os japoneses chegaram primeiramente ao estado do Mato Grosso, 

por volta de 1910, já no Mato Grosso do Sul, a entrada se deu em 1914, onde os nipônicos 

estabeleceram uma colônia agrícola. Na verdade, muitos destes imigrantes, já haviam 

passado por outros estados, sobretudo, das regiões Sul e Sudeste, onde se desiludiram com a 

situação encontrada e resolveram partir para outro lugar ainda pouco explorado e que 

pudessem ter uma melhor chance. No Mato Grosso do Sul, muitas famílias de japoneses, 

optaram por produzir ovos de galinha, produto até hoje mantido por japoneses. Na região 

Sul, o estado do Paraná, recebeu nipônicos no início da década de 1915, que se 

estabeleceram nos arredores da cidade, se dedicando a atividades agrícolas e artesanais. No 

Rio Grande do Sul, a ocupação ocorreu em 1936. Segundo informações da Fundação Japão 

(2011), as maiores concentrações de japoneses ocorreram nas regiões Central, Norte e Oeste 

do Estado de São Paulo, dirigindo-se depois para o Norte do Paraná e Mato Grosso do Sul. 

Cidades como Marília, Tupã, Bastos, Registro em São Paulo, Londrina, Maringá no Paraná, 

Dourados em Mato Grosso do Sul cresceram em torno da presença dos japoneses. 

(ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011). 

Na região Norte, os japoneses chegaram na segunda grande imigração ocorrida no 

Brasil, ou seja, em 1929 para trabalharem na Região Amazônica, primeiramente, com o 

cultivo do Guaraná para uso medicinal (Figura 12). A segunda grande imigração nessa 

região ocorrerá em 1931 onde um plano de colonização, com demarcação de terras, fora 

acertado entre o Japão e o Brasil. Nesta época, o Ciclo da Borracha na Amazônia 
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encontrava-se decadente sendo necessária a produção de cultivos de alimentos para matar a 

fome da população que já havia se fixado. Também neste contexto, a recessão da década de 

20 fez com que muitos países fechassem as portas para os imigrantes, que assim viram na 

Amazônia a solução para a crise. Com a borracha em queda, os japoneses passaram a 

cultivar a Juta, trata-se do primeiro plantio fora da Índia que ocorrera com sucesso. Este 

produto era essencial para a exportação de café e feijão e logo se tornou a base da produção 

local. (FUNDAÇÃO JAPÃO, 2011; PORTAL AMAZÔNIA, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pará os imigrantes nipônicos, ao receberem concessões de terra, se dedicaram a 

produção de cacau, produto largamente consumido no mundo, mas com baixa produção. 

Como fonte de subsistência também passaram a plantar hortaliças, arroz, nabo, tomate, 

pimentão, berinjela e pepino, alimentos que são base de sua alimentação. Como a plantação 

de cacau não deslanchou, optaram por priorizar as hortaliças, e assim, decidiram fundar em 

1931 uma cooperativa. Por não fazer parte da dieta dos paraenses e ser altamente perecível, 

a produção de hortaliças desempenhou um desafio para os japoneses. Foi então que 

resolveram também produzir pimenta-do-reino, produto que gerou muito dinheiro para os 

imigrantes e que caiu no agrado dos brasileiros. (TAFNER, 2010). Ainda no Norte, somente 

muitos anos, em 1954, depois da chegada dos nipônicos no Pará e Amazônia que os 

japoneses chegariam a Roraima, com a entrada de uma família nipônica que fora trabalhar 

no ramo da construção civil.  

Figura 12: Foto dos primeiros Imigrantes Japoneses que chegaram na Região  
Amazônica em 1929. 
Fonte: PORTAL AMAZÔNIA, 2011 
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  No mapa 8 é possível verificar a difusão do Budismo em território brasileiro a partir 

de diferentes períodos. Para se fazer essa dispersão seguiu-se a lógica de que, juntamente, 

com os japoneses surgiu o Budismo. Conforme já apresentado, há muitas comunidades 

japonesas espalhadas pelas regiões Norte, Sul, Sudeste e partes do Centro Oeste. No capítulo 

5, desse trabalho, é possível verificar uma significativa proporção de budistas localizada nos 

estados destacados no referido mapa de difusão. Pelo fato da própria história da imigração 

japonesa não destacar a ocorrência relevante de nipônicos no Nordeste e nos estados de 

Tocantins e Goiás, é que o presente mapa não contém informações a este respeito.  
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Mapa 8: Difusão do Budismo no Brasil: 1908 – 1936 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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No Brasil, os pioneiros imigrantes nipônicos tiveram muitas dificuldades em seu 

processo de adaptação. Além das barreiras lingüísticas, obstáculos referentes a alimentação e 

aos costumes dos brasileiros também se fizeram presentes. E isso não podia ter sido 

diferente, afinal, houve um impacto do encontro de dois povos que se desconheciam até 

então. E se por um lado a culpa foi dos brasileiros que tiveram certo preconceito contra os 

japoneses, por outro lado, o total desconhecimento da cultura brasileira e da língua, bem 

como das condições precárias e de semi-escravidão nas fazendas contribuíram muito para 

que grande parte dos imigrantes não tivesse como prioridade o aprendizado do português ou 

a integração no Brasil, como aconteceu com outras nacionalidades. A expectativa era 

enriquecer rápido e voltar para a terra natal, por isso, os filhos eram criados como 

verdadeiros japoneses, onde a própria comunidade criava escolas (nihon gakko) que 

lecionavam o idioma e a cultura nipônica, além de ensinar o culto ao imperador (Xintoísmo 

oficial). As relações com os brasileiros, basicamente, restringiam-se mais aos contatos 

comerciais do que sociais. “Os brasileiros tinham receios eugenistas e ameaçavam proibir a 

imigração” (SHOJI, 2002; ROCHA, 2000, p.57).  

Em contrapartida, o governo japonês, interessado em manter a imigração para o 

Brasil, buscava dissolver essa preocupação de pureza racial, “Recomendando a adaptação 

cultural dos imigrantes e desencorajando o estabelecimento das religiões japonesas, já que 

na época o Catolicismo estava estreitamente associado à identidade brasileira. (SHOJI, 

2002, p.57-58).  

Essa situação tornar-se-á mais delicada, quando, em 1942, com a entrada do Brasil 

na 2ª Guerra Mundial e o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Japão, muitos 

na comunidade nipo-brasileira tiveram a terrível experiência de ser uma minoria 

étnica morando em país inimigo (SHOJI, 2002). O final da guerra fez com que muitos 

japoneses repensassem sua inserção em território brasileiro. Importante ressaltar que outros 

fatores também foram responsáveis por essa decisão, tal como a ascensão econômica de 

alguns e a aproximação da velhice de outros, o fato é que tudo isso resultará em uma divisão 

na comunidade, por parte de alguns nacionalistas japoneses que relutarão em inserir-se e 

assim acabam isolando-se logo mantendo as tradições japonesas, e outra parte que pensará 

em estratégias de integração. Aos que optam pela última alternativa foi estabelecido um 

padrão, onde os filhos mais jovens foram para a escola, e os mais velhos mantiveram o 

negócio da família ficando, portanto, em casa e seguindo a profissão do pai. Rocha (2000) 

explica que surgiram dois tipos de nisei: o do irmão mais novo que assimilou bastante a 
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cultura brasileira e o primogênito, que estava mais amarrado aos valores japoneses, que 

falava e seguia uma religião nipônica20. 

Melhor para o Budismo, que iniciou através de muitos primogênitos, e outros, uma 

nova fase, pois, aqueles japoneses que optaram pela não inserção, contribuíram para o 

estabelecimento de um vínculo institucional desta religião em território brasileiro, através da 

fundação oficial de várias missões budistas. Não que o Budismo já não fizesse parte do 

contexto brasileiro, por influência japonesa, mas, os templos e as iniciativas desenvolvidas 

até então se encontravam muito dispersas. Segundo Shoji (2002), em 1952, foram fundadas 

as primeiras missões oficiais do Budismo, através do estabelecimento oficial das escolas 

Jôdo Shinshû, representadas pelos ramos Ôtani e Hompa. Também nesta época, um novo 

fluxo de imigrantes japoneses para o Brasil, cerca de 50.000 pessoas, acabou por realimentar 

as tradições japonesas, incluindo o Budismo. Trata-se de imigrantes jovens, geralmente com 

bons níveis de escolaridade que vinham para o Brasil não pensando em retornar para o 

Japão, mas que objetivavam trabalhar e constituir as suas vidas por aqui.  

 

A colônia de Mombuca em Guatapará, localizada a 50 km de Ribeirão Preto - SP é 
exemplo desta etapa de imigração, tendo sido criada na década de 1960, com 
imigrantes que vinham buscando trabalho no campo. O governo japonês adquiriu 
terras e enviou trabalhadores para esses locais, aqui foram criadas cooperativas 
que ajudaram no crescimento e trabalho dos agricultores, como é o exemplo da 
Cooperativa Agrícola de Cotia. (SAKURAI, 2007, p.250) 

 

Também com o apoio do governo japonês, uma das primeiras comunidades budistas 

é instalada na região. Através do Sr. Takeo Abe, convertido ao Budismo Nitiren em 1958 no 

Japão, várias famílias japonesas instaladas em Guatapará são convertidas (SAKURAI, 2007, 

p.250; USARSKI, 2005; SHOJI, 2002).      

Em contrapartida, aos que recorreram às tradições nipônicas, havia ainda, na década 

de 1960, pais preocupados com a inserção de seus filhos na sociedade brasileira. Essa 

preocupação resultará no incentivo de seus filhos mais novos a se converterem ao 

Catolicismo, que se caracterizou como importante elemento da identidade nacional no 

Brasil. Nesta perspectiva, o Xintoísmo nacionalista teve de ser traumaticamente 

abandonado, pois, na perspectiva da integração, o Catolicismo, tornou-se alternativa real 

para o processo de integração. “Essa ‘conversão’ era estratégica, já que ser católico 

representava uma rede de contatos sociais e ausência de preconceitos religiosos” (SHOJI, 

                                                 
20 De acordo com pesquisa empreendida em 1987-1988, 60% dos imigrantes japoneses no Brasil e seus 
descendentes eram católico romano, enquanto só 25% seguia as religiões japonesas ver Rocha, (2000) 
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2002, p.61).  Somente no final da década de 1960 e início da de 1970 é que, de fato, o Brasil 

passa a se interessar pela a cultura Oriental, influenciado por um movimento denominado de 

“Contracultura’, que surge nos Estados Unidos, difundindo-se também na Europa. 

Composto por  

 

Grupos aparentemente heterogêneos – hippies, ecológicos, psicodélicos e 
praticantes de ioga – que tinham em comum a oposição à revolução científica do 
século XVII e seus resultados”, esse movimento, se concretizou através da 
“procura por saberes e práticas estranhos à cultura ocidental moderna, como a 
valorização do artesanato, os movimentos ambientalistas, a procura por religiões 
orientais e cristãs, o resgate da cultura popular e indígena, a prática da ioga, a vida 
em comunidade e a busca de estados alterados de consciência através do êxtase 
religioso, da música e das drogas. (ALBUQUERQUE, 2001, p.117).   
   

 

Segundo Albuquerque (2001) apesar da pouca visibilidade acadêmica ou científica, a 

demanda por religiões, filosofias e terapias da Índia, Japão, China, Tibete, Coréia, Irã, Egito, 

se impõe no Brasil como um fenômeno sociologicamente relevante desde meados dos anos 

1960. A autora explica que,  

 

Empiricamente essa demanda se manifesta pela adesão a religiões como o 
Budismo japonês, coreano e tibetano, às novas seitas japonesas como a Seicho-no-
iê, Perfect Liberty e Igreja Messiânica, o Sufismo iraniano, o Hare-Krishna e a 
prática da ioga indiana, a alimentação macrobiótica japonesa, o Tai-chi-chuan 
chinês, a acupuntura chinesa e outras formas de medicina chinesa, japonesa e 
indiana e as várias formas de editação advindas da Índia, China e Japão. Inclue-se 
nesse inventário, também, a crença nos poderes energéticos de réplicas de 
pirâmides do Egito e a ampla difusão do oráculo chinês I-Ching. 
(ALBUQUERQUE, 2001, p.115).  

 

O resultado da experimentação desses novos comportamentos mundiais colocará, no 

cenário mundial, dentre outros países orientais, o Japão, fato que refletirá nos imigrantes e 

descendentes de japoneses instalados no Brasil, que gozarão de uma imagem diferenciada, 

passando a ser mais bem aceitos, incluindo toda sua esfera cultural.  

É nesse contexto, de aceitação e interesse pela cultura Oriental, que cada vez mais 

tem têm chegado ao Brasil importantes escolas budistas que ajudaram (ao) na difusão dessa 

religião, tal como na modificação de paisagens tipicamente ocidentais. O mapa 9, a seguir, 

“Templos Budistas”, apresenta e localiza templos genuinamente de arquitetura asiática que 

estão inseridos na paisagem brasileira. Foram destacados Templos localizados em Minas 

Gerais, o Casa Branca; em São Paulo, o Kinkaku-ji, réplica do Templo Dourado que existe 
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no Japão e o Templo Zu-Lai, atualmente um dos maiores da América Latina, por último, 

destaca-se o Templo de Três Coroas, no Rio Grande do Sul. 

 

 

 

Segundo o historiador Ricardo Gonçalves apud Rocha (2000), a bordo do navio 

Kasato Maru estava o monge Nissui Ibaragui, que fundou a Primeira escola budista em 

Bauru (São Paulo), denominada Honmon Butsuryu-Shu (uma filial da escola Nichiren). 

Alguns anos depois, em 1925, foi implantado, através de Eijo Okada, um segundo Templo o 

“Komioji: Escola Jodo-shinshu”. Esta escola é considerada uma das mais importantes no 

Japão e é conhecida também como escola da Terra Pura, centralizada na devoção ao Buda 

Amitabha, cujo nome é recitado pelos devotos como principal via para salvação. Todavia, 

somente em 1932 é que, de fato, um templo budista foi edificado no Brasil, mais 

precisamente em Cafelândia (SP), também ligado a Jodo-Shinshu. Segundo algumas fontes 

históricas, após a Segunda Guerra Mundial, com a derrota do Japão e o improvável regresso 

de imigrantes japoneses, muitos desses começaram a fazer contatos com as sedes das 

organizações budistas nipônicas, a fim de que se fundassem no Brasil missões oficiais. 

Dentre elas destacam-se: Higashi Honganji; Nishi Honganji; Jodoshu; Nitiren, Shingon; 

Mapa 9: Templos Budistas: influência asiática na paisagem brasileira 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tendai e a Soto Zen, com o Templo Kinkakuji (réplica do Templo Dourado), em Itapecerica 

da Serra (SP). Essa última escola exerceu forte atração nos meios intelectuais e estudantis 

nos anos 1960 por ter desenvolvido a prática do Zazen (meditação) para estrangeiros, 

sobretudo brasileiros. Já em 1952 foi estabelecida a associação religiosa Nambei Honganji, 

da escola Jodo-Shinshu, que construiu um grande templo no bairro da Saúde, em São Paulo. 

Pouco depois, outra missão da mesma escola inaugurou o Templo Hompa Honganji, que 

construiu a maior organização budista do país, com cerca de 100.000 fiéis. 

(ALBUQUERQUE, 2008; USARSKI, 2005; ROCHA, 2000).   

Também na década de 50, dois templos da ordem Soto Zenshu no Brasil, são 

construídos, o primeiro foi o Zengen-ji, em Mogi das Cruzes-SP e o segundo o Busshin-ji, 

construído em 1955 na cidade de São Paulo. Segundo Rocha (2000), esses dois templos, 

junto com a Comunidade Budista Soto Zenshu de Rolândia (Paraná), vinculada ao Templo 

Busshinji, serviram para a comunidade japonesa brasileira por três décadas, chegando a 

incorporar 3000 famílias como praticantes. Também em 1955, dois centros importantes do 

Budismo são fundados, um foi a Comunidade de Soto Zenshu budista da América Sul, a qual 

foi estabelecida e oficialmente reconhecida pelo Governo brasileiro e a outra foi a Sociedade 

budista do Brasil, fundada pelo primeiro brasileiro de origem não japonesa que irá se 

interessar pelo Budismo no Brasil como um sistema filosófico e artístico trata-se de Murillo 

Nunes de Azevedo, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

(ROCHA, 2000).   

Já em 1958, é formada a Federação das Seitas Budistas Japonesas, que irá 

contemplar sete escolas, dentre elas a mais antiga fundada em 1952, o Templo Higashi 

Honganj” (Nambei Honganji ou Hompa Hongawanji). Atualmente, essa Federação 

compreende grandes ramos que estão amplamente difundidos pelo Brasil: O Budismo Shin 

ou Escola da Terra Pura (Nishi e Higashi Hongaji); a escola Jôdo, a Nichiren (de forte teor 

nacionalista, que a partir da década de 1970 inicia sua expansão no Brasil através da Soka 

Gakkai, uma das organizações mais modernas sendo formada por leigos) e a Shingon. Essa 

Federação é responsável por várias celebrações que congregam budistas e japoneses 

residentes no Brasil, como a festa do nascimento de Buda, que ocorre no primeiro sábado do 

mês de abril, em São Paulo; o dia do imigrante japonês, em 18 de junho, e o rito da 

iluminação de Buda, em 8 de dezembro. Rocha (2000) explica que os brasileiros de 
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descendência não japonesa começaram a buscar o Budismo Zen21 no início dos anos 70, 

onde em 1968 a sede de Soto Zenshu envia o monge missionário japonês, Ryotan Tokuda, 

para o templo de Busshin-ji (SP). Na sua chegada, abre um templo para brasileiros não 

japoneses, fundando, em 1976, o primeiro monastério Zen da América latina, o Mosteiro da 

Vargem. Localizado no Espírito Santo, esse Mosteiro, chega a ser visitado, anualmente, por 

cerca de 4.000 pessoas, que não são necessariamente budistas, mas, que de alguma buscam 

uma paz espiritual e 7000 crianças que vão em busca da reserva ecológica que o Mosteiro 

abriga, para aprendem sobre educação ambiental. Já no ano de 1984 Tokuda estabelece em 

Ouro Preto -Minas Gerais - o Mosteiro do Pico dos Raios, que atualmente abriga a sede da 

Sociedade Soto Zen do Brasil. No ano de 1985 é criado em Porto Alegre (RS), o Centro de 

Estudos Budistas (CEB), que inclui praticantes de várias escolas. Já em 1989 praticantes Zen 

de Tokuda e o CEB inauguram o templo Soto Zen Sanguen Dojô (USARSKI, 2005; 

ROCHA, 2000). Tokuda será muito importante para a difusão dos templos budistas no 

Brasil, já em 1993 ele funda o Centro de Zen do Planalto em Brasília, capital federal, em 

1994 o Centro zen do Rio de Janeiro e em 1998 o monastério de Serra do Trovão em Ouro 

Preto - Minas Gerais, que foi fundado exclusivamente para o treinamento de novos monges. 

(USARSKI, 2005; ROCHA, 2000).   

Nos anos 1980 e 1990, foi a vez das escolas chinesas e tibetanas e anos mais tarde 

coreana se estabelecerem no Brasil, estas escolas caracterizam-se pelo ecletismo que 

combina a prática da meditação Zen (Ch’an em chinês) com a prática da recitação do Nome 

de Amitabha. A ordem budista chinesa que mais se destaca no Brasil é a Fo Guang Shan, 

com sede em Taiwan, responsável pela construção em Cotia (SP), do Templo Zu Lai, o 

maior da América Latina, esta escola possui a primeira universidade budista da América do 

Sul, destinada a formação de monges e instrutores budistas leigos. O Budismo Coreano é 

representado no Brasil pelo Templo Jingak-sa (SP), e o Chogye- Budismo, com a Escola 

Sõn, já o vietnamita pela escola Thien-Lam-te, a que pertence ao Mestre Thich Nhat Hanh, 

militante pacifista mundialmente conhecido que vive em Plum Village, um centro para a 

prática espiritual no sudoeste da França. No caso do Budismo Tibetano, este é representado 

pelo Centro Dharma De Choe Tsong da corrente Gelukpa, de São Paulo, assim como o 

                                                 

21 Interessante observar que os monastérios, templos e Centros Zen, estabelecidos depois de 1976, atendem 
principalmente aos brasileiros não japoneses. 

 



103 

legado denominado de Chagdud Gonpa Brasil, além de outras (ALBUQUERQUE, 2008; 

USARSKI, 2005).  

No mapa 10, de Evolução da expansão dos primeiros templos e associações 

voltados para a prática budista no Brasil: década de 1910 – 1990 verifica-se que os 

Primeiros Templos foram construídos no Estado de São Paulo, ainda em 1910, seguindo 

para o Paraná, em 1940 – 1950, para em seguida ir para o Rio de Janeiro e Espírito Santo, 

entre a década de 1960 – 1970. Já na década de 1980 -1990 será vez dos estados de Goiás, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul receberam estes espaços. O mapa em questão retrata, 

dentre os vários templos, os primeiros que foram enviados pelo Japão e institucionalizados e 

reconhecidos pelo Brasil. Dentro do Budismo são as escolas mais importantes e respeitadas 

enquanto instituição.   Já no caso do mapa 11, Brasil: Templos, espaços de 

meditação e associações voltadas para a prática budista – 2011 é possível localizar os 

estados que apresentam espaços dedicados a prática do Budismo. O estado de São Paulo é o 

que apresenta o maior número de templos, em função do seu elevado número de 

descendentes japoneses que chegaram desde o início do século XIX. Os estados do Paraná, 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro também se destacam em 

relação ao número de templos, mesmo que seja bem menor se comparado a São Paulo. 

Estados como Espírito Santo e Paraíba empataram com três templos. Já os estados de 

Manaus, Pará, Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Pernambuco 

apresentaram apenas um espaço físico voltado para esta prática. 
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Mapa 10: Evolução dos primeiros templos e associações voltadas para a prática budista no Brasil: década de 
1910 – 1990 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Mapa 11: Brasil: Templos, espaços de meditação e associações voltadas para a prática budista – 2011 
Fonte: Elaborado pela autora 
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A fim de elucidar questões controvérsias sobre a situação do Budismo no Brasil, 

referente ao número de adeptos, o capítulo a seguir irá apresentar uma análise a partir do 

Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dos anos de 1991 e 

2000. A comparação de dados permitiu que se tivesse um panorama real da situação do 

Budismo em uma década. Foram feitas análises demonstrativas e comparativas, tanto em 

escala nacional, (estado por estado brasileiro), como em escala estadual, através das 

mesorregiões de Minas Gerais. 
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6 A SITUAÇÃO DO BUDISMO NO BRASIL SEGUNDO OS CENSOS DE 1991 E 

2000  

 

 

Apresentando uma história de expansão que extrapolou as fronteiras indianas, ainda 

no século II a.C, o Budismo percorreu o mundo até se fazer presente efetivamente no 

Ocidente, a partir da Idade Moderna.  

Em território ocidental, o Budismo, se espalhou pela Europa e América, a partir da 

globalização do movimento de “contracultura”, que buscava uma nova atmosfera de paz 

após tantos conflitos e movimentos extremistas pelos quais ambos continentes passaram na 

Idade Moderna e pós-moderna. 

No Brasil, deve-se aos imigrantes japoneses a introdução das primeiras crenças 

buditas. Desembarcando, primeiramente, no Estado de São Paulo os primeiros nipônicos 

introduziram a religião e a estabeleceram de maneira bastante efetiva, visto que até os dias 

atuais esse estado é o que agrupa o maior número de adeptos em todo o Brasil.  

De acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística do ano 2000, há no Brasil, cerca de 214.873 budistas, distribuídos de maneira 

bastante irregular pelo território, onde há desde estados com apenas algumas dezenas de 

adeptos a outros com centenas de milhar.  

A partir do mapa 12, é possível verificar claramente que as megalópoles brasileiras 

são as que mais apresentam adeptos budistas. No caso de São Paulo, o estado é o que mais 

possui adeptos com cerca de 143.358, fato que lhe confere um isolamento dos demais visto 

que nenhum outro ultrapassa os 100.000 adeptos. No caso do Rio de Janeiro, segundo maior, 

o número de budistas chega a ser quase sete o vezes menor que São Paulo, com cerca de 

21.859. Em relação ao terceiro e ao quarto estado, em números absolutos, a diferença já não 

é tão expressiva, quanto a que existe entre São Paulo e Rio de Janeiro, pois, Paraná 

apresenta 14.084; e Minas Gerais vem logo em seguida com 6.297 adeptos.  

De uma maneira geral, o que se observa é que os primeiros estados nos quais os 

japoneses se estabeleceram, ou mesmo aqueles que fazem divisa com esses espaços 

pioneiros, são os que mais se destacam em número de adeptos, fato que revela uma inserção 

efetiva e contínua que perdura até a atualidade.  Nesse caso, a Região Centro Sul é a que 

mais se destaca onde conforme apresentado, a maior parte dos estados em número de 

adeptos se encontra.  Fora dessa região, o estado do Pará é o que mais se destaca com 4.790 

adeptos; seguido dos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Bahia, que 
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apresentam entre 3.000 a 3700 adeptos cada. Todos os outros estados brasileiros apresentam 

números inferiores a 2841 adeptos. Dos que apresentam os menores números de adeptos, 

destacam-se o Acre, com apenas 35; Tocantins, com 62; e Piauí, com 72.  
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Mapa 12: Número de budistas por estado brasileiro 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Conforme demonstrado no mapa 12 fica bem claro a grande diferença existente entre 

os estados brasileiros no que se refere a distribuição em número de adeptos. Nessa 

perspectiva, mesmo entre os dois estados mais representativos, a diferença é enorme, pois, o 

segundo lugar apresenta apenas 1/7 de adeptos do primeiro.  

Em conjunto, a visão da irregularidade na distribuição do número de adeptos no 

Brasil, permitiu que se verificasse uma nítida repartição que privilegia o Centro-Sul em 

detrimento das Regiões Amazônica e Nordeste. Talvez, a proximidade com o Estado de São 

Paulo tenha repercutido nos estados que com esse fazem divisa, e, portanto, isso explique de 

certa maneira o fato da Região Centro Sul apresentar as maiores concentrações de budistas.  

No caso da Região Amazônica, o baixo índice pode ser explicado tanto pela questão 

da grande distância com a região mais concentrada como por outros fatores de ordem 

estrutural. No caso da primeira opção fica claro que a relativa distância em relação a São 

Paulo foi um obstáculo para a chegada dos nipônicos. Como se sabe, os imigrantes só 

surgiram no Norte, por volta de 1929, ou seja, cerca de 20 anos depois da chegada dos 

primeiros imigrantes nos estados do Sudeste e Centro-Oeste. No Paraná, por exemplo, os 

primeiros japoneses chegaram já no ano de 1915 e no Mato Grosso do Sul em 1914. Essa 

diferença da entrada nos estados brasileiros, em número de imigrantes, é tão grande que 

enquanto em São Paulo, o Kasato Maru desembarcou com cerca de 165 famílias, que logo se 

alojaram pelo estado paulista, na Região Amazônica foram somente 9 famílias, no ano de 

1929 (PORTAL AMAZÔNIA, 2011). Outro ponto a ser destacado e que talvez tenha 

também dificultado a permanência de muitos imigrantes no Norte do país refere-se à própria 

floresta e as doenças endêmicas, como no caso da febre amarela que dificultou bastante esse 

processo de adaptação e permanência.  

De maneira geral, tem-se que, através do mapa 12, foi possível ter um panorama 

geral da distribuição dos adeptos o que facilitou tanto na localização como na comparação 

entre estados que apresentam maiores ou menores concentrações de budistas. 

Concomitantemente, análises históricas permitiram que se explanasse sobre tal 

configuração, podendo assim se compreender melhor, o porquê, de tamanha desigualdade na 

distribuição de tais concentrações.  

Entretanto, esse mapa não fornece a total realidade do quanto expressivo pode ser 

determinada porcentagem de budista em cada estado, isso porque há no Brasil números 

populacionais absolutos de budistas bastante díspares e que precisam ser cuidadosamente 

analisados.  



111 

Visando esclarecer melhor esse panorama, é que se optou pela confecção de um 

mapa que pudesse apresentar a proporção de budistas na população de cada estado. Isso 

possibilitou que tanto se verificasse mais claramente quais estados brasileiros apresentam 

números mais expressivos de budistas em sua população, como permitiu que novas 

observações, conjunturas e ponderações em relação ao comportamento dos estados que mais 

apresentam budistas em sua população fossem feitas.  

Da referida análise, como era de se esperar, São Paulo continuou sendo o estado com 

a maior porcentagem de adeptos, pois, sua população foi a que apresentou o maior índice, 

algo em torno de 0,39%. Entretanto, outros estados passaram a se destacar, como foi o caso 

de Roraima que em números absolutos, apresentou poucos adeptos, mas que em termos de 

porcentagem da sua população representou 0,16%, praticamente o mesmo percentual de 

Mato Grosso do Sul (0,17%), Paraná (0,15%), Rio de Janeiro (0,15%) e Distrito Federal 

(0,14%), que já haviam se destacado em número absoluto de adeptos. Ainda em relação à 

Região Norte, o estado com menor porcentagem, foi o Pará onde somente cerca de 0,08% de 

sua população é budista.  

No caso dos estados que representaram no total de adeptos brasileiros valores até 

significativos, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, nessa condição de percentual, eles 

acabaram não apresentando mais que 0,04% de sua população. Ou seja, segundo esses 

dados, uma parcela mínima de mineiros e gaúchos é budista. 

Em se tratando de Região Nordeste, ficou evidente o quanto a porcentagem de 

budistas dos estados nordestinos é pequena. Há nessa Região uma situação única, se 

comparado às outras Regiões Brasileiras, pois, um equilíbrio entre os estados pode ser 

evidenciado. No Nordeste todos os representantes apresentaram valores muito baixos, algo 

em torno de 0,01% a 0,02% de budistas. Com a mesma variação dessas taxas pode-se 

destacar os estados de Goiás, e Rondônia, entretanto, esses representam casos isolados de 

baixíssima representatividade em suas respectivas regiões.  

Os estados com a menor proporção, em ordem decrescente, foram os mesmos que 

apresentaram os menores valores absolutos, são eles: Alagoas, Maranhão, Acre, Paraíba, 

Piauí e Tocantins que apresentaram índices baixíssimos algo em torno de 0,003% a 0,009%.  

Em escala nacional, a população de budistas representa cerca de 1,1% da população 

total. Esse percentual não chega a ser um número muito expressivo, entretanto, em se 

tratando de valores absolutos isso representa mais de 200.000 pessoas que professam uma 

crença oriental e que de certa forma é bastante recente na história do Brasil.  
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A seguir as análises previamente apresentadas podem ser verificadas no mapa 13 

que, demonstra a proporção de Budistas segundo população por estado Brasileiro no ano 

2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 13: Proporção de Budistas por estado Brasileiro – 2000 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Uma distinção com maior precisão da pronunciada discrepância da distribuição dos 

budistas no Brasil, pode ser claramente percebida no mapa 14. Em números absolutos, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem-se que a região Centro Sul é 

aquela que agrupa o maior número de adeptos. Em ordem decrescente, e especificada, o 

Sudeste é a região que apresenta os maiores valores cerca de 172.106 adeptos, em seguida, 

aparece a Região Sul, com 19.751 e o Centro–Oeste, com 9174. Com valores muito 

próximos estão quase empatados o Nordeste, com 6987 e o Norte, com 6.856 adeptos.  

Ao observar e comparar cada Região Brasileira de maneira isolada é possível 

perceber que essas apresentam grandes contrastes entre os seus próprios estados e não 

somente entre as Regiões. Através do mapa 14, onde cada ponto equivale a 30 adeptos, 

percebe-se uma imensa irregularidade na distribuição dos adeptos. Em alguns estados, a 

baixíssima representatividade, é evidenciada por um único ponto, em contrapartida, a 

máxima representação pode ser distinguida através dos estados que se apresentam 

praticamente todos cobertos por pontos, esse é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro.  Em 

relação ao equilíbrio na distribuição de adeptos, isso é refletido através dos vários pontos 

que apresentam-se separados entre si.   

Em se tratando de Sudeste, região de maior disparidade, o estado do Espírito Santo é 

o que apresenta a menor densidade de budistas. No Norte, a discrepância é percebida entre o 

estado do Pará e o grande vazio apresentado pelo Acre.  Nesse último, só há um ponto que 

representa todos os budistas do estado, que não ultrapassa os 35 representantes. Tocantins 

também apresentou vazios consideráveis, no mapa, há apenas dois pontos que representam 

os únicos 72 budistas do estado. 

Na Região Sul, a proximidade com São Paulo fez com que o Paraná se destacasse, e 

assim tal como o estado paulista, praticamente quase todo seu território foi coberto por 

pontos. Ainda no Sul, em segundo lugar, aparece o estado do Rio Grande do Sul e por 

último Santa Catarina que apresentou a menor densidade nessa região. No Nordeste os 

extremos ficaram entre a Bahia, que apresentou a maior quantidade de adeptos, e o Piauí, 

que apresentou somente dois pontos, cerca de 72 adeptos. O maior equilíbrio por Região 

Brasileira ficou com o Centro-Oeste, onde praticamente os três estados apresentaram a 

mesma quantidade adeptos. Sendo que o Mato Grosso do Sul se destaca um pouco mais que 

o Mato Grosso e Goiás. 

  A partir do mapa 14 é possível inferir que o número de budistas no Brasil está 

concentrado de maneira bastante irregular na maior parte do Sudeste e Sul, em função da 

hegemonia de São Paulo, e regiões vizinhas.  
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A coleção de mapas possibilitou que se tivesse uma visão de conjunto das regiões, de 

maneira a compará-las entre si, tal como os dados intrínsecos à própria região, onde os 

valores apresentaram-se extremamente distintos assim como os que existem entre as 

mesmas.  

 

 

 

 

 

Presente em todo o território brasileiro, conforme os mapas já evidenciaram, o 

Budismo começou seu processo de difusão a partir do estado de São Paulo, ainda no século 

XX. Entretanto, sabe-se que essa religião não foi prontamente aceita por grande parte dos 

Brasileiros. A crença budista era extremamente diferente do Catolicismo aceito e praticado 

pela grande maioria dos brasileiros, desde o período colonial. O movimento responsável por 

essa mudança de pensamento será o mesmo que influenciou os Estados Unidos da América 

e a Europa. Trata-se do movimento de Contra-Cultura, já tão difundido por várias partes do 

mundo Ocidental que em território nacional fez com que muitos passassem a aderir também 

a essa religião.  

Mapa 14: Situação do número de Budistas por Grandes Regiões Brasileiras – 2000 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Nessa onda de propagação muitos acadêmicos, intelectuais e também artistas 

começaram a se identificar tanto com a religião que passaram a se declarar como budistas. 

Trata-se de uma disseminação do Budismo, que deixou de ser apenas conhecido como 

“Budismo de Imigração” para tornar-se, também, um “Budismo de Conversão”, processo 

este que se iniciou já nas primeiras décadas do século XX. Os “Budistas de Imigração”, 

como o próprio nome sugere, refere-se à  

 

Pessoa que é budista por nascimento e que considera a religião transmita por 
gerações dentro de sua família digna de se preservar, independente da 
profundidade do impacto dessa referência sobre sua própria fé e sua prática 
particular. (USARSKI, 2004, p.309). 

 

No caso do “Budismo de Conversão”, trata-se de  

 

Brasileiros sem ascendência asiática que, em um determinado momento de sua 
vida aderiram ao Budismo fazendo escolha consciente, suficientemente refletida e 
exclusivista para se autodefinir como seguidor dessa religião e não de outra. 
(USARSKI, 2004, p.309). 

 

Nesta perspectiva de crescimento do Budismo, que extrapola os adeptos de origem 

japonesa, também chegando até os brasileiros natos, muitos mitos e informações 

equivocadas vêm sendo veiculados pela mídia. Como uma espécie de Orientalização do 

Ocidente, revistas, jornais, televisão e internet passaram a divulgar que o Budismo tem 

avançado no país. Para os leigos, parece mesmo que tais informações são reais, em virtude 

do aumento de palestras e cursos ofertados a respeito das práticas budistas. Some-se a isso, 

tem-se a inauguração de um “Templo o Zu Lai”, no estado de São Paulo, que custou 12 

milhões de reais, e que em sua inauguração atraiu mais de 2000 pessoas. Trata-se de uma 

das maiores construções budistas da América Latina, onde futuramente alojar-se-á a 

primeira faculdade budista do Brasil. De maneira lógica e imediatista não há como não fazer 

valer tais afirmações diante de um país que foi eleito para receber um Templo dessa 

magnitude e que em um breve futuro passará a ensinar de maneira acadêmica as crenças 

budistas. A questão é que os dados oficiais do país, proveniente dos Censos demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 1991 e 2000, afirmam exatamente o 

contrário do que é apresentado pela mídia, ou seja, o número de adeptos do Budismo 

diminuiu no referido período.  

Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é considerado budista, qualquer 

brasileiro que se manifeste explicitamente como tal, através de uma simples cruz na rubrica 
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“religião”, apresentada no questionário de recenseamento. Essa metodologia, apesar de não 

ser isenta de problemas metodológicos, é um avanço do ponto de vista empírico, pois, só 

considera como seguidores do Budismo os brasileiros que se manifestaram 

democraticamente como tal.  Desta forma, entendem-se e agrupam-se os de “Imigração” e 

os de “Conversão” em uma mesma categoria fato que inviabiliza a identificação dos 

subgrupos que apresentaram maior ou menor decréscimo.  

Os dados agregados revelam que o Budismo perdeu, em números absolutos cerca de 

21.532 adeptos, entre 1991 e 2000, caindo de 236.405 para 214.873, o que equivale a uma 

queda de quase 9,5%. Em qualquer outra religião como o Catolicismo, ou Protestantismo 

essa queda em números absolutos não seria muito determinante, mas, pensando no universo 

de adeptos budistas brasileiros trata-se de queda extremamente significativa. 

Através de uma comparação entre os mapas 15 e 16 percebe-se que de uma década 

para a outra houve até certo aumento na quantidade de estados que tiveram um acréscimo de 

adeptos. Entretanto, os dados revelam que, em números absolutos, a perda é muito superior 

se comparado ao aumento do número de adeptos que alguns estados apresentaram.  

Esse aumento é tão inexpressivo, e se repercutiu na comparação dos mapas, visto que 

pouquíssimos estados mudaram de classe entre os anos de 1991 e 2000. A maior relevância 

mesmo refere-se a São Paulo que perdeu milhares de adeptos, mas que por apresentar mais 

de 22.000 budistas acabou não mudando de classe na comparação proposta.  
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Mapa 15: Número de Budistas por UF Brasileira – 1991 
Fonte: Elaborado pela autora  
 

Mapa 16: Número de Budistas por UF Brasileira – 2000 
Fonte: Elaborado pela autora  
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Nos mapas em questão ficou difícil realizar uma comparação mais precisa entre os 

estados que ganharam adeptos. Isto se deve ao fato dessa quantidade, conforme já destacado, 

em número absoluto de budistas ser extremamente pequena e, portanto, fica difícil para um 

estado atingir uma classe superior no mapa. Outro ponto que dificulta tal análise é o fato 

dessa população de budistas em número absoluto apresentar valores por estado 

extremamente distintos, com variações de centenas de milhar. Neste caso, para uma 

visualização direta seria necessário utilizar cerca de 15 classes o que inviabilizaria também a 

comparação visto que seriam muitas cores a serem observadas.  

Objetivando melhorar tal análise foi confeccionado um mapa que apresenta de 

maneira direta estados, que perderam adeptos ou que ganharam. Neste mapa também é 

possível observar os valores das taxas de crescimento (positivo ou negativo) de cada estado. 

Cor quente, como diferentes tonalidades de vermelho, representa os estados brasileiros que 

ganharam adeptos (algo que variou entre 3% a 440%), cor fria, como azul, indica estados 

que perderam (variação de 2% a 45%).  

Através do mapa 17, verificou-se que 11 estados perderam budistas, e 16 ganharam. 

Interessante observar que a Região Nordeste, que possui os mais baixos percentuais de 

adeptos, foi a que mais apresentou estados com acréscimo em sua população de budistas, 

entre os anos de 1991 e 2000. Com exceção do Piauí e Maranhão, todos os outros estados 

nordestinos apresentaram um aumento que na maior parte representou de 3% a 90%. 

Estados como o Ceará, que de 671 passou para 1111, Pernambuco que ultrapassou os 1000 

adeptos e a Bahia que passou de 2240 para 3056 adeptos puderam ser destacados no mapa. 

Importante chamar atenção que o Sergipe apresentou um aumento de 440% em seu número 

de budistas, trata-se de uma taxa extremamente alta, mas, em se tratando de um estado que, 

em 1991, apresentava 68 adeptos, isto representa no total 368 adeptos, no ano 2000. 

 Outra Região que também apresentou quase uma totalidade de estados que tiveram 

aumento foi o Norte, onde somente Amazonas e Rondônia apresentaram perdas, entre 21% a 

45% de adeptos. Tocantins apresentou um aumento de 300%, entretanto tal como o Sergipe, 

isso não é tão significativo visto que de 20 adeptos passou a apresentar 62. Na Região Sul 

coube, a representatividade de aumento, a Santa Catarina que de 1058 passou a apresentar 

1957 adeptos e Rio Grande do Sul, que aumentou 78%, passando de 2089 para 3709. No 

Centro Oeste também a maior parte dos estados aumentou seu número de adeptos, somente 

o Mato Grosso do Sul é que apresentou uma perda de 31%.  
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Mapa 17: Evolução dos Estados Brasileiros em relação ao número de budistas entre 1991 e 2000. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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No contexto geral da análise do mapa 17, tem-se que dos 11 estados que tiveram 

decréscimo no número de budistas, somente o estado de São Paulo já basta para que o valor 

da queda seja mais significativo do que os 16 estados que ganharam. No estado paulista a 

perda chegou a 13%, e esse valor é tão significativo, pois, com exceção do Rio de Janeiro 

não há nenhum outro estado brasileiro que apresente mais de 20.000 adeptos em sua 

população. 

O fato é que o cenário apresentado contraria a mídia, pois, os números dos últimos 

dois Censos Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1991 e 2000) 

deixam claro que o número de budistas no país sofreu perdas significativas, ao contrário do 

que é propagandeado. O que se percebe é que cada vez mais descendentes de japoneses 

nascidos no Brasil estão se desvinculando do Budismo. Segundo dados comparativos 

referentes as gerações de nipônicos, tem-se que dos imigrantes nascidos no Japão, 70,6% 

identificaram-se como budistas, em contrapartida, aqueles nascidos no Brasil ( os de 

segunda geração) somente 29,9% se declararam budistas, esses números caem ainda mais 

para os japoneses de terceira geração onde os índices representam apenas 19% 

(Usarski,2004). Esses são alguns indícios evidentes de que há uma dificuldade na 

preservação e logo na manutenção do Budismo no Brasil. Sabe-se que, na prática, muitas 

pessoas têm procurado pelas salas de meditação, palestras, oficinas e retiros ofertados por 

vários mosteiros, entretanto, a grande parte dos interessados não se declara oficialmente 

como budista.  

A seguir um panorama do estado de Minas Gerais demonstrará se o mesmo contexto 

brasileiro ocorre em território mineiro.  

 

 

6.1 A situação do Budismo em Minas Gerais segundo os censos de 1991 e 2000  

 

 

 A fim de se fazer uma comparação da situação do número de adeptos em Minas 

Gerais entre os anos de 1991 e 2000 foi necessário que se adotasse uma metodologia 

diferente da que fora aplicada para o Brasil. Em território nacional foi possível fazer análises 

comparativas entre as referidas décadas, do número de adeptos por estado, porém, em Minas 

Gerais o fato da quantidade de municípios ter mudado nesse período, visto que mais de 100 

foram emancipados entre 1991 a 2000 esse tipo de análise ficaria inviável. Para isso optou-

se então por uma comparação na escala das mesorregiões de Minas Gerais, onde segundo o 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essas compreendem 12 mesorregiões que 

estão divididas em 66 microrregiões. A análise, a partir do referido recorte espacial, é a 

melhor opção ao não se tornar inviável, pois, qualquer município que tenha se emancipado 

até 2000 consta da mesma mesorregião na qual já fazia parte em 1991.   

Escolhido o método que melhor contemple a análise pretendida, o mapa 18, que será 

a base de tal comparação apresenta a localização e a caracterização das 12 mesorregiões que 

compõem o estado mineiro. 

 

  

 

 

A análise a seguir, primeiramente, irá apresentar a distribuição espacial dos Budistas 

em Minas Gerais, por município, no ano de 1991 e 2000. No caso de 1991 a explanação será 

breve, já no ano 2000 as análises serão descritas de maneira um pouco mais especificada, 

visto que esse ano apresenta os últimos dados da população budista, logo de uma 

configuração espacial mais recente. Em um segundo momento, será feita uma comparação 

entre as mesorregiões para que se tenha um panorama da situação dos budistas em Minas 

Gerais entre as referidas épocas.  

Mapa 18: Mesorregiões de Minas Gerais 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Comportando-se como alguns estados brasileiros que tiveram um aumento no 

número de adeptos, o estado mineiro passou de 5924 adeptos para 6297, entre 1991 e 2000, 

fato que esse que representa um incremento de 6% na população budista.  

No ranking brasileiro, Minas Gerais é o 4º em quantidade de budistas. Nesse estado 

os primeiros japoneses chegaram já no ano de 1913, logo depois da efetivação em São 

Paulo, entretanto, ao invés de trabalharem em plantações de café, se deslocaram para as 

regiões de mineração. Trata-se na verdade do único caso no Brasil, em que japoneses 

trabalharam nesse setor.  

A seguir o mapa 19 demonstra a situação da distribuição espacial de budistas em 

Minas Gerais no ano de 1991. Nessa época, dos 723 municípios mineiros, cerca de 69 

apresentaram mais que um adepto e puderam ser destacados, em percentual isso significa 

dizer que 9,5% de municípios mineiros apresentaram budistas. 

 

 

 

 

 

Mapa 19: Número de Budistas em Minas Gerais – 1991 
Fonte: Elaborado pela autora 
 



123 

De acordo com o mapa 19, é possível verificar que os budistas em Minas, no de 

1991, apresentam-se distribuídos de maneira bastante irregular em toda a região. Os 

destaques maiores ficaram localizados na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

Triângulo Mineiro, Sul de Minas e parte da Zona da Mata.  

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a capital é a que se destaca com seus 

1285 adeptos. De uma maneira geral, Belo Horizonte é o único município que apresenta 

mais de 1000 budistas em todo o território mineiro, sendo que fora desse núcleo, a situação 

numérica de adeptos é tão precária que se pode dizer que em grande parte do território 

mineiro, o Budismo é praticamente inexistente. Ainda nessa mesorregião, atrás de Belo 

Horizonte aparece Contagem com 296 e Betim com 168 adeptos.  

No Triângulo Mineiro, os municípios estão bem destacados e compreendem valores 

bastante variados. Essa região apresenta o segundo maior município mineiro em número 

absoluto de adeptos, trata-se de Uberlândia que apresenta 685 adeptos. Talvez a 

proximidade com Goiás e o Mato Grosso do Sul, que juntos apresentam cerca de 4693 

adeptos desempenhe alguma influência nessa região mineira. Segundo um levantamento 

realizado, os valores apresentados pela Região do Triângulo é tão relevante, no contexto 

mineiro, que justifica a presença de três Templos importantes para a prática budista.  

No Sul de Minas, região também de destaque em função da grande quantidade de 

municípios que apresentam budistas, ressalva-se Poços de Caldas com 301 adeptos e 

Alfenas com 272. Nessa região pode-se inferir sobre a influência que a proximidade com 

São Paulo exerce na mesorregião.   

No Vale do Mucuri há um único município representante, esse é Malacacheta que 

apresenta um único budista. No Norte o destaque ficou para Pirapora com 70 adeptos, e no 

Noroeste, o único representante, Paracatu apresentou 68 adeptos.  

Em relação ao ano 2000, os dados revelam que dos 853 municípios mineiros, cerca 

de 110 apresentaram mais que um representante budista. Em valores percentuais isso 

significa dizer que quase 13% dos municípios mineiros apresentaram adeptos e de uma 

maneira geral isso é bastante positivo, pois, proporcionalmente, tem-se que de 1991 a 2000 

outros municípios passaram a apresentar adeptos e não necessariamente foram os que se 

emanciparam e passaram a se destacar. Um exemplo é o caso de Pedro Leopoldo, cuja 

emancipação data de 1923, e que em 1991 não tinha nenhum adepto já em 2000 passou a ter 

representado 101 budistas.  
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De acordo com o Censo do referido período, a grande maioria dos adeptos 

permanece concentrada em Belo Horizonte, onde a quantidade de budistas aumentou em 

relação ao ano de 1991, e chegou a 1451 adeptos, contra o antigo valor de 1285. Segundo 

um levantamento feito, é também nessa região que a maior concentração de templos 

budistas do estado de Minas Gerais pode ser encontrada. De acordo com o mapa 19, é 

possível verificar que em torno da capital houve um aumento no número de municípios que 

passaram a apresentar adeptos. Em outros casos alguns municípios aumentaram em número 

absoluto foi o caso de Contagem que passou a apresentar cerca de 302 adeptos. Mas nem só 

de ganho viveu a RMBH, pois alguns municípios perderam adeptos foi o caso de Betim que 

de 168 passou a apresentar 125, Ribeirão das Neves que de 113 passou para 76 e Santa 

Luzia que perdeu em número absoluto 69 adeptos.  

Fora do contexto da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Triângulo Mineiro, 

manteve o segundo município mineiro que mais se destaca em número de adeptos. Trata-se 

de Uberlândia que chegou a perder alguns adeptos e passou a apresentar 506 adeptos ao 

invés dos 685, entretanto ainda se mantém em uma posição de destaque em Minas Gerais. 

Outra perda, e essa sim, mais significativa, corresponde ao município de Uberaba que de 

220 passou a apresentar, no ano 2000, 80 adeptos. Na mesma região, Ituiutaba se destaca de 

maneira positiva, pois, aumentou sua quantidade de adeptos de 36 para 179.   

Outra Região que manteve uma grande quantidade de municípios com adeptos 

budistas e que merece destaque é o Sul/Sudoeste de Minas. Conforme pode ser verificado no 

mapa 20, os municípios dessa região, que apresentaram adeptos, continuam espaçados entre 

si. Há ainda a permanência equilibrada referente à quantidade de adeptos distribuída através 

dos municípios dessa mesorregião, onde não ocorreu nenhuma perda significativa, na 

verdade, no geral, os mapas comparativos (mapas 20 e 21) entre as mesorregiões 

demonstram que o Sul de Minas sofreu um incremento na sua quantidade de adeptos. Nessa 

perspectiva, destaque maior para Alfenas, Varginha e Pouso Alegre que tiveram aumentado 

sua população de budistas.  
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Fora das regiões já destacadas, alguns municípios isolados que apresentavam valores 

significativos em 1991 também aumentaram. Esse é o caso de Juiz de Fora, na Mesorregião 

da Zona da Mata, que de 130 passou a apresentar 247 adeptos. Já no caso de Ipatinga, os 

seus atuais 380 adeptos revelam que o município perdeu 63 adeptos.  

 Através do mapa 20 também é possível verificar a total ausência de adeptos nas 

regiões do Vale do Mucuri e do Jequitinhonha, regiões essas que fazem divisa com o 

Nordeste, e que talvez por apresentar baixíssima representatividade de adeptos budistas no 

contexto brasileiro acabe repercutindo nessa região de Minas Gerais. Em 1991 é possível 

perceber que havia alguns representantes em tais regiões, porém, os números não passam de 

10 budistas por município. 

  No caso do Norte de Minas, alguns municípios que em 1991 não apresentavam 

nenhum adepto passaram a apresentar em 2000, entretanto, de uma maneira geral as análises 

comparativas revelaram que o Norte de Minas perdeu adeptos.  

De acordo com o mapa 22 da Mesorregião de 2000, é possível verificar que as 

regiões mineiras são influenciadas pelos estados brasileiros no qual fazem divisa. Tendo 

Mapa 20: Número de Budistas em Minas Gerais – 2000 
Fonte: Elaborado pela autora 
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como vizinho São Paulo, o Sul de Minas é a Mesorregião que em número absoluto de 

budistas mais apresenta adeptos, excetuando-se os dados da capital e região Metropolitana 

que contemplam a maior concentração.  

Outras Regiões sofrem influência é o caso do Triângulo Mineiro, através de Goiás, e a Zona 

da Mata e Vale do Rio Doce através do Rio de Janeiro.  

De uma maneira negativa o Vale do Mucuri foi a única região que não apresentou 

nenhum adepto no ano 2000, já em 1991 foi a mesorregião Central Mineira quem não 

apresentou. 

Das mesorregiões que perderam adeptos, em número absoluto, tem-se apenas o 

Norte, Noroeste, Vale do Mucuri e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, sendo que essa última 

foi a que mais perdeu em números absolutos de adeptos, cerca de 513. Esse valor é tão 

significativo, pois, nenhuma das mesorregiões que ganhou adeptos apresentou crescimento 

tão grande, somente o Sul/Sudoeste de Minas chegou próximo, pois, apresentou um 

incremento de 414 adeptos.  

De uma maneira geral, os dados comparativos revelaram que Minas manteve seus 

adeptos chegando mesmo a sofrer um incremento positivo. Não há nenhuma mesorregião 

que tenha perdido ou ganhado de maneira muito expressiva, de acordo com os dados há um 

equilíbrio na situação de budistas. 
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Mapa 21: Número de Budistas por mesorregião de Minas Gerais – 1991 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Mapa 22: Número de Budistas por mesorregião de Minas Gerais – 2000 
Fonte: Elaborado pela autora 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O presente trabalho buscou demonstrar o processo de difusão do Budismo, 

apresentando assim tempos e espaços de abrangência distintos, tal como os inúmeros 

agentes responsáveis por essa difusão espacial. Também buscou-se descrever a atual 

situação dessa religião, em número de adeptos, em território brasileiro. 

  Tendo surgido com a própria história de Buda, o Budismo, teve nessa pesquisa 

retratado momentos da vida dessa personalidade, que conta com seu nascimento até sua 

morte, institucionalização das crenças e surgimentos das primeiras escolas budistas (Escolas 

Theravada, Mahayana e Vajrayana, que contemplam a mesma essência Budista, mas que em 

função do país onde se originaram apresentam certas práticas distintas).  

Com uma Geografia impressionante, que deixou as fronteiras indianas ainda no 

século II a.C para chegar ao Ocidente 2000 anos depois, o Budismo, contou com a ajuda de 

personalidades históricas como imperadores e reis, para se difundir. Alguns momentos 

foram fundamentais como a Era do Rei Asoka que a partir de 200 a.C levou o Budismo até o 

Ceilão (atual Sri Lanka); do Império Srivijaya que no século 600 d.C permitiu que a 

Indonésia tivesse acesso as crenças budistas e do Império Khmer, que em 900 d.C difundiu 

até o Sudeste Asiático. Outro momento histórico importante para a difusão espacial foi a 

Rota da Seda, que propiciou além do encontro entre povos distantes que fosse feita uma 

troca de cultura. Conforme pesquisado, a difusão ocorreu de maneira tão efetiva que o 

Budismo, atualmente, ocupa no ranking das religiões mundiais a 4ª posição em número de 

adeptos, ficando atrás somente do Cristianismo, Islamismo e Hinduísmo. 

No Ocidente, o primeiro encontro se deu através da arte Greco-budista, aonde um 

conjunto de informações e lendas sobre essa religião chegou de maneira bastante esporádica. 

O próximo contato direto ocorrerá na Idade Média, quando um monge franciscano, é 

enviado pelo rei francês Luís IX  à corte mongol de Mongke. Na modernidade, o Budismo 

só surgirá no Ocidente por volta do século XIX, pois, até então, todo o interesse por tal 

religião era de caráter estritamente histórico, entretanto, tudo se modificará diante da busca 

de intelectuais pela cultura Oriental. No continente europeu, o Budismo, só foi aceito depois 

que os Estados Unidos da América, através do movimento de Contracultura, passaram a 

adotar práticas e ritos da religião budista.  

No Brasil, os imigrantes japoneses, foram os grandes responsáveis pela difusão do 

Budismo, que ocorreu somente no início do século XX. Em um primeiro momento, a 
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presença da religião não foi prontamente aceita pelos brasileiros, pois, havia um 

estranhamento muito grande em relação a cultura oriental, desta forma muitos japoneses 

negaram suas crenças religiosas e passaram a adotar a religião oficial brasileira como sua, no 

caso, o Catolicismo. Foi graças aos japoneses que se negaram a mudar de religião, que o 

Budismo se inseriu no espaço brasileiro onde se fez presente de maneira efetiva em grande 

parte dos estados da Região Centro Sul e em uma menor escala em algumas partes da 

Região Amazônica. Na Centro Sul, os japoneses se instalaram logo nas primeiras décadas de 

sua chegada, onde foram trabalhar em plantações de café e em caso esporádico na 

mineração, como foi o exemplo de Minas Gerais. Na Região Amazônica, os nipônicos 

chegaram no final da década de 20 e encontraram uma região decadente proveniente da 

queda do Ciclo da Borracha, entretanto, a produção de produtos inéditos no Brasil, como a 

Juta e a Pimenta do Reino acabaram alavancando economicamente, novamente, essa Região. 

Há de se destacar também que a Região Centro Sul foi a que mais atraiu e fixou os 

imigrantes, enquanto em São Paulo chegavam centenas de japoneses, na região Amazônica 

esse número não passou de poucas dezenas. 

Na atualidade, essa configuração ainda se faz presente, onde é possível notar uma 

enorme irregularidade na distribuição de adeptos budistas, onde há desde estados como o 

Acre com apenas 35 representantes, a estados como São Paulo, com quase 144.000 budistas. 

Em número absoluto de adeptos, segundo o Censo Demográfico de 2000, o Brasil apresenta 

cerca de 214.873 budistas que estão divididos entre as Escolas Theravada, Mahayana e 

Vajrayana. 

Quando decidiram se enraizar no Brasil, os imigrantes japoneses contribuíram de 

maneira bastante efetiva para a instauração do Budismo, isso porque ao abraçarem a nação 

brasileira como sua morada efetiva, templos e associações budistas, foram construídas com a 

permissão do governo brasileiro e ajuda econômica do governo japonês. Segundo um 

levantamento feito já nos primeiros anos da chegada dos nipônicos, alguns templos e 

associações importantes passaram a fazer parte da paisagem brasileira. Os primeiros templos 

construídos foram no próprio estado de São Paulo, tendo seguido depois para o Paraná (1940 

– 1950), Rio de Janeiro e Espírito Santo (décadas de 1960-1970). Já na década de 1990, 

além dos templos de origem japonesa, surgiram os vietnamitas que se dispersaram para 

outros estados como o Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Distrito Federal. Mais 

recentemente, em 2003, foi construído o maior templo Budista no Brasil, o Templo Zu Lai. 

Com possibilidades de instituir a primeira universidade budista da América do Sul esse 

templo gerou equívocos quanto a real situação do Budismo no Brasil. Associado a isso, o 
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aumento pela procura de rituais budistas por parte da população brasileira, fez com que se 

cogitasse que o Budismo estava avançando no território nacional. Conforme demonstrado 

neste trabalho, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística deixam bem claro 

que a situação é inversa ao que fora propagandeado. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 1991 a 2000, o 

Brasil diminuiu em números de adeptos. Os dados agregados revelam que o Budismo 

perdeu, em números absolutos cerca de 21.532 adeptos, caindo de 236.405 para 214.873, o 

que equivale a uma queda de quase 9,5%. Análises feitas revelaram que a maioria dos 

estados brasileiros teve um aumento no número de adeptos, entretanto, dos 11 estados que 

tiveram decréscimo no número de budistas, somente o estado de São Paulo já basta para que 

o valor da queda seja mais significativo do que os 16 estados que ganharam. No estado 

paulista a perda representou 13%, o que em números absolutos configura em 21.127 

adeptos. Esse valor é tão significativo, pois, com exceção do Rio de Janeiro não há nenhum 

outro estado brasileiro que apresente mais de 20.000 adeptos em sua população.  

No caso específico de Minas Gerais, tem-se que entre os anos de 1991 e 2000, o 

número de Budistas aumentou 6%. Entretanto, o estado mineiro apresenta, no ano 2000, 

uma porcentagem significativa de 87% municípios que não apresentam nenhum budista, 

além disso, a distribuição é bastante irregular tal como a presenciada no Brasil. Em termos 

comparativos, as mesorregiões mineiras entre 1991 e 2000 demonstraram uma manutenção 

nos números absolutos de budistas. Não há nenhuma mesorregião que tenha perdido ou 

ganhado de maneira muito expressiva, pois, de acordo com os dados tem-se um equilíbrio.  

 A questão é que não houve proporcionalidade entre o aumento pela procura de 

práticas budistas e um possível impacto positivo no número de adeptos. Conforme 

evidenciado por esse trabalho, o que de fato ocorreu foi um decréscimo no número de 

adeptos. É fato que o brasileiro tem cada vez mais procurado por palestras, ambientes 

dedicados a respiração, meditação e tantas outras atividades referentes ao Budismo, 

entretanto, se autoafirmar como adepto convicto é outra situação completamente diferente. 

Os brasileiros se comportam como clientes dessa religião, onde utilizam atividades que 

talvez dentro de sua própria religião não consigam satisfazê-lo. Trata-se de uma situação tão 

usual no Brasil, e que pode ser entendida como uma prática “Self Service”, onde o indivíduo 

escolhe práticas e rituais em distintas religiões para satisfazer suas angústias. Em um país 

com tamanho sincretismo religioso como é o Brasil, não espanta se uma pessoa durante uma 

semana tomar um passe em um centro espírita, praticar técnicas do Zazen em um templo 

budista e ao final contribuir com o dízimo em uma igreja católica na qual diz ser a sua 
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religião. Na verdade, o Budismo não está preocupado com rotulações ele apenas quer 

propagar sua doutrina nem que seja compartilhando seu “adepto momentâneo” com outra 

religião. Ao estudar um fenômeno religioso, o presente trabalho buscou contribuir com 

análises ligadas a Geografia Cultural e a Geografia da Religião, correntes extremamente 

importantes para o entendimento de espaços simbólicos e aspectos da paisagem provenientes 

dos condicionantes religiosos. Conforme demonstrado, o interesse pela religião sempre fez 

parte de uma curiosidade incessante dos homens, seja no caso dos próprios fiéis, ou dos 

estudiosos que sempre se interessaram em descobrir desde como sociedades conviviam com 

religiões, até o significado de marcas impressas na paisagem.  

 As primeiras áreas de interesse foram as da Ciência da Religião, Antropologia e 

Sociologia. Em ambiente geográfico, a religião chegou através do entendimento de duas 

correntes, muito próximas epistemologicamente, a Geografia Cultural e a da Religião. Pode-

se dizer que ambas contribuíram de maneira inédita para o estudo de um fenômeno religioso, 

através da espacialização das informações e do entendimento enquanto cultura em seu 

processo de difusão e efetivação na paisagem. De acordo com um levantamento feito, 

verificou-se que as primeiras análises geográficas trabalharam muito na perspectiva dos 

utensílios e das marcas deixadas na paisagem, mas, em um segundo momento, com a Nova 

Geografia Cultural e a ascensão da Geografia da Religião outros aspectos passaram a fazer 

parte dos estudos da Geografia como no caso o da difusão espacial das religiões. 

Atualmente, o estudo da religião para o geógrafo tanto é um desafio como se apresenta 

como algo primordial. Vive-se o século da busca por respostas transcendentais que a 

modernidade em todas as suas esferas não consegue responder, também vive-se a criação 

incessante de novas religiões e correntes, como a expansão e o recuo de muitas dessas. O 

geógrafo, profissional responsável pelas análises no espaço geográfico, precisa estar atento a 

essas novas questões que estão sendo postas e que são passíveis de transformar o contexto 

de grande parte da sociedade. É preciso agora, mais do que nunca, entender o denominado 

espaço “Sagrado e Profano”, para que assim se entenda as ações humanas realizadas no 

espaço concreto. 

 Nesta pesquisa o desafio foi grande, tanto para a sua realização, como para o 

levantamento de dados, pois, conforme já fora destacado, dentro da Geografia, há 

pouquíssimos trabalhos que têm como objeto de estudo o fenômeno religioso e em se 

tratando de Budismo isso torna-se ainda mais escasso. Há uma quase inexistência de 

bibliografia referente ao tema, onde as poucas que existem encontram-se em língua 

estrangeira, preferencialmente o Inglês. Além disso, o próprio Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística somente no ano 2000 passou a tratar o Budismo como uma religião 

especificada em seu questionário e não mais dentro do que denominava de “outras 

religiões”.  

 Dentro do presente trabalho destaca-se que outras abordagens poderiam ter sido 

feitas, pois, por não fazer parte do objetivo central, não foi pesquisado sobre os motivos 

concretos que levaram a queda no número de budistas, porém, trabalhos futuros podem 

ajudar na melhor configuração e elucidação dessa situação. Verticalizando tal discussão 

pode-se descobrir se a queda no número de adeptos budistas explica-se por uma migração 

para outra religião, ou um retorno para a terra natal, no caso o Japão. Nesta perspectiva, 

somente o Censo de 2010, e estudos posteriores poderão dizer sobre a situação e o 

comportamento do Budismo em território nacional na última década. Logo, novos estudos 

poderão verificar se a queda persiste, ou se houve um aumento ou mesmo uma estabilidade 

em relação aos budistas brasileiros. 

 Tem-se a consciência de que o sincretismo religioso ímpar que o Brasil apresenta 

oferece um cenário histórico-cultural extremante rico para o campo das análises religiosas. 

Mas também se sabe que ainda há muito a ser explorado pela Geografia, entretanto, o 

primeiro passo já foi dado através deste trabalho. Estudar o comportamento do Budismo no 

Brasil, em relação ao seu número de adeptos de uma década para outra, pôde esclarecer 

algumas falsas suposições propagandeadas que a todo instante ratificam que o Budismo está 

em ascensão no território brasileiro. Todavia, com toda certeza uma das contribuições mais 

fascinantes que a Geografia possibilita, enquanto ciência única capaz de fazer tal feito é o 

tratamento das informações espaciais. Mapear o processo de difusão pelo mundo, Brasil e 

em Minas Gerais, possibilitaram um estudo ímpar na visualização da longa e impressionante 

jornada que o Budismo fez durante 2500 anos. Fazer um retrospecto como esse que alia a 

história do Budismo em solo brasileiro, com todo o seu processo de dispersão, possibilita 

um entendimento melhor do mosaico cultural no qual o mundo está inserido e conectado.  
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