
Esta é uma versão parcial da Revista BUDA 2021, 
diagramada para leitura em mobiles, cuja versão 

completa pode ser encontradas em: 
buda.org.br/revista2021

buda.org.br / junho 2021 / ano 02 / nº 02

REVISTA BUDA 2021

#09

• Eventos e Ações  
  Sociais em 2020

• A importância do  
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Depois de um ano difícil frente à pandemia, que nos 
fez perder parentes e amigos queridos, nos vimos obri-
gados a enfrentar medos e incertezas no intragável ano 
de 2020. Diante dessa trágica situação, nos preocupamos 
em apresentar nesta edição todos os cuidados realizados 
para com a sociedade e para com os nossos associados, 
associadas, alunos e alunas para que houvesse mais es-
perança e paz em mais um momento ímpar da nossa 
história humana. 

Você, leitor e leitora, pode discordar de mim, mas 
parece que apenas quando estamos lidando com os so-
frimentos iminentes da doença e da morte é que pas-
samos a melhorar nossas reflexões sobre o sentido da 
nossa preciosa vida humana. 

Carta da Editora
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CIBELE P. B. FURLAN

Para uma vida com mais sentido, nada mais impor-
tante do que apresentar a vida monástica desenvolvida 
pelo Buda histórico, que aqui nesta edição é retratada 
pela comunidade das monjas do nosso monastério, que 
comemoram 10 anos de Saṃgha feminina da Associa-
ção Buddha Dharma.  

Desenvolvemos uma matéria inspiradora na qual as 
próprias monjas comentam o que as motivou a aden-
trar a vida monástica e como foram os resultados pes-
soais dessa escolha. E principalmente o enfrentamento 
social de cada uma perante a condição ainda lamentável 
da mulher na sociedade hoje.  Espero que você possa, 
assim como eu, se emocionar com os relatos e apreciar 
todo o trabalho que a comunidade monástica vem rea-
lizando em prol de um benefício maior, com mais amor 
e compaixão pelo próximo.  

Não sufi ciente, essa edição ainda traz matérias sobre 
as atividades sociais realizadas e a parte acadêmica, que 
apresenta grande conteúdo de refl exão para uma vida 
com mais compromisso com a verdade dentro das rela-
ções humanas. 

Espero assim que você, leitor e leitora, possa apre-
ciar cada momento dessa revista e trazer à tona pensa-
mentos e ideias para um mundo interior mais cheio da 
esperança, alegria e paz em um momento difícil da nos-
sa realidade brasileira e mundial.
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Momento

Foto clicada por Patrícia Palazzo: 
Plínio Tsai colocando em movi-
mento as “rodas de oração” no 
Instituto Lama Tzong Khapa em 
Pomaia, Itália.

Deseja enviar fotos para o  
Momento da próxima edição? 
Envie um e-mail para: 
contato@buda.org.br
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PARTICIPAÇÃO 
EM EVENTOS 
CIENTÍFICOS

Tattiane Marques

Apresentamos aqui um breve resu-
mo dos trabalhos que foram apresenta-
dos em eventos científi cos por alunos do 
ITCB que estão cursando o mestrado e 
doutorado. Os resumos estão organiza-
dos por aluno em ordem alfabética.
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X Congresso Internacional de Ciências da Religião  
PUC-Goiás - 21 a 23 out. 2020.

RENASCIMENTO COMO NOVA MORTE:  
A RODA DO SAMSARA DE ACORDO COM  

A TRADIÇÃO BUDISTA GELUK

A Roda do Samsara, é uma imagem tradicional 
muito utilizada para explicar ensinamentos basilares do 
budismo, e traz em si muitas representações da morte e 
impermanência. O perímetro mais externo da roda, di-
vidido em doze partes, diz respeito aos doze elos da ori-
ginação dependente, pratityasamutpada, que explicam 
o modo de funcionamento da interdependência, tanto 
com referência ao processo de surgimento e degenera-
ção dos pensamentos de momento e momento – trazen-
do em si uma explicação sobre os processos de percep-
ção, em um interessante paralelo com a fenomenologia 
–, quanto como uma explanação do processo de renasci-
mento, morte e novo renascimento, condicionados por 
aflições, e portanto com novos efeitos de sofrimento.  
Foi apresentada brevemente a visão da tradição budista 
geluk sobre o processo de morte e renascimento no ciclo 
de sofrimentos existenciais, samsara, com base em tex-
tos tradicionais, a partir da imagem tradicional da roda 
do samsara, demonstrando as diferenças de enfoque e 
de interpretação de tal conceito ao longo do tempo.

ESTELA PICCIN (LOBSANG LHAMO)
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XXII Congresso Metodista de Iniciação  
e Produção Científica - 19 a 21 out. 2020.

O VEDANTISMO, O ASCETISMO E A “VISÃO 
ERRÔNEA QUE SE AGARRA A PRECEITOS”  

NO BUDISMO

Mudanças socioeconômicas que ocorreram por vol-
ta do século VI a.C. na Índia levaram ao surgimento de 
movimentos de ascetismo que se opuseram aos Vedas, 
a religião previamente estabelecida há milênios. O Bud-
dha histórico, Shakyamuni, fez parte de mais de um des-
ses movimentos e treinou um tipo de ascetismo por seis 
anos antes de abandonar tal treinamento e adotar um 
caminho do meio que o levou para o completo desper-
tar. Dentre a classificação budista de cinco visões errô-
neas que precisam ser abandonadas para obter a liberta-
ção e o despertar, encontramos a “visão de agarramento 
aos preceitos religiosos morais como verdades últimas” 
(TSAI, 2019, p. 362), em cuja descrição é notória a re-
ferência tanto a ritos védicos como a práticas ascéticas. 
Esta comunicação oral buscou explicar tal contexto de 
surgimento do ascetismo, bem como os aspectos dos ri-
tos védicos e práticas ascéticas que podemos encontrar 
na descrição da visão errônea que se agarra a preceitos 
religiosos, tendo em vista a oposição do budismo a tais 
práticas.

ESTELA PICCIN (LOBSANG LHAMO)
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XXIV SER - Semana de Estudos da Religião da Universidade 
Metodista de São Paulo - 17 a 19 nov. 2020.

EVIDÊNCIAS VISUAIS DOS PRIMÓRDIOS DO BUDISMO 
MAHĀYĀNA NA REGIÃO DE GANDHĀRA

A tradição budista Mahāyāna é difícil de ser defini-
da em poucas palavras, e a compreensão de suas origens 
ainda é assunto de muitas pesquisas. Um dos redutos dos 
primeiros praticantes do Mahāyāna seria a região de Gan-
dhāra, localizada no antigo noroeste do subcontinente in-
diano (atualmente entre o Paquistão e o Afeganistão), que 
foi ponto de encontro entre o budismo, a cultura helênica e 
outras culturas mediterrâneas, levando a uma efervescên-
cia de produção filosófica e artística repleta de hibridismos. 
A região teve um papel importante na tradução de sutras e 
transmissão do budismo para o leste asiático. Além disso, 
suspeita-se que algumas escrituras importantes dos primór-
dios da tradição Mahāyāna tenham se originado nessa re-
gião. A profusão de imagens e monumentos visuais criados 
em monastérios budistas que foram lá desenterrados podem 
ser uma fonte valiosa para identificar a atividade Mahāyāna 
na região, e uma pesquisa realizada em 2003 revelou que, 
em seus começos, o Mahāyāna não seria tão apartado das 
correntes principais como as teorias anteriores postulavam. 
Em 2010, manuscritos recém descobertos reforçaram tal hi-
pótese, bem como trouxeram evidências seguras da presen-
ça do Mahāyāna em Gandhāra dois séculos antes do que se 
pensava anteriormente.

ESTELA PICCIN (LOBSANG LHAMO)
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XXII Congresso Metodista de Iniciação 
e Produção Científi ca - 19 a 21 out. 2020.

PERSPECTIVAS SOBRE O IMAGINÁRIO 
DA MORTE

A morte é um tema que nos traz várias inquie-
tações e fantasias. Considerando a necessidade de 
lidarmos com essa condição, tanto a nossa própria, 
quanto daqueles que nos são próximos, procuramos 
por formas de tratarmos as angústias que nos são 
geradas quando ela se faz presente. Dessa forma, 
buscamos aplacar a dor através da busca de sentidos 
para a nossa existência e a do outro. Na perspectiva 
budista há referências como a Roda da Vida e da 
Morte que servem como uma constante lembrança 
da nossa breve existência e da necessidade de criar-
mos uma fi nalidade signifi cativa para ela. Assim, a 
refl exão sobre o imaginário e as imagens que são 
criadas para contemplarmos sobre a morte também 
aparecem com outras facetas, a depender da cultu-
ra em que se expressam, algo que proporciona um 
campo rico para ponderações sobre a nossa realida-
de existencial.

FELIPE DONADON
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XXII Congresso Metodista de Iniciação  
e Produção Científica - 19 a 21 out. 2020.

INTERLOCUTORES E OUVINTES DE 
MAX MÜLLER: SOCIEDADES ERUDITAS 
OITOCENTISTAS E PALESTRAS SOBRE 

RELIGIÕES ORIENTAIS

O trabalho apresentado tinha por objetivo abor-
dar a relação de Friedrich Max Müller com algu-
mas sociedades eruditas que surgiram no contexto 
em que a área das Ciências da Religião estava em 
processo de desenvolvimento, tendo nele um papel 
considerado pioneiro. As sociedades de estudo de 
línguas e culturas asiáticas, no século XIX, foram 
construídas no contexto e com relações ao ambien-
te neocolonial. E nestas sociedades, Müller se en-
volveu e para elas apresentou palestras e comunica-
ções, inclusive sobre o Budismo.

LOYANE FERREIRA  
(LOBSANG DROLMA)
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X Congresso Internacional de Ciências da Religião  
PUC-Goiás - 21 a 23 out. 2020.

PUBLICADORES DE MAX MÜLLER: REVISTAS 
EUROPEIAS, PUBLICAÇÕES SOBRE O ORIENTE 

E ECONOMIA DO CONHECIMENTO

Parte representativa do trabalho de Friedrich 
Max Müller trabalho foi publicada em revistas que 
propunham a divulgação do conhecimento de ci-
ências humanas. O trabalho apresentado objetivou 
possibilitar um entendimento sobre a relação de 
Müller com estas revistas. Também são sinalizadas 
possíveis vinculações e sentidos políticos e econô-
micos que tais meios possuíram.  Em um de seus 
textos publicados nestas revistas, Müller fez uma 
resenha de um livro que falava sobre o Budismo e 
ali explicitou a visão que tinha sobre essa religião 
em 1857. Sua visão era marcada por interpretações 
próprias dos autores europeus do contexto colonial, 
e apesar de dar diversos detalhes sobre o Budismo, 
sua leitura era detratora.

LOYANE FERREIRA  
(LOBSANG DROLMA)
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X VIII Colóquio do Grupo de Pesquisa Religião e 
Cultura em parceria com o III Colóquio do Grupo de 
pesquisa REPLUDI – [150+] Max Müller – Desafios e 

Perspectivas para as Ciências da Religião 
9 a 11 nov. 2020.

“CENTELHAS DE VERDADE”: A PARTICIPAÇÃO  
DE MAX MÜLLER EM DEBATES VITORIANOS  

SOBRE O BUDISMO

No contexto vitoriano, Friedrich Max Müller 
em conjunto com outros autores, ajudou a construir 
certas interpretações sobre o Budismo na tradução 
de textos e na circulação de seus conceitos, à luz dos 
interesses europeus em conhecer as religiões orien-
tais no contexto colonial. Seu trabalho se relacio-
na com questões políticas e intelectuais próprias do 
momento. Esta comunicação abordou especifica-
mente este cenário e nele situou uma de suas con-
tribuições, o texto “Buddhism” (Edinburg Review, 
1862), para explicitar suas interpretações sobre o 
Budismo neste texto que foi muito divulgado e que 
teve muito impacto.

LOYANE FERREIRA  
(LOBSANG DROLMA)
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XXIV SER - Semana de Estudos da Religião  
da Universidade Metodista de São Paulo 

17 a 19 nov. 2020.

DISCUSSÕES E INTERPRETAÇÕES  
SOBRE ASPECTOS SOBRENATURAIS  
NAS NARRATIVAS DA VIDA DO BUDA

A narrativa sobre a vida do Buda é marcada por 
um processo de construção que durou séculos. Atre-
lada aos textos que foram sendo escritos para pre-
servar os ensinamentos, neles se mesclou o contar 
da vida do Buda. Com o tempo, essa história come-
çou a ser contada em espaço próprio com a conso-
lidação de grandes biografias. Em todo o processo, 
elementos sobrenaturais de suas ações passam a 
ser cada vez mais ressaltados nos textos. No sécu-
lo XIX, autores europeus participantes da corren-
te orientalista construíram estudos próprios sobre 
as religiões orientais e seus textos, e interpretaram 
que tais elementos sobrenaturais deveriam ser ca-
racterísticos de uma degeneração, ao mesmo tempo 
em que tentavam retirar tais marcas da história do 
Buda, para encontrar o que queriam que fosse: uma 
suposta verdadeira história.

LOYANE FERREIRA  
(LOBSANG DROLMA)
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X Congresso Internacional de Ciências da Religião  
PUC-Goiás - 21 a 23 out. 2020.

BENEFICIAR AOS MORTOS E DESENVOLVER  
A BODHICITTA: UMA HERMENÊUTICA BUDISTA 

GELUK DO SUTRA DE KSITIGARBHA

O Sutra do Bodhisattva Kṣitigarbha é um texto de-
vocional canônico do budismo Mahāyāna que trata de 
diversas temáticas, entre elas beneficiar aqueles que fa-
leceram, através de uma narrativa fantástica a respeito 
dos renascimentos miseráveis e dos votos aspirativos do 
próprio Bodhisattiva Kṣitigarbha. 

Um dos métodos abordados por Tsongkhapa no 
Grande Tratado dos Estágios do Caminho (Lamrim 
Chenmo) é conhecido como Sete Causas-e-efeitos, que 
utiliza da imaginação sobre diversas vidas e os estados 
de existência para o desenvolvimento de qualidades que 
levam ao surgimento da bodhicitta, estado mental que é 
base da finalidade do budismo Mahāyāna: o Completo 
Despertar (Samyaksaṃbodhi). É esse método que servi-
rá de fonte hermenêutica da narrativa presente no sutra, 
estabelecendo a relação das práticas de beneficiar aos 
mortos apresentados no Sutra de Kṣitigarbha e a base do 
caminho para o Completo Despertar, como um sistema 
de desenvolvimento de qualidades mentais que podem 
ajudar a lidar com o luto.

MAX SAWAYA
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XXII Congresso Metodista de Iniciação  
e Produção Científica - 19 a 21 out. 2020.

TEORIA DO KARMA GELUK E A RESPOSTA 
DE SHAKYAMUNI A YAMA NO SUTRA DE 

KSITIGARBHA

O Sutra do Bodhisattva Kṣitigarbha, expõe, en-
tre outras temáticas, a disciplina moral e dos renas-
cimentos miseráveis. Kṣitigarbha é apresentado em 
todo seu esforço e dedicação, ajudando muitos seres 
sencientes a sair das existências miseráveis. Entre-
tanto, muitos desses seres acabam retornando aos 
modos de vida que criam causas para tais renasci-
mentos. Isso acaba intrigando o Imperador Yama 
que pergunta ao Buddha o motivo disso, que em 
sua resposta explica, através de alegoria, sobre ca-
racterísticas do karma e sua relação com as visões 
errôneas. Isso também está presente no trabalho de 
Tsongkhapa a respeito das atividades (karma) no 
Grande Tratado do Caminho Gradual da Ilumina-
ção (Lamrim Chenmo), que direciona a proposta 
desse trabalho: interpretar a resposta de Buddha 
Śākyamuni a Yama a partir da teoria do karma da 
escola do budismo tibetano Geluk.

MAX SAWAYA
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XXII Congresso Metodista de Iniciação  
e Produção Científica - 19 a 21 out. 2020.

ESCREVENDO UM NOVO PASSADO PARA AS 
MONJAS BUDISTAS: QUESTIONAMENTO DAS 

POSSÍVEIS CORRUPÇÕES DO CÂNON

Quando pensamos no monasticismo feminino, 
nos defrontamos com o questionamento de se teria 
o Buda de alguma forma discriminado as mulheres. 
Os que apoiam esta vertente baseiam-se num texto 
canônico, o Mahaprajapatibhikkunisutta, em espe-
cial nos oito gurudharmas, princípios que colocam, 
dentre outras obrigações, a de uma mulher, mesmo 
que ordenada há mais de cem anos, o dever de pres-
tar homenagens a um monge homem, mesmo que 
recém ordenado. Contudo quando nos debruçamos 
a uma análise criteriosa podemos encontrar indí-
cios de corrupção do texto. Devemos questionar, 
desta forma, se estes princípios, sendo corruptos, 
deveriam ser obedecidos.

NIRVANA FRANÇA  
(LOBSANG PADMA)
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X Congresso Internacional de Ciências da Religião  
PUC-Goiás - 21 a 23 out. 2020.

UM CÂNON EM QUESTÃO: POSSÍVEIS 
CORRUPÇÕES DA HISTÓRIA DA FUNDAÇÃO DA 
COMUNIDADE MONÁSTICA BUDISTA FEMININA

De forma a debater os resultados de pesquisa 
realizada durante o mestrado na Universidade Me-
todista de São Paulo, foi realizada uma comunica-
ção apresentando os pontos encontrados dando es-
pecial enfoque as questões de potencial corrupção 
no cânon. Este é um debate importante pois o bu-
dismo, como uma das grandes religiões mundiais, 
tem em suas fileiras um grande número de adeptas, 
mulheres que praticam e também adentram ao mo-
nasticismo. Contudo assistimos que os cargos de li-
derança e os mais proeminentes como de ensino são 
ocupados por homens, os ecos desta discriminação 
reverberam da fundação da comunidade monástica 
feminina. Isso nos leva a inquietação de se o Buda 
teria ele mesmo firmado preceitos que desempode-
ram as mulheres ou isso seria uma construção pos-
terior? Este debate foi feito por meio da análise do 
Mahaprajapatibhikkunisutta.

NIRVANA FRANÇA  
(LOBSANG PADMA)
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XXIV SER - Semana de Estudos da Religião 
da Universidade Metodista de São Paulo

17 a 19 nov. 2020.

A INDEPENDÊNCIA DAS MONJAS BUDISTAS: 
A CARREIRA DE UMA MONJA NO BUDISMO 

INDIANO E SUA DEPENDÊNCIA DA 
COMUNIDADE MONÁSTICA MASCULINA?

Alguns anos após fundar a comunidade monás-
tica budista masculina, a madrasta do Buda pediu 
insistentemente para que este autorizasse que as 
mulheres também fossem permitidas seguir o mes-
mo caminho, contudo, mesmo após solicitar por 
três vezes seu pedido foi negado. No entanto, hou-
ve intervenção do atendente do Buda Ananda que 
conseguiu a autorização para que as mulheres fun-
dassem a comunidade feminina. Mas esta fundação 
não foi sem ressalvas, a comunidade feminina foi 
fundada na dependência da comunidade mascu-
lina. Para as mulheres foi imposto três estágios de 
ordenamento em oposição ao apenas dois dos ho-
mens, estas e outras questões precisam ser debati-
das para compreender o ordenamento feminino.

NIRVANA FRANÇA 
(LOBSANG PADMA)
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XXII Congresso Metodista de Iniciação  
e Produção Científica - 19 a 21 out. 2020.

LAMBENDO MEL NA LÂMINA DE UMA FACA: 
A BUSCA PELA ‘FELICIDADE’ EGOÍSTA NO 

CONSUMO E SUA RELAÇÃO COM A DEFESA DE 
DIREITOS COLETIVOS

Sua comunicação na mesa coordenada pelo 
Prof. Dr. Jung Mo Sung, “Religião, Direitos e Res-
ponsabilidades Sociais”, teve objetivo trazer os ele-
mentos de diferenciação entre direitos e garantias 
fundamentais individuais e coletivas, bem como in-
troduzir um elemento crítico da pensadora Hannah 
Arendt na questão da busca da ‘felicidade’. Essa ‘fe-
licidade’ passa pelo aspecto do consumismo, que é 
criticada pelas tradições budistas, em especial atra-
vés dos argumentos apresentados pelo XIV Dalai 
Lama e Matthieu Ricard.

PATRICIA PALAZZO TSAI
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PATRICIA PALAZZO TSAI

X Congresso Internacional de Ciências da Religião  
PUC-Goiás - 21 a 23 out. 2020.

O CAPITALISMO COMO RELIGIÃO E SUA 
EXPANSÃO DE FRONTEIRAS NO BUDISMO 

MAHĀYĀNA BRASILEIRO

O mercado do bem-estar busca expandir fron-
teiras para as diferentes tradições religiosas, e es-
pecificamente no caso brasileiro, no contexto do 
Budismo Mahāyāna, através da remoção da ques-
tão soteriológica, criando assim produtos tais como 
meditações e a promoção de um comércio de itens 
religiosos em um contexto de explorar a religiosida-
de sob as relações do consumo de ‘felicidade’. A co-
municação fora transformada em artigo, publicado 
nos Anais do Congresso.
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PATRICIA PALAZZO TSAI

XXIV SER - Semana de Estudos da Religião  
da Universidade Metodista de São Paulo 

17 a 19 nov. 2020.

COMO ERA A SUA FACE ANTES DE SEUS PAIS 
TE DAREM À LUZ? OS ENSINAMENTOS DO 

BUDDHA NA TRADIÇÃO MAHĀYĀNA CHINESA 
PELOS OLHOS DE QIYUAN XINGGANG

A comunicação tratou de expressar os ensina-
mentos do Buddha através da poesia escrita por 
Xinggang que se tratava de seu objeto de meditação, 
sobre a śūnyata e tathāgatagarbha, além de traçar 
aspectos de sua vida, e como se relacionam com o 
poema analisado. Foi feita a tradução livre do chinês 
clássico pela aluna e explicação dos termos técnicos, 
com o objetivo de trazer a importância da vida de 
praticantes femininas e suas compreensões sobre os 
ensinamentos.
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REGINA HARUMI SAKUMA

XXII Congresso Metodista de Iniciação  
e Produção Científica - 19 a 21 out. 2020.

O MERCADO PET E A OBJETIFICAÇÃO DOS ANIMAIS 
DE ESTIMAÇÃO: O QUE MOBILIZA O DESEJO DE 
CONSUMO SOB A PERSPECTIVA DO BUDISMO

A comunicação teve como intuito possibilitar a amplia-
ção das reflexões a respeito da mercantilização e objetifica-
ção dos animais de estimação, voltando-se particularmente 
à investigação sobre o desejo envolvido na aquisição de cães 
denominados “raça pura”. O tema se torna de interesse ana-
lítico a partir do momento em que a cultura de consumo da 
sociedade contemporânea se mostra num irrequieto desejo 
de “ser” por meio do “ter”. Como consequência desta sede 
em obtenção do objeto de desejo, este, quando adquirido, já 
não é mais capaz de sustentar a completa satisfação, pois é 
facilmente substituível por outros objetos lançados pela cul-
tura de consumo. A problemática deste constante descarte 
se eleva quando este objeto se trata de um ser senciente, no 
caso, um animal de estimação. Tais comportamentos de evi-
dente autocentramento culminam na perniciosa desconsi-
deração das consequências de suas ações. Desta forma, para 
melhor refletirmos sobre tal problemática, proponho a aná-
lise deste tema sob a perspectiva budista, trazendo conceitos 
como ahamkara (senso de eu) e mamakara (senso de meu), 
processos envolvidos diretamente na geração do desejo de 
se obter algo, assim como na percepção de “ter” para “ser”.
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REGINA HARUMI SAKUMA

XXIV SER - Semana de Estudos da Religião 
da Universidade Metodista de São Paulo

17 a 19 nov. 2020.

AS INSATISFAÇÕES E SOFRIMENTOS PELA 
PROJEÇÃO DO EU COMO APEGO PELOS 

OBJETOS DE CONSUMO

O intuito deste trabalho é trazer a perspectiva 
do budismo da tradição Mahayana, especifi camen-
te da escola tibetana Geluk a respeito do senso de 
“eu” e como isso conduz a uma percepção equivo-
cada da interdependência existente entre todas as 
coisas (pratityasamutpada), trazendo como resul-
tado insatisfações e sofrimentos. Tal problemática 
se torna perceptível quando nos voltamos à análise 
dos processos de consumo desenfreado da socieda-
de contemporânea, que culmina em insatisfações e 
sofrimentos ao indivíduo, como por exemplo, não 
conseguir aquilo que se deseja, ou temer perder 
aquilo que se possui. O presente trabalho será ba-
seado na abordagem qualitativa, com método de-
dutivo, por meio de revisão bibliográfi ca analítica 
de textos relacionados ao tema, principalmente os 
de autoria de Je Tsongkhapa, fundador da tradição 
budista tibetana Geluk, como também as obras pu-
blicadas de Tenzin Gyatso, conhecido como o XIV 
Dalai Lama.
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TATTIANE MARQUES

XXII Congresso Metodista de Iniciação 
e Produção Científi ca - 19 a 21 out. 2020.

A IMPORTÂNCIA DO THERĪGĀTHĀ NO 
BUDISMO: A VOZ DAS PRIMEIRAS MULHERES 

NA LITERATURA BUDISTA

O Th erī gā thā  é uma antologia de literatura femi-
nina na Índia. Escrita em Pali 80 a.C., foi compos-
to pelas primeiras mulheres budistas durante a vida 
do Buda histórico no séc. V a.C. na Índia, a coleção 
contém versos de monjas budistas que detalham 
desde o desencanto com seus papéis prescritos na 
sociedade até suas lutas no caminho da iluminação. 
As vozes das mulheres em textos tão antigos são im-
portantes até nos dias de hoje, pois há uma escassez 
da literatura budista feminina. O Th erī gā thā  se faz 
voz para as mulheres budistas, não só por seu rico 
conteúdo de ensinamentos numa experiência poé-
tica, mas de inspiração por trazer as vivências das 
mulheres em relação ao corpo, sexualidade e beleza 
que as levaram a prática no sentido soteriológico do 
budismo: a busca da libertação dos sofrimentos, a 
paz defi nitiva.
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TATTIANE MARQUES

XXIV SER - Semana de Estudos da Religião  
da Universidade Metodista de São Paulo 

17 a 19 nov. 2020.

OS PRIMEIROS REGISTROS DA EXPERIÊNCIA 
FEMININA EM BUSCA DO COMPLETO DESPERTAR 

NO BUDISMO

Os primeiros registros da história do budismo sobre 
a experiência feminina foram relatados no Therīgāthā, a 
primeira literatura feminina do budismo composta pe-
las por mulheres budistas durante a vida do Buda histó-
rico no séc. V a.C na Índia.  A coleção contém versos de 
monjas budistas, inclusive de Mahaprajapati, primeira 
mulher a receber ordenação na comunidade do Buda. 
Entre as monjas, estão representadas várias vozes, in-
cluindo ex-esposas, mulheres que perderam filhos, mu-
lheres que abandonaram suas riquezas e ex-prostitutas. 
As vivências dessas mulheres são relatadas no Therīgā-
tha como uma experiência poética que traz ensinamen-
tos sobre as dificuldades enfrentadas que as levaram a 
prática pela busca da libertação dos sofrimentos, fazen-
do ultrapassar os limites impostos na sociedade em que 
viviam e a superação e realização do potencial de que 
todos os seres possuem, independente do gênero: obter 
a mente de plena iluminação de um Buda, por vezes tão 
negados às mulheres. 
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