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o presente trabalho1 analisa inicialmente as transformac;:oes estruturais do
movimento neo-budista japones, S6ka Gakkai, ao longo de sua hist6ria, para enfocar a
seguir a bibliografia escrita sobre ele. A discussao dessa bibliografia sera 0 gancho para
a introduc;:aodo t6pico final que e os interesses e conflitos na relac;:aoentre essegrupo

. budista e seus estudiosos.

A 56ko Gokkoi (Iiteralmente, "Sociedade para a Criac;:aode Valores") foi fundada
na decada de 1930 como um grupode estudos pedag6gicos, pelo diretor de escola
primaria Tsunesabur6 Makiguchi (1871-1944) e seu fiel discfpulo J6sei Toda (1900-
1958). Ao longo dos anos, no entanto, esse grupo de estudo tornou-se a principal
associac;:aode leigos da seita tradicionalista Nichiren Sh6shtJ ("Seita Ortodoxa do
Budismo Nichiren"). Ap6s a II Guerra, a S6ka Gakkai cultivou uma imagem bastante
negativa e polemica, principalmente devido a uma estrutura organizacional rigida, a
suabem-sucedida participac;:aopolftica noJapao (com acriac;:aode um partido politico),
e a um metodo combativo de conversao (shokubuku), que elevou rapidamente seu
contingente de membros.

Depois da separac;:aoda S6ka Gakkai com sua instituic;:ao-mae,Nichiren Sh6shQ,
em 1991, 0 pergunto que se tem c%cado e se 0 Gokkoi serio ou nao um movimento
re/igiasa au seet6ria.



De um modo geral, os estudiosos japoneses e estrangeiros (por ex., Offner &
Stralen, 1963; Saunders, 1980; Inoue et alii, 1990) classificam a Soka Gakkai como seita
neo-budista ou shin-shtJky6 ("nova religiao"). 0c1eroda Nichiren ShoshOtambem alega
que 0 atual presidente da Gakkai, Daisaku Ikeda (nascido em 1928) esteja criando "sua
propria religiao S6ka"ou um "Budismo S6ka"(56ka-Bupp6),2 com pretensoes a se tornar
"a"expressao autentica do Budismo Nichiren.

Entretanto, ha muitos membros da Gakkai que nao a consideram uma nova
seita e nem mesmo uma religiao. Segundo 0 diretor de rela<;:oespublicas da filial
brasileira da SGI(BSGI),Celso Hama:

A SokaGakkai e uma institui<;:aocivil religiosa. Elaem si nao e uma religiao nem
seita.A sua religiao eo Budismo de Nitiren Daishonin. Com base na "Fe,pratica
e Estudo" dessa religiao e de sua filosofia de Vida, a Soka Gakkai promove 0
aperfei<;:oamentohumano de seus associados para a benefiCia proprio, familiar
e coletivo, despertando neles a consciencia e a responsabilidade social de atuar
em prol do bem-estar da humanidade atraves do desenvolvimento da paz, da
cultura e da educa<;:ao(comunica<;:aopessoal, 04-8- 2000).

o conflito de interpreta<;:oes e evidente e expressa perspectivas e
posicionamentos distintos. Em primeiro lugar, a posi<;:aoda Nichiren Sh6shO precisa
ser compreendida no contexto da guerra de palavras e busca de legitimidade de
cada um dos grupos envolvidos. Afinal, a S6ka Gakkai tambem acusa 0 atual sumo
prelado da Nichiren Sh6shO,Nikken Abe, de estar criando sua"seita Nikken': que estaria
deturpando os ensinamentos de Nichiren.

Frente a posi<;:aoacademica, pode-se argumentar que, enquanto as fundadores
das novas religioes japonesas geralmente se autoproclamam salvadores, profetas ou
"divindades/budas vivos" (ikigamilikibotoke), Tsunesabur6 Makiguchi nem procurou
estabelecer um movimenta novo a partir dos ensinamentos de Nichiren, nem atribuiu
a si mesmo 0 carisma e a aurea divina dos fundadores3

Outro argumento usado para questionar a classifica<;:aode novo movimento
religioso e que a data de funda<;:aoda Gakkai nao celebra uma inspira<;:aoou revela<;:ao
recebida por seu fundador, mas tao somente 0 dia do lan<;:amentodo primeiro volume
da obra 56ka Ky6ikugaku Taikei ("Sistema Pedagogico para a Cria<;:aode Valores"), de
Tsunesabur6 Makiguchi.

Makiguchi concebeu inicialmente um "grupo de estudo" (gakkQl), que
funcionaria como uma organiza<;:aode leigos budistas com 0 duplo proposito de
contribuir para a reforma do sistema educacional japones e para a divulga<;:ao dos
ensinamentos da Nichiren ShoshO,religiao budista tradicional, quase insignificante em

2 As vezes, 0 c1ero usa expressoes pejorativas como "seita Ikeda" e "Ikedismo': para caracterizar a SGI como
um movimento gUiado pelas ideias "hereticas" de Daisaku Ikeda e nao, necessariamente, pel 05 ensinamen-
tos de Nichiren.

3 Na verdade, a figura de Makiguchi tem sido atualmente of uscad a por duas outras figuras dentm da
Gakkai: primeiramente, pelo monge Nichiren, que e 0 fundador da Escola budista Nichiren e venerado como
o Buda Original na SGI; depois, por Ikeda, que e tido pelos membros da SGI como 0 mestre espiritual da
atualidade.

termos numericos entre as varias seitas Nichiren de entao" Assim, coerente com sua
origem de pedagogo e pensador, Makiguchi criou a 56ka Ky6iku Gakkai ("Sociedade
Educacional para a Cria<;:aode Valores"),um grupo de estudo que mantinha encontros
esporadicos para que os membros pudessem relatar suas experiencias pessoais e os
resultados de suas pesquisas pedagogicas.

Embora trabalhasse na interface entre sua teoria pedagogica da cria<;:ao
de valores e os princfpios do Budismo Nichiren, 0 grupo inicial de Makiguchi era
predominantemente constitufdo de educadores.lsso fez com que, consequentemente,
fossem priorizados as temas relativos a educa<;:ao.Depois de ter sido explicitamente
levado a se aposentar da carreira de professor e de se frustrar na tentativa de reformar
o sistema de ensino do Japao, Makiguchi aprofundou sua identidade com Nichiren e
seu ensinamento.

No pas-guerra, depois que Makiguchi havia morrido, Josei Toda tarnou-se 0

segundo presidente da organiza<;:aoe mudou seu nome para 56ka Gakkai ("Sociedade
para a Cria<;:aode Valores"), aprofundando seu lado religioso e 0 formato de uma k6
ou k6sha, confraria ou associa<;:aoleiga de devotos (zaikek6). Original mente, k6 eram
sessoesde estudo nas quais monges liam escrituras budistas na corte imperial durante
o perfodo Heian (794-1192). Posteriormente, 0 termo passou a se aplicar a todo grupo
local de devotos de uma determinada divindade ou bodhisattva, normal mente
organizados segundo criterios de idade, sexo e/ou ocupa<;:ao.

As seitas Nichiren perpetuaram essa tradi<;:ao,com diversas associa<;:6esde
devotos de Nichiren e de seus canones, chamadas de Hokke-k6. A Nichiren Sh6shO
tambem possufa suas proprias associa<;:oesde fieis - sendo a S6ka Gakkai apenas
uma entre elas-, ligadas a seus parcos templos (Murata, 1971:68-9).

Nao obstante ter havido uma rela<;:aosimbiotica entre a Gakkai e a Nichiren
Sh6shO,essa rela<;:aonem sempre foi harmoniosa. 0 primeiro conflito maior ocorreu
durante a IIGuerra Mundial, quando alguns Ifderes da S6ka Gakkai foram aprisionados
por se oporem a polftica governamental de coopta<;:ao religiosa, enquanto que 0

clera da Nichiren Sh6shO alinhou-se com a polftica do governo. Ao ser reorganizada
nacionalmente depois da guerra, a Gakkai teve varios momentos de conflitos abertos
com os templos da Nichiren ShoshO e suas respectivas associa<;:6esde leigos. Esses
atritos foram sendo relevados ao longo dos anos, porem 0 descompasso entre
os divergentes interesses e interpreta<;:oes doutrinarias de ambos conduziram ao
rom pimento definitivo em 1991.

Ao se separar do c1ero,a SGIse viu privada da fonte de seu "sfmbolo concreto
do sagrado'; que e a mandala sagrada (gohonzon) inscrita por Nichiren. Com isso,nao
havia como prover os novos membros com a copia desta mandala. Este fata, levou a
uma momentanea crise de legitimidade da SGI,no contexto de sua aspira<;:aoa ser 0
canal privilegiado do ensinamento de Nichiren. A solu<;:aoalternativa a essa priva<;:ao
foi encontrada em 1993, quando 0 reverendo Send6 Narita, do templo Joenji, prop6s
a SGIconceder capias do gohonzon transcrito por Nichikan Sh6nin (166S-1726),0 260.
sumo prelado da Nichiren Sh6shO. Essaoferta, como notou Alba Maranhao (1999:

4 De acordo com dados apresentados por Murata (1971: 71), enquanto a Nichiren ShoshU tinha apenas 75
templos em 1939, as outras seitas Nichiren contavam com 4.962.



83), abriu a possibilidade da "organizac;:aomanter a ordem em sua estrutura polftica,
cosmol6gica e agora 'eclesiastica: Eclesiastica porque a partir daf a Soka Gakkai se
autonomiza do c1eroe passa a oferecer 0 Gohonzon ao novo adepta':

Apesar de nao ter sido vislumbrada inicialmente como uma nova seita budista,
a S6kaGakkaivem assumindo cada vez mais a feic;:aode um novo movimento religioso
(NMR), sobretudo depois que conseguiu legitimar sua independencia da Nichiren
Sh6shu atraves da concessao da mandala transcrita por Nichikan. Ah§m disso, seus
lideres tem conduzido cerim6nias e rituais de passagem, muitos dos quais eram antes
responsabilidades dos monges.

Entretanto, a Gakkai parece conformar um tipo peculiar de NMR. Seria Ifcito
caraeteriza-Ia como um movimento religioso hlbrido, em processo de cristalizar;oo de
influencias diversas, que a situa entre 0 formato e a protico de uma instituir;oo religiosa eo
miliWncio de umo organizor;oo noo-governamental (ONG).

A pr6pria organizac;:ao assim se auto-define, como se podia ler na pagina
eletr6nica de sua filial brasileira ate recentemente: "A BSGI12 a representac;:aobrasileira
da Soka Gakkai Internacional (SGI),ONG com base budisto filiada as Nar;6es Unidos,
atuante nas seguintes areas: Cultura, educac;:ao,paz, meio-ambiente, desarmamento
nuclear e apoio a refugiados de guerras" (www.bsgi.com.br. acessada em 2000, enfase
minha). Ou seja, por um lado, ha um esforc;:odeliberado em ampliar 0 escopo e 0
leque de atividades da SGI para caracteriza-Ia internamente como movimento com
aspirac;:oesa religiao universal; por outro, para 0 publico extern 0, ha uma enfase em
seu status de ONG reconhecida pela ONU.

Enfim, a hist6ria do movimento iniciado por Makiguchi mostra que houve
sucessivas e deliberadas mudanc;:asno seu Formato e nas suas metas: de grupo de
estudo (gakkai) a associac;:aode leigos (ko) e, posteriormente, a movimento religioso
independente

Voltemo-nos agora para a maneira como esse grupo tem sido percebido pela
mfdia e pela academia. A S6ka Gakkai tem sido objeto de diversas analises academicas
e jornalisticas desde a decada de 60, quando se tornou um fen6meno tanto na arena
religiosa quanto na politica. Somente na decada de 1950, ela passou de tres mil para
750 mil familias de seguidores, segundo as estatisticas do pr6prio grupo. Diante de tal
feito herculeo, H. McFarland (1970: 195), respeitado e pioneiro soci610go das religioes
japonesas, definiu a S6ka Gakkai como "0 movimento popular mais poderoso na
hist6ria do Japao"ate 0 final da decada de 1960.

Paraseter adimensao de sua import2Jncia,um levantamento bibliografico sobre
as novas religioes japonesas, publicado ha trinta e cinco anos, apresenta quarenta e
dois titulos de publicac;:oes da pr6pria Gakkai e cem outros de Fontes secundarias
(Earhart, 1970: 56-60). Desde entao, as publicac;:oes da e sobre a S6ka Gakkai mais
do que duplicaram e nao param de crescer. Esta volumosa e ascendente produc;:ao
editorial sobre a Gakkai apresenta abordagens bastante diversificadas (a pedagogia de
Makiguchi, a doutrina e dinamica da organizac;:ao,sua militancia politica, sua difusao
no exterior, etc.).

Para efeito de analise, agrupo alguns dos trabalhos sobre essa instituic;:aoem
torno de sete perspectivas. Note-se que 0 trabalho de muitos autores citados nao se
limitam a apenas uma perspectiva.

I.Sensocianalismo jornaifstico -- Nasdecadas subsequentes a IIGuerraMundial,a
mfdia japonesa tendeu a abordar a S6kaGakkai (assimcomo os outros NMRsjaponeses)
como um movimento passageiro, sem a legitimidade, a importancia e a consistencia
doutrinaria das religioes tradicionais (isto 12, Budismo, Xintoismo e Cristianisma).Embpra
a Gakkai tenha montado uma s61idabase organizacional e alcanc;:adoum pouco mais
de legitimidade na sociedade japonesa, ainda ha muita resistencia a ela nosy~ri9s
setores sociais,e a midia continua, eventual mente, a associar a organizac;:aocom alg(jm
escandalo sensacionalista (disputas internas, escandalos sexuais, problemas fiscais'ou
polfticos, e outros).

II. Interpretm;ao sociol6gico-polltica -- A Gakkai seria, para certos autare?,um
movimento de massa, ativamente proselitista, conduzido por lideres extremarJlerte
carismaticos (McFarland, 1970; White, 1970). Observadores de seus gigantElscio~
festivais culturais e de sua organizac;:ao inspirada na ordem militar temiam-na pela
possibilidade de se transformar em um tipo de "neo-fascismo" ou "totalitarismo"
(McFarland, 1970: 194-95). Chegou-se a afirmar que tal movimento poderia ameac;:ar
a incipiente democracia japonesa do p6s-guerra, especialmente se se considerar 0

ideal nichireniano da combinac;:ao da politica com 0 Budismo (obutsu-myogo) e 'ci
grande sucesso do partido politico Komeito, estabelecido pela Gakkai em 1964. Esses
temores foram realimentados por Hirotatsu Fujiwara (1970), que acusou a S6kaGakkai
de contrariar 0 direito constitucional a liberdade de expressao ao fazer chantagerise
coac;:oespara suprimir a edic;:aode seu livro, no qual criticava 0 movimento.

III. Religioo popular surgida em epoca de crise (crisis religion) -- Ha autores que
interpretam os novos movimentos religiosos japoneses, em geral, como frutosdo
processo de modernizac;:aodo pais, que teria produzido nas pessoas uma sensac;:a6:de
crise, instabilidade e vazio espiritual. Seguindo essa linha, alguns (com destaque par~
academicos cristaos como Noah Brannen, 1968) procuraram analisar a S6kaGa~~al,
como uma "seita popular'; de proselitismo agressivo, que se desenvolveu aproveitando
o "vazio espiritual" do p6s-guerra.

IV. Movimento religioso wjo ethos desempenha funr;6es terapeuticos eintegradqrqs;
Esta perspectiva possui aspectos comuns com a anterior, s6 que com um vies mals
positivo. Ela reconhece que, diante dos resultados desagregadores da modernidade, a
Gakkai estaria trazendo beneficios para os indivfduos, integrando suaspersonalidades
(problematicas, desestruturadas) e reatando os lac;:osdos individuos com suas
sociedades e valores tradicionais (Ellwood Jr.,1974).

Jane Hurst (1992: capitulo VIII)sustenta que, frente as contradic;:oese limitac;:6es
do mundo capitalista moderno, 0 ethos da SGI se coloca ao mesmo tempo como.
uma alternativa e uma ideologia mantenedora do sistema, uma vez que oferece um
quadro de referencia para 0 membro viver e desfrutar a vida neste mundo atravesda
participac;:aona sociedade, da sensac;:aode controle racional da pr6pria vida (por meio
da mandala gohonzon e da recitac;:aodo daimoku), do cultivo pessoal (par meioda
noc;:aode "revoluc;:aohumana"), da dedicac;:aoao trabalho/profissao, entre outros.

Para Hirochika Nakamaki os NMRs japoneses, com destaque para a Gakkai,
foram formados ou se consolidaram ao tango do processo de modernizac;:aojaponesa,



"tendo como objetivos a superac;ao da pobreza, da doenc;a e das intrigas; a igualdade
de direitos entre homens e mulheres, a secularizac;ao e 0 louvor ao trabalho" (Nakamaki,
1994: 110). Por isso, esses movimentos teriam tido apelo inicial para as parcelas da
populac;ao sem "poder e riqueza'~

V. Novo movimento religioso adaptado as sociedades avam;adas contempor6neas
e/ou parcialmente identificada com alguns movimentos da Nova Era -- Estudando a SGI
britanica, Wilson & Dobbelaere (1994) reconhecem que, se a etica crista era condizente
com a sociedade de produc;ao (por sua enfase na auto-contenc;ao, parcim6nia,
poupanc;a, paciencia, devoc;ao ao trabalho, sublimac;ao dos desejos, etc.), a mudanc;a
recente para uma economia de consumo exigiria uma nova etica, que seria pr6xima a
da SGI (baseada em uma filosofia humanista e que enfatiza 0 pragmatismo, uma moral
flexfvel, a compatibilidade com 0 consumismo e 0 hedonismo atuais, etc.). Seguindo
basicamente 0 mesmo raciocfnio, Hammond & Machacek (1999) conclufram que a
SGI americana se acomodou a sociedade local, assumindo os valores da sociedade de
consumo e da cultura "transmoderna"S.

Matsue (1998:60) caracteriza a SGI como uma seita dissidente do Budismo, que
"'enfatiza 0 melhor dos dois mundos; onde 0 crescimento espiritual e acompanhado
por uma melhoria nas condic;6es de vida material" (ver tambem Heelas, 1999: 63). Esta
interpretac;ao faz ecoar a tese da "Terceira Civilizac;ao"(Oai-san BunmeJ), propagada pela
Gakkai e com nuanc;a milenarista, significando a civilizac;ao futura em que prevalecera
uma cultura suprema, nem total mente materialista, nem total mente espiritualista, mas
sintetica de ambas.

VI.Movimento de revitalizar;ao e/ou de reforma: Daniel Metraux (1994) afirma que
a S6ka Gakkai seria um movimento de revitalizac;ao da tradic;ao budista japonesa, pois,
a exemplo do que se passou no perfodo Kamakura (1185-1333), estaria mantendo a
tradic;ao de reform a e popularizac;ao do Budismo ao responder "as necessidades do
povo comum" (ver tambem Wilson & Dobbelaere, 1994: 233, 244; Hurst & Murphy,
1987).

Dayle M. Bethel, um dos introdutores das ideias de Makiguchi aos leitores
ocidentais, utiliza-se da teoria de Anthony Wallace para afirmar que 0 fundador da
Gakkai era "um profeta dinamico de um significativo movimento de revitalizac;ao
da sociedade japonesa'; ao se opor as "forc;as reacionarias" que dominaram 0 Japao
de 1890 ate 0 comec;:o da II Guerra Mundial e apresentar uma proposta pedag6gica
"revolucionaria" (Bethel, 1973: 136).

Por sua vez, Shupe (1991) argumenta que a S6ka Gakkai seria um tipo
intermediario (a type-between-types), entre "movimento de revitalizac;ao nacionalista" e
"movimento de globalizac;ao religiosa".

VII. Movimento de renovar;ao das ideias milenaristas de Nichiren -- Alguns autores
sugerem que a S6ka Gakkai seja um movimento que atualiza, em seu discurso e

5 Embora os autores nao forne<;am muitos detalhes sobre 0 que chamam de "transmodernismo" (par exem-
plo, nao se discute a diferen<;a deste com 05 movimentos da Nova Era), eles informam que se trata de uma
tradi<;ao que busca juntar 0 melhor da modernidade com a sabedaria das tradi<;6es religiosas; enfatiza as
limita<;6es da modernidade, da ciencia e da propria condi<;ao humana; possui a cren<;a na sacralidade do ser
humane e da natureza; entre outras.

prMica, os elementos milenaristas de Nichiren, vislumbrando transformar 0 mundo
e instituir a era de paz e felicidade duradouras, ou seja, estabelecer 0 "milenio" ou 0

"parafso budista" na Terra (Blacker, 1964, 1971; Metraux, 1986; Shupe, 1991; Hammond
& Machacek, 1999: 33).

A dificuldade em definir a S6ka Gakkai e enquadra-Ia em uma categoria nao
esta apenas em seu carMer mutante e, todavia, em processo de cristalizac;ao de um
determinado formato. Deve-se, tambem, as caracterfsticas dos novos movimentos
religiosos como um todo, que normal mente buscam criar um espac;:o pr6prio, seja
atraves da rejeic;:ao das estruturas sociais e religiosas vigentes, seja atraves da constante
modernizac;:ao e atualizac;:ao de seus discursos e formatos organizacionais, entre
outros recursos. Deve-se, ainda, a deficiencia te6rico-metodol6gica para analisar esse
tipo de movimentos, como indicou Eileen Barker (1999: 16): "As definic;6es [dos novos
movimentos religiosos] saG mais ou men os uteis, e nao, mais ou menos corretas';

No entanto, de acordo com a definic;ao proposta por Barker, a S6ka Gakkai
pode perfeitamente ser classificada como novo movimento religioso (NMR). Segundo
esta autora:

... um novo movimento religioso e novo na medida em que se tornou
visivel, na sua forma presente, a partir da Segunda Guerra Mundial6

e ... ele e religioso na medida em que nao oferece meramente
afirmac;6es teol6gicas estreitas sobre a existencia e a natureza de seres
sobrenaturais, mas que proponha respostas, pelo menos, a algumas das
outras questoes ultimas que tem sido tradicionalmente enfrentadas
pelas religioes principais, tais como: Ha um Deus? Quem sou eu7 Como
poderia encontrar direc;ao, sentido e prop6sito na vida7 Ha vida ap6s a
morte7 Ha algo mais nos seres humanos alem dos corpos ffsicos e das
interac;oes imediatas com os outros7 (Barker, idem: idem)

Para usar os dois quesitos definidores de NMR na perspectiva de Barker, nota
inicialmente que a Gakkai foi reerguida sob novo formato e tornou-se "visfvel, na sua
forma presente'; a partir da decada de 1950, na gestao do segundo presidente J6sei
Toda. Em segundo lugar, esse grupo tambem oferece respostas as"questoes ultimas"da
existencia humana, com base em sua reinterpretac;ao dos ensinamentos de Nichiren.

Criada na decada de 1930, perfodo em que ainda era intenso 0 debate sobre
o modelo japones de modernizac;ao, ela trac;a sua origem mais remota no Budismo
Nichiren do seculo XIII, ao mesmo tempo em que incorpora diversos elementos e
linguajar da modernidade, vislumbrando uma agenda para solucionar os problemas

macro da humanidade e transformar 0 mundo numa sociedade pacifica e harmoniosa.

6 Aqui e precise lembrar que grande parte dos estudiosos considera como NMRs japoneses 05 grupos es-
tabelecidos a partir da segunda metade do seculo XIX, e nao somente aqueles surgidos ou que adquiriram
visibilidade social no pos-guerra (cf. Earhart 1970; Inoue, 1991; Pereira, 2001: 16,50-54).



A caracterfstica tipica da Gakkai de integrar 0 tradicional eo moderno, 0 religioso e 0

secular, 0 espiritual e 0 pratico, encaixa-se tambem em certas descriyoes dos NMRs.

Como observou H. Neill McFarland (1970: 195), ha mais de tres decadas, tendo em

vista 0 vigor da S6ka Gakkai, seu "carater e import2lncia nao saG suscetlveis a nenhuma
analise simplista". Todas as perspectivas de analise da S6ka Gakkai --cliferentes entre

si e, por vezes, ate opostas- expressam algumas dificuldades inerentes a esse objeto

de estudo.

Primeiramente, cada abordagem deve ser contextualizada no tempo. Ou

seja, deve-se ter em mente que os trabalhos sobre a Gakkai escritos entre os anos
50 e 70 contrastam significativamente com a realidade da organizayao do perfodo

posterior. Por conseguinte, os trabalhos da primeira fase estao mais influenciados

pelos escandalos e imagem negativa da organizayao e tendem a enfocar seu carMer
militante e fundamentalista, sua feiyao de movimento de massa, as implicayoes de

sua atuayao politica (Partido K6meit6) para a democracia japonesa, e outros aspectos

polemicos. Este foi, de fato, 0 perlodo da grande e rapida expansao do movimento,
em que os animos elevados dos membros levavam-nos a atos extremos (por exemplo,
confronto aberto e critica as outras religioes, e queima de objetos sagrados de outras

religioes consideradas "hereticas").

A partir da decada de 1980 --quando a organizayao ja se espalhara por todos

os continentes, deu mostras de estar num processo de acomodayao social e, portanto,

mais atenta a sua imagem publica--, surgem pesquisas sobre a S6ka Gakkai em outros

paises, estudos com uma perspectiva mais abrangente (por exemplo, sua analise no
contexto da hist6ria do Budismo japones) ou, ainda, enfatizando sua face moderna e

eficiente, sua agenda atualizada, sua militancia pacifista e ecol6gica, e suas estrategias

de legitimayao e expansao ultra marina.

As tres primeiras abordagens anteriores (I ~III) saG problemMicas ouja superadas,
uma vez que a SGI ja se encontra em outro estagio e e cad a vez mais fraco seu lado

combativo e exclusivista. Elas servem, contudo, como referencia para se entender uma

fase da organizayao e seu processo de institucionalizayao.

Com relayao aos varios escandalos propalados nos meios de comunicayao,

envolvendo a SGI e que semeiam a duvida quanto a seus prop6sitos e"verdadeira face",

urge lembrar que e padrao quase que universal 0 desprezo e a repressao aos novos

movimentos religiosos. Por isso, nem todos sobrevivem, crescem e se tornam religioes
institucionalizadas e, mais raro ainda, religioes universais (Wallace 1966: 3). Ou seja,
em bora os novos movimentos religiosos exeryam um fascinio por sua novidade ou

por sua revitalizayao dos slmbolos e ideias tradicionais, sua atratividade normal mente
esbarra na desconfianya frente a seu carMer desestabilizante e de excepcionalidade,
atraindo a repressao das instituiyoes sociais, religiosas (mais antigas) e, muitas vezes,

governamentais. Uma vez superado esse perlodo inicial de atritos ha a "rotinizayao

do carisma'; a institucionalizayao e acomodayao social do movimento. A S6ka Gakkai

ilustra bem esse processo, como ja fora notado anteriormente.

A percepyao das novas religioes japonesas (e da S6ka Gakkai em particular)

como"religioes de epocas de crise"tem sido criticada por impregnar essa categoria com

uma nOyao pejorativa de excepcionalidade e por nao ser suficiente para determinar a
origem, funyoes e caracterfsticas dessas novas religioes.

A analise da Gakkai como "movimento de massa" tambem deve ser melhor
precisada na atualidade, pois, embora persistam as grandes mobilizayoes de massa
(sobretudo por meio dos festivais culturais e das grandes convenyoes), ha um crescente
interesse na SGI em caracterizar a organizayao como um movimento de base, em
que os membros de uma dada vizinhanya constituem um grupo de auto-ajuda, com
atuayao nas comunidades locais.

As perspectivas restantes (IV ~ VII) saG mais produtivas e atualizadas por
indica rem, primeiramente, uma fase mais madura e recente do movimento. Elassugerem
o carMer mutante e a politica deliberada da SGI de estar sempre acompanhando as
transformayoes e tendencias do mundo contemporaneo, ao atualizar sua ret6rica e
sua agenda de atividades. Mostram tambem que, apesar de usar com frequencia 0

termo"revoluyao'; a SGI tem um discurso antes de mais nada reformista e"revitalizador".
Sem ser socialmente contestat6rio e procurando se adaptar a cada sociedade em que
e introduzido, 0 movimento conclama a transformayao do indivfduo como meio de
construyao de um mundo pacifico e harmonioso.

Alem disso, a SGI faz uma releitura moderna do Budismo, mantendo uma
tradiyao japonesa de popularizayao dos ensinamentos budistas. Embora renove
as ideias milenaristas de Nichiren, essa organiza<;:ao nao pode ser considerada um
movimento milenarista tfpico. Trata-·se antes de um movimento que busca atingir a
utopia da "sociedade humanlstica" (expressao usada na pagina eletr6nica de sua filial
brasileira: www.bsgi.com.br).

Ainda e preciso dizer que 0 reconhecimento de pontos em comum entre
a SGI e os movimentos da Nova Era s6 pode ser feito com reservas. Ha principios
encontrados nas tradi<;:oes mlsticas das principais religioes universais e amplamente
difundidos e propalados atualmente na onda da Nova Era, tais como: unidade da raya
humana, inter-rela<;:ao de todos os seres vivos (ou do homem com a natureza), multi-
dimensionalidade dos seres humanos (incluindo conceitos como alma, ioga kundalini,
energia, cor po astral e natureza budica), missao salvacionista da humanidade e do
planeta, e outros. (Hurst & Murphy, 1987: 231). Esses principios tambem podem ser
identificados no discursoda SGI. Porem, embora possam coincidir, em parte, com alguns
elementos da Nova Era, a SGI e varios NMRs mantem certos tra<;:os conceitualmente
contradit6rios a esses movimentos. Citem-se, por exemplo, sua dependencia de uma
lideranya carismMica e sua defini<;:ao clara de quem e e quem nao e membro.

Em suma, a Gakkai tem mudado tanto nas Ultimas decadas que, dependendo
do tipo e da epoca da bibliografia que se tem em maos, a analise e a imagem da
organizayao poderao se modificar radicalmente. Ela pode ser descrita tanto como
um movimento de fanaticos quanto de revolucionarios na area de educayao; de
fundamentalistas ou de uma vanguarda pacifista; tanto de um culto rigoroso no
controle dos membros como de um NMR adaptado as exigencias da vida moderna.

Como se percebe pel os sete enfoques mencionados acima, ha uma diversidade
razoavel de posicionamentos por parte dos pesquisadores com rela<;:aoa S6ka Gakkai.



Uma das razoes para tal diversidade analftica e 0 posicionamento do pesquisador.
Embora n6s cientistas sociais nos propusemos' a fazer um estudo cientifico do
fen6meno religioso, covenhamos que nem sempre a neutralidade cientffica seja
considerada com 0 rigor necessariod. 0 fato de 0 pesquisador pertencer a Gakkai ou
ter um relacionamento profissional com esta organiza~ao pode normal mente produzir
resultados tendenciosos, com um enfoque carregado nos aspectos "positivos" da
priltica desse grupo. Por outro lado, 0 produto final da pesquisa pode tomar um rumo
bem diverse se 0 pesquisador estiver comprometido com uma religiao diferente. A
diversidade tambem se manifestara caso 0 pesquisador use uma metodologia marxista
ou uma perspectiva teol6gica?

Detodo modo,o que interessa salientar aqui e queo lugarda fala do pesquisador
e um elemento que tende a direcionar sua analise da S6ka Gakkai. Porconta disso, nao
e de se surpreender 0 recente interesse dessa organiza~ao budista em interferir na
produ~ao academica de seus pesquisadores.

Embora os lideres da Gakkai sempre fossem suscetiveis as crfticas externas, eles
somente buscaram uma aproxima~ao com 0 meio academico e jornalfstico a partir
do final dos anos 60. Essanova postura coincide com a consolida~ao da estrutura do
movimento e 0 infcio de sua internacionaliza~ao Em 1969,0 presidente Daisaku Ikeda
deu legitimidade ao escrever 0 prefacio de um livro escrito por Kiyoaki Murata (1971),
ex-editor assistente do "JapanTimes" (0 jornal escrito em ingles mais antigo de T6quio).
Esta publica~ao propunha-se como um "relato objetivo" da S6ka Gakkai, em termos
hist6ricos, sociol6gicos, doutrinarios e organizacionais.

A partir dessa epoca, Ikeda iniciou uma serie de encontros com intelectuais,
academicos e personalidades mundialmente reconhecidas. A melhoria no
relacionamento com 0 meio academico e, eventual mente, a coopta~ao de
pesquisadores passou a ser um recurso amplamente adotado pela Gakkai na busca
de reverter sua imagem negativa, ganhar vantagem na disputa com a Nichiren
Sh6shOpelo apoio publico e firmar-se como um "Budismo Humanistico" ou "Budismo
Engajado':

Assim,tem havido uma crescente intera~ao da SGIcom 0 meio academico, seja
atraves de suas institui~oes (Instituto de Filosofia Oriental, Universidade Soka, Boston
ResearchCenter for the 21" Century, e outras) seja atraves de contatos diretos com
academicos. Livros de autoria de Ikeda sac sistematica mente doados a bibliotecas
publicas ou universitarias em diversos paises. Durante congresses academicos, como
o da American Academy of Religion (AAR),nao e rara a participa~ao de membros da SGI,
que, as vezes, promove recep~oes para alguns participantes convidados. Nos ultimos
anos, a Gakkai tambem vem se empenhando em fazer publica~oes que despertem
um interesse academico maior. Exemplo disso e 0 "The Soka Gakkai Dictionary of
Buddhism", publicado em 2002 e distribufdo gratuitamente para pesquisadores de
todos os continentes. Estudiosos renomados tem sido convidados para publicar no
peri6dico do Instituto de Filosofia Oriental ("The Journal of Oriental Studies") ou sido

7 Essaquestao foi abardada na decada de 80 par Pierre Bourdieu (1990) com rela<;ao a sociologia da reli-
giao no contexto Frances;na decada seguinte, Antonio F.Pierucci (1997: 250) voltou ao tema para discutir 0

contexto brasileiro.

agraciados com verbas para pesquisa. Alguns sao convidados para se encontrarem
com Ikeda e tais encontros costumam receber altfssima prepara~ao e publicidade.

Um caso particularmente interessante e 0 da rela~ao entre Daisaku Ikeda e
o soci610go da religiao Bryan Wilson. Este renomado soci610go esteve no Japao, no
inverno de 1978-79, a convite da Universidade Soka e do Instituto de Filosofia Oriental.
Na ocasiao, Ikeda e Wilson tiveram 0 primeiro de uma serie de encontros e trocas
de ideias, que resultou na publica~ao de um livro, "Valores humanos num mundo
em muta~ao. Um dialogo sobre 0 papel social da religiao" (Ikeda & Wilson, s.d.).Jane
Hurst notou que 0 encontro entre Ikeda e Wilson teve um impacto nos dois lados e
constituiu um marco para ambos (Hurst 1992: 295-98).

Na decada de 1970, 0 soci610go ingles considerava os novos movimentos
religiosos (NMRs) fen6menos transit6rios frente a inevitavel seculariza~ao e prilticas
individualizadas, incapazes de produzir uma gama coerente devalores, pad roesde vida,
expressoes simb61icas que pudessem contribuir para a reintegra~ao da sociedade (ver
Wilson, 1976: lOll. Essesmovimentos nao seriam capazes de produzir 0 fundamento
ou uma nova base para a ordem social, porterem uma atua~ao limitada a um pequeno
grupo social e uma visao de mundo muito estreita.

No entanto, a S6ka Gakkai tem sido descrita, nos trabalhos recentes de
Wilson, como caso exemplar de NMR que oferece novas etica e priltica em sintonia
com as mudan~as do mundo atual: Wilson percebeu tambem um paralelo entre 0

cisma SGI/Nichiren Sh6shO e a Reforma Protestante, reconhecendo, com entusiasmo,
o dinamismo, 0 laicismo, 0 "vanguardismo" da Gakkai: ela seria "um movimento
de revitaliza~ao, adaptada as condi~oes modernas" frente a um clero retr6grado,
conservador, enclausurado para as mudan~as contemporaneas. A disputa seria entre a
modernidade, a fe, os metodos e procedimentos racionais contra a antiguidade, 0 ritual
eo costume tradicional (Wilson & Dobbelaere, 1994:235). Diante de tais depoimentos,
podemos dizer, como Jane Hurst (1992: 297): "Com certeza, Wilson revisou sua crftica
aos novos movimentos religiosos, pelo menos no caso da Soka Gakkai':

De todo modo, ap6s 0 primeiro encontro com Ikeda, Wilson esteve bastante
ativo na pesquisa e publica~ao sobre a S6ka Gakkai, sendo que alguns de seusartigos
foram publicados por 6rgaos da pr6pria organiza~ao (Wilson, 1987, 1990, 1992, 1998,
2000). Em 1994, ele lan~ou um livro sobre a Soka Gakkai na Gra-Bretanha, em co-
autoria com outro soci610go da religiao, 0 belga Karel Dobbelaere ("ATime to Chant:
The Soka Gakkai Buddhists in Britain"). Ele ajudou a organizar um simp6sio sobre
NMRs na filial europeia do Instituto de Filosofia Oriental (pertencente a SGI),com
renomados especialistas tais como Eileen Barker, James A. Beckford, Colin Campell,
Paul Heelas e outros. 0 resultado desse simp6sio foi publicado por Wilson em co-
edi<;:aocom 0 diretor do instituto patrocinador do evento (Wilson & Cresswell, 1999).
Mais uma vez, em 2000, houve a publica~ao de uma coletanea de quinze artigos
sobre 0 movimento da S6ka Gakkai no mundo, em co-edi~ao com David Machacek
(Machacek & Wilson, 2000).

Sem implicar jufzo de valor, ha que se reconhecer, neste caso, uma confluencia
de interesses bastante produtiva, que vem ao encontro da busca legftima da SGIem
firmar sua imagem no meio intelectual e academico. Essa busca e explicitamente
declarada na esfera interna da organiza<;:ao,como ficou patente em conversas que tive



cOrn rt)~mbros e Ifderes da SGI e sua filial brasileira (BSGI). Muitos sustentam a ideia de
q~e':a:(jakkai deve apoiar 0 trabalho de academicos, mostrando-Ihes sua "versao dos
faS~?[!e'seUdiscurso, para que se evitem os mal-entendidos e se produzam trabalhos
;JQ' . '''\e'qmparciais':

'cbnhe<;:o do is aspectos nesse tipo de postura. Primeiramente, e um
ntb'de contra-propaganda e de rea<;:aoas erfticas externas. Em segundo lugar,

.. ,sea'de legitima<;:ao e de melhoramento da imagem do grupo por meio da
it·0,.~Q mesmo tempo que uma forma de divulga<;:ao do movimento e de seus

. .<'~\'Ne:sse intento, a SGI faz, por um lado, como outras religi6es, que procuram
':~9..)har" 0 discurso academico-cientffico com sua linguagem e seu quadro de
reM~~!,!i;i~religioso; e, por outro lado, tenta como que colocar a sua mensagem na

'QQq~:i~;df~e,sq uisador.

)~Vi~A;~~.tEmtativa de "contaminar" a academia pode ser percebida, por exemplo,
h~)ir:;~iStentealega<;:ao da SGI relativa a compatibilidade entre ciencia moderna e
BY~i~~.Q8.J)traves de uma lista de debates de membros da BSGI tomei conhecimento
d~qm-'tnembro que fazia doutorado na Universidade de Sao Paulo (USP) na area de
e~f~r~agem.Seu objetivo expresso na mensagem abaixo e usar 0 canal academico
Pa.}~i;t~?vaiiar conceitos de sua disciplina pelo vies budista e, com isso, divulgar 0

~J . :6;~J:asteorias do presidente Ikeda":9
_", ".,'~
y~ ·t.~tUalmente fa<;:odoutorado tambem na USP e desenvolvo uma tese que
',,,.Fi -"ifamplia 0 conceito de cuidar como sendo 0 ethos do ser humano, algo

.'"",. muito proximo ao estado de bodhisativa, [sic] entao a filosofia do budismo
" lie as teorias do presidente Ikeda saG minha referencia [sic] para esta tese ...0

. meu objetivo principal e tratar 0 budismo e apresentar 0 presidente Ikeda
meio academico e estender a filosofia budista para 0 maximo possivel

de pessoas usando a ciencia (professor universitario, 9-9-2000).

Nos impressos da SGI tambem abundam express6es que revelam 0 uso da
autoridade academica para justificar 0 discurso desta organiza<;:ao religiosa: "como
diz a nosso amigo Dr..... sobre a SGI ... ","0 Professor ... da Universidade .... mostrou
grandesimpatia pelas atividades da SGI voltadas para a educa<;:ao e concordou que os
mer'nbrosdaSGI fa<;:am.. .': Recentemente encontrei numa lista de debates pela internet
um membra da filial americana da SGI lan<;:ando mao da autoridade e neutralidade
academicas. Esse membro sugeriu a um erltico da organiza<;:ao que lesse "avalia<;:6es
externas'~ da SGI na forma de livros como 0 de Wilson e Dobbelaere (1994)!

A aproxima<;:ao da SGI com 0 meio academico brasileiro come<;:ou na decada
de 1980, de acordo com informa<;:6es disponlveis. Em 1984, durante visita de Ikeda ao
Brasil, houve a doa<;:ao de livros para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
e a Universidade de Brasflia (UnB). Em 1993, Ikeda recebeu 0 titulo de doutor honoris

causa da UFRJ. No mesmo ano, Ikeda foi empossado como membro-correspondente
na Academia Brasileira de Letras (ABL) na cadeira de numero quatorze. Posteriormente,
as conversas entre Ikeda e Austregesilo de Athayde (ex-presidente da ABL) foram
editadas e publicadas em japones (Ikeda & Athayde 1995) e portugues (Athayde &
Ikeda 2000), com lan<;:amento na ABL. Em 1994, houve a doa<;:ao de 55 livros de autoria
de Ikeda a biblioteca da ABL. No ana seguinte, 0 livro de Ikeda "Cantos do meu cora<;:ao"
(cuja apresenta<;:ao leva a assinatura do poeta Thiago de Mello) foi lan<;:ado na ABL .
Em 1993, Ikeda recebeu 0 titulo de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do
Parana; pouco depois, houve 0 lan<;:amento do livro "Educa<;:ao para uma Vida Criativa';
no saguao da reitoria desta Universidade.

Outro recurso bastante eficaz na aproxima<;:ao com 0 meioacademicoea atua<;:ao
da Universidade Soka. Primeiramente, ocorre atraves de convenios e intercambios,
como os ja firmados com a Universidade Federal do Parana (1990) e a Universidade de
Sao Paulo (1991). Em segundo lugar, a Universidade Soka tambem vem concedendo
tltulos de doutor honoris causa a varias intelectuais brasileiros, como 0 ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso (1997) e ex-reitores de diversas universidades do pais.

o caso da SGI ilustra bem 0 dinamismo do meio rellgioso. A exemplo de
inumeros NMRs, essa organiza<;:ao neo-budista atraiu para si muita eritica, suspeita e
oposi<;:ao no seu auge de expansao. Entretanto, ao buscar estabilidade e legitima<;:ao
social, 0 movimento usou diversos recursos que vem surtindo efeito positivo e
melhorando sua imagem. E curiosa que esta e uma trajetoria oposta a do Zen-Budismo
nas U1timas duas decadas. Esta escola tradicional do Budismo construiu uma imagem
bastante positiva no mundo ocidental, desde 0 seculo XIX, na esteira do Romantismo
e do Orientalismo. Entretanto, essa imagem vem sendo desconstrufda tanto no meio
academico quanto no religioso, sobretudo devido as recentes erltica e auto-erltica do
Zen.lO

Ao se discutir a defini<;:ao e analise da SGI, constatou-se a existencia de uma
consideravel diversidade, que foi relacionada as diferen<;:as no posicionamento
ideologico e teorico dos pesquisadores e na epoca em que foram feitas as pesquisas.
Do outro lado do espectro, alguns dos novos movimentos religiosos, incluida a SGI,
nao se definem como "religiao'; numa tentativa de eriar um espa<;:o proprio, legltimo
e atrativo para sua atua<;:ao. Essa iniciativa em usar ou nao 0 termo "religiao" na sua
autodefini<;:ao expressa 0 fato de serem os grupos religiosos institui<;:6es socia Imente
construfdas. Taf'decisao se relaciona diretamente com as rela<;:6es de poder inter- e
intra-religiosas, com os processos legitimadores de cada movimento rellgioso, e com
as op<;:6es e estrategias de reprodu<;:ao de cada grupo.

8 Ted Solomon (1980) escreveu um interessante artigo em que discute os principais argumentos para essa
alega~ao da SGI.

90 estudo de religioes japonesas no Brasil feito por adeptos dessas religioes nao e novidade. A titulo de
ilustra~ao, cito os casos da PL (Fujikura 1992; Silva 2001), Igreja Messianica Mundial do Brasil (Tomita 2004) e
da Nishi-Honganji (Gon~alves 1990). Lembro aqui 0 artigo de Bourdieu (1990) que faz uma critica a pesquisa
cientffica de dada religiao por seus adeptos (veja tambem Pierucci 1997).

10 Sobre 0 constru~ao e apropria~ao no Ocidente do Budismo e do Zen, em particular, veja Lopez Jr. (1995);
Almond (1988); e Ketelaar (1993, capitulos 4 e 5) 50bre a apropria~ao do Zen no Brasil, veja Rocha (2006).
Steven Heine tem demonstrado em artigos publicados nesses Anais e alhures (Heine 2000) a desconstru~ao
do Zen, particularmente atraves do movimento chamado "Budismo (rftico" Sobre esse tema. veja tambem
Victoria (1997).



Em suma, muitos grupos usam e abusam da terminologia como estrategia de
sobrevivencia e de marketing. Essa manipula<;aa terminologica tambem clarifica a
diferen<;aque haentreo discurso dos grupos religiosos e0dos pesquisadoreslcientistas
sociaisda religiao. Mui frequentemente, a necessidade de enquadrar certo movimento
em determinada categoria analftica e menos uma necessidade do movimento em si,
que de pesquisadores e agencias governamentais.

o grupo religioso japones, Seich6-no-ie, por exempio, ate recentemente
se auto-intitulava um "Movimento para a Ilumina<;ao da Humanidade" (e nao uma
religiao). Neste artigo, procurou-se mostrar como 0 Formato e as metas da SGImudou
com 0 tempo. Atualmente, ela vem-se adaptando ao contexte social, religioso e legal
de cada pais em que e introduzida. Na Italia, por exemplo, a SGItomou a decisao de
se registrar como religiao alinhada com as demais escolas budistas no pafs, tanto por
conveniencia legal quanta para obter maior reconhecimento publico (Macioti, 2000).

Ja no Brasil,a SGIfoi registrada como "institui<;ao civil religiosa': que praticamente nao
mantem dialogo com outros movimentos religiosos, mesmo os budistas. Essafilial
brasileira tem-se apresentado para 0 publico externo como "uma ONG com base
budista': alem de usar com certa frequencia a expressao "filosofia de vida de Nichiren
Daish6nin" para se referir a sua"base budista':

E curiosa notar aqui que as religioes estao sofrendo uma crescente competi<;ao
das ONGs e que muitas vem diversificando ao extrema suas atividades e fun<;oes
atravesde escolas,emissoras de televisao e radio, editoras e livrarias,servi<;osvarios que
vaGdo financeiro a saude, construtoras e imobiliarias, e muito mais (ver Pierruci 1997:

253). Nesse particular, a SGInao criou simplesmente uma extensao de si na forma de
ONG: para 0 publico externo, ela se define como uma ONG de base budista. Com isso,
ela ganha uma posi<;aoprivilegiada e mantem uma tendencia atual de f1exibiliza<;ao
do conceito de religiao.

Em certas paginas eletr6nicas oficiais da Gakkai tambem aparece uma auto-
defini<;aodo grupo, que 0 situa entre religiao, filosofia de vida eorganiza<;aohumanitaria.
o movimento tambem vem promovendo 0 perfil de seus membros como Ubudistas
engajados" (engaged Buddhists). Vejamos 0 que diz apenas uma dessas paginas:

atribufda ao monge vietnamita Thich Nhat Hanh", que 0 teria usado ainda na decada
de 1950. Contrastando com a imagem do Budismo como uma religiao passiva e
desapegada desse mundo, 0 Budismo Engajado e uma corrente (que nao chega a
conformar uma nova seita ou escola budista) formada por pessoas decididas a agirem
"aqui e agora" para aliviarem os problemas mais urgentes da sociedade. Para esses
budistas, a via espiritual e composta tanto de uma pratica interna quanta da a<;ao
social. Almeja-se a transforma<;:aopessoal ao mesmo tempo em que a transforma<;:ao
do meio em que se vive.

Associando-se ao Budismo Engajado, a SGI estaria assim cavando um nicho
especial no universe religioso em sintonia com sua atua<;aode ONG,ao mesmo tempo
em que se legitimaria por meio de uma categoria nova budista e bem-aceita. Nao se
sabe exatamente desde quando a SGIvem-se promovendo como "Budismo Engajado~
porem, ha uma publica<;ao de 1996 sobre 0 tema, que inclui a SGInessacategoria por
meio de um capftulo escrito por Daniel Metraux (1996). E interessante notar que talvez
estejamos, mais uma vez, diante de uma situa<;:aoem que um pesquisador propoe
um termo ou tipo de analise que, posteriormente, e apropriado pelo movimento
religioso.

Enfim, a S6ka Gakkai e um novo movimento religioso, que passou por varias
transforma<;oes e ainda se encontra em processo de adapta<;ao a nova condi<;:aode
independencia, apos 0 cisma com a Nichiren Sh6shu. Nesse processo de altera<;ao
do perfil do movimento, pode-se observar uma mudan<;:ade enfase no Japao para
uma agenda global, impulsionada particularmente pela campanha pela paz mundial
e preserva<;ao do meio-ambiente, e a constru<;ao deliberada de uma auto-imagem
mais positiva.

Como acontece com todo novo movimento religioso, que precisa optar entre
a adapta<;ao ao meio e a auto-destrui<;ao, com certeza a S6ka Gakkai optou pela
acomoda<;ao e abrandamento de sua orienta<;ao exclusivista (cf. Hurst & Murphy 1987:

230). De forma esquematica, teriamos a seguinte transforma<;ao na Gakkai:

Para os membros da SGt,0 Budismo e uma fitosofia pr6tica de capacitQi;ao
[empowerment] individuate transformQi;ao in tern a que habilita aspessoas
a se desenvolverem e tomarem responsabilidade por suasvidas. Como
adeptos leigos e "budistas engajados': 05 membros da SGIesfor<;am-se
na vida diaria para desenvolverem a habilidade de viver com confian<;:a,
para criarem valor em qualquer situa<;aoe para contribuir para 0 bem-
estar dos amigos, da familia e da comunidade. A promo<;ao da paz,
cultura e educa<;aoe central nas atividades da SGI(http://www.sgi.org/
english/SGI/sgi.htm, acessada em 09-08-05; enfase minha)

IMAGEM NEGATIVA

(ate meados da decada de 1960)
IMAGEM MAIS POSITIVA

===> (decada de 1970 em diante)

"Budismo Engajado" e uma nova categoria forjada nas ultimas decadas e que
vem sendo saudada com muita simpatia no meio religioso. A cria<;:aodesse termo e

11Thich Nhat Hanh (nascido em 1926) e um reconhecido mestre zen-budista e ativista social. Depois de
Iiderar um ample movimento de base para reconstruir as comunidades locais arrasadas pela Guerra do
Vietnam, Nhat Hanh foi levado a exilar-se em paises ocidentais. Seus esfor~os contra a Guerra do Vietnam e
para reconcilia~ao nacional de seu pars motivaram 0 ativista Martin Luther King, Jr. a indicar 0 nome desse
monge para 0 Premio Nobel da Paz em 1967. Nhat Hanh prega uma pratica conhecida como "mindful-
ness:' como forma de auto-ajuda e de transforma~ao social. Para informa~6es sobre Nhat Hanh, consulte
as paglnas: www.plumvillage.org, en.wikipedia.org/wikifThich_NhaCHanh, www.seaox.com/thich.html.
Sobre 0 Budismo Engajado, veja: www.dharmanet.org/engaged.html, www.engagedpage.com, bpf.org,
www.peacemakercommunity.org, Kotler (1996), e Queen & King (1996).

http://www.plumvillage.org,
http://www.seaox.com/thich.html.
http://www.dharmanet.org/engaged.html,
http://www.engagedpage.com,
http://www.peacemakercommunity.org,


Grande expansao com base no carisma
de seus lideres e no proselitismo militante;
fundamentalismo; divulga<;ao concen-
trada no proprio pais e nas comunidades
ultramarinas de japoneses (sobretudo nos
EUA e no Brasil).

"Rotiniza<;ao do carisma';' instituciona-
liza<;ao;
orienta<;ao mais f1exivel, voltada para
uma agenda cultural, educacional
e pacifista; internacionalizar;ao do
movimento.

A estrategia de melhoria na imagem publica do movimento tem inclufdo
amenizac;:ao da heranc;:a exclusivista da Nichiren Sh6shCi e da pratica proselitista
shakubuku; grande publicidade de eventos de impacto, como gigantescos festivais
culturais em cidades japonesas bombardeadas durante a guerra; encontros de Ikeda
com renomadas personalidades mundiais; atividades de apoio a ONU; busca de titulos
e reconhecimentos publicos para a organizac;:ao SGI e seus presidentes; distribuic;:ao
gratuita de publicac;:6es da SGI, particularmente as assinadas por Ikeda; estabelecimento

de representac;:oes em locais-chaves12

Neste artigo tambem foi discutido 0 crescente envolvimento da SGI com 0
meio academico como forma de ganhar legitimidade, abrandar as crfticas e divulgar 0
movimento num meio privilegiado de formadores de opiniao. Na minha experiencia
pessoal, pesquisar a S6ka Gakkai foi um desafio nao somente em func;:ao da vasta e
crescente literatura escrita sobre esse grupo e pelas peri6dicas alterac;:oes no perfil
do movimento, mas sobretudo por ter experimentado a suscetilidade e a dificuldade
indissociavel da postura imparcial e neutra que se defende no trabalho academico.
Compreendi, por experiencia pr6pria, que 0 pesquisador academico da religiao
caminha sobre delicado fio, que se estabelece entre dois p610s opostos: de um lado,
encontram-se os adeptos, com seu desejo de mostrar um quadro perfeito, onde tudo
se encaixa e se explica, onde ha soluc;:ao para todos os males atraves do ensinamento
em questao; de outro lado, estao os iconoclastas e os ceticos frente ao sagrado, e os
criticos do grupo analisado, que demandam uma devassa completa, uma crltica sem
concessoes e, eventual mente, "um desmascaramento" desse grupo. 0 desafio entao e
a busca de uma imparcialidade possivel do trabalho cientffico sem cair nas tramas da
excessiva "boa vontade cultural para com a religiao" nem da necessidade de fazer uma
panfletagem caricata contra os alegados perigos de determinado grupo religioso ou

da religiao em geral.

Voltando a minha experiencia pessoal, depois que a Gakkai foi excomungada
pela Nichiren Sh6shCi, 0 c1ima tenso e, de certa forma, paran6ico se amplificou em
ambos os grupos. Na minha pesquisa, deparei-me com membros dos dois grupos
suspeitando que eu fosse uma especie de "agente infiltrado" do campo opostol

Alguns, porem, colaboraram comigo com a declarada convicc;:ao de que eu ja tive,
numa existencia passada, uma "relac;:ao m[stica" com 0 Budismo Nichiren.

12 A SGIpossui um museu de arte em T6quio, um centro de pesquisas ecol6gicas na Amazonia brasileira,
dois campus universitarios na Calif6rnia, uma casa em homenagem a Victor Hugo num suburbia de Paris,
um centro de pesquisa para a paz em Cambridge (EUA), situado esuategicamente nas vizinhan~as de
importantes universidades como a de Harvard, e outros.
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