
AAssocia~ao Brasil Soka Gakkai
Intemacional: do Japao para 0

mundo, dos imigrantes para os
brasileiros

No Brasil, quando se fala em Budismo, e freqiiente as pessoas
associarem-no com 0 Zen, com 0 Budismo tradicionaljapones, par-
ticularmente, 0 da Terra Pura (JOdo-shfi ou JOdo-Shinshft), ou com
o Budismo Tibetano, sopretudo a partir do destaque na midia dis-
pensado ao lfder politico-religioso Dal1!-iLama, ao lama paulista
Michel e aos filmesdegrandes estudios de Hollywood simpaticos a
causa tibetana. Aos poucos, 0 nome S6ka Gakkai, literalmente "So-
ciedade para a Cria9ao de Valores", tambem esta se tornando fami-
liar a muitas pessoas. Este artigo procura mostrar que a S6ka Gakkai
constitui para os brasileiros urn novo tipo de Budismo: nao possuin-
do monges, nem tempIos, nem estatuas, ele e totalmente leigo, prag-
matico e particularmente atuante na sociedade, atraves de sua es-
trutura institucional altamente articulada.

Embora a Gakkai venha ganhando maiorvisibilidade e legitimi-
dade em seu trabalho, orientada pelo trin6mio paz-cultura-educa-
93.0,ela ainda encontra bastante resistencia nos meios budistas. Tal
resistencia explica-se sobretudo pela falta de informa93.0 e compre-
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ensao mutua, prevalecendo ainda a imagem do perfodo de proselitismo
agressivo da "grande marcha de shakubuku", deslanchanda pelo se-
gundo presidente da Gakkai, Josei Toda. Veremos que, a partir dos
anos 70, no entanto, esta organiza<;ao mudou esse perfil combativo
no decorrer de seu processo de institucionaliza<;ao e interna-
cionaliza<;ao.

o que mais a distingue e distancia dos demais Budismos, no en-
tanto, e a sua rotina de atividades e orienta<;aodoutrimiria. Por exem-
plo, ao secundarizar a figura do Buda historico Shakyamuni, ela ve-
nera 0 monge japones do seculo XIII, Nichiren, como 0 "Buda Ori-
ginal". Este Buda teria vindo ao mundo num periodo de decadencia e
desespero, com 0 proposito de ensinar urn modo simples e eficaz de
salva<;aoe revelar que, atraves da fe no gohonzon (mandala por ele
inscrita, centrada no titulo do Sutra de Lotus), poder-se-ia atingir 0

estado de Buda ainda nesta vida.
Este artigo parte da historia e dos ensinamentos basicos da Soka

Gakkai, para mostrar as fei<;oesprincipais do grupo quese tomou 0

maior entre os novos movimentos religiosos do Japao e que tern
uma crescente acejta<;aono Brasil.

A organiza<;ao neo-budista Soka Gakkai foi fundada por
Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944) na decada de 30. Este educa-
dor, por muito tempo diretor de uma escola primana em Toquio,
desenvolveu uma teoria pragmlitica da educa<;aoou do valor, centrada
na trfade beleza (bi), bondade (zen) e proveito (ri). Para ele, falando
de modo sucinto, a verdade e absoluta e objetiva, e precisa ser des-
coberta; por outro lado, os valores san subjetivos e relativos, neces-
sitando serem criados, desenvolvidos por meio de urn estud6
aprofundado.

As ideias filosofico-educacionais de Makiguchi, no entanto, to-
maram urn novo tear quando ele se tornou adepto fervoroso da
Nichiren Shoshfi ("Seita Ortodoxa do Budismo Nichiren"). Esta sei-
ta e uma ramifica<;ao do Budismo Nichiren (Mahayana) que prega,
entre outras coisas, que 0 monge Nichiren (1222-1282) e 0 "Buda
Original dessa epoca e para a eternidade"; que 0 Sutra de Lotus e a
suprema e unica escritura valida para essa epoca de decadencia do

ensinamento budista (mappo); que 0 unico meio de garantir a salva-
<;aona epoca atual e 0 modo eficaz de obter-se todo tipo de beneff-
cios, tanto espirituais quanta materiais, e atraves da recita<;aosagra-
da Nam-myohO-renge-kyo ("Reverencia a Gloriosa Lei Mfstica do
Lotus"); e que as demais escolas budistas san "hereticas" por difun-
direm urn ensino incompleto, nao centrado no Sutra de Lotus e,
portanto, nao apropriado para 0 momenta em que vivemos.

Makiguchi, depois que aderiu a Nichiren ShoshG, em 1928, pas-
sou a identificar a verdade absoluta com Nichiren e 0 Sutra de Lotus,
e os valores a serem criados com os frutos de uma vida feliz baseada
nesta fe absoluta1• Em 1930, Makiguchi fundou, com a ajuda de
J6sei Toda (1900-58), a S6ka Ky6iku Gakkai ou "Sociedade Educa-
cional para a Cria<;aode Valares". Esta sociedade atuava como urn
grupo de estudo voltado principalmente para professores de escola
primana, visando reformar 0 sistema de ensino japones, com a pro-
posta de transformar a "cria<;aode valores" no objetivo principal da
educa<;ao. A Sociedade, formalizada somente em 1937, quase foi
inviabilizada pela repressao govemamental durante a Segunda Guer-
ra Mundial. Em 1943, Makiguchi e Toda foram aprisionados por se
oporem a unifica<;ao da Nichiren Sh6shfi com as demais ramifica-
<;oesdo BudismoNichiren e recusarem-se a participar de pniticas
xintofstas (lembremo-nos de que 0 Xintofsmo era a religiao oficial
do Japao daquela epoca). Makiguchi faleceu na prisao e Toda, ao ser
libertado, reorganizou 0 grupo sob 0 nome S6ka Gakkai ("Sociedade
para a Cria<;ao de Valores"), numa demonstra<;ao de que, dali em
diante, priorizar-se-ia seu aspecto religioso. Este grupo, que atuou
como organiza<;ao leiga da Nichiren Sh6shG ate 0 rompimento com
esta em 28 de novembro de 1991, teve urn crescimento adminivel
no Japao por meio de uma pnitica proselitista assaz contundente
(shakubuku).2

I Cf. Earhart 1982: 177.
2 Shakubuku significa literalmente "quebrar e subjugar", isto e, destruir a fe incorreta do

adepto potencial e converte-lo ao verdadeiro ensinamento (no caso, 0 do Sutra de
LOtus). Este metoda de conversao nao e inven~ao nem monop6lio da Soka Gakkai ou
das seitas Nichiren, constituindo apenas um dos dois metodos tradicionais de proselitismo
budista. 0 outra, sJwju, mais moderado, significa conversao gradual (Murata 1971: 102).
No Brasil, 0 termo tanto se refere ao metoda e a pnitica de conversiio quanta serve para
o membra designar a pessoa a quem converteu. Assirn, e comum se ouvir alguem dizer,
"fulano e meu shakubuku", indicando que converteu tal pessoa.



Com 0 terceiro presidente, Daisaku Ikeda, nascido em 1928, a
Gakkai procurou mudar sua imagem atraves de uma agenda centrada
no trinamio cultura-paz-educa<;ao e da persuasao mais moderada
dos membros potenciais. 0 projeto de unifica<;aoda politica Gom0

Budismo Nichiren (6butsu-my6g6), iniciado por Toda, culminou com
o estabelecimento, em 1964, do partido politico Kameita, em portu-
gues aproximadamente "Partido do Governo Claro/Puro", de orien-
ta<;aocentrista.3 Ikeda tambem e responsavel por haver transforma-
do a Gakkai em uma organiza<;aointernacional, com grande penetra-
<;aona Asia, nas Americas ena Europa. No espfrito dest estrategia
de expansao alem-mar foi criada, em 1975, a Soka Gakkai
International (SGI), posteriormente reconhecida pela ONU como
uma organiza<;ao nao-governamental em prol da paz e do desarma-
mento. 0 am conversionista dos primeiros tempos direciona-se ago-
ra para a causa da paz internacional, da ecologia, da educa<;ao, da·
promo<;aode festivais de musica e dan<;a.Em 1979, Ikeda renunciou'
a presidencia da Gakkai japonesa em favor de Hiroshi Haja (1923-
1981), embora permanecesse como seu presidente honorario, para
dedicar-se integralmente a SGLCom a morte subita de Haja, 0 Vice-
Presidente Einosuke Akiya, nascido em 1930, assumiu 0 posto de 5°
Presidente da organiza<;ao, sendo reeleito para 0 cargo em 1986.

Mesmo sob a dire<;aode Haja e Akiya, a maior lideran<;ada orga-
niza<;aojaponesa continua a ser, indiscutivelmente, Daisaku Ikeda.
Desde 0 primeiro contato com 0 material de divulga<;ao da Gakkai,
pode-se detectar uma especie de "culto a personalidade" de Ikeda, a
quem os membros costumam referir-se como sensei (mestre) ou

3 No final de 1969, os lideres da S6ka Gakkai e do K6meit6 foram bastante criticados
sob a acusa~ao de tentarem impedir a publica~ao de materiais que apresentavam
denuncias contra a S6ka Gakkai. Em maio do ano seguinte, Ikeda anunciou a
separa~ao formal entre as duas institui~oes, resultando na retirada de termos
religiosos do programa do partido e na rem~ao dos cargos mantidos por politicos
dentro da Gakkai. Nao obstante a ocorrencia desse fato, 0 K6meit6 se tomou em
pouco tempo 0 segundo maior partido de oposi~ao do pafs e, posteriormente, fez
parte da coaliza~ao do governo Hosokawa, em 1993. Depois do fracasso sucessivo
dos gabinetes de Hosokawa e de Tsutomu Hata, e encorajados pelo novo sistema
eleitoral, os membros do K6meit6 dissolveram 0 partido em 1994, para se junta-
rem a outro recem-fundado partido de oposi~ao, Shinshint6 ("Partido da Nova
Fronteira"). Em 1998, diante do malogro do Shinshint6, formou-se 0 Shin-K6meit6
("Novo K6meit6"), que entrou para a base de sustenta~ao do govemo do Primei-
ro-Ministro Keiz6 Obuchi, em 1999.

"nosso presidente". Nos ultimos anos, a Gakkai procura associar a
sua pessoa a urn grande lider espiritual da humanidade, comparavel
a Ghandi e a Martin Luther King. Com 0 proposito de firmar 0 nome
da SGI como uma organiza<;aobudista dedicada a paz e a uniao entre
os povos, Ikeda vem-se encontrando com renomados academicos e
lideres politicos, como Arnold Toynbee, Bryan Wilson, Zhou Enlai,
Mikhail Gorbachev, Nelson Mandela e outros. Seus encontros com
personalidades de proje<;ao nacional e internacional, se nao produ-
zem tantos resultados concretos, servem ao menos para sustentar
nos membros a sensa<;ao de que a SGI e relevante e influente nos
assuntos internacionais, alem de realimentar a admira<;ao interna a
Ikeda e a rela<;ao mestre-discfpulo entre ele e os membros. Ikeda
tambem enfatiza que esses encontros "provam" a relevancia e a "le-
gitimidade e retidao" da SGI: "Num fluxo constante, lideres de di-
versos campos e de todas as partes do mundo vao ate a Sede da
Soka Gakkai em busca de uma filosofia humanfstica e de paz. Nao
seria essa uma prova inquestionavel de nossa legitimidade e reti-
dao?"4.

A cada cinco anos a SGI anuncia publicamente suas estatfsticas.
Na ultima, de novembro de 1995, ela reunia mais de dez milhoes de
adeptos no Japao e 1,36 milhoes de membros espalhados por todos
os continentes (779 mil na Asia e Oceania;555 mil nas Americas, 19
mil na Europa e 7000 na Africa e Oriente Medio). Mais precisamen-
te, a SGI seria constituida por 76 organiza<;oes, com penetra<;aoem
128 paises e territorios, 0 que a torna 0 maior entre os novos movi-
mentos religiosos japoneses.5

Os tres primeiros presidentes da Saka Gakkai produziram, cada
urn, escritos importantes para 0 movimento. No entanto, a organiza-
<;aosegue basicamente a mesma linha doutrinana da Nichiren Shoshil,
que por sua vez se fundamenta no Sutra de Lotus, nos escritos de

4 Ikeda apud Terceira Civiliza~ao, no. 379, p. 30.
5 Esses dados foram obtidos na pagina da internet http://www.sokagakkai.or.jp. Atu-

almente, no entanto, cogita-se que a SGI esteja presente em 163 pafses e regioes
(Terceira Civiliza~ao, no. 385, p. 13).
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Nichiren, de Nikk6 e de Nikkan. A escritura canonic a e sagrada do
Budismo Nichiren, como urn todo, e 0 Sutra de Lotus, em japones,
MyohO Rengekyo ou, de forma abreviada, Hokkekyo. 0 conteudo
deste sutra e considerado, em certas escolas do Budismo Mahayfula,
a essencia do ensinamento do Buda Shakyamuni. Ele glorifica as
proezas e os poderes sobrenaturais do Buda, que e apresentado como
urn ser imortal, idealizado, uma manifesta~ao do absoluto. 0 sutra
ensina tambem que todo ser pode se tomar urn Buda, ou seja, pode
despertar-se para sua natureza verdadeira, etema e imutavel.

A segunda obra can6nica do Nichirenismo saD os escritos do
proprio Nichiren (Gosh6 Zenshil). Nichiren (1222-1282) e uma pes-
soa singular na historia religiosa de seu pais, tanto por ter fundado a
escola budista que leva seu nome e por ter sido urn dos maiores
propagadores da devo~ao ao Sutra de Lotus no Japao, quanto por
suas caracteristicas de pregador obstinado e contundente de uma
devo~ao religiosa exclusivista.

De acordo com a ortodoxia seguida pela S6ka Gakkai, durante os
dois exflios a que foi submetido, Nichiren nao somente teria sistema-
tizado suas convicc;:6es,como tambem se identificado como a reen-
carna~ao do Bodhisattva Jogy6 (Vishishtacharita), lfder dos
bodhisattvas mencionados no Sutra de Lotus, destinado a reapare-
cer no mundo para pregar este sutra, sofrer persegui~6es e ser exi-
lado. Como J6gy6 e tido por esta corrente como uma manifesta~ao
do Buda Etemo, por sua vez, distinto do Buda Etemo Kuonjitsujo no
Shaka Nyorai, venerado pelas outras seitas budistas japonesas;
Nichiren seria uma reencarna~ao do Buda "Supra-etemo" ou do "pas-
sado infinito", Kuonganjo no Jijuyushin ou Gohyakujintengo no
Jijuyushin Nyorai. Nesta interpreta~ao sui generis e sem paralelo na
tradi~ao budista, 0 Buda Shakyamuni, chamado aqui de "proviso-
rio", teria sido apenas discfpulo e precursor de Nichiren, como Joao
Batista 0 fora para Jesus Crist06.

Tendo recebido 0 nome de nascimento Zennichi-maru e 0 nome
religioso Zesh6b6 Rencho, Nichiren, literalmente "sol-lotus", tomou
para si este nome, posteriormente, com urn proposito bem definido:
nichi aluda tanto ao sol que emanaria os raios da verdadeira fe, quan-

to ao proprio Japao, uma vez que Nihon ou Nippon significa "a
origem do sol", e ren, ideograma de "lotus", indica 0 Sutra de Lotus.
Ele referia-se a si proprio como "uma pessoa da classe mais baixa e
indigente" cujo destino era 0 de tomar-se 0 guia e salvador do Japao
e do Budismo.

Sua vida transcorreu num dos periodos mais caoticos de seu pais:
a epocadasRegencias H6j6 (1219-1333) doPeriodo Kamakura(1185-
1333). Apos urn longo predominio da nobreza da corte de Heian,
posteriormente Quioto, 0 pais passou por sucessivos momentos de
violencia, desuniao e grandes calarnidades, que Nichiren veio a inter-
pretar como resultado punitivo pela pratica religiosa heretica dos japo-
neses, ou seja, pela nao venerac;ao exclusiva do Siitra de Lotus. Tal
periodo produziu tambem uma serie de movimentos reforrnistas do
Budismo, com caracteristicas mais ou menos exclusivistas, em que
muitos pregavam uma pratica religiosa unilateral.

H6nen (1133-1212), organizador da tradic;ao do Budismo da Ter-
ra Pura no Japao, ensinava a pnitica simples e tinica da recita~ao do
nome do BudaoArnida (senju nenbutsu), como sinal de fe absoluta
em seu poder salvador. A Escola S6t6zen, secundarizando as escri-
turas e 0 estudo intelectual, colocava enfase na meditac;ao (zazen)
como instrumento para 0 despertar da natureza budica em cada pra-
ticante, enquanto a Rinzaizen priorizava a pritica dos kOan,especie
de "charada" a ser resolvida por meio da meditac;ao e intuic;ao,alme-
jando mostrar ao praticante os lirnites do intelecto, com 0 mesmo
proposito. Nichiren, por sua vez, pregava a fe absoluta e exclusiva
nos ensinos do Sutra de Lotus e a pratica da recitac;ao de seu titulo,
Namu-myohO-renge-kyo, como tinico carninho possivel para a sal-
vac;ao.

Em 1253, apos longos anos de estudo, reflexao e busca da es-
sencia do Budismo pelos principais centros religiosos do pais,
Nichiren retomou a seu templo de origem, com a convicc;ao de que
todos os outros ramos budistas eram falsos e corruptos, e que 0

verdadeiro ensinamento budista estava contido no Sutra de Lotus e
em seu desenvolvimento apologetico feito pelo introdutor da escola
Tendai no Japao, Saich6 (767-822).

Segundo Ingram?, Nichiren almejando restaurar e reformar a sei-



ta Tendai, apropriou-se da doutbna Tendai conhecida por ichinen
sanzenB, como "justificativa metaffsica de tudo 0 que ele ensinou
[...] "De fato, ele aceitava por completo a concepc;aoTendai de ichinen
sanzen ou a doutrina segundo a qual os 'tres mil (sanzen) mtmdos da
existencia' estao contidos em 'urn pensamento momentaneo'
(ichinen). Mais precisamente, foi a interpretac;ao de Saicho para esta
doutrina que proporcionou 0 sustentaculo metaffsico para a inter-
pretac;aoespecffica que Nichiren fez do Sutra de Lotus. Assim, cada
urn dos 'dez mundos dos seres vivos' (jikkai)9 incluern os outros
nove em si, perfazendo urn total de cern rnundos dos seres vivos.

d 'd f ' (jA )10Cada urn desses cern mun os possuem ez atores unyoze ,
aurnentando assim 0 total dos mundos da existencia para mil. Por
sua vez, cada urn desses mundos esta envolvido nas tres condic;oes
da vida na existencia fenomenal (samsiira): 0 mundo dos seres sen-
sfveis, 0 dos seres nao sensfveis e os cinco skandha ("grupos"),
totalizando tres mil mundos da existencia. 0 principal destaque des-
sa doutrina e que todas as coisas existem nurn estado de
interdependencia monfstica, de rnaneira que 'urn pensamento rno-
mentaneo' por parte de urn ser sensfvel, nao importando qual seja a
qualidade deste' pensamento rnomentaneo, envolve toda a estrutura
da existencia."ll

Para seus seguidores, Nichiren fundou, no dia 28 de abril de
1253, urn novo tipo de Budismo ao proferir a frase Namu-my6hO-
renge-ky6 (Devoc;ao ao Sutra de Lotus), como sendo a quintessen-
cia da verdade absoluta do Budismo e da priitica devocional dos
seguidores do Sutra de Lotus. Assirn, 0 ceme de sua nova religiao
foi reduzido a urn metoda simples: a recitac;ao do "Sagrado Titulo"
da escritura, visto que namu e 0 correspondente japones do sanscrito
namas (venerac;ao) e My6hOrenge-ky6 e a denominac;ao sino-japo-

8 !chinen sanZ01, literalmente, "urn pensamento, tres mil", significa que a mente
hurnana incorpora a todo instante 0 universo em seus tres mil aspectos.

9 Esses "dez mundos" SaDinferno, mundos de pretas ou espfritos famintos (ou fome),
dos anirnais (anirnalidade), dos asuras ou dem6nios (ira), dos seres hurnanos etran-
qiiilidade), dos seres celestiais (alegria), dos arhats (erudi~o), dos pratyeka-buddhas
(absor~ao), dos bodhisattvas e dos Budas.

\0 Os "dez fatores" SaDforma, natureza, substiincia, poder, atividade, causas primm-
as, causas ambientais, efeitos, recompensas e retribui~6es, bem como a totalidade
dos fatores anteriores.

" Ingram 1977: 233-34.

nesa para 0 Sutra de Lotus (Saddharma Pundarika ou Sad-Dharrna-
pundarika-Sutra).

Para Nichiren, esta nao seria apenas uma recitac;ao oral, e sim,
uma verdadeira materializac;ao da verdade revelada naquela escritura;
o titulo, My6hOrenge-ky6, seria representante de toda a revelac;ao,e
esta revelac;ao deveria ser percebida com 0 espfrito e concretizada na
vida de todo aquele que adora Buda e seus ensinamentos. A pratica da
recitac;ao do titulo do sutra tamberri seria 0 metodo mais adequado
para atingir-se 0 estado de Buda e, na verdade, 0 unico eficaz para 0

homem que vive nessa epoca de degenerac;aoespiritual. Nichiren em-
pregou "cinco princfpios" (goko) para comParar as viirias religioes e
aflfffiar a superioridade da sua sobre as outras. Sao eles:

1) ky6 (sutra) - de acordo com 0 qual Nichiren seguia a escola
Tendai no reconhecimento da superioridade do Siitra de Lotus sobre
todos os outros sutras budistas, por conter 0 ultimo e supremo ensi-
no do Buda Shakyamuni;

2) ki - este sutra nao poderia ser ensinado enquanto as pessoas
nao estivessem preparadas para entende-Io e recebe-Io;

3) ji - 0 tempo correto de pregac;ao seria a epoca de mappo;
4) koku - 0 ensino e a priitica do verdadeiro Budismo do Lotus

deveria ser propagado no (ou a partir do) pafs correto (Japao);
5) ky6hO rufu no sengo - para divulgar-se 0 Budismo em deter-

minado pais, ha que se avaliar primeiramente a sua situac;aoreligio-
sa; assim, num pais onde se desconhece 0 Budismo, a tradic;ao"pro-
vis6ria" Hinayana poderia ser a mais apropriada; no caso japones,
havia chegado a hora da propagac;ao do supremo ensino do Lotus.

Ele ainda oferecia "tres provas" (sanshO)12 para demonstrar que
seu ensino preenchia os requisitos dos "cinco princfpios":

1) monshO (prova da lingua escrita) - uma doutrina e verdadeira
se estiver apoiada na literatura dos sutras e registros historicos;

2) rishO (prova pela logica) - nos Ultimos Dias da Lei (mapp6), a
verdadeira religiao tern que estar assentada em uma anaIise 16gicae
empfrica da condic;ao humana, criterio este que somente seria aten-
dido pelo ensino do Lotus;

12 No jargao da S6ka Gakkai, as tres provas SaDcharnadas de "documental,' racional
e real".



3) gensM (prova da realidade) - a religiao superior e avaliada
pelos beneffcios concretos que sua pnitica traz para os devotos13

•

Os "cinco prindpios" e as "tres provas" serviram como base
para Nichiren interpretar 0 SiUra de L6tus e extrair dele as suas
"Tres Grandes Leis Secretas" (sandai hiM), que contituem 0 ele-
mento mais importante e sfntese de sua doutrina: gohonzon ou obje-
to sagrado de venera~ao em forma de mandala; daimoku ou titulo
do sutra; e kaidan ou plataforma de ordena~ao.

A primeira lei e a do gohonzon, isto e, as mandalas ou represen-
ta~6es graficas do universo organizado em termo dos Budas, que
Nichiren produziu e concedeu a seus disdpulos e seguidores. Suas
mandalas seguiam 0 mesmo padrao, sem representa~6es pictognlficas
ou sfmbolos. Num pergaminho retangular esta escrito, de cima para
baixo, 0 daimoku (que na BSGI le-se Nam-myoho-rengue-kyo) e a
assinatura de Nichiren; em ambos os lados estao escritos os repre-
sentantes de cada condi~ao de vida dos Dez Estados; no topo, a
esquerda, esta escrito 0 nome do Buda Shakyamuni e, a direita, 0 do
Buda Taho, representando 0 estado de Buda. Os nomes dos Quatro
Grandes Reis Celestiais, protetores das quatro dire~6es, estao
posicionados nos quatro cantos do gohonzon, e 0 espa~o vazio e
preenchido com nomes de bodhisattvas notaveis, mencionados no
Sutra de L6tus.

Ingram reconhece no (go)honzon de Nichiren a mesma fun~ao
das mandalas da tradi~ao indo-tibetana e da medita~ao e disciplina
etica de outras escolas budistas: "Ela representa graficamente 0 'po-
der sagrado' de Shakyamuni como realidade absoluta, a 'desintegra-
~ao' deste poder sagrado em manifesta~6es especfficas (os vanos
Budas historicos e Bodhisattvas) e a 'reintegra~ao' do poder sagra-
do de volta a si, visto que todos os Budas e Bodhisattvas san mani-
festa~6es parciais da realidade absoluta de Shakyamuni. Conseqiien-
temente, ao cantar 0 daimoku diante do honzon, 0 devoto intemaliza
este poder sagrado e e capaz assim de reintegrar, neste 'centro', as
for~as de fragn::.enta~aoque san 0 resultado da vida na era de mappo.
Por esta razao, recitar 0 daimoku enquanto 'fixa a mente' em medi-
ta~ao no honzon, acreditando no que 0 honzon simboliza - que

Shakyamuni, 0 Sutra de Lotus e 0 devoto san unos - realiza para 0

devoto 0 que as escolas estabelecidas do Budismo tentam pelas pra-
ticas tradicionais de medita~ao e disciplina etica."14

o gohonzon e objeto de grande contenda entre a Gakkai e a
Nichiren Shoshfi, uma vez que somente 0 templo Taisekiji, da Nichiren
Sh6shfi, possui 0 daigohonzon (dai, "grande"), uma placa de canfora
inscrita por Nichiren em 1279 e tida como uma das principais fontes
da alegada ortodoxia da seita. Ele e considerado "0 unico concedido
como objeto de adora~ao para toda a humanidade", e e tambem a
fonte das replicas de gohonzon recebidas peios fieis. Ap6s a
excomunhao da Gakkai, 0 prelado do Taisekiji recusou-se a fomecer
o gohonzon para novos membros da SGI e denuncia a aquisi~ao
deste objeto sagrado por outras fontes como ato de blasfemia e he-
resia.15

A segunda lei e a do daimoku, a pratica da recita~ao dos cinco
caracteres chineses do titulo do Sutra de Lotus (myo, M, ren, ge,
kyo), aos quais Nichiren adicionou namu, literalmente, "eu tomo
refUgio em" ou "venera~ao / dev09ao a". Estes cinco caracteres san
em si uma materializa~ao da verdade e do poder de todo 0 Sutra.
Aqui tambem Ingram percebe uma semelhan~a com outros mantras,
"us ados tanto como objetos de medita9ao quanto como defesas
magic as contra calamidades", particularmente a popular recita~ao
amidista do nenbutsu entre os japoneses: Namu Amida Butsu ("Eu
me refugio no Buda Amida).16 Como 0 proprio Nichiren ensinava,
mesmo que a pessoa nao leia, nao estude, nao entenda 0 sutra, a
simples recita~ao do daimoku pode despertar sua natureza budica
inata, depurar-lhe do mau karma e trazer-Ihe sorte.

Daimoku e gohonzon san complementares entre si: "como 0

daimoku e a incorpora9ao verbal de toda a verdade e poder salvador
do Sutra de Lotus, 0 [go]honzon e a incorpora~ao visual da mesma

14 Ingram 1977: 219..
15 0 cisma Gakkai-Nichiren Shoshfi resultou tambem no desligamento de varios

templos em rela~ao ao Taisekiji ("Templ0 da Grande Rocha"), sede da Nichiren
Shoshfi. Em 1993, Sendo Narita, reverendo-chefe de urn desses templos "separa-
tistas", propos a Gakkai que seus membros recebessem 0 gohonzon transcrito pelo
26° Sumo Prelado, Nichikan Shonin (1665-1726), e consagrado em seu templ0.

16 Cf.Ingram 1977: 216.



verdade e poder, visto que e a rep~esenta~ao caligrafica do daimoku
em forma de mandala, novamente uma extensao do principio de
iclzilien sanzen".17 Enquanto 0 daimoku foi recitado pela primeira
vez por Nichiren em 1253 e 0 golzonzon foi inscrito em 1279, a
no~ao de kaidan como terceira lei apareceu em urn texto de 1274,
embora tenha sido amadurecida proximo a morte daquele. Tradicio-
nalmente, kaidan (plataforma dos preceitos ou da ordena~ao) e 0

lugar oficial para receber-se os preceitos budistas no periodo da
ordena~ao dos monges. 0 primeiro kaidan japones foi estabelecido
em 754, no Templo TOdaiji.de Nara, para garantir a continuidade da
ortodoxia budista proveniente da China (e Coreia). Decadas depois,
Saich6 (767-822) estabeleceu outro kaidan no Monte Hiei, nas cer-
canias de Quioto, para a transmissao exclusiva dos preceitos
Mahayana- Tendai.

Embora nao tivesse tido a oportunidade de realizar pessoalmente
seu sonho de construir urn kaidan no Monte Minobu, Nichiren pre-
ocupava-se com a independencia, preserva~ao e transmissao de seus
ensinamentos depois que morresse. Entretanto, se 0 kaidan era pen-
sado como algo fisicamente exterior para a ordena~ao, preserva~ao
dos ensinamentos, e tambem como centro mundial da reverencia ao
Sutra de Lotus, Nichiren, as vezes, reconhecia-se como 0 legitimo
kaidan, como tambem 0 concebia como todo lugar onde os devotos
recebessem "em seu corpo" 0 verdadeiro ensinamento budista na
forma do daimoku e do gohonzon. 0 kaidan foi urn dos pontos mais
polemicos do pos-guerra, entre esta tradi~ao budista e a socieda~e
japonesa e, posteriormente, entre a Nichiren Sh6shG.e a S6ka Gakkai,
na medida em que a esta imprimia-Ihe dois sentidos: gi no kaidan
(urn kaidan por extensao), significando 0 altar (butsudan) contendo
uma replica do gohonzon, onde 0 devoto recita 0 daimoku; e ji no
kaidan (0 kaidan de fato), urn grande salao do culto mundial ao
Sutra de Lotus que deveria ser eregido apos a propaga~ao mundial
do Budismo Nichiren (kOsen rufu), que coincidiria com uma profe-
cia de Nichiren relativa a uniao do Budismo com 0 govemo.

Nao obstante a acusa~ao de querer estabelecer uma teocracia
budista no Japao, a S6ka Gakkai construiu, em 1972, 0 Sh6hond6
no templo Taisekiji, como uma realiza~ao da ultima tarefa deixada

por Nichiren a seus discfpulos. Posteriormente, em meio a disputa
entre a Nichiren Sh6shfi e a S6ka Gakkai, 0 clero ordenou que de-
molissem 0 Sh6hond6 numa tentativa de apagar do Taisekiji a me-
moria da Gakkai.

4 A Soka Gakkai no Brasil: dos imigrantes
para os brasileiros

A historia da S6ka Gakkai no Brasil pode ser dividida em cinco
perfodos distintos:

Periodo pioneiro (decada de 1950): Nao ha registro sobre os
pioneiros da organiza~ao no Brasil, de acordo com a sede da S6ka
Gakkai no pais. Portanto, mesmo que tenha havido algum imigrante
japones interessado por este movimento ou que tenha-se tornado
membro no pre-guerra, e mais seguro dizer que a S6ka Gakkai pos-
sui adeptos n.0Brasil desde 0 final da decada de 50, depois de ter-se
reconstruido a partir do que sobreviveu a repressao do govemo ja-
pones durante a Segunda Guerra Mundial. Os primeiros adeptos em
solo brasileiro, recebiamjomais e publica~6es diretamente do Japao
e suas atividades religiosas eram praticamente limitadas ao cfrculo
familiar e/ou ao de alguns poucos vizinhos. Quando Ikeda visitou 0

pais em 1960, foi informado "de que em todo 0 Brasil existiam cerca
de cern fanu1ias e de que ja haviam realizado algumas reuni6es de
palestra".18

Periodo da organiZO-fiioe da legaliZO-fiio(1960-1966): Em ou-
tubro de 1960, apenas cinco meses apos ter assumido a presidencia
da organiza~ao, Ikeda fez uma viagem que marcou 0 infcio da pro-
paga~ao da S6ka Gakkai no exterior. A viagem, iniciada no dia dois
de outubro, incluiu nove cidades de tres paises: Estados Unidos,
Canada e Brasil. Ikeda e sua comitiva chegaram ao Brasil na madru-
gada de 18 para 19 de outubro. Posteriormente, 0 dia 19 de outubro
passou a ser comemorado como 0 "Dia da Funda~ao da BSGI". 0
grupo foi recepcionado no Aeroporto de Sao Paulo por entre vinte e



trinta pessoas. No dia 20, as 13 horas, Ikeda conduziu uma "reuniao
de palestra" com aproximadamente 140 aueptos, num salao que fi-
cava no segundo andar do restaurante Cha Flora, no bairro Liberda-
de, em Sao Paulo.

Esta reuniao transformou-se na primeira "convenc;:ao"do Brasil,
na qual foi anunciada a criac;:3.odo primeiro "distrito" fora do Japao.
o "Distrito Brasil" era composto inicialmente por tres subdistritos,
equivalentes as comunidades atuais no Estado de Sao Paulo: urn na
capital paulista, urn em Campinas. e outro em Aruja. Em janeiro de
1962, 0 Distrito Brasil ja contava com oito subdistritos. Em 22 de
dezembro do mesmo ano, Yasuhiro Saito chegou ao pafs com a
incumbencia de ocupar 0 cargo de responsavel pela Divisao dos
Rapazes da America do SuI. Saito tomou-se Diretor Geral da organi-
zac;:aoem 1966. Naturalizou-se brasileiro em 1974, adotando a partir
daf 0 nome Roberto. A organizac;:aoampliou-se em agosto de 1963,
com a criac;:aode dois novos distritos: Sao Paulo Kita (Norte) e Sao
Paulo Nishi (Oeste). No ano seguinte, ela passou a ter personalidade
jurfdica sob 0 nome Sociedade Religiosa Nichiren Shoshu do Brasil
ou, de forma abreviada, NSB. Ainda em 1964 foi fundada a primeira
sede comunitaria da NSB, no bairro Vila Mariana, em Sao Paulo,
onde tambem passou a funcionar a sede da America do SuI. Foram
realizados tambem 0 primeiro exame de Budismo em portugues19 eo.
primeiro Festival Esportivo da America do SuI. No ano seguinte, foi
lanc;:ado0 boletim intemo "Nova Era", em portugues, precursor do
jomal "Brasil Seikyo. Nessa epoca, a NSB "ja contava com 800 ,
fanu1ias e realiza a sua primeira peregrinac;:ao[ao templo Taisekiji] "
em grupo, formado por 23 pessoas, sendo que 17 dessas foram de
navio"20.

Periodo de expansiio (1966-1991): Este perfodo iniciou-se
com a segunda visita de Ikeda ao Brasil, em marc;:ode 1966. No
mesmo ano, Yasuhiro Saito foi indicado para 0 cargo de diretor

19 Idealmente, todos os membros da S6ka Gakkai preparam-se para exames anuais de .
hist6ria e doutrina do Budismo Nichiren. Atualmente, os "Exames de Budismo" da
BSGI sao realizados em varios graus: admissao, primeiro, segundo, medio, superior
e professor.

20 Terceira Civiliza<;ao n° 326, p. 17.

geral da organizac;:ao. Sob sua lideranc;:a, a Gakkai manteve a en-
fase· na relac;:aode mestre-diScfpulo entre os membros e Ikeda e
no proselitismo shakubuku, levando a uma grande difusao da NSB
por todas as regioes do pafs. Ainda em 66, foi fundada a sede do
Rio de Janeiro. Com 0 crescimento do ll1.imero de convertidos,
fez-se necessaria a construc;:ao de urn templo que contasse com a
presenc;:a permanente de monges, principalmente para a realiza-
c;:aodas cerimonias de conversao (gojukai). Em 16 de fevereiro
de.1968, foi inaugurado em Sao Paulo 0 Templo Kaisenzan Itijoji,
cUJonome de registro era Sociedade Budista Nitiren Shoshu Tem-
plo.Brasileiro (NSTB). Nesse mesmo ano, a organizac;:ao lanc;:oua
revlsta mensal Terceira Civiliza(:iio como instrumento comple-
mentar na transmissao da doutrina do Budismo Nichiren, das ori-
entac;:oesdo presidente Ikeda e das noticias nacionais e intemaci-
onais da organizac;:ao.

Em 1970, Roberto Saito assumiu 0 cargo de dire tor geral da
America do SuI. A coordenac;:ao do movimento no continente a
partir do Brasil, d"urou poucos anos. Com 0 desenvolvimento d'as
organizac;:oes em cada pais, esse vinculo foi-se desfazendo natu-
ralmente. Em marc;:ode 1974, a terceira visita de Ikeda foi frus-
trada em func;:aode 0 governo militar nao the ter dado autorizac;:ao
para viajar ao Brasil. Pass ados dezoito anos, ao celebrar seu
jubileu de prata, a NSB recebeu a terceira visita de Ikeda. Na
ocasiao, ele preencheu sua agenda nao somente com as celebra-
c;:oesintemas da NSB, mas tambem com os cuidadosamente ar-
ranjados encontros politicos e sociais: com 0 entao Presidente da
Republica loaD Baptista de O. Figueiredo e seu ministro-chefe da
Casa Civil, loao Leitao de Abreu; com a presidente executiva da
extinta Legiao Brasileira de Assistencia (LBA), Lea Leal; com 0

rei tor da Universidade de Brasilia, lose Carlos de A.Azevedo; com
a ministra da Educac;:ao e Cultura, Esther de Figueiredo Ferraz; e
com 0 ministro das Relac;:oes Exteriores, Saraiva Guerreiro. Nes-
te Periodo de Expansao, foram realizados diversos festivais, cul-
turais e musicais, campeonatos esportivos, convenc;:oes, exposi-
c;:oese outros eventos.

A NSB tambem passou por uma serie de modificac;:oes em sua
es.trutura, em conformidade com seu crescimento. Por exemplo, a
cnac;:aodos Departamentos Educacional, Cientifico, Social e Artisti-



co, a cria<;aodos cargos de presidente e vice-presidente da NSB, a;
reorganiza<;ao que criou areas, comunidades e outras instancias do
grupo, etc. Em 1987, 0 Departamento Educacional da NSB deu ini-
cio ao projeto de alfabetiza<;ao de adultos. No ana seguinte, a NSB-
participou das comemorac;6es dos 80 anos da imigrac;aojaponesa no
Brasil, no Estadio Pacaembu, em Sao Paulo, com a apresenta<;aodo
"painel humano". Em 1990, esperava-se a quarta visita de Ikeda para
a comemora<;ao dos trinta anos da NSB, ocasiao em que esta sediava
o 10°Festival dos Jovens para a Paz Mundial. Porem, a presenc;a do
presidente da SGI foi substituida pela de seu filho Hiromasa Ikeda.

Periodo de transifiio e consolidafiio (1991-2000): Depois da
excomunhao pela Nichiren Shoshfi, a Soka Gakkai adotou, no dia
23 de abril de 1991, a denomina<;ao oficial de Associa<;ao Brasil-
Soka Gakkai Internacional (abreviada pel a sigla BSGI). Em no-
vembro do mesmo ano, os monges e adeptos ligados ao Templo
Kaisenzan Itijoji registraram ata e destituiram a diretoria, composta
'basicamente por membros da BSGI. No mes seguinte, a diretoria,
destituida abriu urn processo judicial requerendo a reintegra<;ao de
posse. 0 processo seguiu ate 14 de maio 1998, quando a diretoria
original "retomou a administra<;ao e os bens do Templo Kaisenzan
cItijoji [... ] por meio de urn Mandado de Execu<;ao Provisoria de,
Senten<;a, expedido pelo juiz da 34a. Vara Civel do Tribunal de'

o "21Justi<;a-do Estado de Sao Paulo, em que trarrutava 0 processo
Posteriormente, 0 Templo foi renomeado como Sede Social Josho

(ou Josho Kaikan). No dia 27 de abril de 2000, 0 Supremo Tribunal,
Federal emitiu uma Certidao de Transito em Julgado, concluindo:
oficialmente 0 processo de reintegra<;ao de posse da Sede Social'
Josho, que ja se estendia por nove anos22• Dos 140 mil membros da;
NSB de entao, a maioria optou por alinhar-se com a Soka GakkaL'
Enquanto alguns membros abandonaram a pratica, estima-se que;
haja aproximadamente cinco mil membros fieis ao clero da Nichirew
Shoshfi, atraves da Associa<;aoReligiosa Hokkeko do BrasiJ.23 '

Neste perfodo, a enfase da BSGI nao recaiu tanto no crescimento,.
mas na consolida<;aodo avan<;oque havia obtido ate enmo. Contras-:_.

21 Brasil Seikyo, 23-5-98, p. 4,
22 Cf. ibid., p. 1.

tando com a difusao inicial baseada em grandes e intensas campanhas
de conversao, a difusao passou a depender mais do "boca-a-boca" ou
do "diaIogo vida-a-vida", nojargao da propria Gakkai. Desde enmo,ha
urn esforc;odeliberado em ganhar legitimidade e visibilidade social por
meio da ampliac;ao dos lac;os com vadas instituiC;6esbrasileiras, en-
contros polfticos, convenios, participac;ao em campanhas governa-
mentais, exposi<;6es em espac;os publicos, entre outros.

Em sua quarta visita ao Brasil, Ikeda discursou na Universidade
Federal do Rio de Janeiro em 11 de fevereiro de 1993 foi empossado
como membro-correspondente da Academia Brasileira de Letras, na
cadeira do numero 14 em12 de fevereiro, encontrou-se com 0 enmo
governador de Sao Paulo, Luis Antonio Fleury Filho em 1°de mar-
<;0,visitou 0 Museu de Arte de Sao Paulo, MASP em 3 de mar<;o.A
partir dai, houve uma serie de encontros da alta cupula da BSGI com
alguns dos principais representantes polfticos do pais, incluindo os
presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, e 0 convi-
te a pessoas formadoras de opiniao publica a participarem de ativida-
des promovidas pela organiza<;ao, entre elas 0 ancora de telejornal
Boris Casoy, e a antropologa e primeira-dama Ruth Cardoso. Nos
ultimos dez anos, tambem, a Universidade Soka vem concedendo 0
titulo de Doutor Honoris Causa a diversas personalidades brasileiras,
incluindo 0 Presidente Fernando Henrique Cardoso em 1977. Tama-
nho empenho resultou numa onda de "reconhecimentos" e homena-
gens publicas a SGI e a seus lfderes. No quadro abaixo, apresento
dois aspectos interessantes desse fenomeno: primeiramente, a maio-
ria quase absoluta dessas homenagens aconteceram depois de 1991,
sugerindo a existencia de uma polftica ativa e eficiente voltada para
esse fim; depois, as maiores homenagens ocorreram nos Estados de
Sao Paulo e Rio de Janeiro, que, de fato, concentram a maioria dos
membros da BSGI.

23 Essa es~imativa foi obtida com 0 coordenador da Hokkeko em Brasilia, Yuji
~a~ataDl, no final de 1998. Entretanto, 0 rela~6es publicas da BSGI afirma que
eXlstem atualmente cerca de 550 dantos [membros ativos da Hokkeko] espalha-

dos pelo Brasil, com concentra~ao em Sao Paulo": 115 na cidade de Sao Paulo
210 nas cidades vizinhas de Sao Paulo, 72 no estado do Rio de Janeiro e 153 n~
interior de Sao Paulo e em outros Estados (comunica~ao via internet, 23-5-01).



;fuif~k~~~Jl2~~P!gi~';"ijl~n~~I~s;~~§;fi~~!t$~~iJf~~r:;,,(;"~~f.i'~&~~i~i~,
Titulo de Titulo Medalhas Logra- Mo~6es Home-
Cidadao Hono- e conde- douros e de aplau- nagens
Honocirio rano a com;6es pra~as sos e con- di ver-
a Ikeda Ikeda a Ikeda gratula- sas

~oes, etc

N° % N° % ~ % N° % ~ % ~ %

Antes de
1991 = 05 03 15 00 00 02 9,5 00 00 00 00 00 00

De 1992 a
1999 =154 17 85 10 100 19 90,5 13 100 33 100 53 100

.
Distri- SP 03 15 02 20 08 11 38 84,6 14 42,4 16 30,1
bui~
par -

Esta-
do

RJ 08 40 04 40 07 33,3 00 00 15 45,4 28 52
PR 05 25 02 20 01 4,7 02 15,4 03 09 05 9,4
DF 01 25 00 00 00 00 00 00 00 00 02 3,7
Ou- 03 15 02 20 05 23,8 00 00 01 03 02 3,7
tros

TOTAL =150 20 100 10 100 21 100 13 100 33 100 53 100

Em outubro de 1993, a BSGI passou por uma reestrutura<;ao~'
tendo como maiores unidades administrativas as tres coordenadorias,
da Grande Sao Paulo, do Rio de Janeiro e das Regioes Estaduais.
Eduardo Katsushige Taguchi, entao pritneiro vice-presidente da or-'
ganiza<;ao, assumiu 0 cargo de presidente da BSGI, no lugar de
Roberto Y. Saito, que ascendeu a posi<;aode presidente honorario:,
No ana seguinte, os novos membros puderam receber c6pias do
gohonzon transcrito pelo 26° sumo prelado Nichikan Sh6nin (1665-
1726). Isto nao ocorria desde 0 cisma com a Nichiren ShOshfi, em
1991.

Periodo de retomada do crescimento (a partir de 2001): Em
2000, a BSGI deu mostras de estar preparando a organizac;ao e seus
membros para 0 infcio de uma nova etapa em 2001. Na verdacle; 0
crescimento nunca havia deixado de ser uma preocupa<;ao dos lfde-

res da BSGI, porem, no perfodo anterior, os esfor<;osestavam con-
centrados na disputa com a Nichiren Sh6shfi e na rea<;aoa contra-
propaganda dos membros desta seita. Assim, percebe-se, nos ulti-
mos anos, uma crescente enfase na consolidac;ao organizacional e
doutrimiria, que estaria preparando a BSGI para iniciar uma nova
fase de expansao. Aproveitando a simbologia e a expectativa desper-
tada com 0 infcio de urn novo seculo e milenio, observa-se todo urn
trabalho para levantar os animos dos membros e impulsionar 0 cres-
cimento da organizac;ao nos pr6ximos anos.

Esta mudanc;a recente enquadra-se, tambem, no contexto de uma
campanha geral da SGI, lanc;ada pela presidente Ikeda como a "se-
gunda fase dos Sete Sinos". A mernfora dos "sete sinos" teria se
originado numa dec1arac;aode JOsei Toda, segundo 0 qual fatos sig-
nificativos teriam ocorrido para a S6ka Gakkai a cada perfodo de
sete anos: em 1930 funda<;aocom 0 lanc;amento do livro S8ka Ky8iku
Taikei; em 1937 cerim6nia de fundac;ao oficial da S6ka Gakkai; em
1944 a morte de Tsunesabur6 Makiguchi; em 1951 a posse de J6sei
Toda como· segundo presidente da S6ka Gakkai. Pouco depois da
morte de J6sei Toda, em 1958, Ikeda retomou a metafora e anun-
ciou 0 projeto dos "Sete Sinos". 0 projeto foi proposto como uma
visao para os 21 anos seguintes da S6ka Gakkai, divididos em tres
perfodos de sete anos. Em 1980, IkedaJanc;ou urn programa de qua-
tro cic10s de cinco anos de desenvolvimento da organizac;ao, encer-
rado no ana 2000. Como estes cic10s fugiam a ideia de "sete sinos",
a "segunda fase dos Sete Sinos" foi iniciada recentemente, no dia
tres de maio de 2001, como mais uma etapa pautada por metas
concretas de crescimento da SGI. 24

o lema do ana 2001, na BSGI, e "Novo Seculo - Ano da Vit6ria
Total", como maneira de reforc;ar a recem-iniciada "segunda fase
dos Sete Sinos". Ao comentar este lema, 0 presidente Eduardo Taguchi
dec1arou: "Este ano, em especial, vamos canalizar nossos esforc;os
na realiza<;aodo Chakubuku e divulga<;ao do Budismo. A atividade
basica da Soka Gakkai e a promoc;ao do Chakubuku"25. Taguchi
lan<;ou,tambem, a meta de dez mil novas conversoes nos pr6ximos

24 Cf. Terceira Civiliza~ao n° 390, pp. 45-46.
25 Terceira Civiliza~ao, n° 389, p. 16.



anos. Isso expressaria, de fato, urn amplo esfon;;o, em varias instan-
cias, para promover atividades em sintonia com a meta geral da SGI
e, em particular, da BSGI.

5 A organiza~aoe as atividades
dos membros da BSGI

Desde 0 come<;odos anos 60, 0 proselitismo da Gakkai no Brasil
teve uma caracterfstica combativa, direcionado simultaneamente a
varias frentes: 0 imigrante, seus descendentes e seus vizinhos nao
descendentes. 0 resultado desse esfor<;omultidirecional e que, hoje,
90% de seus 104.358 membros nao sao descendentes de japone-
ses.26Entretanto, assim como acontece em quase todos os outros
grupos japoneses, os postos mais altos na dire<;ao da BSGI ainda
cabem aos japoneses e seus descendentes (nikkei), nao refletindo
sua diversidade interna. As lideran<;as nao-nikkei vem galgando po-
si<;oesadministrativas mais altas somente nos ultimos anos. Os dois
presidentes da BSGI, Roberto Y. Saito e Eduardo K. Taguchi, san
japoneses (issei) naturalizados, enquanto que, entre os atuais 15 vice-
presidentes da organiza<;ao, apenas quatro nao sao nikkei.

Com rela<;aoaos membros, a maioria e composta por pessoas da
classe media-baixa urbana. Enquanto os jovens sao responsaveis
por urn ter<;odo contingente total, os membros do sexo feminino
chegam a compor de 60 a 65% da organiza<;ao. A maioria tern baixa
escolaridade, nao avan<;ando alem do primeiro grau. Os membros .
estao organizados em quatro "Coordenadorias": do Rio de Janeiro, .
dos municfpios de Sao Paulo, da cidade de Sao Paulo e das regioes
estaduais. A sede central encontra-se no bairro da Liberdade, local
de maior tradi<;aoniponica na capital paulistana e no Brasil. Em outu-
bro de 1998, a BSGI possuia 63 sedes regionais, seis centros cultu-
rais e van os centros comunitanos27. A estrutura organizacional da
Soka Gakkai e bastante complexa. A menor unidade dessa estrutura,

26 Esses dados oficiais sao de junho de 2000. Nos anos 80 e 90, chegou-se a estimar
os membros da BSGI entre 200 e 250 mil (Pereira 2001: 281-82), mas os pr6prios
lideres reconhecem que houve exagero em tais projey6es. 0 maximo a que se teria
chegado, antes da separa\,ao com a Nichiren Shoshfi (1991), [oi algo entre 140 e
150 mil membros.

27 Cf. Terceira Civiliza\,ao, no. 362, p.38.

que segue basicamente 0 modelo das organiza<;oes da SGI, e 0 "blo-
co", que reune aproximadamente entre dez e doze fallll1ias;urn gru-
po de blocos forma uma "comunidade"; algumas comunidades com-
poem os "distritos"; as unidades seguintes em linha ascendente sao:
regionais, areas, areas gerais, regioes estaduais/regioes metropolita-
nas, sub-coordenadorias/coordenadorias e sede central (Sao Paulo).

Em cada nivel da organiza<;ao local, procura-se estabelecer as
seguintes "divisoes", baseadas em faixa etana e/ou sexo: Divisao
Senior (DS), Divisao Feminina (DF), Divisao Masculina de Jovens
(DMJ), Divisao Feminina de Jovens (DFJ) e Divisao de Estudantes
(DE). A DMJ, DFJ e DE formam juntas a Divisao de Jovens (DJ).28
Embora haja atividades conjuntas de todas as divisoes, como pales-
tra mensais e reunioes de estudo, cada divisao organiza suas pr6pri-
as atividades, onde sao tratados assuntos condizentes com as dire-
trizes tra<;adasanualmente e os interesses particulares de seus mem-
bros. Cada divisao possui ainda seus respectivos "grupos horizon-
tais", com interesses e treinarnentos mais especfficos, e que, con-
forme a natureZa de sua atua<;ao, podem ser divididos em: grupos
culturais como corais, grupos musicais, grupos de dan<;a,de basti-
dores ou de apoio como Mamorukai, de Ornamenta<;ao, de Vefculos,
Gajokai, Sokahan, e de aprimoramento como Alvorada, Working
Women, Young Mrs. e Terceira Idade. Todos visam igualmente ao
desenvolvimento e aprimoramento de seus integrantes.

Alem das divisoes e de grupos, a BSGI conta ainda com a atua<;ao
da Coordenadoria Educacional e da Coordenadoria Cultural, esta ulti-
ma formadq por oito departarnentos: de Juristas, de Saude, Artistico,
de Grupos Horizontais de Arte, de Cientistas, de Profissionais e Exe-
cutivos, de Comunica<;aoe de Orquestra (que mantem em atividade a
Orquestra Filarmonica Brasileira do Humanismo Ikeda). Outros de-
partamentos complementam 0 trabalho das duas coordenadorias aci-
ma: Departamento de Estudo do Budismo, Departamento de Divulga-
<;aode Impressos e Departamento de Kofu (encarregado de receber e
administrar a contribui<;aofinanceira dos membros).

28 Antes de janeiro de 2001, as divis6es tinham outra denomina\'ao: Divisao de
Adultos, Divisao de Senhoras, Divisao de Rapazes, Divisao de Mos;ase Divisao de
Estudantes.



A atividade basica do membro da BSGI e a recita<;ao do gongyo
(sequencia de ora<;6esentremeadas com os Capitulos Hoben e Juryo;
respectivamente segundo e decimo-sexto capitulos do Sutra de Lotus).
Normalmente, ela e feita diante do oratorio (butsudan) que contem
copia da mandala sagrada (gohonzon). 0 daimoku (recita<;ao do
titulo do Sutra de Lotus, Nam-myohO-rengekyo) e recitado durante 0

gongyo e durante as reuni6es. Dependendo do grau de envolvimento
ou dos objetivos do membro, a recita<;aoindividual do daimoku pode
durar varias horas e atingir a cifra dos miIh6es.

De acordo com minha observa<;ao em Brasilia, os membros pos-
suem pelo menos duas reuni6es semanais, uma do bloco, as quintas-
feiras, e outra da comunidade, as ter<;as-feiras. Eventualmente pode
haver outras reuni6es especificas de distrito, divisao e/ou departa-
mento. As reuni6es de ter<;a-feira saD chamadas de shodaikai, cOR
nhecidas em outras partes do Brasil por daimoku toso, cujo objetivo
e a recita<;aode daimoku visando a urn objetivo especifico da orga-
niza<;ao: para a constru<;ao de uma sede; para ter 0 privilegio de
receber a visita do presidenteIkeda; pelo sucessode urn festival
cultural da BSGI; para ganhar a disputa judicial pela posse do templo
de Sao Paulo, que esteve ocupado pelo clero da Nichiren ShOshU
desde 1991; para 0 desenvolvimento da propria comunidade, etc. As
reuni6es de quinta-feira, "de estudo" ou Bukkyokai, saodedicadas
ao aprendizado do gongyo e ao estudo do Budismo Nichiren, para 0

fortalecimento da base doutrinaria dos membros e para sua prepara-
<;aopara os exames escritos de Budismo.

No ultimo final de semana do mes ocorre a "reuniao de palestra'{
(zadankai), realizada por comunidade ou distrito, e considerada a mais
importante por voltar-seao principiante e a convidados com expecta-
tivas de conversao: no linguajar da Gakkai, e onde ocorre 0 "dialogo
de vida a vida". Nas reuni6es semanais de que participei, os individuos
faziam, diante do gohonzon, a pratica religiosa basica do daimoku
(recita<;aodo mantra: Nam-myohO-rengekyo) combinada com a do
gongyo (recita<;aode passagens do Sutra de Lotus entremeadas de
ora<;6es);eventualmente praticavam a promincia destas recita<;5es,
isto e, a prominciajaponesa dos ideogramas chineses; dependendo da
ocasiao, preparavam-se para os exames de conhecimento de Budis~
mo, estudando passagens das escrituras de Nichiren, normalmente a
partir de comentanos escritos pelo presidente Ikeda, tratavam de ou-

tros assuntos de interesse da organiza<;aoe ocasionalmente, introduzi-
am membros prospectivos para 0 grupo.

A organiza<;ao investe de forma sistematica na forma<;ao e na
informa<;ao de seus membros. Esta orienta<;ao esta associada nao
somente a preocupa<;ao em doutrina-Ios, mas tambem a estrategia
de proselitismo (shakubuku). "0 Chakubuku significa despertar uma
outra pessoa para 0 seu erro ou visao da necessidade de religiao, e
assim capacita-Ia a compreender a necessidade de praticar uma ver-
dadeira religiao. 0 seu estudo do Budismo 0 ajudara no Chakubuku,
assim como ajudara a aumentar a sua convic<;ao na fe. Sem 0 estu-
do, contudo, esquecera partes importantes dos ensinos de [Nitiren]
Daishonin, e sua fe muito provavelmente chegara a urn impasse quan-
do se defrontar com urn problema dificil. 0 estudo budista e neces-
sano para dialogar.a respeito do Budismo com os seus arnigos, para
abrir uma nova visao ou para alcan<;ar urn modo humano de
vida"."Alem disso, com a nossa compreensao, embora esteja longe
de ser perfeita, podemos. convencer os outros sobre a retidao dos
ensinos de Nitiren Daishonin. Se nao tentamos entender, nao pode-
mos nos fazer entender pelos outroS."29

De maneira coerente com esta linha de forma<;aoe estudo, pro-
movem-se diversos cursos, seminanos e palestras internas, como 0

"Curso de Aprimoramento para Lideres da BSGI" e 0 "Forum do
Grupo Alvorada". Os membros tambem recebem 0 incentivo neces-
sano para aprofundar 0 conhecimento doutrinal atraves dos exames
de Budismo, que os perrnitem ascender a graus pre-estabelecidos de
especialistas no Budismo Nichiren.

Alem dasduaspublica<;6esprincipais,0peri6dicosemanalBrasilSeikyo
e a revista mensal TerceiraCiviliza~iio,os membros brasileirosaindarem
acesso a uma bem elaborada pagina na internet, www.bsgi.org.br.ao
noticiario quinzenal BSGI Fax, ao boletim birnestralBSGI News e a urna
farta publica<;aode Iivros,majoritariamente assinados por Ikeda, lan<;ados
pela Editora Brasil Seikyo ou pela Editora Record.

Os membros saD frequentemente instruidos no sentido de que a
participa<;ao na Soka Gakkai baseia-se em tres pilares: fe (nos
ensinamentos de Nichiren, especialmente no gohonzon), pratica
("para si", que e a recita<;ao do daimoku e do gongyo; e "para os

http://www.bsgi.org.br.ao


outros", que e 0 shakubuku) e estudd (das escrituras de Nichiren)30.
Em suma, 0 ideal de membro convicto e participante e 0 aquele que
recita gongyo e daimoku diariamente, pela manha e a noite, diante do
butsudan, oratorio individual ou familiar, que contem 0 gohonzon,
participa semanalmente das reunioes e atividades de sua comunida-
de; faz shakubuku sempre que pode, assume cargos na organiza<;ao,
faz contribui<;oes financeiras periodicamente (kofu), assina e Ie os
impressos da BSGI, e estuda as escrituras de Nichiren.

As atividades "externas" da BSGI incluem desde a participa<;ao
de suas bandas musicais erp. cohlemora<;oes da Semana da Patria,
em diversas cidades brasileiras, ate palestras, seminarios, campa-
nhas e exposi<;oesde grande porte, como a "Direitos Humanos, Di-
reitos de Todos", realizada no Salao Negro do Ministerio da Justi<;a
em Brasilia, em 1996, com a presen<;a do Presidente da Republica,
Fernando Henrique Cardoso, de seu Vice, Marco Maciel, e de rninis-
tros de Estado.

o fundador do BiIdismo Nichiren baseou-se na sua propria e na
interpreta<;ao que SaichO fez do Sutra de Lotus para classificar e
avaliar as escolas budistas, confirmando a profecia sobre a divul-
ga<;aodeste sutra peIo mundo a partir do Japao. "0 14° capitulo do
Sutra de Lotus, 'Praticas ,Pacfficas', afirma: '0 Sutra de Lotus
sera propagado nos Ultimos Dias, quando a Lei perecera.' 0 23°
capitulo, 'Bodhisattva Yakuo', afirma: 'Durante 0 ultimo perfodo's
de quinhentos anos apos a minha morte, propaguem 0 Sutra de
Lotus por todo 0 mundo e nunca permitam que seu fluxo ces-
se'''.31

Se 0 ensino de Shakyarnuni propagou-se da India ate 0 Japao,
passando pela China e peIa Coreia, Nichiren previu que seu ensino
faria 0 percurso inverso, do Japao para a India e 0 mundo. Fiel a esta
visao profetica, a S6ka Gakkai interpreta que as diversas catastrofes
mundiais e as de cada povo em particular san uma confirma<;ao de
que vivemos os "Ultimos Dias da Lei", e, portanto, a epoca prevista

31 Ibid.: 126.
30 Cf. Ibid.: 68-69.

para a divulga<;ao dos ensinamentos do Lotus. 0 segundo presiden-
te, J6sei Toda, manifestou 0 desejo de construir, no templo Taisekiji,
urn grande salao de culto e prele<;ao (Daikyakuden) com materiais
de todos os paises do mundo para simbolizar a meta da propaga<;ao
mundial (kosen TUfu). Apenas cinco meses depois de ter assurnido a
presidencia, em 1960, Ikeda empreendeu uma viagem internacional
almejando deslanchar e confirmar a realiza<;ao da profecia do kosen
TUfu mundial e, simultaneamente, recolhendo materiais para a cons-
tru<;ao do Daikyakuden.

A difusao sistematica da Gakkai no Brasil, portanto, deve ser
entendida, antes de tudo, no contexto desta profecia do kOsen rufu
mundial e de uma estrategia de propaga<;ao estimulada por Ikeda.
Como no Brasil foi criado 0 primeiro "distrito" fora do Japao, seus
lfderes procuram desenvolver nos adeptos urn senso de rnissao e de
dever para com 0 mestre, Ikeda-sensei, em fun<;ao da BSGI ser
especialmente valorizada por aquele no contexto geral da SGI. Em
sua mensagem de ana novq, 0 presidente da Associa<;aoBrasil-SGI,
Eduardo Taguchi, declarou: "Coroando essa grande vitoria da histo-
ria da BSGI, as vesperas de urn novo milenio, 0 presidente Ikeda nos
emociona novamente ao dizer: '0 nosso Brasil decidiu a vitoria Soka
do seculo XX. E digo mais: Que a vitoria Soka do seculo XXI seja
coroada a partir da atua<;aodo nosso Brasil.' [... ] Quando me foi
permitido liderar a BSGI, em 1993, tracei tres pontos como rninhas
metas. Continua sendo minha determina<;ao construir (1) a BSGI, a
organiza<;ao mais proxima do cora<;ao do presidenteIkeda; (2) a
BSGI, a organiza<;ao mais harmoniosa do mundo e (3) a BSGI, a
primeira do mundo em felicidade e desenvolvimento."32

A S6ka Gakkai possui alguns aspectos comuns a outras religioes
japonesas, que tern sido apontados como facilitadores de sua difu-
san no Brasil: proselitismo mais ativo que 0 das religioes tradicionais;
pnitica ritual simplificada (na Gakkai, a pratica hasica e a recita<;ao
repetitiva da frase Nam-myohO-renge-kyo); habilidade no uso de
meios de comunica<;ao de massa e de tecnicas de marketing e propa-
ganda; enfase na autoconfian<;a e pensamento positivo; pratica da fe
como possibilitadora de toda sorte de beneffcios materiais e espiritu-



ais33; estfmulo as reunioes de pequenos grupos, que combinam
aconselhamento, troca de experiencias, testemunhos de fe, estudo
da doutrina, convfvio social, estreitamento dos la~os de amizade e
refor~o da sensa<;ao de pertencimento; etica ou orienta~oes para 0

cotidiano, e diversos outros elementos.
Essas religioes tambem nao possuem 0 maniquefsmo tfpico do

mundo cristao e nao abordam as deficiencias pessoais em termos
de pecado, 0 que constitui urn atrativo a mais, por aliviar 0 adepto
do sentimento de culpa e do medo da puni<;ao divina. Diferente-
mente da divulga<;ao porta-a-porta dos mormons ou das prega<;oes
em pra<;aspublicas de certos evangelicos, as novas religioes japo-
nesas contam sobretudo com suas publica<;oes e 0 contato pesso-
al. Inicialmente, havia campanhas de conversao na Soka Gakkai,
porem 0 foco de propaga<;ao e preferencialmente 0 cfrculo de ami-
zade e da farrulia dos membros. A difusao atual depende mais do
"boca-a-boca" .

A Gakkai possui uma fei~ao propria que a distingue em rela<;ao~
outras religioes japonesas. Seu fundador era diretor de escola prima-
ria, que nao recebeu ~ma revela<;ao divina, nem teve a inten<;aode
fundar uma nova seita. Diferentemente das outras religioes, a suces-
sao na Gakkai nao se deu dentro da farrulia do fundador ou dos
lfderes subseqiientes, como e a forma mais usual nas novas religioes
niponicas. Contrastando com as demais escolas budistas, seus mem-
bIOSacreditam que 0 Buda hist6rico seria apenas 0 predecessor de
Nichiren, que e reverenciado como 0 Buda Original. Ap6s 0 rompi-
mento com 0 clero da Nichiren Shoshfi, chamada pejorativamente (j

de "seita Nikken", pelos membros da Gakkai, usando 0 nome do
Sumo Prelado que a excomungou, esta enfatizou ainda mais seu
carater leigo e suas caracteristicas organizacionais.

Alguns autores afirmam que as especificidades da SGI podem-se
tomar entraves a sua difusao no exterior. Susumu Shimazono, por

33 Murata (1971: 99-111), por exemplo, discute extensivamente a reconstrulrao da
Gakkai no pas-guerra por J6sei Toda, a partir de uma organizalrao inspirada no
universo militar e na "visao materialista" dos beneficios advindos com a f€ abso-
luta na mandala de Nichiren. Aqui € preciso esclarecer, no entanto, que a orien-
talrao atual da Gakkai nao coloca tamanha enfase na obtenlrao de beneficios
materiais (genze riyaku).

exemplo, lembra que, enquanto outras novas religioes japonesas,
particularmente a Seicho-no-ie, Igreja Messianica Mundial e PL,
mantem uma "atitude positiva" frente as religioes tradicionais domi-
nantes, permitindo que seus membros continuem ligados a religiao
de origem, a Soka Gakkai requer uma adesao exclusiva, 0 que pode
ocasionar atritos com as religioes tradicionais e com os parentes e
vizinhos dos adeptos34.Peter Clarke salienta ainda dois aspectos: a
falta, na SGI, do sincretismo tfpico da maioria das religioes japone-
sas e a ausencia da no<;ao monotefsta de Deus. "A Soka Gakkai,
cujas crcn~as e pr<iticassao mais firmemente embasadas numa uni-
ca tradi<;aojaponesa de Budismo, pode experimentar dificuldades
ainda maiores que a Sekai Kyfisei Kyo [Igreja Messianica Mundial]
em comunicar suas ideias aos brasileiros sem ascendencia niponica.
Alem disso, a ausencia da no<;ao de uma deidade ou ser supremo
constitui urn obstaculo em uma cultura como a do Brasil, onde a fe
em Deus e quase universal mesmo que a pr<iticareligiosa possa ser
fraca."35

Apesar desta alegada exclusividade confessional e da ausencia da
no<;ao monotefsta de Deus, a BSGI vem obtendo sucesso em sua
divulga<;ao. Isto se justifica, por urn lado, por sua peculiar organiza-
<;ao,pela exitosa polftica de marketing de sua imagem e de obten<;ao
de reconhecimento publico, e pelo estabellfcimento de rela<;oescom
varias institui<;oes brasileiras, incluindo universidades, ONGs, a
Academia Brasileira de Letras e 6rgaos govemamentais. Por outro
lado, com urn discurso inquestionavelmente na ordem do dia, a SGI
visa atrair, de modo especial, 0 apoio da mfdia, da classe polftica e
do meio intelectual, particularmente de academicos e artistas. Sua
estrategia de divulga<;ao, voltada de forma especial para os jovens,
vem recebendo uma resposta bastante positiva. Tal sucesso e previ-
sfvel numa epoca em que 0 Estado, a escola e a fa.rrulia, sobretudo
no Brasil, vem oferecendo poucas altemativas e apoio aos jovens, de
modo particular aos das camadas mais baixas. "Na SGI nao existe
urn publico alvo. Para se tomar membro existem criterios, tais como
ser praticante do Budismo Nichiren e estar disposto a dedicar parte
do seu tempo ao estudo e as atividades realizadas pela organiza<;ao,

34 Cf. Shimazono 1993: 292.
35 Clarke 1994: 158.



de forma que qualquer pessoa, independente da classe social, idade
ou etnia possa se tomar urn membro. Aqui no Brasil, a organiza~ao e
urn reflexo da sociedade. Entao, a maioria de nossos membros e de
classe media para baixo, com baixa escolaridade, principalmente entre
a popula~ao do entomo [do Distrito Federal]. E por isso que realiza-
mos muitas atividades culturais e educativas. Os jovens, mais es~
pecificamente, tern sido atraidos pela SGI porque eles tern mais tempo
para se dedicar a organiza~ao e tambem porque as atividades em prol
da educa~ao e da cultura san os dois aspectos mais importantes para
quem esta despontando para a vida agora."36

Apesar de seguir uma tradi~ao exclusivista, a Gakkai vem, de
modo geral, abrandando sua orienta~ao, na medida em que foram
incutidos parametros de bom-senso no shakubuku; foi redefinida a
no~ao de kosen rufu como ampla dissemina~ao do Budismo
Nichiren, ao inves da conversao massiva no ambito mundial, e foi
enfatizado ainda maiso vies humanista, pacifista e ecologista do
movimento. Muitos membros brasileiros tern feito, tambem, uma
reinterpreta~ao da doutrina Nichiren. Por exemplo, Jesus Cristo e
freqiientemente incorporado ao panteao budista da BSGI como urn
bodhisattva3? •

Alem disso, seu discurso, que "revitaliza" a tradi~ao budista
Nichiren, combina 0 complexo ensinamento budista com 0 ritual
simples da recita~ao repetitiva do daimoku, acessiveI a qualquer pes-
soa, mesmoque eIa nao entenda a profundidade da doutrina. Entre-
tanto, a Soka Gakkai -nao chegou a reproduzir 0 padrao de
abrasileiramento e de sincretismo de outros grupos japoneses. Uma
das principais raz6es para tal ocorrencia e a diferen~a basic a entre a
Gakkai e a maioria das novas religi6es (shinshUkyo): enquanto estas
saomajoritariamente sincreticas e buscam urn diaIogo com as religi-
oes dos brasileiros, aqueIa provem de uma linha exclusivista trans-
rnitida por Nichiren e Nikko.

36 Membro da BSGI de Brasilia, apud Matsue 1998: 56_
37 Bodhisattva e lido no Budismo tradicional como urn ser espiritualmente avan~ado

que, enquanto humano, buscou a ilumina~ao espiritual nao somente para si, mas
tambem para os outros_ No Budismo Nichiren, bodhisattva e 0 nono dos Dez
Mundos, representando urn estado de vida caracterizado pela compaixao e pelo
altrufsmo_ '

o abrasileiramento das reIigioes japonesas tern sido notado por
alguns autores. Nakamaki, por exemplo, toma 0 caso da PL ou Ins-
titui~ao Religiosa Perfect Liberty, para descrever 0 sucesso da "es-
trategia multinacional" de algumas reIigi6es japonesas que procura-
ram "brasilianizar-se" nas decadas de 60 e 70, num esfor~o para
ultrapassar os lirnites da comunidade dos irnigrantes niponicos e seus
descendentes38• Na PL houve uma a<;aodeliberada e bem-sucedida
de mudar a enfase da comunidade nipo-brasileira para a sociedade
nacional, do idioma japones para 0 portugues, do estilo de ritual
niponico para urn "brasilianizado".

Alem desse caso ilustrativo, temos varios outros exemplos de
ecletismo, sincretismo ou simples aproxima~ao com 0 repert6rio
religioso brasileiro. A Igreja Messianica Mundial (Sekai Kyiiseikyo)
incorporou a ora<;aocrista "Pai-Nosso" em seus cultos. A lfder da
Associa<;ao Religiosa e de Assistencia Social Shoiti Sueiti Inari
Daimyojin e, eventualmente, possuida por Nossa Senhora Aparecida.
A Oomoto, ao buscar uma aproxima<;ao com 0 Espiritismo e manter
a prlitica do "passe espirituaI", chegou a ser chamada peIos brasilei-
ros de "Espiritismo japones". Algumas religioes japonesas, aprovei-
tando a experiencia brasileira, enviaram membros brasileiros, com
ou sem ascendencia japonesa, para expandir seus ensinamentos em
divers as na~6es, nas Americas do Norte e,do SuI, na Europa e na
Africa. A BSGI nao chegou a enviar, ate 0 momento, nenhum brasi-
leiro para 0 proselitismo no exterior. A niveI individual, uma pessoa
pode morar noutro pais e fazer a divulga<;ao no seu cfrculo de arni-
zade e/ou participar da organiza~ao da SGI deste pais.

o Brasil, sendo a na~ao com 0 maior numero de gmpos religio-
sos de origem japonesa, e tambem 0 pais-chave na estrategia
multinacional dos demais paises. E, ao mesmo tempo, urn simbolo
desse processo de "mul tinacionaliza<;ao", parte dessa rede
multinacional e importante base de controle das "filiais" reIigiosas no
exterior. A Igreja Messianica, por exemplo, constmiu urn "solo sa-
grado" em Guarapiranga (SP); a PL tambem constmiu a Seiti ou
"Terra Sagrada da America do SuI", em Aruja (SP). Algumas cele-
bra<;oes nesses "solos sagrados" reunem dezenas de rnilhares de



pessoas, com representantes de varios parses, alem de diversos po-
lfticos brasileiros.

A BSGI, se nao tern urn papel administrati vo ou "missionario" no
contexto da SGI, constitui 0 centro da difusao na America do SuI.
Em 1964, foi fundada a Sede da America do SuI em Sao Paulo. Seu
Centro Cultural Campestre, situado em Itapevi, Sao Paulo, nao deixa
de ter conota<;oesde "solo sagrado". Em sua mensagem enviada aos
milhares de participantes da "Grande Conven<;ao Cultural dos Jo-
yens da BSGI" em outubro de 1999, que contou com representantes
de onze paises da America Latina, Ikeda declarou: "0 aspecto pro-
missor e valente de voces, prontos para se lan<;aremao novo milenio
com forte paixao e convicc;ao, surge neste momenta de forma muito
viva diante de meus olhos. Daqui, das terras do Japao, envio, do
fundo do meu cora<;ao, uma forte salva de palmas, ta~ intensa que
hayed de chegar ao Centro Cultural Campestre da BSGI. 0 meu
sentimento e 0 de estar cantando junto com voces, de estar dan<;an-
do com voces e de fazer ecoar hem alto 0 grito da vitoria com
voces. [... ] Por favor, criem boas lembran<;as e amizades dialogan-
do com os amigos do ~pfinito passado, e apreciem este maior e me-
Ihor Centro Cultural Campestre do mundo, que e tambem 0 castelo
de voces e a 'Terra Iluminada da America do SuI' ."39

o modelo da estrutura organizacional da BSGI e basicamenteo
que foi originado no Japao. Ou seja, tanto no Brasil quanto no Japao
e em outras partes do mundo, a estrutura das divisoes e semelhante;
alem de alguns grupos horizontais e dos departamentos. Tambem
nao existe diferen<;asignificativa na pr<iticareligiosa, sendo a reuniao
zadankai a atividade regular basica. A unica linha mestra anual 000-

tada em todas as organiza<;oes filiadas a SGI e a denomina<;ao dada a
cada ano como uma diretriz generica, como por exemplo.: 1960,.
"Ano do Avan<;o"; 1980, "Ano da Comunidade"; 2000, "Ano dos
Jovens - Descortinar do Seculo XXI". As orienta<;oesgerais da BSGI
sao oferecidas pela propria sede brasileira em Sao Paulo, porem h:i
urn certo grau de autonomia para que cada grupo local consigaex;
pressar-se, por exemplo, atraves dos eventos culturais.

Note-se que, desde sua introdu<;ao no pills, a Soka Gakkai nunca
pertenceu a Federa<;aodas Seitas Budistas no Brasil (Burajiru Bukkyo
Rengokai ou, em forma abreviada, Butsuren). Fundada em 1958, a
Butsuren conta apenas com seis grupos budistas japoneses, entre os
varios existentes aqui: Nishi Honganji, Higashi Honganji, JodoshG.,
SoW ZenshG.,Shingon e NichirenshG..A seita Honmon-butsuryu-shG.
participou por um curto periodo, retirando-se depois da Federac;ao.
Ha varios motivos para esta nao participa<;ao da Gakkai.

Primeiramente, a BSGI estava associ ada, ate 1991, a Nichiren
ShoshG.,uma·seita fundamentalista no contexto da tradi<;aobudista,
que sempre j::riticou 0 carater conciliador de outras seitas do Budis-
mo Nichiren, como a Nichirenshu. 0 proprio Nichiren, em sua de-
vo<;aoexclusiva ao Sutra de Lotus, fora critico ferrenho particular-
mente de tres escolas: Terra Pura (no caso da Butsuren, representa-
da pela Nishi Honganji, Higashi Honganji e Jodoshu), Zen e Ritsu.
Ou seja, ha razoes suficientes para alimentar indisposi<;ao, animosi-
dade e preconceito recfprocos entre os membros da Butsuren e a
Gakkai.

Em segundo lugar, ha diferen<;as doutrinarias basicas entre as
duas partes, a come<;arpela compreensao do Buda, como ja foi men-
cionado na introdu<;ao deste artigo. Enquanto os membros da Fede-
ra<;aofocam Shakyamuni e/ou 0 Buda Amida, a BSGI venera Nichiren
como 0 "Buda Original".

Em terceiro lugar, contrastando com os demais ramos budistas,
a BSGI e urn movimento neo-budista de ativo proselitismo e sutil,
mas solido, marketing, que ja se encontra presente em todas as regi-
oes brasileiras. Independentemente da posi<;ao do observador, nao
ha como nao reconhecer que a Soka Gakkai, ao menos no formato,
e altamente sofisticada, complexa e eficiente, dirigida por urn habili-
doso e carismatico lfder.

Por ultimo, 0 tipo de inser<;aode cada grupo na realidade brasilei-
ra esta sujeito a suas orienta<;6es peculiares e a variantes historicas.
o Budismo japones tradicional, representado, neste contexto, pelos
membros da Butsuren, ficou basicamente restrito a comunidade nipo-
brasileira e, nos casos em que houve abertura, acabou se voltando
para grupos especfficos de pessoas, com destaque para intelectuais,
estudantes e profissionais liberais. Em outros termos, embora nao
tenham necessariamente este proposito, tais escolas budistas nao



conseguiram atingir as camadas mais polJUlares. Por sua vez, a·Soka
Gakkai prop6e-se como urn movimento de massa. Mesmo sendo
ainda urn grupo virtualmente de classe media, surpreende-nos, pol'
exemplo, constatar que, no Distrito Federal, ela cresce sobretudo
nas "cidades-satelites", como CeiHindia, Taguatinga e Samambaia.

Para terminar, ressalto ainda que a SGI e urn caso interessante
para discutir-se a rela<;aoentre sociedade e religiao: seria a religiao
uma esfera separada da sociedade ou urn sistema que serve a mes-
ma? Na Gakkai nao se ve conflito algum entre essas duas esferas da
vida; ao contnirio, man tendo a tradic;ao do Budismo Mahayana, esti-
mula-se a participac;ao ativa de seus membros em todos os aspectos
da vida social. Como se diz freqiientemente nessa organizac;ao bu-
dista: "0 Budismo e a pr6pria sociedade". Por urn lado, ela prioriza a
"criac;ao de valores", isto e, a formac;aode seus membros como
pessoas respons::iveis, capazes de contribuir para a sociedade e ,para
a difusao da visao de mundo proposta pelo Budismo Nichiren, eri~
fim, a "revoluc;ao humana", termo cunhado por Josei Toda e divul-.
gado por Ikeda. Por outro lado, ela organiza uma ampla gamade
atividades, que the garante legitirnidade social e the abre uma serie de
canais de comunicac;ao com a sociedade. Tais atividades vem-se
concentrando nas esferas da educac;ao, da cultura, do pacifismo e
da ecologia.

A Universidade Soka (japonesa), por exemplo, mantem no Brasil
urn Centro de Pesquisas Ecol6gicas no Estado de Sao Paulo e urn
Centro de Preservac;ao Ecol6gica, perto de Manaus (Amazonia). Suas
exposic;6es itinerantes percorrem grandes centros intemacionais, atra~
indo uma multidao de visitantes: Eis 0 nome de algumas delas: "Guerra
e Paz", "Armas Nucleares: Ameac;a ao Nosso Mundo", "A Coragerr\.
de Relembrar: Anne Frank e 0 Holocausto". Uma organizac;ao com-
plexa como esta acaba tomando-se uma "instituic;ao total", por de-
monstrar uma capacidade incrivel de absorver a pessoa integral-
mente. Nao h::imeio terrno: 0 individuo e compelido a romper com
suas origens religiosas e adedicar-se as atividades da organizac;aO~
Nao basta apenas 0 fervor de sua fe: recomenda-se, de forma vee"
mente, que 0 membro assuma cargos de responsabilidade e contri:
bua com suas habilidades pessoais e profissionais, isto e, fazendQ
trabalho voluntario como de organizador de eventos, faxineiro,pro:>-
fessor, musico ou fot6grafo, por exemplo.

Ao fiel ensina-se que cada pessoa e respons::ivelpor seu destino. E
uma das maneiras de se melhorar 0 pr6prio destino e adquirir uma vida
mais feliz e divulgando 0 Budismo de Nichiren. 0 shakubuku e tanto
urn modo eficaz de reverter 0 mau carma e uma expressao da fe
quanto urn ato de benevolencia em relac;ao ao membro potencial, por
estar despertando-o para a "religiao suprema", aquela que resolver::i
seus problemas espirituaise materiais. Essa complexa teia organizacional
garante 0 engajamento do adepto e 0 mantem perseverante na fe. Des-
sa forma, a SGI brasileira vem colhendo bons resultados em
implementar 0 objetivo Ultimoda organizac;ao, que eo kosen rufu ou a
difusao dos ensinamentos nichirenianos pelo mundo.
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