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RESUMO 

Esta dissertação de mestrado apresenta inicialmente um estudo exegético e introdutório 

do Bhāgavata Purāṇa para, em seguida, explorar a visão de mundo apresentada na obra em 

busca de um modelo de realidade e de um processo pedagógico que possam contribuir nos 

debates atuais sobre a meta e a prática educacional. Estabelecendo um diálogo entre os 

conceitos do Bhāgavata Purāṇa e a obra “Educação e Espiritualidade” do professor Ferdinand 

Röhr, vislumbra-se uma proposta educacional orientada por valores enraizados em uma 

dimensão transcendente, mas que contempla o desenvolvimento integral do ser humano em 

todas as suas demais dimensões. Discutem-se, dentre outros temas, a relação entre o propósito 

da vida humana e a meta educacional, a necessidade de uma abordagem multidimensional do 

ser humano, a importância de uma ética pedagógica que reconheça e valorize diferenças inatas 

entre as pessoas e um paradoxo envolvendo teorias educacionais de correspondência e de 

autonomia. Complementando a abordagem teórica dos dois capítulos iniciais, a dissertação 

apresenta e discute os resultados de uma pesquisa de campo conduzida no Instituto Jaladūta, 

uma instituição de ensino afiliada à ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) 

cujo modelo pedagógico está centrado na espiritualidade.  

 

Palavras-chave: Bhāgavata Purāṇa, Hinduísmo, Educação, Espiritualidade 

   



ABSTRACT 

 

This Master's dissertation initially presents an exegetical and introductory study of the 

Bhāgavata Purāṇa to then explore the text’s worldview in pursuit of a model of reality and a 

pedagogical method that may contribute to current debates on the goal and practice of 

Education. By establishing a dialogue between the concepts of the Bhāgavata Purāṇa and the 

work "Education and Spirituality" of Professor Ferdinand Röhr, it is envisioned here an 

educational proposal oriented by values rooted in a transcendent dimension, but which 

contemplates the integral development of the human being in all its other dimensions as well. 

Among different topics addressed in this work are a correlation between the purpose of human 

life and the educational goal, the need for a multidimensional approach to the human being, the 

importance of some sort of pedagogical ethics that acknowledges and values innate differences 

between people, and a paradox involving educational theories of correspondence and 

autonomy. Complementing the theoretical approach of the two initial chapters, the dissertation 

ends by discussing the results of a field research conducted at the Jaladūta Institute, an 

educational institution affiliated to ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) 

whose pedagogical model centers on spirituality. 

 

Keywords: Bhāgavata Purāṇa, Hinduism, Education, Spirituality  
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श्रीमद्-भागवतं पुराणम ्अमलं यद् वैष्णवानां प्रियं 
 यस्ममन ्पारमहंमयम ्एकम ्अमल ंज्ञानं परं गीयत े

तत्र ज्ञान-प्रवराग-भस्तत-सहहतं नैष्कर्मययम ्आप्रवमकृतं 
 तच ्छृण्वन ्स-ुपठन ्प्रवचारण-परो भत्या प्रवमुच्येन ्नरः 

 

śrīmad-bhāgavataṁ purāṇam amalaṁ yad vaiṣṇavānāṁ priyaṁ 

yasmin pāramahaṁsyam ekam amalaṁ jñānaṁ paraṁ gīyate 

tatra jñāna-virāga-bhakti-sahitaṁ naiṣkarmyam āviskṛtaṁ 

tac chṛṇvan su-paṭhan vicāraṇa-paro bhaktyā vimucyen naraḥ 

 

Śrīmad-Bhāgavatam é o Purāṇa imaculado, amado pelos vaiṣṇavas, no qual é proclamado o 

conhecimento último, puro e inigualável dos paramahaṁsas.1 Nele, os processos de 

conhecimento (jñāna) e renúncia (virāga) são explicados em conexão ao serviço devocional 

(bhakti), resultando em desprendimento das reações do karma. A pessoa que, com devoção, se 

dedica a ouvir e recitar apropriadamente essa obra, refletindo sobre a sua mensagem, torna-se 

completamente liberada. (BhP 12.13.18) 

 

 

 

 

 

                                                     

1 O título paramahaṁsa (lit. supremo cisne) indica uma pessoa sábia capaz de discernir a essência da verdade. O 
cisne (haṁsa), que é um ser capaz de se mover tanto na terra quanto na água, simboliza pureza e transcendência. 
Além disso, é dito que que os cisnes são capazes de extrair o leite mesmo quando este encontra-se misturado na 
água. Assim, sábios que se tornaram peritos em atuar tanto na matéria quanto no espírito e que são capazes de 
extrair a verdade essencial de todas as coisas, são chamados paramahaṁsa.  
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INTRODUÇÃO 
 

O incomparável corpo humano, que é raramente obtido, é útil como uma embarcação 

perfeitamente construída que tem o mestre espiritual segurando o seu leme e que avança 

impelida pelas brisas favoráveis das minhas [de Kṛṣṇa]instruções. Um ser humano que não 

utiliza essa oportunidade para cruzar o oceano de existência material deve ser considerado 

negligente de seu próprio eu. (BhP. 11.20.17)2 

 

 

1. Palavras Iniciais 

 Há quase duas décadas, levado por um profundo questionamento existencial, eu decidi 

abandonar minha recém-iniciada carreira de oficial do exército para embarcar em uma longa 

jornada espiritual na Índia. Inspirado especialmente pelo exemplo de São Francisco de Assis – 

cujas proezas ouvi, li e assisti inúmeras vezes na companhia de um avô que, embora militar, era 

também profundamente dedicado à ordem franciscana – passei a viver sem posses e sem 

residência fixa naquela terra desconhecida. Perambulando inicialmente ao redor de Vṛndāvana, 

a terra de Kṛṣṇa, eventualmente cruzei a pé todo o norte da Índia, desde a nascente até a foz do 

Ganges, às vezes só e outras vezes viajando em pequenos grupos de monges itinerantes. 

 Nesse período, recebi iniciação espiritual dentro da ISKCON (International Society for 

Krishna Consciousness) – instituição fundada por A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada em 

1966 que é um desdobramento internacional da tradição vaiṣṇava gauḍīya.3 Durante os seis 

primeiros anos, tive a oportunidade de estudar o idioma sânscrito e diversos textos sagrados sob 

a orientação de discípulos eruditos de Prabhupada, tanto indianos quanto ocidentais residentes 

na Índia. Nos seis anos seguintes, fui convidado a lecionar sobre a Bhagavad-Gītā e o Bhāgavata 

Purāṇa4 em tempo integral nas mesmas instituições onde estudei. Após esses doze anos na Índia, 

retornei ao ocidente onde estou me dedicando ao estudo acadêmico das religiões, tendo 

recentemente concluído um bacharelado em Theology and Religious Studies com foco em 

Hinduísmo pelo Bhaktivedanta College, na Bélgica. 

 Nesta dissertação de mestrado, que é em parte um estudo exegético do Bhāgavata Purāṇa 

(ou simplesmente Bhāgavatam), estaremos também explorando a visão de mundo apresentada 

na obra em busca de um modelo de realidade e de um processo pedagógico que possam 

                                                     
2 nṛ-deham ādyaṁ su-labhaṁ su-durlabhaṁ plavaṁ su-kalpaṁ guru-karṇadhāram 

  mayānukūlena nabhasvateritaṁ pumān bhavābdhiṁ na taret sa ātma-hā 
3 Sobre a ISKCON e a tradição vaiṣṇava gauḍīya, ver o primeiro capítulo da tese de Lúcio Valera (2015). 

4 Uma contextualização literária e histórica do Bhāgavata Purāṇa, que é nosso objeto de estudo neste trabalho, 
será feita mais adiante nesta introdução. 
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contribuir nos debates atuais sobre a meta e a prática educacional. Frisamos aqui o caráter 

pragmático do pensamento indiano, que não admite uma dissociação entre o discurso filosófico 

e a vida prática. Ademais, nos propomos a ir além de certas perspectivas filosóficas dicotômicas 

– sejam elas de cunho realista ou idealista, monista ou dualista – no intuito de buscar uma 

ontologia que preserve tanto o sentido quanto a liberdade na vida humana. 

Isso é importante pois, para abordarmos essa temática de modelos educacionais, 

partimos de uma conjectura de Ferdinand Röhr (2007, p. 59) segundo a qual “para falar sobre 

Educação de forma fundamentada precisamos partir do pressuposto de que há liberdade e 

sentido”. Ou seja, Röhr defende que Educação só faz sentido se aceitamos a existência de uma 

dimensão transcendente no ser humano que faça dele mais do que um mero autômato. Essa 

dimensão transcendente, ele argumenta, pode ser inferida pela constatação de que o sentido da 

vida humana e os valores mais profundos que a norteiam não encontram fundamentos sólidos 

se considerarmos apenas as dimensões imanentes (RÖHR, 2013, p. 32-35). 

Assim, vislumbra-se uma proposta educacional orientada por valores enraizados em 

uma dimensão transcendente, mas que contempla o desenvolvimento integral do ser humano 

em todas as suas dimensões básicas – a física, a sensorial, a emocional, a mental e a espiritual 

– complementadas por outras dimensões que Röhr (2013, p. 27) denomina temático-

transversais. Busca-se, portanto, o desenvolvimento pleno do potencial do indivíduo com base 

em uma compreensão multidimensional do ser humano. Neste trabalho, argumentamos que o 

conceito de varṇāśrama, quando ajustado adequadamente em relação aos princípios de Bhakti 

como preconiza o Bhāgavata Purāṇa, favorece aquilo que Röhr está tentando promover. 

Além disso, conforme o sentido que se atribui à vida humana, Röhr identifica duas 

vertentes principais nas teorias educacionais. Aquelas que pressupõe um sentido pré-

estabelecido por uma instância externa, além ou superior ao indivíduo, ao qual este é chamado 

a corresponder são chamadas “Teorias de Correspondência”. Por outro lado, aquelas que 

entendem que o sentido da vida é determinado pela própria pessoa, desvalorizando referenciais 

externos e priorizando a conquista da autonomia do indivíduo, Röhr as chama de “Teorias de 

Irreverência” (RÖHR, 2013, p. 17). Em nossa leitura do Bhāgavata, identificamos elementos 

que parecem atender a reinvindicações justas de ambas as vertentes, mantendo referenciais 

sólidos por um lado e valorizando a liberdade humana por outro.  
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Outro aspecto importante da proposta educacional de Röhr (2013, p. 213-217) diz 

respeito às suas considerações sobre uma ética pedagógica que respeite diferenças individuais. 

Tomando como base as ideias do pensador alemão Martin Buber, ele aponta para a 

responsabilidade do educador de atuar em prol do desenvolvimento pleno do educando levando 

em consideração a condição particular deste. Assim, cabe ao educador questionar:  

O que está faltando nesse momento ao educando para chegar mais perto da sua plenitude? Como 

posso ajudá-lo a cumprir o seu papel na sua realidade, que de fato corresponde a ele? Como 

posso capacitá-lo a dar a sua própria contribuição nesse mundo? (RÖHR, 2007, p. 67) 

 

Aqui, também, encontramos uma correspondência clara com o sistema de varṇāśrama. 

Uma vez que as ideias acima ressoam de forma significativa com as nossas reflexões sobre 

educação e, pode-se argumentar, com ideias do Bhāgavatam, o pensamento de Röhr servirá 

como uma referência basilar neste estudo. Retornaremos a todos esses temas mais adiante neste 

trabalho, onde refletiremos sobre eles à luz dos conceitos apreendidos desse Purāṇa. 

Outra autora cujas ideias orientam nossas reflexões é Jessica Frazier (2009), que em sua 

obra Reality, Religion, and Passion: Indian and Western approaches in Hans-Georg Gadamer 

and Rūpa Gosvāmī apresenta um estudo comparativo entre os modelos metafísicos de ambos 

os filósofos ressaltando o potencial destes para salvaguardar o sentido da vida em face às 

contínuas investidas do ceticismo acentuadas na era moderna. 

Partindo do princípio de que a maneira como entendemos a realidade afeta diretamente 

nosso modo de viver, a autora aponta para as consequências do ainda não resolvido problema 

do realismo, duramente criticado por filósofos pós-iluministas que descontruíam em suas obras 

muitos dos alicerces nos quais se apoiava a cultura ocidental. Ela escreve: “alguns dos efeitos 

mais debilitantes causados pela dúvida radical podem ser uma confusão geral sobre o que é 

verdadeiro ou bom e a consequente apatia generalizada” (FRAZIER, 2009, p. 3). Assim, 

constata-se na sociedade atual uma falta de direcionamento ético associado a um estilo de vida 

no qual, mesmo que persista o impulso de agir, as pessoas têm dificuldade de identificar 

qualquer fundação sólida ou meta última para suas ações. 

Frazier também observa que o tipo de cenário intelectual que gerou essa crise da 

modernidade não foi exclusividade do ocidente, uma vez que 

As condições que têm enfraquecido o realismo clássico ocidental – aumento no rigor 

metodológico reconhecendo que o conhecimento humano é circunscrito por sua própria esfera 

de experiência, a promoção das preocupações humanistas, o medo do niilismo e o ressentimento 

do aparente recuo do divino da investigação científica – estas também estavam presentes na 

Índia, onde elas têm, de forma semelhante, produzido alternativas metafísicas sofisticadas ao 

dualismo ingênuo”. (FRAZIER, 2009, p. 4) 
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Assim, vivendo em sociedades marcadas por intensa consciência crítica, filósofos como 

Gadamer no ocidente e Rūpa Gosvāmī na Índia, tomaram os desafios lançados pelo niilismo ou 

ceticismo radical como ímpeto em suas respectivas tentativas de resgatar a “paixão pelo real” 

no intuito de reabilitar a verdade como fundação das nossas vidas (Ibid., p. 30-31). Percebe-se 

nisso o valor edificante do embate filosófico: questionar e reformular antigos paradigmas, 

buscando uma compreensão cada vez mais profunda e refinada sobre a realidade. Faço aqui, 

contudo, uma observação sobre duas possíveis atitudes ao filosofar. Uma é excessivamente 

crítica e busca demolir o edifício intelectual deixado por pensadores prévios. A outra é 

assimilativa e visa dar continuidade ao patrimônio filosófico-cultural herdado. 

A esse respeito, S. Radhakrishnan (1948, p. 46-47) atribui a notável tendência à 

continuidade no pensamento indiano a uma atitude de “respeito ao passado”, que se reflete na 

capacidade de incorporar novas ideias e extensões do conhecimento a uma tradição já existente. 

De modo semelhante, outro pensador indiano, Kedarnath Datta Bhaktivinoda (1959), distingue 

a crítica meramente destrutiva da capacidade de assimilar, ajustar e desenvolver ainda mais as 

ideias de pensadores anteriores. Nesse espírito, ele afirma que grandes reformadores como Jesus 

e Caitanya5 vieram não para destruir a lei antiga, mas para dar continuidade a ela.  

Aliás, como será discutido adiante, com seu caráter enciclopédico, o Bhāgavatam se 

apropria de narrativas como as do Mahābhārata e do Rāmāyaṇa, bem como assimila sistemas 

filosóficos como o Sāṅkhya, o Yoga e o Vedānta, reinterpretando-os e subordinando-os ao seu 

princípio norteador que é Bhakti. Dessa forma, a obra reflete o ideal indiano de não abrir mão 

de seu legado intelectual, ainda que fazendo deste uma releitura e agregando a ele novas ideias.  

Façamos aqui um breve parêntese para considerar um aspecto da obra de Friedrich 

Nietzsche – notório por seu “filosofar com o martelo” – que ao mesmo tempo em que 

descontruía muitas das supostas certezas de sua sociedade e anunciava (ou denunciava) o 

niilismo europeu proclamando “a morte de Deus”, também expressava sua condição de que “só 

acreditaria num Deus que soubesse dançar”. Parece interessante que o Bhāgavata Purāṇa, 

coincidentemente ou não, ofereça um modelo alternativo de “realismo” e também apresente 

Kṛṣṇa, “um Deus que sabe dançar”, dois atributos da obra que poderiam, possivelmente, ter 

                                                     

5 Śrī Kṛṣṇa Caitanya (1486-1533) foi um místico, preceptor espiritual e reformador religioso que fundou a tradição 
vaiṣṇava gauḍīya. Segundo essa tradição, Caitanya é a própria divindade na forma combinada de Rādhā e Kṛṣṇa. 
Além de ter sido um grande líder carismático, suas hagiografias o descrevem como sendo dotado de um intelecto 
brilhante. Bem versado no Bhāgavata Purāṇa, ele o considerava o comentário natural do Vedānta Sūtra. Para 
uma apreciação acadêmica de sua principal hagiografia, ver Dimock (1999). 
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agradado bastante a Nietzsche caso ele os tivesse conhecido. Daí pode-se questionar se suas 

críticas (e a de tantos outros pensadores modernos) teriam sido de fato direcionadas a Deus e à 

religião em geral ou apenas à maneira como estes eram caracterizados na Europa de seu tempo.6 

Fundamental para a nossa investigação sobre o sentido da vida e, consequentemente, a 

meta da Educação, é a necessidade de identificar uma base ontológica que os sustentem. Assim 

como Röhr (2013, p.34), que vislumbra a “transcendência no limite da imanência”, Frazier diz 

que “um dos ingredientes mais importantes do realismo – que foi desafiado e, em muitos casos, 

dispensado – é o ideal de uma realidade transcendente que embasa significados, verdades e o 

valor das ações humanas” (FRAZIER, 2009, p. 6-7). Ambos os autores convergem aqui no 

entendimento de que conceitos como “a liberdade, a verdade, o amor, a amizade, a confiança, 

a esperança, a fé, o diálogo, o justo, o belo, o uno” e assim por diante, não podem ser abarcados 

pela razão. Tampouco podem nossas emoções expressá-los adequadamente. O que dizer dos 

sentidos, que sequer têm acesso a esses “conceitos que transcendem essas maneiras imanentes 

da realidade” (RÖHR, 2013, p. 32) 

Buscamos, portanto, neste estudo, analisar o conceito de realidade no Bhāgavatam e 

compreender como este conceito norteia um sentido de vida na tradição indiana. Em um 

segundo momento, buscamos observar se estes conceitos podem colaborar para a construção 

de novas teorias educacionais que incluam essa dimensão transcendente do ser humano. Nas 

próximas páginas, visando situar o leitor, será feita uma breve contextualização literária e 

histórica do Bhāgavata Purāṇa seguida por considerações metodológicas e uma breve sinopse 

dos capítulos desta dissertação.  

 

2. O Corpus Literário do Bhāgavata Purāṇa  

Como gênero literário, os Purāṇas são repositórios complexos de narrativas antigas 

tratando de diversos temas incluindo genealogias de deuses e de reis, cosmogonia, práticas 

rituais, teologia e filosofia. Nas palavras de Gavin Flood (2014, p. 152), 

Eles não devem ser vistos como compilações a esmo de narrativas antigas, mas como exposições 

e apresentações bastante seletivas e elaboradas de visões de mundo e soteriologias, compiladas 

por grupos específicos de brâmanes visando à disseminação de abordagens específicas com foco 

ora em Viṣṇu, Śiva, Devī ou qualquer outra divindade.  

                                                     

6 Sobre a crítica de Nietzsche e de outros pensadores modernos à religião cristã no contexto da cultura europeia, 
ver Lima (2015). 
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Concebidos inicialmente como tradições orais, os Purāṇas eram recitados por bardos em 

assembleias públicas e, de certa forma, continuam sendo recitados até os dias de hoje. Como 

tal, entende-se que sua transposição para a forma escrita foi se consolidando ao longo de um 

extenso período e dentro de fronteiras bastante fluídicas, uma vez que não se exigia nesse 

contexto que as narrativas fossem mantidas rigorosamente inalteradas como as dos Vedas. 

 Estima-se que a maior parte do material purânico tenha sido incorporada durante o 

reinado dos Guptas por volta dos séculos IV e V da Era Comum, mas há indícios de que 

emendas e modificações aos textos tenham sido feitas até o período medieval tardio. Assim, é 

extremamente difícil atribuir datas precisas a Purāṇas específicos, determinar sua cronologia 

ou a influência que um texto exerceu sobre outro. Por conseguinte, Flood (2014, p. 152) sugere 

que, para entender os Purāṇas, “faz muito mais sentido trata-los como textos completos em si 

mesmos e examina-los, junto com sua intertextualidade, numa perspectiva sincrônica, em vez 

de buscar sua sequência diacrônica ou histórica”.   

Existem dezoito Purāṇas principais, ou Mahā-Purāṇas e, supostamente, dezoito Purāṇas 

subsidiários, ou Upa-Purāṇas, ainda que haja divergências nas listas enumerando quais textos 

integrariam essa segunda categoria. Em seu conjunto, os Purāṇas somam cerca de quatrocentos 

mil versos constituindo uma das principais fontes da ortodoxia e ortopraxia hindu (Ibid.).   

Dentre os dezoito Purāṇas principais, o Bhāgavata é certamente um dos mais respeitados 

e popularmente reconhecidos. Do ponto de vista literário, o texto está a par com o que há de 

mais requintado na poesia sânscrita. Em termos de conteúdo, apresenta uma consistente teologia 

de orientação vaiṣṇava respaldada por uma apurada perspectiva filosófica firmemente enraizada 

nos sistemas clássicos de Sāṅkhya e Vedānta (GUPTA e VALPEY, 2013, p. 1-2).  

A obra recebeu grande atenção por parte de comentadores proeminentes ao longo dos 

séculos, somando oitenta e um comentários ainda existentes.  Em contraste, a maioria dos outros 

Purāṇas não possui comentário algum, enquanto que alguns possuem apenas um ou dois. 

Originalmente escrito em sânscrito, o texto foi traduzido em praticamente todas as línguas 

vernáculas da Índia, constando mais de quarenta traduções só em bengali. Ele também foi o 

primeiro Purāṇa traduzido para um idioma europeu: três traduções completas e uma parcial em 

francês de 1840 a 1867. (Bryant, 2003, p xii).  

Além de sua importância no universo literário – devido sobretudo a seu estilo poético, 

à sua sensibilidade estética e à sua cosmovisão decididamente sofisticados – o Bhāgavata 

Purāṇa ocupa também lugar de destaque dentro da cultura popular, inspirando, mais do que 
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qualquer outro texto, diversos tipos de expressão artística tais como a pintura, a escultura, a 

dança, a música e o teatro. Sua encenação dramática e recitação ritual acontecem regularmente 

em qualquer local onde se encontre um grupo representativo de hindus.  

Segundo o próprio texto (capítulo 4 do primeiro canto) e as tradições que se formaram 

ao seu redor, o Bhāgavata Purāṇa teria sido compilado pelo sábio Vyāsa (lit. compilador), o 

mesmo que teria dividido toda a literatura védica no início da era atual.  Aliás, ainda conforme 

essa narrativa (cap. 5-6), Vyāsa teria compilado o Bhāgavatam por último, como sua obra 

prima, após expressar insatisfação com suas obras anteriores e ser orientado pelo sábio Nārada. 

Portanto, levando-se em conta apenas aquilo que o texto diz sobre si, não restaria dúvida quanto 

à sua autoria, sua data de composição em torno de 3000 AEC7 e o local de surgimento do texto 

em Śamyāprāsa, no norte da Índia, às margens do rio Sarasvatī. Contudo, essas questões se 

complicam bastante quando buscamos evidências concretas que possam substancia-las.  

Como explicado anteriormente, é tarefa extremamente complexa datar os Purāṇas. 

Muitas das controvérsias surgem por desconsiderar que, em seu processo de consolidação, esses 

textos agregaram a materiais muito antigos outras passagens bem mais recentes. Assim, pode-

se atribuir equivocadamente uma data recente a um texto antigo com base em uma passagem 

interpolada posteriormente. Essa, porém, não seria uma data de composição, mas sim a data de 

uma “última edição” daquele Purāṇa em questão.  

Uma das poucas referências históricas sólidas que temos para o Bhāgavatam está nos 

escritos de Al-Bīrūnī (1038 EC), um dos maiores intelectuais islâmicos de seu tempo, 

estabelecendo assim um limite máximo de datação da obra (SACHAU, 1910, Vol. I, p. 131). 

Consequentemente, muitos estudiosos como F. Hardy (1983, p. 511-526), sugerem o século IX 

EC como provável data da redação final do texto. No caso de Hardy, seu argumento está 

baseado sobretudo em semelhanças de algumas passagens do Bhāgavatam com os poemas 

devocionais dos Ālvārs, escritos no sul da Índia por volta do século VIII. Entretanto, Filliozat 

(1962) e Bryant (2002) questionam se não teriam sido os Ālvārs a parafrasear o Bhāgavatam, o 

que parece plausível dadas as muitas expressões em sânscrito utilizadas em suas obras.  

Por sua vez, R. S. Pancamukhi (1947, p. 72) e Dennis Hudson (1995), apresentaram 

evidências de painéis esculpidos em pedra em templos datados dos séculos VII e VIII EC nos 

quais as atividades de Kṛṣṇa são ilustradas na exata ordem como aparecem no Bhāgavata 

                                                     

7 Pouco após o início estimado de Kali-Yuga em 3102 AEC (RICHTER-USHANAS, 2001, p. 16) 
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Purāṇa. Edwin Bryant (2002) considera que essas evidências estabelecem um novo limite 

máximo de datação da obra, acrescentando ainda que seria sensato deixar uma margem anterior 

de dois a três séculos até que o Bhāgavatam pudesse ter inspirado patrocínio real na construção 

de templos. 

 Curiosamente, o mesmo Hudson (1998), em um artigo posterior, acaba reafirmando o 

consenso geral de que a redação final da obra teria acontecido no século IX EC. Ele sugere, 

contudo, que o texto possua várias camadas de narrativa, sendo que as mais antigas poderiam 

datar até do século VIII AEC. Em relação a essa última hipótese, uma vez que não há evidência 

de versões abreviadas do Bhāgavata Purāṇa, Bryant (2002) considera improvável que a 

narrativa central possa ter sido transmitida apenas por tradição oral até ser escrita quase dois 

milênios depois. Assim, a questão permanece ainda em aberto, aguardando outras evidências 

que possam ajudar a resolve-la. 

Há controvérsias, também, quanto ao local de composição da obra. As semelhanças com 

os escritos dos Ālvārs, a existência de menções ao sul da Índia encontradas no próprio texto 

(BhP 11.5.38-40) e certos traços doutrinários fazem com que diversos estudiosos tenham 

sugerido o sul da Índia como provável local de composição do Bhāgavatam. Bryant (2002), 

contudo, questiona cada uma das várias hipóteses já levantadas demonstrando que ainda não 

existem evidências claras para se chegar a qualquer conclusão sobre onde o texto foi escrito. 

Pertinentemente, em nossa opinião, Bryant (2002) pede, portanto, uma reconsideração sobre o 

aparente consenso entre estudiosos de que o Bhāgavatam teria sido escrito no sul da Índia e, 

principalmente, de que tenha atingido sua redação final apenas no século IX, sobretudo com 

base nas evidências “esculpidas em pedra” apresentadas por Hudson (1995). 

Em relação à autoria do Bhāgavata Purāṇa, Daniel Sheridan (1986, p. 4-12) defende, 

com base em vários estudos anteriores, que o texto pode ter sido composto por brâmanes 

ascetas, provavelmente situados no sul da Índia. Ao mesmo tempo, ele cita diversos estudiosos 

que identificam no estilo do Bhāgavatam uma consistência maior do que a encontrada nos 

demais Purāṇas, sugerindo que sua redação final poderia ter sido obra de uma pessoa apenas. 

Ou seja, o Bhāgavatam possivelmente resulta das contribuições de múltiplos autores 

posteriormente dispostas em sua forma atual por um único redator. Todas essas questões 

inconclusas, embora importantes para uma melhor compreensão da obra, não são essenciais 

para investigarmos sua trajetória em tempos mais modernos, do século XVI até o presente, 

como faremos a seguir. 
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3. Formação Histórica do Hinduísmo Moderno 

Apesar da importância evidente de um texto como o Bhāgavata Purāṇa, muitos dos 

estudiosos ocidentais tendem a enxergar o hinduísmo basicamente através daqueles textos que 

constituem sua fundamentação filosófica – os Vedas, as Upaniṣads e a Bhagavad-Gītā – sem 

perceber que as narrativas dos Purāṇas e dos épicos (itihāsa) como o Mahābhārata e o 

Rāmāyaṇa, constituem o cerne da religiosidade hindu. (GUPTA e VALPEY, 2013, p. 1-2). 

Questiona-se, portanto, a que se deve essa percepção parcial do hinduísmo no ocidente. O que 

teria levado estudiosos ocidentais, bem como representantes ilustres do hinduísmo moderno, a 

negligenciar aquilo que S. Dasgupta (1940, p. vii) relutantemente aceitou como sendo “o 

elemento mais importante das religiões indianas”?8 

Para responder a essas perguntas é preciso entender o desenvolvimento histórico do 

hinduísmo moderno no contexto do regime britânico, que tinha sua sede principal na cidade de 

Calcutá. Deve-se considerar a cultura religiosa da época naquela região, o impacto causado 

pelos missionários e estudiosos ingleses e a formação de uma elite hindu educada em escolas 

britânicas que era chamada bhadraloka. Daí ficará evidente o porquê de uma tradição vibrante 

e seu texto mais representativo ficarem subitamente obscurecidos desde a metade do século 

XVIII até a metade do século XX – precisamente o período da colonização britânica na Índia 

(SARDELLA, 2013, p. 221). 

Pode-se dizer, de modo sucinto, que o hinduísmo moderno surgiu e se definiu em 

resposta à presença britânica na Índia colonial. A tendência dos reformadores hindus nessa 

época foi a de tentar codificar uma versão unificada do hinduísmo inspirada na espiritualidade 

das Upaniṣads e da Gītā e apoiada numa interpretação não-dualista do Vedānta. Ao fazê-lo, eles 

eliminaram as peculiaridades doutrinárias e ritualísticas das muitas tradições existentes, 

relegando-as à esfera de "religião popular" (FLOOD, 2014, p. 319-320). 

Esse desejo de conceber um hinduísmo homogeneizado confrontava-se fortemente com 

a diversidade religiosa da Bengala, profundamente influenciada pelas narrativas dos Purāṇas – 

o Bhāgavata em especial. Embora sua influência possa ser traçada desde muito antes, foi a partir 

do século XVI EC que as narrativas do Bhāgavata Purāṇa sobre Kṛṣṇa tornaram-se cada vez 

mais populares na cultura religiosa da Bengala e de outros estados vizinhos no nordeste da 

                                                     

8 Cabe ressaltar que essa relutância de Dasgupta reflete o preconceito reinante em sua época contra todo um 
gênero literário do qual o Bhāgavata Purāṇa é a maior expressão. Por isso, ao ter que lidar com as tradições 
vaiṣṇavas em seu tratado A History of Indian Philosophy, ele ressente não poder se abster de “enfatizar os 
importantes desenvolvimentos patológicos do sentimento de devoção” (Ibid., p. viii). 
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Índia. Isso aconteceu principalmente pela influência do vaiṣṇavismo gauḍīya fundado por 

Caitanya.  

Dentre essas narrativas, ocupavam lugar de destaque no imaginário popular as 

descrições da divina dança circular (rāsa-līlā) na qual Kṛṣṇa se expande para interagir com cada 

uma das moças. Dentro da concepção do Bhāgavatam, essa interação entre Kṛṣṇa e as jovens 

pastoras de Vraja (conhecidas como gopīs) difere de qualquer manifestação de sensualidade 

mundana e expressa o nosso mais sublime potencial de relação com Deus caracterizado pelo 

amor incondicional que essas gopīs personificavam. Até o final do século XVIII, essa versão 

do vaiṣṇavismo propagada por Caitanya e centrada no Bhāgavatam tinha se tornado “a religião 

preferida de um significativo número de bengalis” (SARDELLA, p. 123-125). 

Acontece que, apesar da postura extremamente sóbria e ascética de Caitanya e seus 

primeiros seguidores, eventualmente seu movimento se bifurcou em duas orientações 

divergentes. A primeira, de natureza bramânica, seguia pautada nos textos clássicos da tradição 

deixados pelos discípulos principais de Caitanya – os seis Gosvāmīs de Vṛndāvana. A segunda, 

de caráter popular, era composta sobretudo por pessoas das castas inferiores que incorporaram 

ao vaiṣṇavismo muitas das práticas tântricas oriundas da tradição Śākta, também proeminente 

na Bengala. Incluíam-se aí rituais de cunho explicitamente sexual sob o pretexto de reencenar 

os passatempos “eróticos” de Kṛṣṇa com as gopīs.  

Chegando ao século XIX, ainda no início do período colonial, mesmo a vertente 

bramânica da tradição já havia se desvirtuado, resultando em três conformações básicas que, 

compreensivelmente, eram todas repudiadas pela camada culta da sociedade: (1) a vertente 

popular e licenciosa descrita acima, composta por pessoas iletradas e moralmente relapsas; (2) 

uma vertente orientada por um sistema de castas enrijecido, considerada elitista e antiquada; 

(3) e uma vertente mística e ascética que lhes parecia demasiadamente alheia a este mundo 

(SARDELLA, 2013, p. 225-226). 

Esse desdém que a elite hindu sentia pelo vaiṣṇavismo nas formas em que este se 

manifestava naquela época era ainda alimentado pelas críticas de uma parte dos missionários 

ingleses que considerava a cultura da Índia atrasada e profana, desejando substitui-la por uma 

educação inglesa e valores cristãos. De modo semelhante, os intelectuais ingleses também 

tiveram dificuldade em apreciar o sentido mais profundo das narrativas “eróticas” do Bhāgavata 

Purāṇa, principalmente devido às sensibilidades vitorianas da época que condenava qualquer 

expressão de sensualidade. Consequentemente, as narrativas de Kṛṣṇa com as gopīs –aqueles 
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mesmos contos que tinham encantado milhões de hindus durante séculos – passaram a ser 

percebidos tanto pelos colonizadores quanto pela classe culta dos indianos educados por eles 

como um símbolo de degradação e um ímpeto para a má conduta moral (Ibid., p. 221-227). 

Para entendermos melhor como o Bhāgavatam era percebido pelos bhadraloka, 

consideremos três dos seus críticos que foram importantes reformadores do hinduísmo. O 

primeiro é Rammohan Roy (1772–1833), considerado o inaugurador da “renascença bengali”. 

Ele criticava abertamente as descrições de Kṛṣṇa no Bhāgavata Purāṇa, considerando-as 

“desencaminhadoras, anti-intelectuais e depravadas” uma vez que “promoviam um protótipo 

de Deus eticamente doentio” (Ibid., p. 228-229).  

O segundo é Bankim Chandra Chatterjee (1838–1894), que em muito contribuiu para o 

movimento nacionalista da Índia. Diferentemente de Roy, ele não rejeitava a divindade de 

Kṛṣṇa mas almejava transforma-lo em uma figura heroica que servisse de fonte de inspiração 

para a causa nacionalista. Para isso, sua ideia era substituir o “falso” Kṛṣṇa do Bhāgavata Purāṇa 

pelo Kṛṣṇa "verdadeiro" e eticamente superior do Mahābhārata (Ibid., p. 230). 

O terceiro é Swami Vivekānanda (1863–1902), que estabeleceu as bases daquilo que 

permanece até hoje como a compreensão padrão do hinduísmo moderno, conhecido 

popularmente como “Neo-Vedānta”. Ele demonstrou certa apreciação pelo Bhāgavatam e 

respeito pelo fundador do vaiṣṇavismo gauḍīya, diferenciando os ensinamentos deste das 

aberrações cometidas por algumas classes de seus ditos seguidores. Em suas palavras: 

Śrī Caitanya era um homem de grande renúncia e não tinha nada a ver com mulheres e apetites 

carnais. Mas, posteriormente, os seus discípulos admitiram mulheres em sua ordem, misturaram-

se indiscriminadamente a elas em seu nome e fizeram uma terrível confusão da coisa toda. 

(VIVEKANANDA 1955, Vol. 5, p. 344) 

Contudo, sendo o proponente de uma versão reformulada da doutrina não-dualista de 

Śaṅkara, Vivekānanda admitia apenas provisoriamente a utilidade de bhakti pois entendia 

qualquer concepção de individualidade como falsa em última análise. Assim, para ele a 

concepção do Bhāgavata sobre a relação entre a alma e Deus serviria apenas para inspirar os 

devotos nos estágios preliminares de compreensão, até que a luz do conhecimento não-dual os 

iluminasse mostrando a unidade última e absoluta de tudo (SARDELLA, 2013, p. 230-231). 

Como explicado por Halbfass (1988, p. 217-246), é pela influência desses pensadores e 

de seus sucessores ilustres como Radhakrishnan (1948) que o hinduísmo moderno é hoje 

entendido (especialmente no ocidente) como uma doutrina universalista e não-dualista em sua 
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essência, tendo sido higienizado de qualquer resquício do “misticismo erótico” do Bhāgavata 

Purāṇa, bem como de outras expressões teístas particularizadas.  

Além disso, a recepção inicial adversa que o Bhāgavata Purāṇa teve dentre uma classe 

intelectual afetada pelo pudor da era vitoriana se perpetuou ao ponto de que até hoje não existe 

uma tradução do texto completo para o inglês feita por um estudioso ocidental. As traduções 

completas que existem em inglês foram feitas por estudiosos ou religiosos indianos. Assim, o 

mundo acadêmico, até um passado recente, deu pouco destaque a uma das obras mais 

importantes do hinduísmo.  

 

4. O Advento do Bhāgavata Purāṇa no Ocidente 

Pode-se notar, nas últimas décadas, o surgimento de um interesse renovado no 

Bhāgavata Purāṇa. Esse interesse é percebido tanto no meio acadêmico quanto entre devotos 

de Kṛṣṇa em geral, sejam eles indianos ou ocidentais. Em grande parte, isso tem acontecido 

pelos esforços de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que a partir da década de sessenta 

começou a preparar uma tradução da obra em inglês e fundou uma sociedade internacional – a 

ISKCON – pautada em seus preceitos. Hoje, o texto completo está disponível em dezenas de 

idiomas e é lido por praticantes vaiṣṇavas das mais diversas nacionalidades. Além disso, tem 

aumentado significativamente o número de publicações acadêmicas sobre a obra e, no Centro 

de Estudos Hindus de Oxford (OCHS), foi iniciado recentemente um projeto de pesquisa 

dedicado exclusivamente ao Bhāgavata Purāṇa.  

Contudo, esse advento do Bhāgavata Purāṇa no ocidente através da tradição vaiṣṇava 

gauḍīya não se deu repentinamente. Como explica Valera (2016, p. 56-61) esse foi um processo 

que ocorreu em três fases carismáticas subsequentes: a primeira, iniciada pelo próprio Caitanya 

(1486-1533) e seus principais discípulos – os Gosvāmīs de Vṛndāvana – foi a fase na qual os 

fundamentos da tradição foram estabelecidos. A segunda, conduzida por Bhaktivinoda Ṭhākura 

(1838-1914) e seu filho, Bhaktisiddhanta Sarasvatī (1874-1937), construiu uma ponte entre 

tradição e modernidade ao racionalizar os ensinamentos do Bhāgavata Purāṇa e propaga-los 

através de uma organização religiosa constituída nos moldes institucionais modernos chamada 

Gauḍīya Maṭha. Finalmente, Bhaktivedanta Swami Prabhupada fundou a ISKCON e levou essa 

mensagem ao redor do mundo por ordem de Bhaktisiddhanta, seu preceptor espiritual. 
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Curiosamente, mesmo mantendo seus ensinamentos estritamente alinhados com aqueles 

herdados de seus mestres, Bhaktivedanta Swami se diferenciou destes ao focar mais em Kṛṣṇa 

do que em Caitanya (considerados na tradição como sendo a mesma pessoa) e assim dar maior 

ênfase ao Bhāgavata Purāṇa do que ao Caitanya Caritāmṛta, a principal biografia devocional 

relatando a vida e os ensinamentos de Caitanya. Possivelmente, parte do seu sucesso 

missionário possa ser atribuído a essa opção.  

É interessante notar também que, assim como Vivekānanda e tantos outros 

representantes do hinduísmo moderno, Prabhupada vislumbrou uma oportunidade histórica sem 

precedentes para propagar o pensamento da Índia ao redor do mundo utilizando os mesmos 

recursos pelos quais o ocidente havia se infiltrado na Índia: a língua inglesa, a publicação de 

livros, os meios de transporte e os de comunicação modernos, etc. (HALBFASS, 1988, p. 242).  

Contudo, diferentemente dos proponentes do Neo-Hinduísmo, que primeiramente 

traziam perspectivas e valores assimilados do ocidente e, a posteriori, buscavam conecta-los à 

tradição hindu, Prabhupada se enquadrava melhor no que Halbfass (Ibid., p. 220) chamou de 

“tradicionalismo indiano moderno” e almejava transplantar uma tradição hindu de maneira 

intacta no ocidente, sem ruptura ou descontinuidade com suas origens e sem uma preocupação 

manifesta de se conformar aos valores ocidentais. 

É fundamental observar que uma das características mais comuns da maioria dos 

intérpretes modernos do hinduísmo durante e após a era colonial foi seu desprezo flagrante para 

com todos os elementos devocionais da cultura indiana. Em nenhum lugar essa atitude torna-se 

tão evidente como em suas interpretações da Bhagavad Gītā, uma obra na qual bhakti-yoga ou 

disciplina devocional é consistentemente enfatizada ao longo de todo o texto. Assim, é 

desconcertante que tantos intelectuais indianos tenham tentado encobrir esse fato por tanto 

tempo. Como pode tal atitude ser justificada? Teriam eles sido doutrinados dessa maneira? 

Acreditamos que sim. 

A esse respeito, Robert Minor (1986, p. 226) observa que, de todos os fenômenos da 

religião hindu, os elementos devocionais foram os que mais sofreram censura dos críticos 

ocidentais que confrontaram esses então jovens intelectuais indianos em seus anos de formação. 

Ressentidos com tais críticas, a geração de pensadores que dali surgiu sentia a necessidade de 

defender o Hinduísmo. Na maior parte das vezes, contudo, eles o fizeram negando que os 

elementos devocionais fossem essenciais à sua tradição. Assim, bhakti era interpretada ora 

como serviço à humanidade, ora como uma senda destinada a pessoas de temperamento menos 
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intelectual, ora como uma etapa preliminar de karma-yoga, ou simplesmente relegada a 

segundo plano. Nisso, Prabhupada se distingue drasticamente de todos esses pensadores do 

Neo-Hinduísmo pois sua ênfase em Bhakti é notável. 

 

5.  Relevância do Objeto de Estudo 

Dessa forma, foi esboçada aqui a trajetória do Bhāgavata Purāṇa desde as névoas de sua 

composição em alguma época longínqua e local indeterminado da Índia até sua disseminação 

pelo mundo inteiro nos dias de hoje. O que se extrai desses eventos não é apenas a história da 

migração de um texto nem somente uma compreensão sobre as dinâmicas pelas quais uma obra 

célebre pode subitamente passar a ser negligenciada durante um determinado período histórico 

para depois ressurgir no cenário acadêmico e religioso mundiais.  

Pode-se entrever aqui, acima de tudo, uma nova percepção do hinduísmo sendo 

descortinada para o mundo. Percepção esta, pode-se dizer, que reflete de modo mais completo, 

justo e realista o universo do pensamento hindu através de um texto de natureza enciclopédica 

que busca sintetizar milênios de tradição filosófica e teológica. Aliás, no Bhāgavatam encontra-

se toda a profundidade doutrinária do Sāṅkhya e do Vedānta formulada através de narrativas 

cativantes e acessíveis a todos – dispostas na forma de estórias que os pais contam aos seus 

filhos na hora de dormir e que, atualmente, foram transformadas em filmes, novelas e desenhos 

animados que as pessoas assistem diariamente na televisão.  

Em suma, o Bhāgavata Purāṇa apresenta uma formulação teísta e personalista (ainda 

que não-dualista) de Vedānta fundamentalmente diferente e, em nossa compreensão, mais 

refinada e consistente do que a conhecida doutrina de Śaṅkara. Diferentemente da versão 

homogeneizada do Neo-Hinduísmo, sua doutrina engloba e representa muito melhor a 

pluralidade religiosa da Índia, ainda que não a esgote. Além disso, juntamente com os outros 

Purāṇas e épicos, sua penetração popular é um inegável fator determinante na formação tanto 

da ortodoxia quanto da ortopraxia hindu. Por conta disso e de muito mais que a obra tem a 

oferecer, consideramos que um estudo criterioso desse texto possa vir a enriquecer em muito 

as áreas de história e filosofia da religião. 
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6. Palavras Finais e Considerações Metodológicas 

Recapitulando nossas metas, o problema central que norteia esta pesquisa é investigar a 

perspectiva metafísica do Bhāgavata Purāṇa em busca de uma compreensão alternativa da 

realidade capaz de superar uma visão realista ingênua sem com isso perder os referenciais que 

proveem sentido e orientação à vida humana. Busca-se, particularmente, refletir sobre as 

contribuições que essa perspectiva possa oferecer à filosofia da educação bem como conferir a 

validade dessas ideias através de uma pesquisa de campo.  

A justificativa deste trabalho se dá pela inexistência de pesquisas acadêmicas sobre o 

Bhāgavata Purāṇa no Brasil até onde pude averiguar. Com efeito, o presente estudo constitui 

um dos poucos trabalhos acadêmicos feitos no Brasil investigando a tradição vaiṣṇava, uma das 

mais importantes do hinduísmo. Existe uma única tradução do Bhāgavata Purāṇa em português 

feita a partir da versão original em inglês de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Contudo, sendo 

essa de caráter confessional, parece-me importante a contribuição do presente projeto para a 

compreensão acadêmica de um texto clássico de extrema importância no contexto do hinduísmo 

e que foi pouco estudado até o momento. 

Como indicado no início, meu lugar de fala é o de um membro interno iniciado na 

tradição que está sendo estudada, tendo seguido os preceitos do Bhāgavata Purāṇa por quase 

duas décadas. Grande parte da minha vivência se deu na Índia, especificamente em Vṛndāvana, 

local associado a Kṛṣṇa onde o texto é amplamente estudado no estilo tradicional. Lá tive a 

oportunidade de estudar o idioma sânscrito, o que em muito contribui para esta pesquisa por 

me dar acesso às fontes primárias em sua versão original. Também tive a oportunidade, durante 

minha graduação em Theology and Religious Studies, de estudar o Bhāgavata Purāṇa 

academicamente com o Prof. Dr. Kenneth Valpey – um dos coordenadores do projeto de 

pesquisa sobre esse texto no Oxford Centre for Hindu Studies.  

O procedimento metodológico para os dois primeiros capítulos foi o de pesquisa 

bibliográfica com utilização de fichários e leituras. No decorrer do trabalho, foram realizadas 

revisões da literatura relevante, buscando descobrir novas publicações e avaliar materiais 

anteriormente publicados. No que diz respeito às fontes primárias, foi utilizado como referência 

básica o texto em sânscrito da edição crítica do Bhāgavata Purāṇa produzida pelo B.J. Institute 

em 1996. As referências para outros textos em sânscrito – como a Bhagavad Gītā, as Upaniṣads, 

etc. – encontram-se listadas na bibliografia.  
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Quanto às traduções dos versos do sânscrito para o português, elas são de minha autoria 

a menos que de outra forma creditadas. As duas razões principais para essa escolha são: 1) 

embora existam boas traduções em inglês das obras aqui utilizadas, falta a algumas o rigor 

esperado em um trabalho acadêmico; 2) mesmo para as traduções consideradas rigorosas ou 

literais, existe o problema de se fazer uma tradução de outra tradução, o que inevitavelmente 

resulta em um empobrecimento da versão final. Assim, buscando maior precisão, optei por 

apresentar aqui traduções literais e extraídas diretamente dos textos originais, mesmo estando 

ciente das múltiplas leituras possíveis pela própria natureza dos textos e do idioma sânscrito.  

Também foram utilizados, como fontes secundárias, diversos trabalhos de autores como 

Gavin Flood (2014), Daniel Sheridan (1986), Edwin Bryant (2002; 2009), Ithamar Theodor 

(2007), Ravi Gupta (2007; 2013), Kenneth Valpey (2005), Jessica Frazier (2009) e Ferdinand 

Röhr (2007; 2013) dentre outros, todos relevantes pelo seu caráter de obras recentes e pelo 

reconhecimento que alcançaram no meio acadêmico.  

Visando uma compreensão mais justa e apurada da tradição hindu e sua comparação 

com a do ocidente, buscamos seguir a perspectiva pós-orientalista de Wilhelm Halbfass, cujas 

reflexões demonstram como, por um lado, muito do que os primeiros indólogos europeus 

entendiam sobre a Índia não passava de percepções equivocadas advindas de atitudes 

igualmente equivocadas quanto ao objeto de estudo. Por outro lado, ele revela também como 

os próprios indianos se confundiram sobre suas tradições filosóficas e religiosas nesse contato 

com o ocidente, fazendo referência particularmente ao que ficou conhecido como Neo-

Hinduísmo ou Neo-Vedānta pela influência de Rammohan Roy e outros (HALBFASS, 1988).  

Para o capítulo três, o procedimento metodológico foi uma pesquisa de campo de 

natureza antropológica/sociológica. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi uma série 

de entrevistas semiestruturadas com o diretor, os professores e alguns alunos do Instituto 

Jaladūta, instituição de ensino vinculada à ISKCON (International Society for Krishna 

Consciousness) e sediada em Campina Grande – PB.  

A escolha dessa instituição deve-se ao fato de que ali a proposta de formação humana 

parece estar sendo norteada pela espiritualidade e pautada em ensinamentos do Bhāgavata 

Purāṇa e da Bhagavad-Gītā. Buscamos assim colher informações que pudessem confirmar ou 

não nossas hipóteses e enriquecer nossa compreensão sobre o tema “Educação e 

Espiritualidade”.  
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Além disso, buscamos descrever a atmosfera desse Instituto e suas peculiaridades como 

instituição de ensino diferenciada através de uma observação participante. A esse respeito, vale 

salientar minha familiaridade com o Instituto Jaladūta onde, em 2005, tive a oportunidade de 

lecionar por mais de três meses consecutivos e onde retornei diversas vezes em anos 

subsequentes para conduzir cursos de curta duração. 

Finalmente, noto que as referências aos textos em sânscrito no corpo desta dissertação 

foram feitas pela abreviatura da obra e suas divisões originais (e.g. BhP 1.1.1). Quando for o 

caso, estas serão seguidas pelo nome do tradutor com a data da edição e a página. Além disso, 

na grafia de palavras em sânscrito, optei pelo uso do nominativo singular ao invés do radical da 

palavra. Assim, uso bhagavān ao invés de bhagavat, yogī ao invés de yogin, e assim por diante. 

No caso do inglês, pela quantidade significativa do número de citações, optei por não incluir o 

texto original nas notas, mas apenas minhas traduções.  

 A presente dissertação compreende três capítulos. No capítulo 1, como preparação para 

as nossas investigações, é feito um estudo exegético do Bhāgavata Purāṇa com o propósito de 

apresentar a obra e discorrer sobre pontos essenciais de sua doutrina.  No segundo capítulo, 

reflete-se sobre a proposta de “Educação e Espiritualidade” apresentada por Ferdinand Röhr 

em sua obra homônima buscando traçar paralelos com ideias presentes no Bhāgavata Purāṇa. 

No capítulo final, que é baseado na análise da pesquisa de campo, busca-se identificar de que 

maneiras alguns dos princípios pedagógicos fundamentais delineados no capítulo dois estão 

sendo aplicados em uma instituição de ensino e qual é sua repercussão. Espera-se que essa 

abordagem pragmática possa contribuir de forma mais concreta para o campo de estudo. 
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CAPÍTULO 1 – VISÃO GERAL DO BHĀGAVATA PURĀṆA  

 

Excelente é esta tua pergunta, ó rei! Ela é benéfica para todo o mundo, é aprovada pelos sábios 

que conhecem o Eu e é o principal dentre todos os temas que devem ser ouvidos.9 

 

O Bhāgavata Purāṇa é uma obra extensa, dividida em doze Cantos (skandhas) que 

contém trezentos e trinta e cinco capítulos (adhyāyas) totalizando dezoito mil versos.10 O termo 

bhāgavata significa “relacionado a Bhagavān, o Senhor adorável” e indica o foco do texto em 

Kṛṣṇa e seus devotos. Sua estrutura é bastante complexa, apresentando numerosos diálogos que 

vão se encaixando uns dentro dos outros. Normalmente, são conversas entre sábios e reis que 

buscam respostas para os seus problemas e para os males do mundo (GUPTA e VALPEY, 

2013, p. 1-2). O diálogo principal ocorre entre o sábio Śukadeva e o rei Parīkṣit, neto dos 

Pāṇḍavas, que estava prestes a morrer. 

 Certa vez, enquanto andava por uma floresta, Parīkṣit sentiu-se extremamente sedento 

e abordou um sábio em seu eremitério. Como estava absorto em meditação, o sábio não 

percebeu a presença do rei, que ficou muitíssimo frustrado. Embora fosse um rei de caráter 

irrepreensível, num momento de ira irrefletida ele pôs uma serpente morta ao redor do pescoço 

do sábio e se foi. De volta ao seu palácio, Parīkṣit se arrependeu de seu gesto desrespeitoso. 

Nesse ínterim, ao tomar conhecimento do ocorrido, o filho do sábio, que era um menino 

orgulhoso e imaturo, amaldiçoou o rei a morrer em sete dias picado por uma serpente alada.  

                                                     
9 Este é o primeiro verso do segundo canto do Bhāgavata Purāṇa (BhP 2.1.1), falado pelo principal orador, 

Śukadeva Gosvāmī, para o rei Parīkṣit. O texto em sânscrito está reproduzido abaixo:  
varīyān eṣa te praśnaḥ kṛto loka-hitaṁ nṛpa  ātmavit-sammataḥ puṁsāṁ śrotavyādiṣu yaḥ paraḥ 

10 No que diz respeito aos capítulos, alguns comentadores reconhecem apenas 332. Quanto aos versos, 
tradicionalmente é dito que o BhP possui 18.000 versos. Esse número aparece no próprio texto do Bhāgavata 
(BhP 12.13.9) bem como em outros Purāṇas que o mencionam. Como chegar a essa cifra, contudo, é tema de 
debates e é possível que seja um número simbólico e aproximado. Segundo a numeração que aparece na maioria 
das edições, o texto contém pouco mais de 14.000 versos. Originalmente, contudo, quando os textos eram 
copiados manualmente, os versos não eram numerados. Ainda assim, para fins pragmáticos (como a 
remuneração de quem copiava um manuscrito), a extensão do texto era medida em granthas (unidade de 
medida que normalmente compreendia 32 sílabas – a extensão da métrica mais comum chamada anuṣṭhub). 
Portanto, conforme ouvi de paṇḍitas na Índia, um dos comentadores do Bhāgavata chamado Ganga Sahaya teria 
chegado próximo aos 18.000 granthas somando todas as sílabas do texto e dividindo esse total por 32. Ele 
precisou, contudo, somar também alguns adendos que não faziam parte do texto antigo original. Outra maneira 
sugerida por alguns e que, nos meus cálculos, parece mais precisa, é usar como medida padrão não o anuṣṭhub 
de 32 sílabas, mas o Gāyatrī de 24 que, segundo o comentário de Jīva Gosvāmī ao BhP 1.2.4 (ver ŚĀSTRĪ, 1965, 
p. 118), seria a métrica oficial do Bhāgavata Purāṇa. 
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Por sua fé implícita na providência divina, o piedoso rei aceitou de bom grado a sua sina 

e, entendendo que lhe restavam apenas sete dias para viver, retirou-se para as margens do 

sagrado rio Ganges. Lá sentado, ele fez o voto de jejuar completamente de alimento e água até 

o fim. Além disso, como preparação para enfrentar seu destino, ele pediu bênçãos e orientação 

espiritual aos muitos sábios que ali se reuniram naquele momento terminante. O rei disse: 

Que [a serpente alada] kuhaka ou takṣaka enviada pelo brâmane pique-me de uma vez. 

Não importa. Apenas cantem as proezas do Senhor Viṣṇu. Além do mais, ó brâmanes, 

oferecendo-vos minhas reverências, oro para que, se eu tiver que nascer novamente, eu 

possa sentir afeição pelo Senhor ilimitado, viver na companhia de seus devotos e ter 

relações amistosas com todos os seres vivos. (BhP 1.19.15b-16) 

Dentre os sábios reunidos desponta, então, Śukadeva Gosvāmī, o filho de Vyāsa, como 

o mais eminente de todos os transcendentalistas. A ele, o rei pede que discorra sobre os deveres 

essenciais de todas as pessoas, especialmente daquelas que estão no final da vida. Ele pergunta 

especificamente sobre o que deveria ser ouvido, recitado, lembrado, executado e adorado, bem 

como o que deveria ser evitado por aqueles que desejam alcançar a perfeição última (BhP 

1.19.37-38). Estando muitíssimo satisfeito com a pergunta relevante do rei, Śukadeva passa 

então a narrar o Bhāgavata Purāṇa, por vezes diretamente, mas, na maior parte do tempo, 

através de outros diálogos concatenados.  

Não é tarefa simples entender a intricada malha de narrativas sobrepostas que vai se 

formando dessa maneira. Por isso, visando facilitar uma compreensão inicial da obra, neste 

capítulo discorreremos sobre seus temas centrais iniciando com uma análise dos primeiros três 

capítulos. Aliás, assim como de uma pequena semente pode germinar, crescer e se desenvolver 

como uma árvore gigantesca, veremos que os tópicos principais do Bhāgavata Purāṇa se 

encontram encapsulados no primeiro verso e gradualmente se expandem em amplas narrativas 

que os ilustram por diferentes ângulos. 

Em contraste com a natureza concisa dos Sūtras,11 em Purāṇas como o Bhāgavata, ideias 

e temas fundamentais são encontrados repetidamente. De fato, algumas seções da obra refletem 

muito bem o todo, assim como uma gota d’água reflete as qualidades do oceano. Para ilustrar 

esse ponto, em seu livro The Bhāgavata Purāṇa, Gupta e Valpey (2013) utilizaram uma 

narrativa do oitavo canto (BhP 8.5-12) como introdução, mostrando como os temas ali 

desenvolvidos formam uma espécie de microcosmo do texto completo.  

                                                     

11 Sūtras (lit. fio) são aforismos extremamente concisos que servem para traçar as linhas fundamentais de um 
sistema de pensamento. Assim, temos os Vedānta Sūtras, os Yoga Sūtras, etc. 
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De modo semelhante, nas páginas seguintes faremos uma breve análise da primeira cena 

do Bhāgavata Purāṇa que parece ter sido redigida intencionalmente para servir como um prisma 

através do qual seja possível obter uma visão panorâmica da obra. Iniciaremos com o verso de 

abertura que, indicando seus temas principais, parece servir de índice ao texto. 

 

1.1      O Desenvolvimento do Bhāgavata Purāṇa a Partir de seu “Verso Semente” 

O primeiro capítulo inicia com o que pode ser chamado de o “verso semente” do 

Bhāgavata Purāṇa, uma composição notável que mais parece uma sequência de sūtras 

poeticamente dispostos dentro de uma métrica requintada. Esse verso oferece uma definição 

precisa daquilo que a obra concebe como a “verdade última” (satyam param) e convida o leitor 

a meditar sobre ela. O verso também parafraseia o primeiro dos mantras – o Gāyatrī – ao mesmo 

tempo em que resume a essência do Vedānta Sūtra e indica os dez tópicos tratados em um Mahā 

Purāṇa.12 Os muitos comentários sobre esse primeiro verso são extensos e complexos, 

revelando várias camadas de significado e diversas leituras possíveis do texto – todas elas 

gramatical, lógica, e teologicamente viáveis13. Aqui temos uma boa amostra da vasta erudição 

do redator do Bhāgavatam, uma vez que a aptidão de um escritor para usar a linguagem de 

modo a transmitir conotações múltiplas é considerada a alma da poesia sânscrita14. 

A seguir, visando uma melhor compreensão desse verso, oferecemos nossa tradução 

lembrando que ela é apenas uma dentre as inúmeras traduções possíveis. Na sequência, 

elaboramos também algumas tabelas mostrando como é definida a “Verdade Última”,15 bem 

como evidenciando as relações entre os fragmentos do verso com o mantra Gāyatrī, com o 

Vedānta Sūtra e com os dez tópicos de um Mahā Purāṇa. 

                                                     

12 Uma análise detalhada revelando essas relações entre o primeiro verso do BhP (1.1.1), o Gāyatrī, o Vedānta 
Sūtra e os dez tópicos dos Purāṇas aparece nos comentários de Jīva Gosvāmī chamados Catuḥsūtrī Tika, da seção 
105 de seu Paramātmā Sandarbha (ver Gupta, 2007). 

13 Para uma coletânea de onze comentários tradicionais sobre o BhP, ver Śāstrī (1965). Dentre os comentários 
desse primeiro verso (BhP 1.1.1), destaca-se o de Viśvanātha Cakravartī com cinco leituras distintas 
cuidadosamente analisadas.   

14 O Dhvanyālokaḥ 1.1 de Ānandavardhana (1986) diz:  Kāvyasyātmā dhvanir iti – a alma da poesia é aquilo que 
se chama dhvani, ou seja, a sua capacidade de produzir um campo ressonante de emoções e significados.  

15 Em sua introdução ao BhP, Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1995) faz uma distinção entre o conceito de 
deus (no sentido de um controlador) e o conceito de Verdade Última (satyam param). Ele ressalta que pode 
haver muitos deuses controlando diversos departamentos do cosmos, mas apenas uma Verdade Última, a Pessoa 
Suprema ou o Controlador Supremo, identificado com Kṛṣṇa no BhP. 
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Verso de abertura do Bhāgavata Purāṇa: 

Meditemos [naquele que é] a Verdade última. Que é a causa tanto material quanto eficiente da 

criação, [manutenção e aniquilação] deste [universo], permeando-o e existindo à parte dele 

simultaneamente. Que conhece tudo completamente. Que brilha por seu próprio esplendor e é 

independente. Por quem os Vedas foram revelados no coração do sábio original [i.e. Brahmā, o 

demiurgo do universo]. Que confunde [até mesmo] os sábios. Fundamentada em cuja realidade 

a criação tríplice resultante das transmutações de fogo, água e terra não é falsa. Por cuja 

influência toda a falsidade é dissipada. (BhP 1.1.1)16 

 

 

1. Definição da Verdade Última como objeto de meditação no BhP 1.1.1  

janmādy asya yataḥ É de onde provém a criação, etc. do universo 

anvayād itarataś ca artheṣu Por relação de causa e efeito; por permear e 

transcender todos os objetos 

abhijñaḥ  É onisciente 

svarāṭ É auto refulgente ou independente  

tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye Revelador dos Vedas a Brahmā, pelo coração 

muhyanti yat sūrayaḥ Confunde até os sábios 

tejo-vāri-mṛdāṁ [...] yatra tri-sargo ’mṛṣā É o substrato que confere realidade à criação 

dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ Dissipa a falsidade por sua própria potência 

 

 

2. Relação entre o BhP 1.1.1 e o Mantra Gāyatrī 

BhP 1.1.1          Gāyatrī 

janmādy asya yataḥ (criação, manutenção, destruição) Om (indicando início, fim e meio: a+u+m) 

tri-sargo ’mṛṣā (a criação tríplice) bhur bhuvaḥ svaḥ (as três esferas da criação) 

svarāṭ (auto refulgente) tat savitur (o sol, que é auto refulgente) 

param (supremo) vareṇyam (adorável) 

dhāmna svena (por sua energia) bhargo devasya (a refulgência divina) 

dhīmahi (meditemos) dhīmahi (meditemos) 

tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye (inspirou 

Brahmā pelo coração) 

dhiyo yo naḥ pracodayāt (que inspire nossa 

meditação) 

                                                     
16 Texto em sânscrito do BhP 1.1.1  

janmādy asya yato ’nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ 

tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ 

tejo-vāri-mṛdāṁ yathā vinimayo yatra tri-sargo ’mṛṣā 

dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ satyaṁ paraṁ dhīmahi 



33 

 

3. Relação entre o BhP 1.1.1 e o Vedānta Sūtra 

BhP 1.1.1     Sūtras com significados básicos 

satyam param dhīmahi (meditemos na Verdade 

Última = Brahman) 

athato brahma jijñāsā (agora indaguemos sobre o 

Brahman) 

janmādy asya yataḥ (a origem da criação...) janmādy asya yataḥ (a origem da criação...) 

anvayād itarataś cārtheṣu (Verdade essa 

revelada por significados diretos e indiretos) 

śāstra-yonitvāt (as escrituras revelam Brahman) 

tat tu samanvayāt (pela combinação de suas 

afirmações diretas e indiretas) 

abhijñaḥ svarāṭ (onisciente e independente) īkṣater nāśabdam (a origem da criação não pode 

ser matéria inerte, mas sim um Ser capaz de 

pensar e agir independentemente) 

anvayād itarataś  Resume o capítulo 1 (samanvaya adhyāya) 

muhyanti yat sūrayaḥ Resume o capítulo 2 (avirodha adhyāya) 

dhīmahi Resume o capítulo 3 (sādhana adhyāya) 

satyam param Resume o capítulo 4 (phala adhyāya) 

*Aqui é feita alusão aos cinco primeiros sūtras, considerados essenciais, bem como aos quatro 

capítulos que compõe o Vedānta Sūtra. 

  

4. Relação entre o BhP 1.1.1 e os 10 Tópicos de um Mahā Purāṇa  

janmādy asya yataḥ (a origem da criação...) Criação, sub criação, manutenção e dissolução 

cósmicas, atividades do Senhor e dos Manus 

tene brahma hṛdā... (revelou os vedas através do 

coração) 

Proteção do Senhor aos devotos (revelando o 

conhecimento espiritual dos Vedas) 

muhyanti yat sūrayaḥ (confunde os sábios) Ímpeto para atividades de desfrute material 

nirasta kuhakam dhāmnā (a morada eterna onde 

não há ilusão) 

Libertação do saṁsāra 

satyam param (a Verdade, Kṛṣṇa) O refúgio último, Kṛṣṇa  

 

As tabelas acima visam apenas a servir como um auxílio para que possamos vislumbrar 

a estreita correlação que comentadores tradicionais enxergaram do primeiro verso do Bhāgavata 

Purāṇa com o Gāyatrī e o Vedānta Sūtra. As relações acima são baseadas na interpretação de 

Jīva Gosvāmī em seu Catuḥsūtrī Tika, cujos detalhes aparecem na obra de Gupta (2007). Essa, 

contudo, não é a única maneira de relacionar esse primeiro verso do Bhāgavata com o Gāyatrī, 

etc., tendo em vista a riqueza de significados de cada palavra em sânscrito e as diversas 

possibilidades de interpretação que isso proporciona. Aliás, o próprio Jīva Gosvāmī oferece 

mais de uma opção ao fazer algumas das correlações. 
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Um outro aspecto importante desse verso, observado por Chatterjee (1895, p. 12-16) e 

outros, é que embora o verso não o diga explicitamente, o termo abhijñaḥ (onisciente) indica 

claramente que essa “Verdade Última” é um Ser consciente. Além disso, em muitas edições 

esse verso é precedido pela expressão oṁ namo bhagavate vāsudevāya (reverências a Bhagavān 

Vāsudeva). As palavras bhagavate e vāsudevāya são muito significativas. Segundo o dicionário 

Monier-Williams (2001), o termo bhaga-vat significa glorioso, afortunado, ilustre, divino, 

adorável, etc. e é aplicado a deuses e outras personalidades exaltadas. Vāsudeva é um epíteto 

de Kṛṣṇa fazendo alusão a seu pai, Vasudeva (com a curto no lugar do ā) e etimologicamente 

deriva da raiz verbal vas, indicando “aquele que reside em toda parte”.  

No Bhāgavata Purāṇa, Kṛṣṇa, o filho de Vasudeva, é identificado como bhagavān 

svayam, o “Senhor adorável em pessoa” (BhP 1.3.28). Essa declaração é feita logo após o texto 

listar mais de vinte avatāras e coloca Kṛṣṇa claramente em uma categoria à parte como a fonte 

última de todas as manifestações divinas. Consistentemente, narrativas sobre Kṛṣṇa ocupam 

cerca de um quarto da obra, estando concentradas no décimo canto e dispostas de modo a formar 

o ápice do Purāṇa (BRYANT, 2007, p. 112-114). Por essas e muitas outras considerações 

levantadas pelos comentadores tradicionais, não resta dúvida de que a expressão satyam param 

dhīmahi do verso inicial sugere uma meditação em Kṛṣṇa.  

Tudo considerado, este primeiro verso por si só já constitui um microcosmo do 

Bhāgavatam e, juntando-o aos dois versos seguintes, forma-se o que é chamado maṅgalācaraṇa 

ou invocação auspiciosa da obra. A grosso modo, pode-se dizer que a maṅgalācaraṇa nos textos 

em sânscrito corresponde à introdução em nossos livros, na qual delimita-se o assunto, indica-

se o público alvo, busca-se despertar o interesse do leitor, etc. Assim, esses três versos iniciais 

definem a “Verdade Última” como o objeto central de investigação, distinguem o dharma no 

seu sentido mais sublime de atividades religiosas adulteradas por motivações egoístas, 

identificam como público-alvo os devotos do Senhor, prometem trazer auspiciosidade ao 

mundo, indicam que uma leitura atenta do Bhāgavatam resultará na capacidade de “capturar o 

Senhor no coração” , convidam o leitor a saborear repetidamente a doçura espiritual ali contida, 

e assim por diante (BhP 1.1.1-3). Todos estes tópicos, tão densamente apresentado nos três 

primeiros versos, começam a ser desenvolvidos gradualmente na porção remanescente dos três 

primeiros capítulos. 
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1.2      Perguntas Iniciais dos Sábios em Naimiṣāraṇya 

O verso quatro do primeiro capítulo dá início à narrativa propriamente dita, descrevendo 

o cenário de uma cerimônia sacrificial (yajña) em um local sagrado chamado Naimiṣāraṇya.17 

O verso parece ecoar a abertura da Bhagavad Gītā, substituindo as palavras “dharma-kṣetre 

kuru-kṣetre” por “naimiṣe ‘nimiṣa kṣetre”. Isso remete a um importante motivo na literatura da 

Índia: o “campo do dharma” (dharma-kṣetra), ressurgindo em uma localização geográfica 

diferente, mas, ainda assim, intimamente associada ao Senhor Viṣṇu. Percebe-se nisso um 

marcado contraste entre regiões sagradas e profanas que embasa o costume de viajar até centros 

de peregrinação, algo muito comum na cultura indiana até os dias de hoje. 

Outro tema relacionado e que recebe grande destaque no Bhāgavata Purāṇa é a constante 

preocupação com a preservação do dharma – a ordem do universo, bem como as práticas que 

ajudam a manter essa ordem. Implícita nessa ênfase está o reconhecimento de que, sem esse 

esforço consciente, o mundo tende naturalmente à desordem. Dentro da narrativa, essa 

preocupação leva um grupo de sábios a iniciar um sacrifício de mil anos durante o período de 

transição entre as eras visando a satisfação do Senhor e o benefício do mundo (BhP 1.1.4). 

Sabendo que Kṛṣṇa havia há pouco deixado este planeta, os sábios estavam preocupados com 

os efeitos nocivos de Kali Yuga,18 que já começavam a ser percebidos.  

É de praxe, durante cerimônias dessa natureza, que haja intervalos entre as várias 

sequências de oblações de manteiga clarificada oferecidas ao fogo. Nesses intervalos, costuma-

se ouvir os Purāṇas de algum orador experiente. Isso nos leva ao verso cinco, no qual os sábios 

oferecem um assento de honra ao sūta Ugraśravā (mais comumente referido na obra apenas 

como Sūta) e lhe fazem uma série de perguntas. Aqui surge outro tema recorrente no Purāṇa, a 

prática de ouvir (śravaṇa) e recitar (kīrtana) tópicos sobre o Senhor. Essas duas práticas são 

consideradas o esteio de bhakti-yoga, sendo reiteradas no texto a cada momento. 

Pode-se identificar então, até o verso oito, uma subseção na qual são destacadas as 

virtudes de um bom orador e a atitude correta esperada de uma audiência culta. Isso nos faz 

pensar na distinção feita por Heinrich Zimmer (1952, p. 4) entre o foco dos pensadores indianos 

                                                     

17 A respeito da importância da cerimônia sacrificial na Índia, cf. Loundo (2012) 

18 Kali Yuga, “a era da discórdia”, iniciada em 18 de fevereiro de 3102 AEC é a última num ciclo de quatro eras 
cósmicas: Kṛta ou Satya Yuga (1.728.000 anos), Treta Yuga (1.296.000 anos), Dvāpara Yuga (864.000 anos) e Kali 
Yuga (432.000 anos). Assim como em duração essas eras vão diminuindo na proporção de 4/4, 3/4, 2/4 e 1/4, 
entende-se que haja uma proporcional deterioração física e moral do ser humano em cada uma dessas eras, que 
são cíclicas como as estações do ano. (Cf. o dicionário MONIER-WILLIAMS, verbetes “kali” e “yuga”) 
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e o de muitos filósofos ocidentais modernos. Ele observa que, na cultura da Índia, enfatiza-se a 

função transformadora – e não meramente informadora – da filosofia. Em outras palavras, não 

se admite a possibilidade de dissociação entre o discurso filosófico e a práxis da vida. Ugraśravā 

havia sido selecionado como orador não apenas por ser bem versado em conhecimento, mas 

por ser uma pessoa livre de vícios. Além do mais, entende-se que cada pessoa na audiência 

também almejava alcançar uma transformação de caráter por ouvir a essas narrativas.   

Outro ponto interessante de se observar nessa seção é que, apesar da excepcional 

qualificação atribuída ao orador para recitar os Purāṇas, é sugerido mais adiante (BhP 1.4.13) 

que ele não tinha acesso aos quatro Vedas. Provavelmente, isso era devido a seu status social 

como sūta19 e sua responsabilidade herdada de propagar a narrativa dos Purāṇas. O mais 

surpreendente, contudo, é que os brâmanes ali reunidos eventualmente (BhP 1.18.12) 

menosprezam sua própria ocupação ritualística no yajña e afirmam que o verdadeiro benefício 

de toda aquela função está na recitação do Bhāgavatam.  

Nessa atividade ritual [sacrifício de fogo] onde o resultado é incerto, você está permitindo a nós 

– cujos corpos estão enegrecidos pela fumaça – saborear o doce néctar dos pés de lótus de 

Govinda (Kṛṣṇa). (BhP 1.18.12) 

 

Isso indica a predileção evidente nesse Purāṇa por devoção (bhakti) acima de ritualismo 

(karma). Observa-se ainda que, mesmo reconhecendo o sistema social de varṇa e aśrama, o 

texto valoriza qualificação pessoal acima de nascimento. Voltaremos a esse ponto no segundo 

capítulo desta dissertação.  

Do verso nove até o final desse primeiro capítulo do Bhāgavatam, o sábio Śaunaka – 

representante daquela assembleia – apresenta seis perguntas principais intercaladas com outras 

afirmações relevantes. Sūta responde às quatro primeiras perguntas no capítulo dois, deixando 

as restantes para o capítulo três (Bhūrijana, 2006, p. 34-35). Segundo Viśvanātha Cakravartī 

(2008, p. 70) essas perguntas são importantes pois, de certa forma, todo o restante do 

Bhāgavatam é desenvolvido em resposta a essas questões iniciais. Embora haja discrepâncias 

na maneira como diversos comentadores analisam essas perguntas, para fins elucidativos 

oferecemos abaixo um resumo das perguntas com suas respostas básicas. 

                                                     

19 Os sūtas são pessoas de casta mista, nascidos de um pai kṣatriya e de uma mãe brâmane. Parece que tanto 
Ugraśravā quanto seu pai Romaharṣaṇa, faziam parte dessa sub-casta e por isso não tinham acesso aos Vedas, 
como indica o BhP 1.4.13. A Romaharṣaṇa Sūta, contudo, Vyāsa havia confiado os Purāṇas, como afirma o BhP 
1.4.22. Seu filho dá continuidade à tradição, tornando-se o narrador principal nos Purāṇas. 
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Versos e Perguntas dos sábios            Versos de referência com respostas básicas 

1.1.9 – Qual é o bem último para o ser humano 

e qual é o caminho conducente a ele?  

1.2.6-7 – Aquilo que conduz a bhakti – serviço 

desinteressado e ininterrupto dedicado ao Senhor 

transcendente. Bhakti é o melhor caminho e meta. 

1.1.11 – Qual é a essência de todas as escrituras? 1.2.28-29 – Elas revelam que Vāsudeva (Kṛṣṇa) é 

a meta última dos Vedas, da Yoga, dos rituais, etc. 

1.1.12 – Com que propósito Kṛṣṇa vem ao 

mundo? 

1.2.34 – Ele assume inúmeras “encarnações” em 

diferentes tempos e locais visando encenar sua 

līlā e assim atrair os seres vivos de volta a ele. 

1.1.17 – Como acontece a criação cósmica pela 

atuação do Puruṣa?  

1.2.30-1.3.5 – Explica-se, concisamente, como se 

dá o processo de criação pela expansão do Puruṣa 

1.1.18 – Por favor, narre as atividades dos līlā-

avatāras (“encarnações lúdicas”)  

1.3.6-36 – São listados 22 līlā-avatāras com uma 

breve descrição de suas atividades. 

1.1.23 – Onde pode ser encontrado o dharma 

depois que Kṛṣṇa deixou este mundo? 

1.3.43 – No Bhāgavata Purāṇa, que é comparado 

ao sol que ilumina as pessoas em Kali Yuga 

 

Em meio a essas seis perguntas encontram-se, no primeiro capítulo, afirmações 

importantes que apontam para temas centrais do Bhāgavata Purāṇa. Por exemplo, a condição 

precária da humanidade em Kali Yuga é descrita no BhP 1.1.10. Essa condição torna necessária 

uma medida remediadora eficaz, identificada nos versos 16 e 21 como sendo o processo de 

ouvir sobre as atividades extraordinárias do Senhor. De modo semelhante, enfatiza-se o 

poderoso efeito de recitar o nome de Deus (1.1.14), um tema amplamente ilustrado na narrativa 

de Ajāmila, no sexto canto da obra. O valor do convívio com pessoas santas também é 

ressaltado (1.1.15) e depois ilustrado na história da vida do sábio Nārada (BhP 1.4-6).  

Além disso, a posição exaltada daquelas pessoas qualificadas com rasa-jñānam – 

conhecimento sobre rasa20 ou doçuras provenientes de relações transcendentais – é destacada 

(1.1.19). É afirmada a natureza sobre-humana das atividades de Kṛṣṇa mesmo quando ele 

aparece neste mundo sob uma forma aparentemente humana (1.1.20). Finalmente, é valorizada 

a importância da orientação de um preceptor, que é comparado ao “hábil capitão de um navio 

para aqueles que desejam atravessar o perigoso oceano de Kali” (1.1.22). 

                                                     

20 O termo rasa é de difícil tradução. Ele origina-se das teorias indianas clássicas de dramaturgia e indica tipos 
especiais de “doçuras” experimentadas em tipos específicos de relação. Assim, o sentimento experimentado por 
um amigo em relação a outro é chamado sākhya-rasa, o dos pais em relação aos filhos, vātsalya-rasa, o da 
amante em relação ao amado, mādhurya-rasa, e assim por diante. No BhP, as relações transcendentais entre 
Kṛṣṇa e seus devotos são descrita de acordo com a teoria de rasa. Sobre a relação do BhP com as teorias 
dramatúrgicas clássicas, ver Theodor (2007). 
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1.3 Respostas Preliminares de Sūta aos Sábios 

No segundo capítulo, depois de oferecer algumas orações iniciais e reconhecer a 

relevância das perguntas dos sábios, Sūta define o dharma supremo como sendo aquilo que 

conduz a bhakti – serviço devocional direcionado ao Senhor transcendente – especificamente 

quando essa bhakti é ininterrupta e se manifesta livre de interesses ulteriores (1.2.6)21. Como 

vimos na tabela acima, com essa definição ele responde à primeira pergunta sobre o benefício 

último que um ser humano pode alcançar. 

É importante notar aqui que a palavra śreyas utilizada na pergunta (1.1.9) é interpretada 

pelo mais renomado comentador do Bhāgavatam, Śrīdhara Svāmī, no sentido de “qual é o 

melhor processo” (avyabhicāra-śreyaḥ-sādhanam). Por sua vez, outro importante comentador, 

Viśvanātha Cakravartī (2008), interpreta śreyas no sentido de meta última da vida humana. As 

duas interpretações parecem complementares, uma vez que a palavra bhakti usada na resposta 

(1.2.6) também tem duplo sentido: ela pode ser entendida como uma disciplina devocional 

(sādhana bhakti) ou como a meta última de amor a Deus (prema bhakti).22 Assim, pode-se 

concluir que na pergunta questiona-se sobre o melhor processo conducente à meta última da 

vida humana. Na resposta, indica-se que o melhor processo é sādhana-bhakti, que conduz ao 

despertar do amor a Deus na forma de prema-bhakti. (ŚĀSTRĪ, 1965). 

Ao longo do segundo capítulo, Sūta continua respondendo às perguntas dos sábios de 

maneira concisa, conforme indicado em nossa tabela. Entretanto, como mencionado, as 

respostas continuam sendo elaboradas e ilustradas amplamente ao longo de toda a obra. Sūta 

também destaca vários outros temas importantes em versos subsequentes. Um deles, que 

discutiremos mais adiante, é a compreensão teológica segundo a qual a mesma verdade pode 

ser percebida distintamente como Brahman (o absoluto impessoal), Paramātmā (a testemunha 

interior) e Bhagavān (o Senhor Supremo) (1.2.11), um tema meticulosamente analisado por 

Jīva Gosvāmī em seu Bhagavat-Sandarbha (GUPTA, 2007, p. 34). 

Outra seção importante nesse capítulo vai do verso 1.2.16 ao 1.2.21, onde são delineados 

estágios progressivos que o praticante vivencia na senda espiritual. Isso é analisado por 

Cakravartī (2008, p. 109) como uma progressão de quatorze etapas desde o momento em que 

se recebem as bênçãos e a compaixão de uma pessoa santa (satāṁ kṛpā) até o ponto em que 

                                                     

21 sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati 

22 Ver os respectivos comentários aos versos em questão em (ŚĀSTRI, 1965) 
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finalmente se experimenta a doçura de um relacionamento amoroso totalmente desenvolvido 

com o Senhor (mādhuryānubhava). O mais interessante é que esses mesmos estágios podem 

ser identificados ao longo da narrativa de dois capítulos seguintes nos quais o sábio Nārada 

relata sua história de vida (1.5.23-1.6.33). Isso demonstra como conceitos e temas concisamente 

descritos nos três capítulos iniciais continuam sendo ilustrados posteriormente na obra. 

Continuando, a partir do verso trinta no capítulo dois e abrangendo a maior parte do 

capítulo três, há uma descrição da criação cósmica do Senhor por intermédio de seus puruṣa-

avatāras seguida por uma lista de seus līlā-avatāras. O verso mais importante nesse terceiro 

capítulo é um que destaca Kṛṣṇa como a fonte de todos os avatāras (1.3.28). Esse verso é 

considerado por comentadores como Jīva Gosvāmī, Viśvanātha Cakravartī e Gaṅgā Sahāya 

como sendo o pivô ou declaração central (paribhāṣā-sūtra) do Bhāgavata Purāṇa. Com isso, o 

Purāṇa parece reconhecer Kṛṣṇa como origem de Viṣṇu, e não seu avatāra, como discute 

Sheridan (1986, p. 53). A seção final desse capítulo enaltece o Bhāgavata Purāṇa como sendo 

brahma-sammitam – idêntico aos Vedas ou ao Espírito Supremo (BhP 1.3.40) e dizendo que o 

texto surgiu para dissipar a escuridão de Kali Yuga (BhP 1.3.43). 

Portanto, vimos como os temas no Purāṇa vão se expandindo gradualmente de forma 

não-linear, assim como uma flor de lótus desabrochando. Daí a importância especial desses três 

capítulos, que servem como um prisma através do qual podemos ter um primeiro vislumbre da 

obra. Ademais, no intuito de iluminar o significado essencial dos Vedas (BhP 1.2.3), o 

Bhāgavata acaba revelando aquilo que está apenas implícito neles (veda-guhyāni, 1.3.35). Ele 

faz isso fornecendo "meditações sobre o Brahman na forma mais conveniente e saborosa" 

(PRABHUPADA, 1995, p. 204).   

 

1.4 Sāṅkhya, Yoga, Vedānta e Bhakti no Bhāgavata Purāṇa 

O cenário filosófico indiano é vasto e complexo, enraizando-se de certo modo nos Vedas 

e expandindo-se a partir deles na forma de várias tradições, quer endossando os textos védicos 

ou reagindo a eles. Assim, encontramos diversas escolas ortodoxas (āstika), representadas 

principalmente pelos seis sistemas clássicos da filosofia indiana (ṣaḍ-darśana), e também 

algumas filosofias heterodoxas (nāstika), tais como o budismo e jainismo. 
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O Bhāgavata Purāṇa percebe a si mesmo como o “fruto maduro da árvore-dos-desejos 

da literatura védica”23. Como tal, ele reflete sobre e responde a vários dos principais sistemas 

filosóficos encontrados no cenário do pensamento indiano. Isso é feito no intuito de integrar 

esses vários sistemas em sua sofisticada doutrina de bhakti. Essa maneira de incorporar antigas 

tradições dentro de um novo paradigma é, de fato, um traço distintivo dos pensadores indianos.  

Sobre isso, S. Radhakrishnan (1948, p. 46-48) afirma que a notável continuidade no 

pensamento da Índia deve-se a uma atitude de respeito ao passado pela qual cada filósofo busca 

desenvolver suas ideias de modo progressivo sobre os alicerces deixados por seus 

predecessores. Além disso, Radhakrishnan entende o pensamento indiano como um sistema de 

revelação contínua em que há um desdobramento natural da "teologia imanente" dos Vedas24. 

Tendo em mente essas dinâmicas de assimilação e o valor atribuído à continuidade de 

pensamento no contexto indiano, a seguir discutiremos como as escolas tradicionais de 

Sāṅkhya, Yoga e Vedānta estão incluídas e funcionam dentro da perspectiva devocional mais 

ampla do Bhāgavata Purāṇa. 

A filosofia Sāṅkhya é frequentemente retratada como um sistema ateísta em cuja 

metafísica não haveria lugar para um controlador supremo, ou īśvara (B. GUPTA, 2012); 

(BARTLEY, 2011). Peter Basel (2012, p. 28), no entanto, qualifica essa suposição dizendo que 

"embora isto seja verdade em certo sentido, só é verdade para uma determinada configuração 

de Sāṅkhya que existiu em um determinado momento". Ele continua explicando como, nas suas 

formulações mais antigas, Sāṅkhya era de fato um sistema teísta ainda que não admitisse īśvara 

atuando como um criador. Edwin Bryant confirma esse ponto de vista: 

Sāṅkhya, embora muitas vezes representada como não-teísta, era, na verdade amplamente teísta 

em suas primeiras expressões e, posteriormente, continuou a manter amplas variantes teístas fora 

da escola filosófica clássica, como evidenciado nos Purāṇas. (BRYANT, 2009, p. 81) 

 No Bhāgavata Purāṇa, Sāṅkhya é sistematicamente explicada em várias passagens, 

como no Capítulo 5 do Canto 2; nos capítulos 5, 7 e 26 do Canto 3; e nos capítulos 22 e 24 do 

Canto 11. Além disso, como apontado por Surendranath Dasgupta (1961, p. 30), “ao longo de 

todo o Bhāgavatam a filosofia de Sāṅkhya teísta como descrita por Kapila é repetidamente 

apresentada em diferentes passagens em diferentes conteúdos”. 

                                                     

23 nigama-kalpa-taror galitaṁ phalam (BhP 1.1.3) 

24 Confirmando essa continuidade no pensamento védico, o Muktikā Upaniṣad 1.1.9 diz: tileṣu tailavad vede 
vedāntaḥ supratiṣṭitaḥ – assim como o óleo está contido na semente de gergelim, do mesmo modo o Vedānta 
encontra-se contido nos Vedas”. (sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/muktika.pdf) 
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A versão de Sāṅkhya encontrada no Bhāgavatam, ao mesmo tempo em que preserva a 

estrutura geral do Sāṅkhya Kārikā de Īśvarakṛṣṇa,25 introduz algumas inovações significativas 

a ele. As diferenças mais marcantes, segundo a análise de Basel (2012), são as seguintes: 

1. O lugar de Deus: o BhP apresentando Īśvara como a causa tanto material quanto eficiente do 

universo. Além disso, Deus abarca prakṛti e puruṣa como suas energias. 

2. O conceito de Puruṣa: enquanto o Sāṅkhya Kārikā descreve uma multiplicidade de puruṣas, o 

Bhāgavata ensina sobre a existência de um Puruṣa supremo. 

3. O fator tempo: que o Bhāgavata não vê como um produto de prakṛti, mas como uma 

manifestação de Deus que seria, dentre outras coisas, responsável por alterar o equilíbrio dos 

guṇas (qualidades da natureza material) no início da criação, resolvendo assim um problema 

significativo que a doutrina clássica de Sāṅkhya foi incapaz de esclarecer plenamente. 

4. A associação dos Vyūhas (Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna e Aniruddha) aos vários tattvas 

(citta, ahaṅkāra, buddhi e manas) e sua relação com o antaḥkaraṇa (órgão interno) quádruplo 

(ao invés do tríplice mais comumente descrito).26 

Além destas consideráveis discrepâncias doutrinárias, existem ainda outras variações menores 

que distinguem a formulação de Sāṅkhya no Bhāgavata de outras encontradas seja na doutrina 

clássica seja nas versões de Sāṅkhya apresentadas em outros Purāṇas. Em todo caso, é 

interessante notar que dentre todos os Purāṇas, o Bhāgavata é o único que põe os ensinamentos 

sobre Sāṅkhya diretamente na boca do próprio sábio Kapila, seu expositor original segundo a 

tradição. (BASEL, 2012) 

Em relação à tradição do Yoga, há um consenso geral de que ela sempre foi um sistema 

teísta no qual Īśvara é aceito tanto por razões teóricas quanto práticas (B. GUPTA, 2012). Em 

seu Yoga Sūtra, contudo, Patañjali lida com o tema de Deus essencialmente em conexão com a 

meta que ele estabeleceu para si mesmo no início do seu trabalho (YS 1.2), isto é, sua 

preocupação central diz respeito a como pode-se vir a controlar a mente (citta-vṛtti-nirodhaḥ). 

Além disso, as poucas informações disponíveis sobre a natureza de Īśvara são encontradas no 

YS 1.24-26, afirmando que ele é um tipo especial de puruṣa e que é o professor primordial 

onisciente, não afetado pelo tempo (BRYANT, 2009, p. 474). 

                                                     

25 O Sāṅkhya Kārikā de Īśvarakṛṣṇa (séc. IV EC) tornou-se o texto padrão para a Sāṅkhya Clássica. 

26 O autor fornece uma explicação para o antaḥkaraṇa quádruplo: "Em termos da teoria dos vyūhas , entende-
se que os três vyūhas inferiores – Saṅkarṣaṇa, Pradyumna e Aniruddha – surgem a partir e também existem 
dentro do primeiro vyūha, Vāsudeva. Provavelmente não é um salto muito grande imaginar que o autor dessa 
seção do Bhāgavata entendeu a relação entre os vyūhas como espelhando a dos quatro tattvas: assim como 
Saṃkarṣaṇa, Pradyumna e Aniruddha existem dentro de Vāsudeva, do mesmo modo ahaṅkāra, manas e buddhi 
existem dentro de citta. (Basel, 2012, p. 80) 
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No Bhāgavatam, o sistema de Yoga é sistematicamente discutido em vários lugares, 

como 2.1.16-19; 3.28.4-7; e 11.14-15. Na primeira ocorrência, todos os oito membros do Yoga 

são resumidos em quatro versos no contexto de meditação sobre o “corpo cósmico” do Senhor. 

Esta concentração inicial em Deus como presente no universo deve levar, então, a uma 

meditação devocional no Senhor em seu coração27 (EDELMANN, 2013, p. 54). 

Na segunda curta passagem mencionada acima (3.28.4-7, que curiosamente pertence à 

Kapilagītā – ou à seção sobre os ensinamentos do sábio Kapila), as instruções sobre Yoga são 

colocadas após uma exposição sobre Sāṅkhya e antes de Kapila recomendar práticas 

devocionais. Sobre isso, Edelmann (2013, p. 55) escreve: "Os ensinamentos de Kapila são 

dados em resposta ao sofrimento de sua mãe, mas eles agem como um trampolim para a 

discussão de yoga, meditação em Deus no coração e devoção". 

Finalmente, na terceira passagem (BhP 11.14-15), que elabora mais amplamente sobre 

o sistema de Yoga em dois capítulos, o Bhāgavata Purāṇa faz questão de enfatizar 

repetidamente a superioridade de Bhakti, mesmo em uma seção focada especificamente sobre 

Yoga. Isto parece conduzir à seguinte conclusão: 

Parece, então, que estas práticas de yoga por si mesmas não tencionam conduzir à libertação, 

mas são práticas purificatórias que preparam o praticante para a devoção, que é o único caminho 

para a libertação reconhecido no Bhāgavata. (BASEL, 2012, p. 88) 

Outra maneira de colocar esse ponto é dizendo que o termo yoga, usado centenas de vezes no 

Bhāgavatam, possui ali uma conotação muito mais ampla que extrapola o sistema óctuplo de 

Patañjali e culmina em bhakti-yoga.28  

Voltando nossa atenção para a escola Vedānta, ela pode ser brevemente descrita como 

uma tradição vibrante e diversificada enraizada na filosofia das Upaniṣads, do Vedānta Sūtra, 

e da Bhagavad Gītā (BARTLEY, 2011). Existem várias subdivisões dentro dessa escola, 

algumas das mais proeminentes sendo o Advaita-Vedānta de Śaṅkara, o Viśiṣṭādvaita-Vedānta 

de Rāmānuja, o Dvaita-Vedānta de Madhva, o Śuddhādvaita-Vedānta de Vallabha e o Acintya-

Bhedābheda-Vedānta de Caitanya e Jīva Gosvāmī. 

Como apontado por Basel (2012, pp. 90-93), há grande influência da filosofia e 

terminologia Vedānta no Bhāgavata Purāṇa. Ideologicamente falando, ele está mais próximo 

do Viśiṣṭādvaita do que das escolas Advaita ou Dvaita – considerando-se apenas as três escolas 

                                                     

27 A descompactação dos oito membros do Yoga nessa passagem é feita pelo comentador do Bhāgavata Śrīdhara 
Svāmī. Para mais detalhes, consultar Edelmann (2013, pp. 53-54) 

28 Conferir BhP 2.1.6, 2.1.21, 3.15.7, 3.24.28, 3.27.6, 6.16.63, 8.3.27, 8.6.12, 10.74.20, 11.6.11, 11.13.14, etc. 
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mais conhecidas. Dito isto, as duas doutrinas de Vedānta particularmente construídas em 

estreita harmonia com a visão do Bhāgavata são a escola de Śuddhādvaita e de Acintya-

bhedābheda, de Vallabha e Caitanya, respectivamente (SHERIDAN, 1986, p. 118-135).  

O Bhāgavatam afirma explicitamente sua ligação com o Vedānta de várias maneiras:  1) 

por seu verso de abertura aludindo às primeiras linhas do Vedānta Sūtra;29 2) por proclamar-se 

“a lâmpada de compreensão espiritual que ilumina a essência de toda a literatura Śruti 30(isto é, 

que ilumina o Vedānta) ”; 3) por afirmar conter a essência de toda a filosofia Vedānta;31 4) e, 

acima de tudo, por elaborar sobre os princípios do Vedānta de forma consistente em todo o seu 

texto.32 Essas declarações, somadas ao fato de que, tradicionalmente, Vyāsa é considerado o 

autor tanto do Vedānta Sūtra quanto do Bhāgavatam, são algumas das razões por que o texto é 

considerado o comentário natural sobre o Vedānta Sūtra (PRABHUPADA, 1995). 

Alguns podem suspeitar que tal associação intencional com o Vedānta possa indicar 

alguma intenção subjacente do redator do Bhāgavatam, como se ele estivesse tentando 

estabelecer a linhagem védica do texto, por exemplo (BASEL, 2012, p. 91). Mesmo aceitando 

esta hipótese, isso não muda o fato de que o Bhāgavatam expõe sobre praticamente todas as 

questões tratadas no Vedānta Sūtra buscando, de fato, estabelecer que o objeto da investigação 

do Vedānta (i.e., Brahman), é idêntico ao objeto de devoção no Bhāgavatam, Śrī Kṛṣṇa. 

Finalmente, encontramos no Bhāgavatam uma teologia devocional, mas esta é mais do 

que apenas outra influência doutrinária no texto – Bhakti constitui a sua própria essência. 

Embora frequentemente traduzida apenas como “devoção” e daí associada à conotação cristã 

que esse termo possui,33 a palavra bhakti deriva da raiz verbal bhaj (participar, dividir, partilhar, 

distribuir, servir, adorar, etc.) e, portanto, é melhor compreendida no sentido de uma 

participação ativa na natureza divina ou, para usar o termo cunhado por Prabhupada (2003) em 

seus livros, no sentido de “serviço devocional”.  

                                                     

29 janmādy asya yataḥ BhP 1.1.1 e VS 1.1.2 

30 akhila-śruti-sāram ekam adhyātma-dīpam BhP 1.2.3. A doutrina das Upaniṣads é conhecida por Vedānta (lit. 
conclusão dos Vedas ou śruti). O BhP é aqui comparado a uma lâmpada que ilumina essa essência de toda a 
literatura śruti, ou seja, que ilumina o Vedānta.    

31 sarva-vedānta-sāraṁ hi śrī-bhāgavatam iṣyate BhP 12.13.15 

32 Para substanciar esse ponto, Haridas Shastri (1978) compilou um livro intitulado Vedānta Darśanam no qual 
ele correlaciona cada um dos sūtras do Vedānta a versos do Bhāgavata Purāṇa. 

33 Sem reconhecer a dimensão prática (sādhana) de Bhakti, Rudolf Otto (1929, p. 7) define Bhakti como um 
caminho de devoção no qual “A salvação não é alcançada como recompensa pelos nossos próprios trabalhos, 
mas como uma dádiva de graça concedida por um poder salvador acima” (citado em Haberman, 1988, p. 62).  
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Certamente, a senda de Bhakti inclui o sentimento de devoção e pode ser comparada 

com proveito aos conceitos cristãos de fé, amor a Deus e dependência da graça divina como 

feito por Rudolf Otto (1929) e seus sucessores. Contudo, deve-se também levar em conta outra 

dimensão de Bhakti que é a atitude de serviço, a participação ativa em um processo que visa 

despertar essa fé e amor, bem como invocar a graça de Deus. Assim, Bhakti inclui 

primeiramente uma dimensão envolvendo ocupação prática (sādhana-bhakti) que então conduz 

à meta desejada (prema-bhakti).  

Para esclarecer ainda mais o sentido de Bhakti é interessante notar a relação semântica 

entre as palavras bhagavat (Senhor) bhakta (devoto) e bhakti (devoção). A esse respeito, 

Graham Schweig (2007, p. 251) escreve: 

A palavra bhagavat abarca muitas significações e conotações, uma das quais é “aquele que 

possui (-vat) as suas porções (bhaga-) ”, implicando que ele é o todo supremo, a totalidade de 

todas as porções. [...]. As porções (bhagas) de bhagavat incluem todas as almas, cada alma 

individual constituindo um bhakta. [...] Bhakti, então, refere-se à oferenda mútua de amor 

intimamente partilhada entre o bhagavat e o bhakta, enquanto que bhakti-yoga é a conjunção de 

bhagavat e bhakta alcançada pelo e aperfeiçoada no amor. 

É essa doutrina de Bhakti, com todas as suas dimensões e complexidades, que norteia o 

Bhāgavata Purāṇa. Conforme expresso no final do segundo canto (BhP 1.10.1-2), ao descrever 

os dez tópicos que formam o conteúdo comum dos principais Purāṇas, o Bhāgavatam 

sistemática e propositadamente direciona o leitor para uma compreensão vívida do āśraya, ou 

do fundamento último de tudo o que existe, que o texto indubitavelmente identifica como sendo 

Kṛṣṇa. Portanto, como discutiremos mais detalhadamente na próxima seção, mesmo enquanto 

trata de uma ampla variedade de tópicos, o Bhāgavatam nunca se desvia de seu objetivo central 

de revelar o Senhor Supremo e propagar devoção a ele.  

Em suma, o Bhāgavata Purāṇa pode ser visto como uma obra de caráter enciclopédico 

que valoriza e se esforça em preservar as principais contribuições de várias escolas filosóficas 

da Índia. Ao fazê-lo, não apenas agrega vários conteúdos, mas os assimila dentro de seu 

sofisticado paradigma devocional. Assim, ao invés de refutar as visões de sistemas diversos, o 

Bhāgavatam mostra como elas podem ser entendidas em uma nova perspectiva alinhada com 

os propósitos de Bhakti (BASEL, 2012, p. 96).  
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1.5 Os Dez Tópicos de um Mahā-Purāṇa (purāṇa-lakṣaṇam) 

Identificar e compreender corretamente o fundamento último de toda a existência 

(āśraya) é um dos focos centrais no Bhāgavata Purāṇa. Não se trata de mera curiosidade 

filosófica, mas de uma compreensão fundamental que serve para orientar todo o progresso 

humano. Como tal, as discussões sobre Educação apresentadas nos capítulos subsequentes desta 

dissertação estarão baseadas em e direcionadas por esse conceito de āśraya.   

Segundo Jīva Gosvāmī, pode-se chegar a uma compreensão sobre o āśraya tanto através 

de uma perspectiva de individualidade quanto de totalidade (vyaṣṭi-samaṣṭitā) ou, em outras 

palavras, pode-se investigar sobre o fundamento de toda a existência tanto de um ponto de vista 

microcósmico quanto de um macrocósmico (Dāsa, 2013, p. 211). Partindo da individualidade, 

através da introspecção e da autorrealização é possível que a pessoa diferencie entre seu aparato 

psicofísico e seu verdadeiro ser, como indicado por exemplo no BhP 11.3.38.34  

O ātman jamais nasceu nem irá morrer em tempo algum, tampouco ele se desenvolve ou definha. 

Ele é de fato o conhecedor das três fases do tempo [que afetam] os corpos transitórios. Sendo 

pura percepção, ele existe constantemente em toda parte, nunca desaparecendo. Assim como o 

prāṇa ou ar vital aparece dividido pela influência dos sentidos, o ātman também [parece assumir 

várias designações em contato com corpos materiais]. 

A partir daí essa compreensão ontológica do ser individual como sendo distinto do 

complexo corpo-mente e constituído de pura percepção ou consciência (upalabdhi-mātram) 

pode ser extrapolada para se compreender a natureza do Ser supremo. Essa é a abordagem a 

partir da individualidade (vyaṣṭi), que é como tentar inferir o oceano a partir das qualidades 

percebidas nas gotas d’água. A outra possibilidade, que será focada nesta seção, é buscar na 

totalidade (samaṣṭi) da existência manifesta indícios que possibilitem a compreensão de seu 

substrato último, como é feito nas duas passagens analisadas a seguir.    

Ao final do segundo canto (BhP 2.10.1), Śukadeva lista dez tópicos comumente tratados 

em um Mahā Purāṇa. Outra lista análoga, ainda que com terminologia e divisões um pouco 

diferentes, é apresentada por Sūta no décimo segundo canto (BhP 12.7.9). 35 Explica-se também 

                                                     

34 BhP 11.3.38: nātmā jajāna na mariṣyati naidhate ’sau   na kṣīyate savana-vid vyabhicāriṇāṁ hi 
                        sarvatra śaśvad anapāyy upalabdhi-mātraṁ  prāṇo yathendriya-balena vikalpitaṁ sat 

35 Quando esses mesmos tópicos são listados por Sūta no BhP 12.7.9, ele usa o termo vṛtti (manutenção) como 
sinônimo de sthānam (existência continuada); de modo semelhante, rakṣā (proteção) é usada no lugar de 
poṣaṇam (prover sustento, dar suporte); também, o ímpeto das entidades vivas para agir (ūti) é explicado como 
sendo a causa subjacente à criação cósmica (hetu). O tópico referente aos períodos correspondentes aos 
reinados dos progenitores da humanidade (manv-antara) é indicado abreviadamente pela palavra antarāṇi, mas 
em seguida aparece como manvantara quando esse tópico é explicado no verso 12.7.15. O tópico īśa-anukathā 
é dividido em dois: vaṁśā e vaṁśānucarita (descrição das dinastias onde o Senhor aparece como avatāra e das 
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(BhP 12.7.10) que embora Purāṇas maiores lidem com dez tópicos, em Purāṇas menores esses 

mesmos tópicos são agrupados em apenas cinco.36 Os dez tópicos conforme listados por 

Śukadeva no BhP 2.10.1 são:  

1. Sarga: Criação primária que provê os ingredientes necessários à formação do universo. 

2. Visarga: Criação subsequente do universo feita por Brahmā e seus descendentes. 

3. Sthānam: Manutenção da criação ou a ordem cósmica regida pelo Senhor Viṣṇu. 

4. Poṣaṇam: Proteção (lit. nutrição) dos devotos que buscam refúgio no Senhor. 

5. Ūti: Impulso criativo ou o ímpeto que as entidades vivas têm para agir. 

6. Manvantara: Reinado dos Manus (progenitores da humanidade) e difusão do dharma. 

7. Īśa-anukathā: narrações sobre as atividades do Senhor e de seus devotos. 

8. Nirodha: Aniquilação do Cosmos manifesto. 

9. Mukti: Liberação do ciclo de repetidos nascimentos. 

10. Āśraya: O refúgio último, o alicerce que sustenta toda a criação. 

No verso seguinte (BhP 2.10.2) explica-se o propósito pelo qual esses tópicos são 

discutidos no Bhāgavata Purāṇa: “Para esclarecer o significado do décimo, os outros nove 

tópicos são aqui descritos por grandes almas seja por inferência védica, por explicação direta 

ou pelo sentido indireto das narrativas. ” 37 

Em outras palavras, todo o foco do Bhāgavata Purāṇa está em revelar o āśraya – termo 

esse que, como observado por Sheridan (1986, p. 17), é usado na obra como sinônimo de 

Brahman, Bhagavān, etc. Os nove tópicos iniciais, que podem ser percebidos objetivamente no 

cosmos, servem, portanto, para iluminar, através de uma abordagem partindo da totalidade da 

criação (samaṣṭi), o décimo tópico que é invisível. Isso é como inferir a existência de um fio 

conector dentro de um colar estudando as pérolas do colar. Assim, cada tema apresentado no 

Bhāgavatam visa descrever, direta ou indiretamente, o substrato derradeiro de todo ser (DĀSA, 

2013, p. 212). A seguir, discutiremos a natureza dessa realidade última segundo a obra. 

                                                     
atividades executadas por seus integrantes). Finalmente, o tópico liberação (mukti) é incorporado no tópico 
aniquilação uma vez que a libertação do saṁsāra pode ser entendida como a aniquilação definitiva dos corpos 
grosseiro e sutil da entidade viva. Āśraya aparece como apāśraya, uma variação da mesma palavra. 

36 Citando um verso do Matsya Purāṇa, Jīva Gosvāmī lista esses cinco tópicos como sendo: criação, aniquilação, 
história das dinastias, o reino dos Manus e as atividades dos membros das dinastias (Dāsa, 2013, p. 229). 

37 daśamasya viśuddhy-arthaṁ navānām iha lakṣaṇam varṇayanti mahātmānaḥ śrutenārthena cāñjasā 
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1.6 A Concepção de Realidade no Bhāgavata Purāṇa  

A antiga afirmação do Ṛg Veda38 de que “a realidade é una, sábios descrevem-na por 

muitos nomes”, indica como o pensamento indiano sempre teve um forte caráter monista. Tudo 

o que existe – deuses, seres humanos e qualquer criatura móvel ou inerte – é entendido como 

fazendo parte de uma mesma realidade eternamente existente. Assim, a proposta de uma criação 

ex-nihilo é raramente encontrada na arena de debates filosóficos da Índia. Mesmo para filósofos 

teístas como Rāmānuja, Deus é tanto a causa material quanto eficiente do universo. Em outras 

palavras, ele não é entendido apenas como o oleiro que faz o pote, mas também como a terra, a 

água e o fogo que o constituem (FRAZIER, 2009, p. 129; 145).  

No Bhāgavata Purāṇa, abrindo uma importante seção de quatro versos na qual o Senhor 

apresenta a essência da obra para Brahmā, o Senhor declara: 

Antes mesmo da criação, apenas eu existia. Nada mais exceto eu, que estou além de toda causa 

e efeito. Após a criação, eu sou o universo. Aquilo que permanece [após a aniquilação] sou eu 

mesmo. (BhP 2.9.32)39 

Por conseguinte, grande parte dos debates dentro das tradições indianas gira em torno 

da relação existente entre o um e os muitos. A questão central é: de que maneiras o fundamento 

último (Āśraya, Brahman ou Bhagavān) se relaciona com a infinitude de consciências 

individuais (jīvātman) e de formas materiais (prakṛti)?  

Em numerosas passagens – iniciando com o seu verso de abertura discutido no início 

deste capítulo e incluindo o verso acima citado – o Bhāgavata Purāṇa afirma explicitamente 

que tudo o que existe emana e é não-diferente dessa verdade única. Deve-se observar, contudo, 

que esse não-dualismo não anula a pluralidade, mas é a sua fonte. Por exemplo, no BhP 2.5.18 

declara-se que “o Senhor todo-poderoso e onipresente” (vibhū), embora seja transcendente às 

qualidades da natureza (nirguṇa), assume essas qualidades para efetuar a criação, manutenção 

e aniquilação do universo. Afirmações como essa são frequentes na obra e indicam que o Senhor 

atua em sua criação sem ter seu status transcendente comprometido por conta disso. 

Isso contrasta com a concepção de nirguṇa brahman apresentada por Śaṅkara, uma vez 

que no Bhāgavata Purāṇa a relação entre o Brahman e as qualidades da natureza (guṇas) jamais 

é descrita como produto da ignorância (avidyā). Na concepção de Śaṅkara, a realidade do 

universo e das consciências individuais são negadas devido a uma preocupação de isolar o 

                                                     

38 Ṛg Veda 1.164.46: ekaṁ sad viprā bahudhā vadanti 

39 BhP 2.9.32: aham evāsam evāgre nānyad yat sad-asat param paścād ahaṁ yad etac ca yo ’vaśiṣyeta so ’smy aham 
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Brahman em sua transcendência, mantendo-o livre das imperfeições do mundo. Então, 

buscando explicar a pluralidade fenomênica, Śaṅkara se vê forçado a introduzir os conceitos de 

ilusão (māyā) e de ignorância (avidyā) em sua interpretação do Vedānta ainda que esses 

conceitos não encontrem respaldo em uma leitura literal do Vedānta Sūtra (SHERIDAN, 1986, 

p. 26; 137-139). Aliás, como observa Frazier (2009, p. 180), em sua tentativa de afirmar um 

Brahman indiferenciado (nirviśeṣa), o suposto não-dualismo de Śaṅkara acaba se revelando 

uma forma velada de dualismo, com Brahman de um lado e māyā do outro.  

Distintamente, o Bhāgavatam apresenta uma visão de mundo na qual tanto o universo 

quanto as entidades vivas que nele habitam são entendidos como reais, sendo que sua realidade 

relativa deriva da realidade última de Brahman ou Kṛṣṇa. A concepção de unidade é preservada 

uma vez que, na terminologia dessa obra, māyā não é algo separado de Brahman, mas é 

compreendida sobretudo como sua “energia criativa”. A transcendência de Brahman também é 

preservada pois toda a pluralidade fenomênica acontece como transformação dessa energia 

criativa (SHERIDAN, 1986, p. 31-41; 136-143). Ou seja, diferentemente da doutrina de 

Śaṅkara na qual todo fenômeno é considerado mera ilusão (vivarta), o Bhāgavatam explica a 

pluralidade do mundo como transformação da energia criativa de Brahman (śakti-pariṇāma).  

Essa energia divina chamada māyā, por sua vez, atua de muitas maneiras distintas, sua 

função ilusória sendo apenas um dos papéis por ela exercidos que se aplica especificamente 

àqueles que, sob a influência do ahaṅkāra,40 percebem a criação divorciada de sua fonte. Sobre 

isso, no segundo dos quatro versos essenciais do Bhāgavatam o Senhor diz: 

Aquilo pelo qual algo parece existir sem que seja reconhecida sua existência no ātman é 

destituído de valor ou substancialidade. Deve-se entender que isso é minha māyā, que atua como 

um reflexo de luz na escuridão. (BhP 2.9.33)
41 

Assim, a criação por si só não é ilusão – é o não reconhecimento de que nela tudo existe 

em relação ao Brahman (ātman na terminologia desse verso) que é uma percepção equivocada 

produzida pela influência da energia māyā. Em outras palavras, na medida em que alguém lida 

com os objetos e seres deste mundo como se eles existissem como realidades independentes, 

desconectadas do Brahman, nessa mesma medida sua percepção é ilusória. A parte 

desconectada do todo perde o seu valor (ṛte ’rthaṁ) assim como uma folha arrancada de uma 

árvore ou um parafuso retirado de sua posição numa máquina.   

                                                     

40 Ahaṅkāra é egoísmo ou a falsa identificação do eu com o corpo material temporário.  

41 BhP 2.9.33: ṛte ’rthaṁ yat pratīyeta na pratīyeta cātmani / tad vidyād ātmano māyāṁ yathābhāso yathā tamaḥ 
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 Por outro lado, essa mesma energia atua também de modo a dissipar a ilusão daqueles 

que aprenderam a enxergar tudo – inclusive a si mesmos – como parte desse Brahman. Nesse 

caso, o Bhāgavatam utiliza o termo yoga-māyā para diferenciar a função dessa energia quando 

ela está facilitando a conexão (yoga) entre o ser individual e sua origem. Semelhantemente, 

quando o Senhor descende a este plano fenomênico como um avatāra, sua aparição se dá 

através de sua energia atuando como yoga-māyā (SHERIDAN, 1986, p. 35-37).   

 Assim, o Bhāgavatam usa o conceito de transformação da energia criativa do Brahman 

para explicar a pluralidade de seres e objetos no mundo fenomênico. Toda a realidade é 

entendida, portanto, em termos de śakti e śaktimān, ou a energia e o repositório de toda a 

energia. Esse ponto é ilustrado pela analogia do sol e sua luz, que podem ser considerados unos 

no sentido de que um não existe sem o outro, mas que também são distintos no sentido de que 

é a luz do sol que entra pela janela de uma casa, e não o corpo celeste como um todo. Essa 

energia pode ser classificada em duas categorias principais: a espiritual (cit-śakti), que inclui 

todas as entidades conscientes bem como a morada transcendental do Senhor, e a material (acit-

śakti), incluindo tudo o que é bruto ou destituído de consciência (Ibid., p. 34).42  

 É interessante notar que esse Brahman ou Ātman, que existe (sat) como consciência 

plena (abhijña) e que é constituído de pura percepção (upalabdhi-mātra), é identificado no 

Bhāgavatam como o fundamento último de toda a realidade (janmādyasya yataḥ). Isso ressoa 

com algumas ideias emergentes no debate contemporâneo sobre o problema mente-corpo. Por 

exemplo, Donald Hoffman (2008) defende que a consciência não é um produto da atividade 

cerebral, mas um “primitivo ontológico”. Hoffman chama sua tese de “conscious realism” e a 

descreve como uma forma de “monismo não-fisicalista” no qual a “consciência é fundamental”. 

“Ela não é uma recém-chegada na história evolucionária do universo, surgindo de interações 

complexas de matéria e campos inconscientes. A consciência vem primeiro; matéria e campos 

dependem dela para sua própria existência. ”  (HOFFMAN, 2008, p. 103). Certamente, as 

teorias não-físicas da consciência como essa de Hoffman e outras são as que mais se alinham 

com a concepção de realidade do Bhāgavata Purāṇa.43 

                                                     

42 Cf. BhP 7.3.34: “Ofereço reverências a Bhagavān, dotado de energias espirituais e materiais, que permeia tudo 
com sua forma ilimitada e imanifesta. anantāvyakta-rūpeṇa yenedam akhilaṁ tatam / cid-acic-chakti-yuktāya 
tasmai bhagavate namaḥ 

43 Para uma visão geral sobre as principais teorias da consciência, ver entrada “Consciousness” de Robert Van 
Gulick (2016) na Stanford Encyclopedia of Philosophy: https://plato.stanford.edu/entries/consciousness/ 
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 Finalmente, essa verdade última não dual (advaya-jñānam) possui três características 

essenciais: existência (sat), consciência (cit) e bem-aventurança (ānanda). Embora seja uma 

única verdade, apenas seu aspecto Brahman que é pura existência (sat) pode ser percebido pelos 

filósofos através do exercício intelectual. Já os yogīs, através da meditação, podem contemplar 

sua forma de Paramātmā constituída de existência e consciência (sat, cit). A apreciação plena 

dessa verdade é possível para os devotos (bhaktas), que não apenas compreendem a existência 

e comtemplam a consciência suprema, mas interagem com o Senhor em vários tipos de 

intercâmbios amorosos, experimentando assim sat-cit-ānanda. (ŚĀSTRĪ, 1965, p. 133) 44 

Em suma, o Bhāgavatam busca expressar a inefável não-dualidade de uma realidade 

última que é a causa tanto material quanto eficiente do universo. Que é nirguṇa, transcendente 

às qualidades mundanas, mas que também é saguṇa, dotado de qualidades infinitas e guṇeśa, 

capaz de assumir o controle dessas qualidades para cumprir os propósitos da criação, etc. Que 

embora permanecendo imutável em sua essência, manifesta o universo pela transformação de 

sua energia. Essa energia atua de diferentes formas, assim como a energia elétrica que pode 

servir para esquentar (forno), esfriar (geladeira) ou mover (motor). Assim, a energia divina 

(māyā) pode encobrir o conhecimento daqueles com atitude egoísta ou separatista enquanto 

revela a verdade para aqueles desejosos de participar (bhakti) nela. Apesar de ser única, essa 

verdade é percebida distintamente de acordo com o processo e a qualificação de cada um.  

Para concluir, essa visão de unidade na diversidade como apresentada no Bhāgavata 

Purāṇa é um antigo posicionamento na tradição Vedānta tecnicamente chamado bhedābheda, 

indicando uma aceitação de diferença (bheda) e unidade (abheda) simultâneas. Existem várias 

escolas que apresentam suas doutrinas com diversas nuances desse posicionamento, mas aqui 

nos referimos apenas a uma categoria genérica dentro do pensamento indiano. Tanto o Vedānta 

Sūtra quanto o Bhāgavata Purāṇa ensinam um tipo de não-dualismo baseado nessa concepção 

de “diferença-em-identidade” (SHERIDAN, 1986, p. 137-139). Nas palavras de Frazier (2009, 

p. 166), trata-se de uma “visão de mundo que vê a realidade como uma unidade infinitamente 

dividida, onticamente plural e ontologicamente una”. É justamente essa compreensão de uma 

manifestação plural do uno que possibilita as relações de intercâmbio amoroso, sem as quais 

não se poderia falar em Bhakti. Aliás, não se poderia falar em forma alguma de relação pessoal, 

incluindo a relação entre professor e aluno pressuposta na Educação. 

                                                     

44 Esse parágrafo está baseado no BhP 1.2.11 juntamente com seu comentário por Viśvanātha Cakravartī (2008). 
O texto diz: vadanti tat tattva-vidas tattvaṁ yaj jñānam advayam brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate 
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1.7 Resumo do Primeiro Capítulo 

 O propósito deste primeiro capítulo foi apresentar o Bhāgavata Purāṇa e equipar o leitor 

com uma compreensão básica de sua doutrina. Partindo desse ponto, nossa proposta é buscar 

na obra elementos que possam enriquecer o debate sobre “Educação e Espiritualidade”. Uma 

vez que qualquer trabalho com educação pressupõe a existência de seres conscientes capazes 

de serem educados, é importante procurar entender a natureza desses seres e do mundo onde 

vivem, bem como determinar a existência ou não de valores absolutos que possam servir de 

referência para guiar seu processo educacional. 

 No início deste capítulo apresentamos resumidamente o enredo central do texto: um rei 

destinado a morrer em sete dias indagando de um sábio sobre os deveres essenciais de um ser 

humano. Em seguida, passamos a analisar os três capítulos iniciais da obra que servem como 

um prisma onde podem ser vislumbrados seus temas e conceitos fundamentais. Nesse contexto, 

discorremos sobre as perguntas dos sábios que deram origem à narrativa do Purāṇa. A primeira 

pergunta era justamente sobre qual é o bem último para o ser humano. Assim, percebe-se na 

narrativa uma preocupação profunda em sondar um tema central em qualquer debate sobre 

Educação: entender o propósito da vida humana para então traçar uma meta educacional 

consistente com esse propósito. 

Visando situar o Bhāgavata Purāṇa no contexto das tradições de pensamento da Índia, 

discutimos como a obra assimila elementos de Sāṅkhya, Yoga e Vedānta, subordinando-os à 

sua doutrina fundamental de Bhakti. Analisamos também a maneira como a obra lida com os 

dez tópicos tratados nos Purāṇas, mantendo sempre seu foco no āśraya – o alicerce último de 

toda a existência – também chamado de Brahman, de verdade última (satyam param) e 

identificado no Bhāgavatam como Kṛṣṇa. Isso nos levou a uma análise da concepção de 

realidade na obra, realidade essa entendida como ontologicamente não-dual, mas capaz de 

manifestar uma pluralidade ilimitada através das transformações de sua energia. 

Acreditamos, assim como Frazier (2009, p. 193), que essa visão de mundo do Bhāgavata 

Purāṇa nos permite afirmar a existência de uma realidade plural que permanece em constante 

fluxo sem que essa constatação da efemeridade dos fenômenos leve a um “niilismo metafísico 

(negação de uma essência) ou semântico (negação de uma verdade)”. Isso vem a fornecer uma 

base ontológica sólida para discutir a Educação evitando os perigos do relativismo reinante nos 

tempos atuais. Evitam-se também os perigos de um absolutismo doutrinário, uma vez que, como 

mencionado acima, admite-se que diferentes pessoas possam perceber e se relacionar com essa 
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verdade única de formas distintas: com base no processo que escolhem praticar e de acordo 

com sua qualificação pessoal. Além disso, como veremos no próximo capítulo, o conceito de 

svadharma delineado no Bhāgavatam admite que cada indivíduo aborde essa realidade de 

maneira particularizada enquanto atua no mundo de acordo com sua própria condição 

psicofísica.   

No capítulo seguinte discorreremos sobre a proposta de formação humana desenvolvida 

por Ferdinand Röhr (2013) que apresenta um paradigma educacional contemplando as várias 

dimensões do ser humano. Ao mesmo tempo, buscaremos referências no Bhāgavatam visando 

identificar de que maneiras a aplicação das ideias desse texto pode contribuir para aquilo que 

Röhr pretende alcançar em termos de Educação.   
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CAPÍTULO 2 – EDUCAÇÃO E ESPIRITUALIDADE: DIÁLOGOS 

ENTRE A OBRA DE FERDINAND RÖHR E O BHĀGAVATA PURĀṆA  
 

 
Ó pessoa de vida longa, você é qualificado para nos explicar de forma clara e precisa 

aquilo que constitui o bem último e absoluto para o ser humano conforme você mesmo 

pôde discernir [das várias escrituras]. (BhP. 1.1.9) 45 

 

Educação pode ser definida como um processo em que se transmitem conhecimentos e 

valores herdados de gerações anteriores com o intuito de preparar o indivíduo para o convívio 

em sociedade. Educação também pode ser entendida como um processo capaz de trazer à tona 

o potencial latente em cada ser humano, através do qual a pessoa é capaz de encontrar seu lugar 

no mundo e descobrir um sentido para a sua vida. A primeira definição é derivada do latim 

educare – treinar, moldar – enquanto que a segunda segue o sentido de educere – levar para 

fora ou trazer à tona.46 Embora distintas, essas duas acepções da palavra não são 

necessariamente antagônicas. Ambas podem ser vistas como aspectos complementares nesse 

processo contínuo e multifacetado que é a Educação, especialmente quando o ser humano é 

contemplado em suas múltiplas dimensões, incluindo a espiritual. 

A reflexão apresentada neste capítulo tem como base um livro do professor Ferdinand 

Röhr intitulado “Educação e Espiritualidade: Contribuições para uma Compreensão 

Multidimensional da Realidade, do Homem e da Educação”. Trata-se de uma obra recente, 

publicada em 2013, que reúne e expande as reflexões do autor a partir de suas muitas 

publicações sobre esse tema ao longo de mais de uma década. Pessoalmente, considero as ideias 

do autor extremamente lúcidas e profundas, estando fundamentadas em princípios filosóficos e 

pedagógicos que ele bem domina.  Procurarei ressaltar as contribuições de alguns dos principais 

pensadores citados por Röhr em sua obra ao mesmo tempo em que buscarei referências 

relevantes em outras fontes – sobretudo no Bhāgavata Purāṇa – que possam corroborar essas 

ideias e vir a enriquecer essa discussão. 

  

                                                     

45 BhP 1.1.9: 
tatra tatrāñjasāyuṣman bhavatā yad viniścitam 
puṁsām ekāntataḥ śreyas tan naḥ śaṁsitum arhasi 

46 Para uma discussão mais detalhada sobre a etimologia da palavra ‘educação’, ver Craft (1984, p.9) e Billington 
(2003, p. 279-284). 
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2.1 Relação entre o propósito da vida humana e a meta educacional 

Na introdução de sua obra, Röhr se propõe a discutir uma das questões mais centrais e 

indispensáveis em qualquer debate sobre Educação, mas que também representa um de seus 

problemas mais complexos: a meta educacional. Após delinear diversas propostas preconizadas 

nos mais variados contextos históricos e culturais – reconhecendo inclusive o jogo de forças 

sociais, políticas, econômicas e ideológicas que as influenciam – ele conclui: 

Em meio às mais variadas sistematizações e classificações que são possíveis diante da 

multiplicidade de finalidades propostas para a Educação, destacamos uma que nos parece central. 

Todas têm em comum que a meta proposta expressa o sentido último que atribuímos à nossa 

vida. (RÖHR, 2013, p, 17). 

Pode-se identificar aqui um primeiro paralelo entre a obra de Röhr e o Bhāgavata Purāṇa 

– um texto que abre sua narrativa indagando sobre o bem último (śreyas) para o ser humano 

(BhP 1.1.9). Como discutido anteriormente, a resposta a essa pergunta encontra-se no segundo 

capítulo, a partir do sexto verso.47 Assim, desde o início, o Bhāgavatam identifica o propósito 

da vida como ponto de partida para toda a sua discussão filosófica e pedagógica.  

É interessante notar a correspondência entre o termo śreyas utilizado no Bhāgavatam e 

a palavra eudaimonia empregada por filósofos gregos para denotar um estado de sumo bem-

estar que seria a meta da filosofia. Em contraste com o termo hedonia – que se refere a um tipo 

de bem-estar baseado em conforto, prazer e ausência de aflição – eudaimonia sugere um 

processo de aperfeiçoamento pessoal, intrinsicamente ligado ao cultivo da virtude e culminando 

no desabrochar pleno das capacidades inatas do ser humano (DECI e RYAN, 2008; HUTA e 

WATERMAN, 2014). Em sânscrito, nota-se uma relação semelhante entre as palavras preyas 

e śreyas, a primeira designando uma sensação ou sentimento agradável, porém efêmero, e a 

segunda indicando um estado de bem-aventurança permanente advindo do cumprimento do 

dharma. Sobre isso, a Kaṭha Upaniṣad 1.2.2 afirma: 

Tanto o bom (śreyas) quanto o agradável (preyas) se apresentam ao homem. O sábio os examina, 

nota sua diferença, e prefere o bom ao agradável. Mas o tolo escolhe o agradável ao invés daquilo 

que é benéfico.  (OLIVELLE, p. 381)48 

 

                                                     

47 Ver o capítulo 1 desta dissertação, itens 1.2 e 1.3 para uma breve análise das perguntas iniciais do BhP e suas 
respostas resumidas. 

48 Kaṭha Upaniṣad 1.2.2: 
śreyaśca preyaśca manuṣyam etas tau saṃparītya vivinakti dhīraḥ  
śreyo hi dhīro'bhipreyaso vṛṇīte  preyo mando yogakśemādvṛṇīte 
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Vejamos de que maneiras esse sentido mais elevado da vida (śreyas ou eudaimonia) 

norteia a Educação segundo Röhr e o Bhāgavata Purāṇa. Röhr (2013, p. 157) vislumbra como 

meta educacional “a humanização mais plena possível de cada ser humano”. Ele afirma que “a 

tarefa educacional não se esgota na aquisição intelectual de conhecimentos. Abrange também 

as ações, o lado afetivo, as posturas, as convicções e tudo que as sustenta” (Ibid.). Em última 

análise, a Educação teria a “tarefa de ajudar o educando a encontrar e realizar o sentido da 

própria vida” (Ibid., p. 158). Além disso, como será elaborado mais adiante, Röhr propõe uma 

abordagem multidimensional do ser humano e atribui à Educação o papel de facilitar o 

desenvolvimento de todas as suas potencialidades através da integração dessas dimensões.  

Por sua vez, o Bhāgavatam ensina o caminho do Dharma, ou seja, a senda educacional 

pela qual cada pessoa é chamada a vivenciar sua natureza intrínseca, sempre em relação à 

verdade última. Essa palavra dharma possui amplo espectro semântico, sendo geralmente 

traduzida como “lei”, “dever”, “conduta prescrita”, “virtude” e “preceitos éticos”, mas também 

pode ser entendida no sentido de “natureza”, “condição peculiar” ou “qualidade essencial” 

(MONIER-WILLIAMS, 2002). Portanto, quando se diz que alguém está cumprindo seu 

dharma, entende-se que essa pessoa não está apenas seguindo leis, normas e deveres impostos 

externamente, mas está primeiramente agindo de acordo com sua natureza intrínseca, em 

consonância com sua qualidade essencial.  

Em outras palavras, agir em conformidade com o dharma não é meramente uma questão 

de escolha moral, mas sobretudo uma harmonização do ser que age segundo sua própria posição 

ontológica. Assim, seguir o dharma significa conhecer a si mesmo e agir em consonância com 

esse conhecimento. Uma vez que na tradição hindu o ser humano é entendido como entidade 

espiritual eterna, mas temporariamente situada em um corpo material, os ensinamentos sobre o 

Dharma naturalmente contemplam essas duas situações – imanente e transcendente – do ser, 

como será elaborado mais a diante. Por ora, basta mencionar que o Bhāgavatam também se 

preocupa em educar o ser humano integralmente – considerando sua corporeidade, sua 

afetividade, sua intelectualidade, sua sociabilidade e, sobretudo, sua espiritualidade.49 Em 

suma, sua proposta educacional visa, essencialmente, permitir que cada um descubra e vivencie 

o seu dharma – que pode ser entendido como sua missão e propósito neste mundo, bem como, 

em última análise, sua natureza eterna e essencial.  

                                                     

49 Um verso que ilustra bem essa valorização do corpo humano (em suas várias dimensões) como um aparato 
especialmente projetado para o aperfeiçoamento pleno do ser é o BhP. 11.20.17, citado na p. 11. 
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2.2 As múltiplas dimensões do ser humano 

Um dos principais aspectos da proposta educacional de Röhr (2013, p. 23) é trabalhar 

com “uma visão integral do ser humano e da realidade na qual se encontra”, visando superar 

qualquer forma de reducionismo na Educação. Para tanto, o autor inicialmente identifica cinco 

dimensões básicas que constituem o ser humano – a física, a sensorial, a emocional, a mental e 

a espiritual – complementadas por outras dimensões que ele denomina temático-transversais.  

A dimensão física ou material é a mais densa, abarcando a matéria física e o nosso corpo 

biológico. A dimensão sensorial envolve as diversas sensações físicas que podemos captar 

através dos sentidos: textura e temperatura com o tato; formas e cores com a visão; sons com a 

audição; odores com o olfato; e sabores com o paladar. A dimensão emocional compreende 

estados emocionais como alegria, tristeza, medo, raiva, etc. A dimensão mental (ou intelectual) 

inclui o raciocínio lógico, a capacidade de reflexão, a memória, a imaginação, a fantasia e a 

intuição. Finalmente, a dimensão espiritual – que é a mais sutil de todas e, portanto, a mais 

difícil de identificar – é caracterizada por um comprometimento incondicional com valores 

éticos e metafísicos como a compaixão, a verdade e a liberdade, que fornecem as orientações 

mais profundas para a nossa vida (RÖHR, 2013, p. 25-27). 

Essas dimensões foram organizadas em uma escala segundo seu grau de densidade. O 

autor ressalta, contudo, que não devemos buscar estabelecer limites nítidos entre as dimensões, 

mas procurar entende-las como um continuum no qual cada dimensão interpenetra e influencia 

as outras. Assim, uma sensação física pode, de imediato, gerar uma emoção. Do mesmo modo, 

uma emoção sustentada por um certo período pode afetar a dimensão física através da 

somatização. Constata-se que a influência é mais imediata quando parte de dimensões mais 

densas em relação às mais sutis, mas que a condição das dimensões mais sutis acaba igualmente 

se refletindo nas mais densas no devido tempo. 

O autor também faz uma distinção entre a realidade imanente das primeiras quatro 

dimensões e a realidade transcendente da dimensão espiritual, sem, com isso, endossar uma 

dicotomia radical entre matéria e espírito. A distinção é feita sobretudo de acordo com o grau 

de densidade, embora Röhr (2013, p. 28) admita que as dimensões mais sutis “não têm as 

mesmas características e não são submetidas, necessariamente, às mesmas “leis” da matéria 

física”. A transcendência, ele argumenta, pode ser inferida pela constatação de que o sentido da 

vida humana e os valores mais profundos que a norteiam não encontram justificativa ou 

fundamentos sólidos se considerarmos apenas as dimensões imanentes (Ibid., p. 32-35). 
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Quanto às dimensões temático-transversais, elas são assim chamadas por representarem 

temáticas específicas – como a relacional-social, a político-econômica, a sexual-libidinal, a 

étnica, etc. – que perpassam todas as dimensões básicas (RÖHR, 2013, p. 30). Sem me alongar 

mais nessa descrição, passarei agora a tecer algumas considerações sobre como essa concepção 

multidimensional do ser humano pode ser aplicada na Educação. 

A implicação mais evidente é que, para educar integralmente, todas as dimensões do ser 

humano precisam ser adequadamente trabalhadas. Nesse contexto, não seria aceitável 

privilegiar apenas um aspecto do desenvolvimento humano, relegando os demais a um segundo 

plano. Isso não quer dizer, como o autor coloca, que deva ser atribuído o mesmo peso a todas 

as dimensões apenas por uma questão “democrática” (RÖHR, 2013, p. 141). Ou seja, é possível 

conceber uma hierarquia entre as dimensões sem com isso negligenciar o papel fundamental de 

cada uma delas. Essa parece ser a proposta de Röhr (2013, p. 29), que identifica a dimensão 

espiritual como “norteadora do processo de humanização” ao mesmo tempo em que “insiste no 

reconhecimento da importância específica de cada dimensão básica”. 

Curiosamente, essas mesmas dimensões básicas, elencadas exatamente na mesma 

ordem, aparecem em um antigo e renomado texto da Índia, a Bhagavad Gītā.  

É dito que os sentidos são superiores [à matéria inerte]; a mente é superior aos sentidos; por sua 

vez, a inteligência é superior à mente; e ela [a alma] é superior à inteligência. 50 

Outra passagem relacionada encontra-se na Kaṭha Upaniṣad [1.3.3-8], que faz uma 

interessante analogia comparando o corpo físico a uma carruagem, os sentidos aos cavalos que 

a tracionam, a mente às rédeas, o intelecto ao condutor e o ser vivo ao passageiro. O texto segue 

dizendo que os vários sentidos podem (e devem) ser controlados pela inteligência através da 

mente, assim como o cocheiro deve controlar os cavalos através das rédeas, determinando a 

direção a ser seguida pela carruagem para que o passageiro possa alcançar o destino desejado 

(OLIVELLE, 1998, p. 389). 

                                                     
50 Este é o verso 42 do capítulo III da Bhagavad Gītā. Ele aparece com tradução e análise gramatical detalhada na 

obra de Winthrop Sargeant (2009, p.199). A tradução aqui apresentada foi adaptada por mim. É importante 

salientar que a dimensão física está implícita no contexto do verso. A dimensão sensorial está expressa pela palavra 

indriyāṇi, sentidos. A dimensão emocional é indicada pelo termo manaḥ, que é traduzido como “mente”, mas que 

indica o centro das emoções no contexto indiano, semelhante à nossa ideia de “coração”. A dimensão chamada 

de mental por Röhr é aqui identificada com o intelecto, buddhi. Finalmente, a dimensão espiritual é indicada 

pela palavra saḥ, que no contexto refere-se ao ser vivo, ou ātman. O verso original em sânscrito segue abaixo:  

indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ manasas tu parā buddhir yo buddheḥ paratas tu saḥ (BG 3.42) 
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 Ambos os textos, nos versos que seguem os aqui citados, sugerem que, num estágio não 

trabalhado, o ser humano tende a ser dominado pelas dimensões inferiores: uma pessoa que não 

desenvolveu autocontrole permite que seus sentidos busquem satisfação em seus objetos de 

uma maneira desregrada, como cavalos selvagens que arrastam uma carruagem desgovernada. 

O processo de humanização – segundo esses textos e também de acordo com Röhr (2013, p. 

29) – consistiria em subordinar as dimensões mais densas àquelas mais sutis.  

Assim, além de trabalhar todas as dimensões do ser humano, uma educação integral 

deve preocupar-se também em ensinar o indivíduo a ordenar todas as atividades empreendidas 

em suas várias dimensões segundo uma hierarquia que culmina no espírito. Ou seja, o processo 

educacional visaria colocar o passageiro (o ser) como agente determinador da direção e destino 

a ser alcançado e o condutor (intelecto) como meio eficiente em manejar as rédeas 

(mente/coração) através das quais os cavalos (sentidos) podem ser adequadamente 

direcionados. 

Esse é um árduo processo que envolve o alinhamento de todas as dimensões do ser 

humano a partir dos valores e princípios radicados na dimensão espiritual. Assim, cada 

dimensão deve ser cultivada a partir de um entendimento e desenvolvimento dessa dimensão 

mais sutil segundo o princípio de que, “quando a maré sobe, todos os barcos sobem também”. 

Em outras palavras, o cuidado com o corpo, o direcionamento dos sentidos, o controle das 

emoções e o emprego apropriado do intelecto acontecem de forma mais natural e duradoura 

quando se eleva, primeiramente, o nível de consciência (aqui comparado à maré). 

Essa compreensão das dimensões humanas explicada acima e descrita na Bhagavad Gītā 

3.42 claramente permeia todo o Bhāgavata Purāṇa – aliás, ela está inserida dentro de um 

esquema mais amplo da cosmologia Sāṅkhya que embasa o texto. O Bhāgavatam também 

emprega a mesma analogia da carruagem da Kaṭha Upaniṣad em diversas passagens (BhP 

4.26.1-3; 4.29.18-20; 7.15.41). Além disso, confirmando a importância de se cultivar a 

dimensão espiritual para favorecer o desenvolvimento das demais, o texto afirma: 

Naquele que desenvolveu bhakti desinteressada ao Senhor supremo (Bhagavān), os semideuses 

se manifestam juntamente com todas as boas qualidades [que eles representam]. Por outro lado, 

onde estão as boas qualidades daqueles destituídos de bhakti que, com seu coração cheio de 

desejos, correm externamente atrás do efêmero? (BhP 5.18.12)51  

                                                     

51 BhP 5.18.12: 
yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ 
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā manorathenāsati dhāvato bahiḥ 
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O verso acima indica claramente a dimensão espiritual caracterizada por bhakti como 

sendo o substrato no qual toda as boas qualidades podem existir. Na visão do Bhāgavatam, 

portanto, qualquer manifestação de virtude destituída de uma relação com a verdade última ou 

o Senhor Supremo (Bhagavān) não passaria de mera aparência. Assim, a proposta de educação 

integral encontrada no texto e que coincide com a ideia de Röhr (2013, p. 29) prescreve, sem 

desconsiderar a importância específica de cada dimensão, o cultivo da dimensão espiritual 

como “norteadora do processo de humanização”. 

Como um exemplo para ilustrar o ponto acima podemos pensar em pais ou educadores 

que se preocupem em proteger um jovem do envolvimento com drogas. Eles podem atuar na 

dimensão física monitorando o jovem e prevenindo que ele tenha acesso a drogas. Podem 

envolver a dimensão sensorial mantendo todos os sentidos do jovem adequadamente engajados. 

Podem também trabalhar a dimensão emocional narrando relatos de pessoas que sofreram as 

consequências do vício, de modo a gerar no jovem sentimentos de aversão em relação às drogas. 

Quanto à dimensão mental ou intelectual, podem explicar com argumentos lógicos os 

problemas acarretados pelo envolvimento com drogas.  

Todas essas medidas envolvendo as quatro dimensões imanentes podem ser aplicadas 

com proveito no processo educacional. Contudo, seriam tais medidas suficientes a longo prazo 

sem um embasamento em valores originados na dimensão espiritual? Não é comum ouvirmos 

relatos de pessoas que conhecem bem as consequências do abuso de drogas, que temem tais 

resultados para suas vidas e que teriam oportunidade de ocupar seus sentidos de forma mais 

proveitosa, mas que ainda assim, por alguma carência pessoal profunda, burlam qualquer 

tentativa de monitoramento e conseguem acesso às drogas? Daí a importância de um 

comprometimento pessoal com valores transcendentes.52 

Deve-se observar que essa constatação do valor do cultivo integral do ser humano não 

implica em que todos devam trabalhar as várias dimensões na mesma medida, uma vez que há 

diferenças inatas entre as pessoas. Assim, alguns podem ter inclinação e aptidão maior para 

cultivar a dimensão física, outros a intelectual, e assim por diante. Embora um cultivo básico 

de cada dimensão nos pareça essencial para a formação de um indivíduo equilibrado, haverá 

sempre a tendência natural de cada pessoa seguir o seu svadharma, ou natureza específica, o 

que, como veremos a seguir, deve ser respeitado.  

                                                     

52 Sobre a importância da espiritualidade na recuperação de usuários de drogas, ver White & Laudet, A. (2006).  
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2.3 Ética pedagógica e considerações sobre as diferenças inatas 

Ferdinand Röhr identifica um “problema pedagógico ético” no que tange o tema da 

igualdade na Educação. Ele afirma que, sem negar direitos naturais e uma igualdade básica 

entre todos, é preciso reconhecer e respeitar diferenças.  

Podemos falar em igualdade apenas no aspecto de que todos têm o direito de receber ajuda nas 

dificuldades que enfrentam no caminho da humanização. Porém, essas dificuldades se 

apresentam de forma diferente em cada educando. (RÖHR, 2013, p. 217) 

Apoiando-se na obra de Martin Buber (1999) – que em suas reflexões enfatiza a 

importância de cada ser humano seguir seu “caminho específico” – Röhr (2013, p. 214) discute 

a desigualdade evidente entre os seres humanos no que se refere às necessidades, interesses, 

tendências e aptidões de cada indivíduo e defende uma abordagem pedagógica personalizada. 

Afinal, tratar desiguais como se fossem iguais seria não apenas injusto, mas também pouco 

produtivo pedagogicamente. Sendo assim, em um de seus artigos o autor atribui ao educador o 

dever de considerar a situação específica de cada educando e, a partir dela, questionar:  

O que está faltando nesse momento ao educando para chegar mais perto da sua plenitude? Como 

posso ajudá-lo a cumprir o seu papel na sua realidade, que de fato corresponde a ele? Como 

posso capacitá-lo a dar a sua própria contribuição nesse mundo? (RÖHR, 2007, p. 67) 

Obviamente, como nota Röhr, essa doutrina do “caminho específico” – conforme 

apresentada por Buber e também defendida por ele – “confronta-se com o senso comum e a 

tendência geral nas teorias pedagógicas” (RÖHR, 2013, p. 214). De fato, a norma tem sido 

afirmar a igualdade entre os homens e assim defender “metas e procedimentos educacionais 

comuns para todos, que visam à superação das desigualdades geradas principalmente pelas 

relações econômico-sociais em que vivemos” (Ibid.).  

Isso incita as seguintes reflexões: seria uma educação comum realmente capaz de criar 

igualdade social, posto que as aptidões são diferentes em cada ser humano? Aliás, existe alguma 

evidência histórica de que tal igualdade possa mesmo ser alcançada na sociedade? O próprio 

Röhr (2013, p. 214) observa em uma nota de rodapé: “Poucos atentam para o fato de que essa 

igualdade nunca foi alcançada, por mais dura e controlada que tenha sido a tentativa de instalá-

la. ” Não seria a rigidez dessas tentativas de impor igualdade social um indício de sua 

artificialidade? E, portanto, considerando a evidente diversidade natural de interesses e 

vocações, poderia de fato uma educação uniformizada ser verdadeiramente benéfica para o 

indivíduo ou mesmo a para a sociedade na qual ele se insere?  
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Talvez, a melhor forma de conceber uma igualdade desejável seja percebendo cada 

pessoa como igualmente digna em sua individualidade. Para isso, cada um deve ser respeitado 

e receber facilidades para se desenvolver dentro de sua posição. Seja intelectual ou camponês, 

seja rico ou pobre, seja membro de qualquer grupo religioso, social ou racial e de qualquer 

gênero ou orientação sexual, todo ser humano deve ser respeitado pelo valor que tem e 

incentivado a avançar em seu crescimento pessoal a partir da posição em que está situado. Essa 

parece ser a base de um paradigma que se desenvolveu na sociedade hindu e que o Bhāgavata 

Purāṇa corrobora.   

Levando em conta as diferenças psicofísicas naturais entre as pessoas, bem como as 

diversas fases da vida pelas quais passa o ser humano, os sábios da Índia conceberam um 

sistema social designado varṇāśrama dharma. Esse sistema idealiza quatro divisões sociais 

básicas (varṇa) e quatro estágios de vida (āśrama) que visam favorecer o desenvolvimento dos 

potenciais individuais para que cada um possa desempenhar seu papel (dharma) da melhor 

maneira, tanto neste mundo quanto além dele. Esse varṇāśrama dharma não deve de forma 

alguma ser confundido com o sistema de castas vigente na Índia, que é, no máximo, um reflexo 

distorcido e equivocado da proposta original.53  

Essencialmente, o sistema varṇāśrama organiza a sociedade e a educação de seus 

membros de acordo com as qualidades e tendências individuais (varṇa), considerando também 

a fase de vida em que cada um se encontra (āśrama). Assim, a proposta nesse sistema é que, 

aos jovens que demonstram uma natureza intelectual, seja dado um tipo de educação 

aprofundada e especializada em diferentes áreas do saber humano tais como a filosofia, a 

astronomia, a medicina, os códigos de lei, etc. Àqueles que manifestam uma aptidão natural à 

liderança seja dada outro tipo de educação visando formar líderes militares ou administradores 

em diferentes capacidades. Aos que evidenciam um tino comercial, seja dada uma formação 

voltada para a produção, o comércio e atividades correlatas. Finalmente, àqueles que não se 

destacam especificamente como intelectuais, administradores ou comerciantes, seja dada uma 

formação mais técnica que os habilite a atuar em diversas funções dentro da sociedade.  

                                                     

53 Como será discutido adiante, ao aplicar esse conceito de varṇāśrama todo cuidado é pouco para evitar o 
desvirtuamento desse sistema como ocorreu na Índia. Enquanto que o sistema original busca respeitar 
diferenças individuais para promover o desenvolvimento pleno do potencial de cada um, o atual sistema de 
castas da Índia classifica as pessoas de acordo com seu nascimento e não segundo suas qualidades e propensões 
como preconizam os textos sagrados do Hinduísmo. Por exemplo, na Bhagavad-Gītā [4.13] Kṛṣṇa afirma: “As 
quatro divisões sociais foram criadas por mim de acordo com as qualidades e trabalhos associados a elas”. 
(SARGEANT, 2009 p. 213). De modo semelhante, o BhP [7.11.35] rejeita a classificação baseada em nascimento. 
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Além disso, respeitando os estágios consecutivos da vida humana, recomenda-se que a 

primeira fase da vida seja destinada à educação; a seguinte, ao trabalho e aos cuidados para com 

a família; a terceira, ao cultivo do desapego do mundo; e a última, à transcendência. As tabelas 

abaixo mostram essas divisões de varṇa e āśrama.  

Divisões Sociais – Varṇa 

Brāhmaṇa: pessoa de 

natureza intelectual, 

capaz de contribuir 

para a perpetuação e o 

avanço do conheci-

mento na sociedade. 

Kṣatriya: pessoa de 

natureza enérgica e 

comprometida com a 

justiça, apta a exercer 

funções de liderança 

militar e política. 

Vaiśya: pessoa com 

tino comercial, capaz 

de gerenciar finanças, 

produzir e comercia-

lizar bens de consumo. 

Śudra: pessoa que 

não desponta na área 

intelectual, adminis-

trativa ou comercial, 

mas exerce uma 

função mais técnica. 

 

Estágios de Vida – Āśrama 

Brahmacārya: fase de 

formação básica do 

jovem, destinada 

sobretudo à educação. 

Gṛhastha: fase 

dedicada ao trabalho 

e aos cuidados para 

com a família.  

Vānaprastha: fase 

destinada a cultivar o 

desapego do mundo e 

do próprio ego. 

Sannyāsa: fase de 

absorção espiritual ou 

imersão completa na 

transcendência. 

 

No Bhāgavata Purāṇa, esse tema é tratado sistematicamente no último terço do sétimo 

canto e em dois capítulos do décimo-primeiro (BhP 7.11-15; 11.17-18). Embora muitos dos 

detalhes ali descritos possam parecer por demais específicos àquela sociedade antiga da Índia, 

essa concepção de caminhos diferenciados fundamentada no reconhecimento da diversidade 

humana é algo de valor universal que precisa ser aplicado criteriosamente se buscamos uma 

sociedade justa e igualitária (em termos de oportunidade de desenvolvimento pessoal) mas não 

uniformizadora e supressora da individualidade.    

Todas essas oito categorias de varṇa e āśrama correspondem a divisões naturais que 

podem ser encontradas em qualquer sociedade humana, ainda que não sejam reconhecidas 

formalmente. A vantagem de reconhece-las, contudo, é que assim podemos pensar a Educação 

de modo que essas diferenças tangíveis entre os seres humanos venham a ser respeitadas. Não 

o fazer, como coloca Röhr (2007, p. 67), constitui um “ato de violência” contra a 

individualidade. Embora seja muito mais fácil para o educador tratar todos de forma igual, isso 

prejudica o desenvolvimento pleno do potencial específico de cada pessoa e, 

consequentemente, desfavorece a sociedade. 
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2.4 Varṇāśrama orientado dentro de uma visão de Bhakti no Bhāgavata Purāṇa  

 Em um artigo intitulado The Social Teaching of the Bhāgavata Purāṇa, Thomas 

Hopkins (1968) demonstra que o sistema social apresentado no texto enfatiza muito mais Bhakti 

do que varṇāśrama. Ou seja, a posição de uma pessoa é estimada sobretudo segundo seu status 

espiritual, muitas vezes fazendo pouco caso do seu status social e até mesmo revertendo papéis 

– mostrando que mesmo semideuses e brâmanes eruditos podem ser superados por pessoas 

simples quando o quesito é devoção.54 Ele escreve: 

Aqui [no BhP] o objetivo primário é refutar a ideia de que o nascimento de uma pessoa, seu 

status social ou sua inclusão em determinada casta tenha qualquer significância no que diz 

respeito à salvação por meio da devoção. (HOPKINS, 1968, p. 13) 

 Contudo, ele reconhece também que em momento algum o Bhāgavatam critica ou rejeita 

o sistema varṇāśrama em si mesmo, mas aceita como natural a existência de classes com 

características distintas, fazendo a importante ressalva de que o critério para essa classificação 

não é o nascimento e sim a qualificação (Ibid., p. 16). Por exemplo, ao encerrar suas instruções 

sobre varṇāśrama, o sábio Nārada afirma: 

Se alguém apresenta os sintomas acima descritos indicadores de classe [brāhmaṇa, kṣatriya, 

vaiśya ou śudra] mesmo que ele tenha aparecido em alguma classe diferente, deve ser aceito de 

acordo com seus sintomas qualificadores. (BhP 7.11.35)55 

 Assim, fica claro que o Bhāgavatam endossa o sistema de varṇāśrama – até porque 

dedica sete capítulos inteiros para explica-lo pormenorizadamente (BhP 7.11-15; 11.17-18) – 

mas sempre subordina essas divisões sociais ao seu princípio norteador maior que é Bhakti. A 

implicação principal disso é que varṇāśrama é entendido como meio, enquanto Bhakti constitui 

tanto meio quanto fim. Por isso, o reconhecimento de diferenças inatas no ser humano e sua 

classificação de acordo com elas é bem-vindo na medida em que favorece o desenvolvimento 

pleno do indivíduo. Se, contudo, essas designações externas se tornam empecilhos no 

cumprimento do dharma, elas podem e devem ser descartadas. Em outras palavras, o sistema 

deve ser utilizado para orientar o indivíduo no desabrochar pleno de seu potencial, jamais para 

enquadra-lo dentro de um modelo rígido que engessa seu desenvolvimento. 

                                                     

54 Ver BhP 6.11 sobre a superioridade espiritual do demônio Vṛtra em relação ao semideus Indra. Outro exemplo, 
entre diversos que aparecem na obra, encontra-se no BhP 10.23, onde os brâmanes eruditos ocupados em 
cerimônias ritualísticas complexas foram constrangidos pela devoção pura e simples de suas esposas. 

55 BhP 7.11.35  
yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ puṁso varṇābhivyañjakam 
yad anyatrāpi dṛśyeta tat tenaiva vinirdiśet 



64 

 

 As considerações acima são importantes sobretudo para evitar repetir os mesmos 

desvios e abusos que ocorreram na Índia há muito tempo e que se perpetuam até hoje. Aquilo 

que havia sido idealizado para promover o crescimento e a autonomia individual acabou se 

transformando em um sistema injusto em que cada pessoa recebe um rótulo logo ao nascer, 

rótulo esse que a restringe de diversas maneiras ao longo de toda a vida. Isso para não falar da 

discriminação social que essa classificação artificial acarreta. Deve-se considerar, portanto, que 

medidas preventivas poderiam ser implementadas para impedir o desvirtuamento desse sistema. 

 Inicialmente, propomos esclarecer que essas várias classificações em nada devem afetar 

a dignidade de um ser humano: um operário ou agricultor não deve ser considerado menos 

digno que um juiz ou professor, por exemplo. A dignidade de alguém deve advir muito mais da 

sua estatura moral do que de sua ocupação. Além disso, caberia ao educador observar as 

tendências e necessidades especiais do educando, bem como buscar os meios mais adequados 

para lhe ensinar, mas sem rotular ou impor um caminho específico.  

Nesse sentido, o educador se assemelharia a um médico ayurvédico, que primeiramente 

identifica a constituição psicofísica da pessoa e depois prescreve um tratamento e dieta 

particularizados. Assim como esses médicos muitas vezes sugerem tratamentos distintos a 

pacientes com o mesmo quadro em função de sua constituição específica, da mesma forma, 

educadores fariam bem em observar o educando, determinando suas tendências, aptidões, 

interesses e necessidades para então ajudá-lo a alcançar suas metas e desenvolver seu potencial 

da melhor maneira a partir da posição em que estão. 

Outro ponto importante para evitar o desmerecimento de certas classes por outras é 

promover a valorização de toda forma de trabalho pela experiência direta. Por exemplo, em 

uma escola bramânica (Gurukula) exemplar que tivemos a oportunidade de visitar na Índia 

todas as crianças aprendem a plantar, a cuidar de animais, a limpar seus aposentos, a lavar suas 

roupas, a cozinhar, etc. Embora o foco da escola seja formar brâmanes, dando assim ênfase nos 

estudos de sânscrito, dos textos sagrados e de vários procedimentos ritualísticos complexos, o 

diretor nos explicou que a prática diária das atividades acima mencionadas são fundamentais 

para desenvolver a humildade e a empatia de um verdadeiro brâmane. Assim, ao tornarem-se 

adultos eles saberão valorizar as pessoas que produzem e preparam o seu alimento, as que 

cuidam de sua casa, de suas roupas e assim por diante. Por mais especializados que se tornem 

em um determinado ramo do conhecimento e por mais destacada que seja a sua função na 

sociedade, não serão intelectuais alienados da realidade do mundo.  
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O mesmo princípio se aplica na formação de líderes militares ou administrativos, o que 

pode ser ilustrado pela experiência pessoal do autor na Academia Militar das Agulhas Negras. 

Se há uma frase que ficou impregnada em nossa consciência durante os quatro anos de formação 

naquela escola, ela é a seguinte: “Cadete! Ides comandar, aprendei a obedecer. ” Essa frase está 

escrita na parte mais alta do principal pátio de formatura onde todos os cadetes se reúnem várias 

vezes por dia e nós sabíamos repeti-la até de trás para a frente, literalmente. Sua aplicação 

prática é que o cadete é treinado a executar toda e qualquer função que se espera de um soldado, 

mas num nível de exigência muito maior. Assim, ao limpar banheiros, encerar o piso do 

alojamento, arrumar a cama, fazer a manutenção do armamento ou tirar serviço de sentinela, 

cobra-se do cadete quase que a perfeição – ou seja, um nível de exigência bem mais elevado do 

que se poderia esperar de qualquer soldado que ele venha a comandar no futuro. 

Em suma, a diversidade não é vista como um problema por Röhr ou pelo sistema social 

da Índia corroborado no Bhāgavata Purāṇa. Na verdade, ela é entendida como algo natural e 

desejável. Tampouco seria a hierarquia decorrente dessa diversidade algo indevido, contanto 

que seja exercida por pessoas qualificadas e regida por mecanismos que previnam abusos. Para 

usar mais uma vez o exemplo das instituições militares, a superioridade funcional de um 

General de Exército não o torna melhor ou mais digno do que um Capitão, um Tenente, um 

Sargento ou um Soldado, mas valores como a hierarquia e a disciplina são fundamentais para o 

funcionamento ordenado de um exército ou qualquer outra instituição ou sociedade.   

De todo modo, não vemos necessidade de se aplicar esse modelo de varṇāśrama 

rigidamente na Educação e reforçamos o cuidado necessário para que este não se desvirtue. 

Propomos, sim, que ele sirva como referência, tendo seus princípios universais adaptados 

segundo tempo, local e educando. O que sugerimos, em última análise, é que o processo 

educativo seja justo e igualitário em termos de respeito e oportunidades para o desenvolvimento 

pessoal, mas não um sistema uniformizador que ignore as características peculiares de cada 

indivíduo ou que procure abolir artificialmente as classes sociais.  

Uma questão relacionada a essa da diversidade humana e da liberdade que ela pressupõe 

para que cada um possa seguir seu svadharma, ou “caminho específico” é a questão de alguns 

modelos educacionais enfatizarem a conformidade com referenciais externos e outros 

priorizarem o desenvolvimento de autonomia no indivíduo. A seguir veremos o que o professor 

Röhr e o Bhāgavata Purāṇa têm a dizer sobre esse tema. 
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2.5 Conciliando modelos educacionais de correspondência e de autonomia 

 Como mencionado no início deste capítulo, a palavra “educação” pode ser derivada 

tanto de educare quanto de educere, indicando as funções distintas e complementares de moldar 

o indivíduo segundo certos padrões e também de trazer à tona o seu potencial latente. Nota-se 

que certas teorias educacionais tendem a enfatizar a necessidade de enquadrar o educando 

conforme um modelo dado, enquanto outras valorizam mais o desenvolvimento de sua 

autonomia independentemente de padrões externos.  A proposta de Röhr (2013) aponta um 

‘caminho do meio’ entre o dogmatismo que impõe padrões preestabelecidos e o relativismo que 

destrói qualquer referencial. O autor se refere a essas duas tendências na Educação como teorias 

de correspondência e de irreverência, respectivamente (Ibid. p. 17-19), e busca na 

espiritualidade uma forma de harmonizar ambas.  

Definindo melhor as teorias de correspondência, o autor explica que estas se 

fundamentam num sentido preexistente da vida humana. Pressupõe-se, portanto, que o 

educador já tenha descoberto tal sentido e sua tarefa consiste em fazer com que o educando 

venha a reconhecer um referencial absoluto e a corresponder a um conjunto de valores 

universais. O problema aqui não está tanto em admitir a possibilidade de uma referência 

universal existir, mas sim em aceitar que alguém se julgue o ‘dono da verdade’, que se ache de 

posse completa e definitiva dessa referência e queira impô-la aos demais. Tal postura por parte 

de indivíduos e instituições ao longo da história gerou uma reação legítima e compreensível 

contra essa tentativa de monopólio de uma referência absoluta (RÖHR, 2013, p. 17; 145). 

Surgem, assim, aqueles que rejeitam qualquer referência externa na determinação do 

sentido da vida e, consequentemente, da meta da Educação. Considera-se, nessa perspectiva, 

que a conquista da autonomia seja o verdadeiro propósito do processo educacional, conforme 

o lema de Protágoras: “O homem é a medida de todas as coisas”. O papel do educador aqui 

seria, portanto, o de denunciar qualquer tentativa de imposição de referenciais externos de modo 

a preservar a autonomia do educando. Embora esse tipo de abordagem possa ser identificado 

ao longo da história, observa-se que ele se acentua com a crise da modernidade (RÖHR, 2013, 

p. 18). Nesse contexto, a obra de Nietzsche representa um claro exemplo da tendência de 

desconstruir “a golpes de martelo” uma série de valores considerados perenes. Diz Nietzsche: 

O homem de espécie nobre vê A SI MESMO como aquele que determina os valores; ele não tem 

necessidade de ser aprovado; ele é quem julga: “Aquilo que me é prejudicial é prejudicial em 

si”; ele sabe que é ele quem confere honra às coisas; ele é quem CRIA VALORES. [ênfase no 

original] (NIETZSCHE, 2015, p. 193) 
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Reconhecendo os problemas decorrentes tanto de um dogmatismo impositivo quanto de 

um relativismo inconsequente, Röhr (2013, p. 19) questiona se não haveria a possibilidade de 

“atender reinvindicações justas das duas vertentes”, compreendendo o sentido da vida humana 

“como algo posto, algo a ser encontrado e reconhecido em sua validade e, ao mesmo tempo, 

como algo que não tolhe a liberdade humana, a autonomia na tarefa de realizar-se”.  

Com base em suas reflexões sobre uma espiritualidade desvencilhada de qualquer 

proposta sectária, o autor defende uma meta educacional que envolve autoconhecimento, 

purificação das tendências egoístas e realização do potencial pleno do ser humano. Logo, a 

correspondência exigida dentro dessa visão não seria em relação a um referencial imposto 

externamente, mas àquilo que cada um é verdadeiramente no seu íntimo. Ademais, com isso 

não é tolhida a liberdade do indivíduo, ainda que o processo venha a exigir uma disciplina 

superficialmente restritiva que, em última análise, visa libertar a pessoa da escravidão aos 

impulsos irracionais que as dimensões mais densas impõem (RÖHR, 2013, p.145-147).  

De modo semelhante, a espiritualidade do Bhāgavata Purāṇa busca evitar qualquer 

conotação sectária e pretende expressar aquilo que poderia ser considerado uma espécie de 

‘filosofia perene’ destilada a partir das várias correntes do pensamento filosófico indiano, 

incluindo Sāṅkhya, Yoga e Vedānta como foi discutido no primeiro capítulo. Sobre isso, T. S. 

Rukmani (1993, p. 217) diz: “O Bhāgavata Purāṇa é reconhecido como um livro de síntese, no 

qual está ausente um espírito estreito e sectário”. Além do mais, a proposta do texto consiste 

em purificar o indivíduo de todas as camadas de envoltórios grosseiros e sutis para que o ser 

possa manifestar-se como ele é de fato.56 Assim, o processo de auto realização descrito na obra 

nada tem a ver com qualquer tipo de imposição externa, mas consiste em descobrir-se a si 

mesmo e agir de maneira consistente com sua verdadeira natureza. Nem por isso o texto abre 

mão de um referencial absoluto – indagar sobre a verdade última é o convite estendido a todos 

logo no verso de abertura do Bhāgavatam. A autonomia está em permitir que cada um aborde 

ou deixe de abordar essa verdade à sua maneira, a partir de sua posição particular. 

                                                     

56 Como exemplos dessa proposta de remover as coberturas grosseiras e sutis para descobrir o ser puro, cito aqui 
apenas dois exemplos dentre muitos que aparecem na obra. 

BhP 1.3.33: Quando todas essas formas grosseiras e sutis sobrepostas à alma (ātman) devido à ignorância são 
removidas pelo autoconhecimento, daí tem-se a visão do absoluto. yatreme sad-asad-rūpe pratiṣiddhe sva-
saṁvidā avidyayātmani kṛte iti tad brahma-darśanam 

BhP 2.10.6 (b): Liberação consiste em despojar-se das formas materiais grosseiras e sutis para situar-se em sua 
verdadeira forma eterna. muktir hitvānyathā rūpaṁ sva-rūpeṇa vyavasthitiḥ 
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 Colocado de forma sucinta, o Bhāgavatam entende o ser humano como um ser espiritual 

temporariamente envolto por corpos físicos grosseiro e sutil – o corpo grosseiro sendo 

constituído pela estrutura biológica mais densa e o corpo sutil sendo composto pela estrutura 

psíquica menos densa, mas ainda assim considerada material. Isso cria um dualismo distinto da 

questão mente-corpo proposta por Descartes, uma vez que tanto mente quanto corpo são 

colocados no mesmo lado do espectro que compõe a matéria. Do outro lado está o ser espiritual 

eterno e imutável, circunstancialmente envolto por um corpo material grosseiro e sutil, mas 

capaz de existir independente deste em sua condição pura denominada mukti, ou liberação. 

Mesmo esse dualismo entre matéria e espírito (prakṛti e puruṣa na terminologia Sāṅkhya) é 

superado no Bhāgavatam que, em última análise, considera ambas como sendo energias 

distintas oriundas da mesma fonte primordial. 

    Com base no que foi exposto, podemos dizer que os ensinamentos do Bhāgavata 

Purāṇa estão alinhados com as teorias de correspondência no sentido de que estabelecem uma 

verdade absoluta que é tanto o substrato último quanto o princípio inteligente e eficiente por 

trás de toda a criação (e.g. BhP 1.1.1). Ao mesmo tempo, esses ensinamentos atendem à 

reinvindicação central das teorias de irreverência, uma vez que são destinados a guiar o ser 

humano na conquista de autonomia plena, livrando-se dos aparatos grosseiro e sutil que lhe são 

supérfluos e tornando-se “completamente feliz por estar situado em sua própria glória”.57  

Para isso, o caminho do Dharma exposto na obra abrange duas esferas distintas e 

complementares de svadharma, ou deveres prescritos: uma preliminar, que considera os 

condicionamentos psicofísicos do indivíduo enquanto este está identificado com sua 

corporeidade; e outra avançada, que delineia a função derradeira do ser espiritual além de 

qualquer limitação imposta pelo aparato grosseiro e sutil que o envolve. A primeira prevê 

tarefas educacionais distintas para cada pessoa a partir de sua situação psicofísica particular, 

enquanto a outra indica os modos de atuação do ser de acordo com sua natureza espiritual 

eterna. O amadurecimento do indivíduo nesse extenso processo educacional se dá ao longo de 

múltiplas existências em diferentes formas de vida, o que amplia o escopo da educação para 

além daquilo que seria possível alcançar em apenas uma existência. 

                                                     

57 BhP 1.3.34: Continuando a descrição do verso anterior citado na nota de rodapé da página acima, este verso 

afirma que o ser, livre da influência ilusória de Māyā e de posse de sua inteligência aperfeiçoada, situa-se em sua 

própria glória e torna-se plenamente feliz. yady eṣoparatā devī māyā vaiśāradī matiḥ sampanna eveti vidur 

mahimni sve mahīyate 
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2.6 O escopo da Educação e suas repercussões na imanência e na transcendência 

Como discutido anteriormente, a ideia de orientar um processo educacional a partir da 

espiritualidade visa estabelecer uma base de valores perenes através da qual todas as demais 

dimensões possam ser ordenadas. Outra razão para incluirmos a dimensão espiritual no centro 

de uma proposta de Educação é que, diferentemente das dimensões imanentes, essa dimensão 

é geralmente concebida como algo permanente, que sobrevive mesmo depois que as demais são 

dissolvidas com o advento da morte.  

Considerando que “a busca de um sentido da vida humana não pode excluir cogitações 

sobre o fim da vida” e refletindo sobre como a extensão da tarefa educacional parece não poder 

ser contida na finitude de uma vida apenas, Röhr (2013, p. 113-132) levanta uma hipótese da 

infinitude da existência humana com base nos escritos do filósofo alemão Gotthold Ephraim 

Lessing. Röhr (2013, p. 259; 273) escreve que “admitir a hipótese da reencarnação é uma das 

possibilidades de sair da angústia diante da tarefa educacional infinita” e que “viver a 

espiritualidade nas suas exigências incondicionais não é tarefa que conseguimos cumprir em 

uma ou poucas vidas”.  

 Além disso, tomando novamente como referência os escritos de Martin Buber, Röhr 

(2013, p. 269) insiste na “distinção entre a realidade imanente e transcendente, porém, não como 

realidades estanques, mas como transcendência que se revela na própria imanência, que 

santifica a imanência”. Assim, a meta da educação que Röhr entrevê não se concretiza na figura 

do eremita isolado numa montanha, mas do indivíduo bem resolvido em todas as suas 

dimensões que consegue, estando consciente de sua dimensão espiritual, santificar suas posses, 

suas atividades e seus relacionamentos.  

Naturalmente, para que uma pessoa seja capaz de espiritualizar a imanência, faz-se 

necessária uma reordenação das interações ordinárias de sua vida, estabelecendo uma nova 

ordem em que todas as dimensões passem a atuar orientadas pelos valores da dimensão 

espiritual. Isso requer autoconhecimento e autocontrole, conquistas difíceis que podem levar 

bastante tempo para serem aperfeiçoadas (Ibid., p. 273-274). Assim, ainda que esse processo 

educacional leve múltiplas vidas para ser alcançado, seu escopo final é formar seres humanos 

equilibrados e plenamente desenvolvidos em todas as suas faculdades, capazes de direcionar 

suas vidas com propósito e de interagir com o mundo ao seu redor de forma benéfica a partir 

da consciência de sua própria integridade.  
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Mais uma vez, essas ideias apresentadas por Röhr encontram amplo respaldo no 

pensamento da Índia. Por exemplo, a Bhagavad Gītā [2.22] compara o corpo material a uma 

vestimenta trocada repetidas vezes pela alma: 

Assim como alguém, tendo abandonando roupas antigas, aceita roupas novas, da mesma forma 

o ser corporificado [a alma], tendo abandonando corpos velhos e inúteis, alcança novos corpos. 

(Adaptado de SARGEANT, 2009, p. 107)58 

  Outro verso da Gītā [7.19] descreve o amadurecimento espiritual adquirido ao longo de 

muitas existências: 

Após muitos nascimentos, uma pessoa sábia se volta para mim pensando “Vāsudeva é tudo”. Tal 

grande alma é rara de se encontrar. (Adaptado de SARGEANT, 2009, p. 337)59  

 Pode-se encontrar, no Bhāgavata Purāṇa também, inumeráveis referências descrevendo 

esse processo de transmigração da alma e demonstrando a evolução espiritual vida após vida.60 

Esses versos da Bhagavad Gītā, contudo, ilustram as ideias em questão de forma bem clara e 

menos dependente do contexto da narrativa. Quanto à ideia de a pessoa ser capaz de “santificar 

a imanência” como descrito por Buber e Röhr, isso fica bem ilustrado em diversas narrativas 

do Bhāgavatam, principalmente através dos exemplos de reis santos como Svāyambhuva Manu 

[BhP 3.22], Bharata [BhP 5.7], Ambarīṣa [BhP 9.4] e Priyavrata [BhP 5.1].  

 Todas essas grandes personalidades são descritas como reis poderosos, sábios, justos e 

responsáveis. Eles cumpriam seus deveres no mundo de forma exemplar, mas sem apego às 

regalias advindas de sua posição. De fato, eles sequer se julgavam senhores de seus respectivos 

impérios, mas cumpriam seu dever de governante atuando como instrumentos de Deus neste 

mundo. Eventualmente, cada um deles passou a responsabilidade do reino para seu sucessor e, 

com a consciência tranquila de ter cumprido seu svadharma circunstancial como rei, dedicou a 

fase final de sua vida a cultivar seu svadharma transcendente.  

 

                                                     

58 BhG 2.22 
vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya navāni gṛhṇāti naro ’parāṇi 
tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇāny anyāni saṁyāti navāni dehī 

59 BhG 7.19 
O nome Vāsudeva é um epíteto de Kṛṣṇa – o filho de Vasudeva – e também indica, pela raiz verbal vas, que ele 
é a divindade onipresente e possuidor de todas as energias. Assim, a pessoa sábia percebe tudo na divindade e 
a divindade em tudo.  
bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate 
vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā su-durlabhaḥ 

60 Apenas para listar dois exemplos: BhP 3.24.28 e 3.31.44. 
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 Buscando um exemplo historicamente mais próximo de nosso tempo do que o destes 

personagens míticos do Bhāgavatam, encontramos uma figura modelar em Kedarnath Datta 

Bhaktivinoda (1838-1914), mencionado na introdução deste trabalho como um dos principais 

responsáveis pela propagação do Bhāgavata Purāṇa na modernidade. Bhaktivinoda iniciou sua 

carreira como professor em regiões rurais da Índia e terminou ocupando o cargo de magistrado 

(Deputy Magistrate), que era a posição de maior responsabilidade conferida a um indiano 

dentro do serviço governamental britânico na Índia colonial. Seu desempenho profissional era 

tão admirável que, ao expressar desejo de se retirar para focar em atividades missionárias, seus 

superiores ingleses lhe fizeram diversas concessões para convencê-lo a permanecer por mais 

alguns anos em seu cargo. Junto a suas responsabilidades profissionais, Bhaktivinoda era um 

chefe de família dedicado que cuidava de sua mãe idosa, sua esposa e quatorze filhos. Além 

disso, ele escreveu, editou e traduziu diversos livros e foi o editor de um periódico – tudo isso 

enquanto seguia uma estrita disciplina de práticas meditativas. Como os reis mencionados 

acima, Bhaktivinoda também se retirou durante os seus últimos anos de vida para permanecer 

em profunda absorção espiritual (SHUKAVAK, 1999). 

 Uma característica marcante da obra de Bhaktivinoda foi sua preocupação em 

harmonizar os ensinamentos tradicionais do Bhāgavatam com a cosmovisão racionalista de seu 

tempo, buscando apresentá-los de uma maneira sintonizada com a modernidade. (Ibid., p. 72-

73). Para enfrentar este desafio, Bhaktivinoda desenvolveu sua própria perspectiva teológica 

que analisa a religião em suas dimensões fenomenais e transcendentes. De acordo com ele, 

assuntos de conhecimento fenomenal, como história e cosmologia, podem ser submetidos ao 

escrutínio da razão, ao passo que insights espirituais profundos só podem ser interiorizados 

através do samādhi ou "intuição religiosa inata". Além disso, pode-se discernir em sua 

abordagem uma distinção implícita entre fé e crença61 que comporta uma leitura menos literal 

das escrituras, permitindo que a pessoa reconsidere suas crenças superficiais sem ter sua fé 

essencial afetada com isso (Ibid., p. 241). Aplicando esta abordagem hermenêutica ao 

Bhāgavata Purāṇa, Bhaktivinoda tornou esse texto relevante não só para a sua comunidade 

contemporânea dos bhadraloka, mas para a civilização moderna em geral. 

                                                     

61 Aqui, fé é entendida como uma qualidade inerente à alma, enquanto crença seria uma função da mente 
envolvendo a aceitação de certos dados. Ao distinguir entre os dois, a fé pode ser preservada mesmo que 
algumas crenças se mostrem comprovadamente inconsistentes. Assim, por exemplo, se há controvérsia em 
relação à data de composição do Bhāgavatam ou inconsistência em detalhes de sua cronologia, cosmologia, etc., 
a fé em sua mensagem central ainda pode permanecer inabalada (SHUKAVAK, 1999, p. 148-151). 
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 Podemos identificar nesses exemplos de reis santos descritos no Bhāgavatam e na vida 

de Bhaktivinoda o ideal de formação humana aqui proposto: pessoas bem trabalhadas e bem 

resolvidas em todas as suas dimensões que atuam no mundo de forma benéfica com base em 

seu autoconhecimento e autocontrole desenvolvidos através de deliberado cultivo espiritual. 

Pode-se dizer que, nessas pessoas, sua espiritualidade torna-se como a pedra de toque dos 

alquimistas, capaz de transubstanciar tudo aquilo com que entra em contato, “santificando a 

imanência”, para usar as palavras de Röhr (2013, p. 269).  

 Assim, embora o Bhāgavatam reiteradamente enalteça o exemplo de pessoas que se 

retiraram completamente do mundo – até porque, sendo originalmente narrado para um rei que 

estava prestes a morrer, tem como seu foco a transcendência – o texto também reconhece o 

valor de atuar no mundo durante certa fase da vida. O que confere realidade e valor a essa 

atuação, contudo, é seu alinhamento com a realidade última, o āśraya, ou com os valores e 

propósitos da dimensão espiritual na terminologia de Röhr. 

 Para finalizar esta seção com uma citação direta do Bhāgavata Purāṇa sobre o escopo 

da Educação, em uma determinada passagem [BhP 4.29.49] o sábio Nārada informa a um rei 

que verdadeira educação é aquela através da qual desenvolve-se devoção ao Senhor supremo 

(sā vidyā tan-matir yayā). Assim, mesmo enquanto promove a autonomia plena do indivíduo, 

o Bhāgavatam mantém clara sua proposta teísta que relaciona tudo a uma verdade absoluta. Por 

esse motivo, além de autoconhecimento e compreensão do mundo em que vivemos, o texto 

enfatiza conhecimento acerca de nossa relação eterna com Bhagavān como essencial a uma 

formação completa do ser humano.  

 Talvez nessa sua proposta teísta o Bhāgavatam seja mais específico do que Röhr, que 

parece argumentar pela inclusão de uma espiritualidade mais genérica na Educação. Reitero 

aqui, contudo, que o teísmo do Bhāgavata Purāṇa não deve ser considerado sectário, uma vez 

que não se refere a um deus de alguma religião específica, mas a uma verdade absoluta, 

entendida como o Ser primordial dotado de consciência ilimitada. Consequentemente, essa 

personalidade perfeita é tratada na obra por muitos nomes, todos bastante significativos, como 

Kṛṣṇa, o todo-atrativo, ou Vāsudeva, aquele que vive em toda parte em plena consciência e em 

plena posse de sua energia (PRABHUPADA, 1995, p. 2-3). Nenhum desses inumeráveis nomes 

o limitam, porém, mas apenas indicam algumas de suas características inigualáveis. 
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2.7 Resumo do segundo capítulo 

 Iniciamos este capítulo discutindo a diferença entre eudaimonia e hedonia, ou entre 

śreyas e preyas, levando em conta que a meta da Educação deve estar alinhada com o propósito 

último da existência humana. Esse propósito não seria um mero bem-estar circunstancial 

marcado pela ausência de sofrimento, mas um estado positivo de beatitude advindo do 

aperfeiçoamento pessoal, intrinsicamente ligado ao cultivo da virtude e culminando no 

desabrochar pleno das capacidades inatas do ser humano.  

 Esse desabrochar pleno do ser em sua verdadeira identidade é, aliás, o sentido mais 

amplo da palavra dharma, que além de poder ser traduzida como ‘lei’, ‘dever’, ‘conduta 

prescrita’, ‘virtude’ e ‘preceitos éticos’, também indica a ‘natureza’, a ‘condição peculiar’ ou a 

‘qualidade essencial’ de algo (ver nota de rodapé p. 48). Portanto, quando uma pessoa cumpre 

seu dharma, entende-se que ela não está apenas seguindo normas e deveres impostos 

externamente, mas está fundamentalmente agindo de acordo com sua natureza intrínseca, em 

consonância com sua qualidade essencial. Por isso, como observa Sheridan (1986, p.148), agir 

em conformidade com o dharma é mais um fenômeno ontológico do que moral – é a entidade 

viva atuando conforme sua posição constitucional. 

 Essa compreensão foi relacionada à proposta de educação integral segundo a qual todas 

as diferentes dimensões do ser humano – a corpórea, a sensorial, a emocional, a intelectual e a 

espiritual, juntamente com as dimensões chamadas temático-transversais – precisam ser 

adequadamente trabalhadas. Através das analogias da carruagem que deve ser conduzida 

habilidosamente pela alma e da maré que eleva o nível de todas as embarcações ao subir, ficou 

estabelecida a importância do cultivo da dimensão espiritual, que deve servir de base para o 

desenvolvimento das demais, ainda que nenhuma dimensão deva ser negligenciada.  

  Para ilustrar com uma metáfora o ideal de educação integral aqui proposto, pode-se 

dizer que, assim como o desabrochar de uma rosa envolve a abertura de todas as suas pétalas, 

o desabrochar das potencialidades humanas requer o desenvolvimento de suas várias 

dimensões. Afinal, uma pessoa dotada de um intelecto brilhante, de um senso artístico acima 

do normal ou de um ascetismo rigoroso, ainda assim estará incompleta se falha, por exemplo, 

em sua capacidade de manter relacionamentos saudáveis. Ainda assim, isso não implica em que 

todas as pessoas devam cultivar as diversas dimensões numa mesma medida, uma vez que 

existe uma variedade natural de interesses e aptidões.  
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Isso nos levou à questão da ética pedagógica no que tange às diferenças inatas entre 

seres humanos. Sobre esse tema, Röhr se apoia nas reflexões de Martin Buber segundo as quais 

cada ser humano deve seguir um “caminho específico”. A igualdade buscada, portanto, seria 

apenas o direito de todo educando ser igualmente orientado em sua jornada evolutiva, partindo 

de sua posição singular e visando alcançar metas igualmente singulares. Ao educador caberia 

então a função de observar a natureza de cada educando e buscar os meios aptos para orienta-

lo progressivamente em seu percurso educacional. Identificamos nessa abordagem uma clara 

correspondência com os princípios que norteiam o sistema védico de varṇāśrama. 

Constata-se, entretanto, que o sistema mencionado acabou sendo corrompido e tornou-

se o indesejável sistema de castas que há muito vem se perpetuando na Índia. Assim, tivemos 

a preocupação de mostrar como o Bhāgavata Purāṇa busca corrigir a ideia errônea de que as 

pessoas devam ser classificadas segundo o status da família em que nasceram. Além do mais, 

o Bhāgavatam subordina varṇāśrama a Bhakti, entendendo que esse sistema pode ser útil para 

guiar o desenvolvimento do indivíduo dentro da sociedade, mas que também pode e deve ser 

abandonado a partir do momento em que passe a interferir em sua evolução espiritual. Enfim, 

para propósitos pedagógicos, sugerimos que sem se preocupar com as complexidades desse 

sistema, bastaria adaptar seus princípios universais de acordo com tempo, local e educando.  

Outra questão discutida neste capítulo foi a suposta dicotomia entre educare e educere, 

entre teorias pedagógicas de correspondência e de irreverência, que Röhr procura resolver 

através da espiritualidade. Para ele, o referencial não precisa ser imposto externamente, mas 

pode ser encontrado internamente, como uma correspondência àquilo que o indivíduo já é em 

seu íntimo, tarefa essa que só um indivíduo autônomo pode realizar. Ao mesmo tempo, Röhr 

(2013, p. 145-146) aponta os perigos do relativismo, da irreverência, do “ser contra por ser do 

contra”, reconhecendo que tais atitudes, embora assumidas numa suposta ânsia por liberdade, 

acabam boicotando e restringindo cada vez mais o âmbito do livre arbítrio humano. 

O Bhāgavatam reforça essa posição ensinando um caminho que valoriza hierarquia, 

disciplina e autocontrole – elementos esses que superficialmente podem parecer restritivos, mas 

que visam libertar a pessoa das amarras grosseiras e sutis de seus condicionamentos que muitas 

vezes ela sequer reconhece. A ideia é reverter a tendência das dimensões mais densas de se 

sobreporem às mais sutis, devolvendo à alma o poder de tomar em mãos as rédeas de sua própria 

vida. Nisso consiste a verdadeira autonomia do ser, muito superior à falsa liberdade de alguém 

poder seguir compulsivamente as divagações de sua mente e os apetites de sua carne. 
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Obviamente, esse desabrochar pleno do potencial humano não é tarefa simples e, 

portanto, não se deve esperar que possa ser alcançado necessariamente em apenas uma vida. 

Por isso, tanto Röhr quanto o Bhāgavatam trabalham com a hipótese da transmigração das 

almas, o que proporciona a cada ser múltiplas existências através das quais esse ser possa ir 

galgando estágios evolutivos cada vez mais elevados. O despertar da consciência espiritual, 

contudo, não precisa resultar em um afastamento precipitado do mundo. Aliás, é de se esperar 

que essa espiritualidade se reflita na maneira como a pessoa lida com suas posses, como ela 

desempenha suas atividades e como ela se relaciona com os outros seres vivos. Se existe de fato 

uma percepção espiritual madura, a pessoa saberá expressá-la em todas as esferas da vida, 

santificando assim a imanência.  

É interessante notar que o reconhecimento no Bhāgavatam das necessidades naturais 

das dimensões física, sensorial, emocional e intelectual – que são todas levadas em conta no 

processo de auto aperfeiçoamento delineado no sistema de varṇāśrama – de forma alguma 

contradiz sua ênfase maior que é a transcendência. Isso porque o corpo da entidade viva, 

entendido em seu aspecto grosseiro e sutil, é entendido como o aparato que comporta todas 

essas dimensões e que se destina, em última análise, à emancipação da alma. 

Talvez, parte significativa da abordagem de Röhr esteja na sua diligência em evitar 

dicotomias, sempre buscando um equilíbrio entre posições extremas, o que também é um traço 

característico do pensamento oriental, tecnicamente denominado samanvaya62 em sânscrito. 

Muitos problemas podem ser evitados ao trilharmos o ‘caminho do meio’ entre uma imposição 

dogmática de referências externas e uma liberdade sem referências; entre uma diferenciação 

que gera discriminação e uma igualdade artificial que leva à massificação. O que se almeja é 

dar a cada pessoa as melhores condições de seguir seu próprio caminho a partir do estágio 

evolutivo em que se encontra, assumindo perante o absoluto a responsabilidade intransferível 

de se conformar àquilo que é no seu íntimo mais profundo. Colocada em outros termos, essa 

proposta educacional visa facilitar que cada pessoa possa cumprir seu dharma, tanto no sentido 

de descobrir sua missão e propósito neste mundo quanto, em última análise, no sentido de 

compreender e vivenciar sua natureza eterna e essencial. 

 

                                                     

62 Sobre isso, M. Narasimhachary (2000) declara: “Samanvaya, ou síntese, é o gênio da mente indiana. O Rg Veda 
declara com uma voz reverberante que ‘o que existe é um, embora os sábios o chamem por nomes diferentes’. 
Embora a variedade seja a arte da natureza, a unidade é o coração de Deus”. 
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CAPÍTULO 3 – PESQUISA DE CAMPO NO INSTITUTO JALADŪTA 
 

Aliás, sábios consideram que este é o verdadeiro propósito [das atividades 

educacionais] de um homem, quais sejam: do submeter-se a austeridades, do estudo 

dos Vedas, da execução de rituais, do entoar de mantras, bem como do cultivo de 

conhecimento e da distribuição de caridade – tudo isso deve culminar na glorificação 

das qualidades transcendentais do Senhor, chamado Uttamaśloka. (BhP 1. 5. 22)63 

 

 Os capítulos anteriores trataram da relação entre Educação e Espiritualidade tendo como 

referências principais os ensinamentos do Bhāgavata Purāṇa e as reflexões de um pensador 

contemporâneo, o professor Ferdinand Röhr, que há mais de uma década vem pesquisando o 

tema. Visando complementar a abordagem teórica adotada até este ponto, o presente capítulo 

apresenta os resultados de uma pesquisa de campo antropológica/sociológica conduzida em um 

estabelecimento de ensino onde a espiritualidade desempenha um papel fundamental no 

processo educacional. 

 Trata-se do Instituto Jaladūta, uma instituição vinculada à Sociedade Internacional para 

a Consciência de Krishna (ISKCON)64 onde se estuda a teologia vaiṣṇava com base em textos 

como a Bhagavad Gītā e o Bhāgavata Purāṇa. Existe, portanto, uma afinidade natural entre os 

ideais cultivados nessa instituição e as propostas educacionais discutidas nesta dissertação pelo 

simples fato de ambas estarem pautadas na visão de mundo do Bhāgavatam. Esse foi, 

certamente, um dos fatores determinantes na escolha do local de pesquisa. Outros fatores 

relevantes foram a proximidade geográfica da UFPB e a familiaridade do autor com o Instituto 

por ter tido a oportunidade de lecionar diversos cursos ali desde 2005.  

Isso não quer dizer, contudo, que os temas aqui tratados digam respeito apenas a um 

modelo de educação teológica voltada para religiosos. Muito pelo contrário! Acreditamos, 

assim como Röhr (2013, p. 20), ser possível trabalhar com um conceito de espiritualidade que 

não dependa nem esteja atrelado a qualquer expressão religiosa em particular. Ademais, 

entendemos que o cultivo da dimensão espiritual seja um elemento “fundamental e perene” no 

desenvolvimento integral de todo ser humano (Ibid., p. 21). 

                                                     

63 Bhāgavata Purāṇa 1.5.22:  
idaṁ hi puṁsas tapasaḥ śrutasya vā sviṣṭasya sūktasya ca buddhi-dattayoḥ 
avicyuto ’rthaḥ kavibhir nirūpito yad-uttamaśloka-guṇānuvarṇanam 

Aqui o Senhor Supremo é chamado Uttamaśloka, ou a mais famosa de todas as personalidades, cujas glórias são 
descritas em poesia seleta. 

64 Sobre a história da ISKCON no Brasil, particularmente na região Nordeste, conferir Carvalho (2017). 
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3.1 Descrição do Campo de Pesquisa 

Sendo o Instituto Jaladūta um estabelecimento de ensino peculiar em muitos aspectos, 

uma descrição clara de suas principais características torna-se especialmente relevante para esta 

pesquisa. A descrição será feita com base no depoimento de Dhanvantari Swami, fundador e 

diretor do instituto, bem como na vivência do autor, que passou vários meses como professor 

residente no local em 2005 e lá retornou diversas vezes em anos subsequentes para lecionar 

cursos de menor duração. 

 O instituto fica localizado na parte noroeste da cidade de Campina Grande-PB, bairro 

do Bodocongó, nas adjacências do campus da UFCG. Possui cinco edificações nas quais estão 

distribuídos os alojamentos masculino e feminino, as salas de aula, um pequeno auditório, 

cozinha e refeitório. Além do mais, no decorrer dos anos formou-se, nos terrenos acima e ao 

lado do instituto, um condomínio residencial de membros da ISKCON onde foi construído 

também um pequeno templo administrado pelos residentes locais. Isso faz com que os alunos 

do instituto, que ali vivem em regime de internato, estejam inseridos dentro de uma comunidade 

de devotos junto à qual participam em diversas funções religiosas e sociais. 

Esse projeto educacional teve início em 2001 com o intuito de aplicar as orientações do 

fundador da ISKCON, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, no tocante ao estudo sistemático em 

quatro níveis dos principais textos da tradição Vaiṣṇava Gauḍīya que ele implementou no 

ocidente.65Até o presente momento, o Instituto Jaladūta tem formado turmas presenciais no 

primeiro nível de estudo e oferecido o segundo nível no modelo de Ensino à Distância (EAD). 

Nosso foco para esta pesquisa de campo será o curso presencial com seus professores, alunos e 

metodologia. 

 Se quisermos buscar um modelo de estabelecimento de ensino similar dentro da tradição 

cristã, podemos comparar o Instituto Jaladūta a um seminário de teologia – não de nível 

superior, mas de nível técnico – um programa que dura um ano letivo cursado por jovens após 

concluírem o ensino médio e, geralmente, antes de ingressarem em uma universidade.  

                                                     

65 O primeiro nível de estudo foi denominado bhakti-śāstrī e previa incluir o estudo de quatro livros básicos: 

Bhagavad Gītā, Īśopaniṣad, Upadeśāmṛta (traduzido em português como o “Néctar da Instrução”), e Bhakti-

rasāmṛta-sindhu (o “Néctar da Devoção). O segundo nível foi denominado bhakti-vaibhava, no qual seriam 

estudados os primeiros seis “cantos” ou livros do Bhāgavata Purāṇa. Os outros seis cantos restantes seriam 

estudados num terceiro nível, chamado bhakti-vedānta. O quarto e último nível seria chamado bhakti-

sarvabhauma, abarcando um estudo minucioso da vida de Caitanya e seus ensinamentos conforme apresentados 

na obra Caitanya-Caritāmṛta – que pode ser vista como sendo simultaneamente uma hagiografia de Caitanya e 

uma sistematização de sua doutrina. 
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Figura 1 - Sede do Instituto Jaladūta – entrada principal. O condomínio de devotos se estende atrás e à esquerda 

desse terreno do instituto. Arquivo do autor.  

 

Figura 2 - Alunos da turma 2005 – Dhanvantari Swami sentado ao centro, o autor sentado à sua direita e a 

professora Goura Prestha à sua esquerda. Arquivo do autor.  
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 O perfil etário dos estudantes costuma ser dos 18 aos 24 anos, mas já houve alguns 

poucos casos de alunos bem mais velhos – alguns até com mais de 60 anos – que quiseram 

estudar a fundo a teologia vaiṣṇava e ter uma vivência monástica. Essa turma de 2016 que 

entrevistamos está um pouco acima da média etária, com vários alunos entre 25 e 35 anos. Além 

disso, boa parte dos jovens que decidem estudar no Instituto Jaladūta são filhos de devotos, que 

já nasceram dentro da cultura Hare Krishna e assimilaram muitos de seus elementos, mas que 

conhecem muito pouco de seus fundamentos doutrinários.   

A proposta de ensino do instituto visa, portanto, ajudar esses jovens a conhecerem 

melhor a tradição em que estão inseridos através de uma vivência monástica de um ano e de 

um estudo sistemático de seus textos fundamentais. Dessa maneira, os jovens podem 

aprofundar sua compreensão sobre os princípios que embasam os valores religiosos, o 

comportamento e a liturgia vaiṣṇavas, bem como desfazer certos ‘mitos’ que foram 

indevidamente inculcados neles na convivência com a comunidade religiosa. Em outras 

palavras, busca-se estimular o pensamento crítico capaz de compreender os princípios 

teológicos fundamentais e sua implementação prática na vida de acordo com o tempo e local 

onde o indivíduo se encontra. Nas palavras de Dhanvantari Swami, que foi o nosso primeiro 

entrevistado por ser o idealizador, o diretor e um dos professores do instituto, 

“A ideia de oferecer a esses jovens, aos alunos, o aprofundamento e o conhecimento dessas 

escrituras básicas é também que eles busquem nesse período de práticas religiosas aqui, nas 

práticas diárias, que eles busquem conhecer um pouco mais a respeito da sua própria 

personalidade e consigam amadurecer ao ponto de tornar-se um sujeito como se espera de um 

homem ou de uma mulher autônomos neste mundo. O processo de individuação, inclusive 

descrito por Paulo Freire, não é um processo natural. Ele exige uma aplicação de métodos 

educacionais. Então, nós tentamos aplicar aqui uma metodologia de educação que favoreça o 

indivíduo a tomar consciência da sua própria individualidade e então assumir as 

responsabilidades naturais de um indivíduo. (Dhanvantari Swami, Diretor do Instituto Jaladūta) 

Com uma média de 15 a 20 alunos por turma, o Instituto Jaladūta formou mais de 300 

alunos em 17 turmas.66 A instituição não tem fins lucrativos, mas tampouco recebe verbas da 

ISKCON. Existe uma taxa de matrícula inicial que visa cobrir as despesas de manutenção das 

instalações, a substituição das roupas de cama, etc. Após isso, as despesas mensais passam a 

ser divididas entre os estudantes, que podem pagar com seus próprios recursos ou podem sair 

às ruas durante uma semana por mês para venderem livros, incensos ou outros artigos 

produzidos pelos próprios devotos para assim arrecadarem o valor de sua cota. 

                                                     

66 De 2001 a 2016, uma turma por ano, sendo que houve um ano em que duas turmas foram formadas em paralelo 

– uma em Campina Grande, na sede do Instituto e outra em Pindamonhangaba – SP, na comunidade Nova Gokula.   
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3.2 Entrevistas com os Professores  

 Foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com cinco professores – Dhanvantari 

Swami tendo sido entrevistado duas vezes: uma como professor e outra como diretor do 

instituto. As perguntas utilizadas para balizar essas entrevistas encontram-se no Anexo I, ao 

final desta dissertação. Inicialmente será feita uma breve apresentação desses professores. 

1. Dhanvantari Swami: Natural de Salvador-BA, teve seu primeiro contato com o Movimento 

Hare Krishna enquanto era estudante universitário, tendo se graduado em odontologia e feito 

especialização em cirurgia buco-maxilo-facial. Recebeu sua iniciação espiritual do fundador da 

ISKCON, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, em 1977 e, desde então, tem se dedicado a 

atividades missionárias, sendo um dos mais importantes líderes do movimento no Brasil. Dentro 

da ISKCON, desde cedo foi incumbido de desenvolver projetos educacionais, iniciando por 

uma escola de ensino fundamental para filhos de devotos e população local que ele estabeleceu 

na comunidade rural de Nova Gokula, próximo a Pindamonhangaba-SP. Sua formação na área 

de educação ocorreu de maneira autodidata, complementada por cursos de curta duração. Em 

2001 fundou o Instituto Jaladūta (Inicialmente chamado Seminário de Filosofia e Teologia Hare 

Krishna) e desde então tem atuado como diretor e professor nesse instituto. Iniciou um mestrado 

em Teologia que não chegou a concluir. Lecionou um curso sobre Hinduísmo na UFPB durante 

o primeiro ano do curso de extensão em Ciências das Religiões. 

 

2. Yamunacharya dāsa Goswami: Natural de Natal-RN, é graduado em Ciências da Religião 

pela UERN. Conheceu a ISKCON em 1982 onde atuou em diversas funções, incluindo a 

administração do templo de Manaus-AM em 1989. Em 2015 aceitou a ordem de vida renunciada 

(Sannyāsa) e assumiu a função de Secretário de Desenvolvimento Congregacional para o Brasil. 

Há vários anos vem contribuindo como professor visitante no Instituto Jaladūta. 

 

 

 

 

Figura 3 - No pequeno templo 

adjacente ao Instituto Jaladūta, onde 

se encontra a mūrti (forma ou ícone) 

do fundador do Movimento Hare 

Krishna, Bhaktivedanta Swami 

Prabhupada. O autor aparece aqui 

entre o diretor Dhanvantari Swami 

(de óculos) e um dos professores, 

Yamunacharya dāsa Goswami.  
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3. Hermano Trineto (Haribhakta dasa) é graduado em psicologia pela UFBA, com especialização 

em Psicoterapia Analítica pelo Instituto Junguiano da Bahia. Trabalha como psicólogo 

hospitalar bem como em consultório particular e é membro do Círculo de Estudos em 

Metapsicologia e Epistemologia Psicanalítica da UEPB. Como membro do Movimento Hare 

Krishna, é graduado com o título Internacional de Bhakti-shastri pela ISKCON Board of 

Examinations (Índia). Foi aluno da quarta turma do então Seminário Hare Krishna em 2004 e 

hoje tua como professor e diretor administrativo no Instituto Jaladūta. 

 

4. Clara Calles (Mitravinda Devi Dasi) é natural de Buenos Aires, Argentina, teve seu primeiro 

contato com o Movimento Hare Krishna aos 19 anos de idade, no ano 2005, e desde então tem 

se dedicado a atividades missionárias. Recebeu sua iniciação espiritual em 2006 e, em 2007 

cursou Bhakti-shastri no Seminário Hare Krishna de Filosofia e Teologia. Nos anos 2009 e 2010 

viajou para Índia e estudou o curso Bhakti-Vaibhava. Durante esses anos, fez diferentes 

capacitações dentro da ISKCON em facilitação e dinâmicas de grupo. Nos anos 2011 e 1012 

fez um curso técnico em Counseling (aconselhamento psicológico). Desde o ano 2014 é 

professora no Instituto Jaladūta e diretora do departamento de educação à distância no mesmo 

Instituto. Atualmente está se formando em Teologia e Estudos da Religião pelo Bhaktivedanta 

College em parceria com a University of Chester. 

 

5. David Ruiz Diaz (Devaki Nandan dasa) nascido também em Buenos Aires e casado com Clara 

Calles (acima), teve seu primeiro contato com o Movimento Hare Krishna em 2002, enquanto 

era estudante universitário. Desde então, tem se dedicado a atividades missionárias 

principalmente ajudando a desenvolver projetos educacionais. Fez, na Argentina, o curso de 

Bhakti-shastri em 2005 e o de Bhakti vaibhava 2009-2010. Assim como sua esposa, também 

fez um curso técnico em Counseling. Desde 2007 é professor do curso de Bhakti-shastri na 

modalidade presencial e à distância. A partir de 2014 passou a atuar como diretor pedagógico e 

professor do Instituto Jaladūta. 

 

Figuras 4 e 5 - Abaixo, à esquerda, o autor com o professor Hermano Trineto. À direita, o casal de professores 

argentinos Clara Calles e David Ruiz Diaz. (foto 4: arquivo do autor; foto 5: cortesia de Dayane Brito) 
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3.2.1 O conceito de uma realidade transcendente e sua importância na Educação 

 O primeiro tema abordado nas entrevistas com os professores foi o conceito de uma 

realidade transcendente e o papel desse conceito no processo educacional. Também foi 

discutido se, e de que maneiras, a educação seria capaz de promover no indivíduo uma abertura 

de consciência para essa realidade. 

 Sobre isso, o professor Hermano Trineto disse: 

Na minha visão, o papel da realidade transcendente, seja qual for a tradição religiosa, é fundamental 

na educação e na formação do sujeito. Porque eu compreendo que, sem essa conexão, sem essa 

compreensão, de que existe um aspecto transcendente na vivência desse mundo, o homem se sente muito 

...  principalmente na era moderna, em que a gente vivencia um pouco desse mal-estar contemporâneo, 

a condição do homem é uma condição de desamparo. Então, a realidade transcendente, a realidade 

espiritual nas diferentes tradições, ela, de certo modo, elas fornecem um sistema de orientação para 

um homem diante desse cosmos, que pra um homem é muito incompreensível. Jung dizia que as 

tradições religiosas elas funcionam como sistemas psicoterapêuticos. Então elas dão ao homem uma 

sensação de pertencimento, dão uma referência, dão lugar, dão um senso de compreensão de como a 

natureza funciona, como o universo funciona e, muitas vezes, a gente tirando essa dimensão 

transcendente, essa dimensão das tradições religiosas e não colocando nada no lugar, muitas vezes as 

pessoas ficam muito desorientadas, o que gera uma sensação de desamparo e de perda de sentido da 

vida. Então acredito que esse papel da realidade transcendente é muito importante na educação e na 

formação humana. E com relação ao segundo ponto, se a educação seria capaz de promover uma 

abertura para a consciência da realidade, eu acho que sim, porque naturalmente nós não temos, 

principalmente nessa era atual, uma facilidade de acesso à cultura espiritual. Não é? O que impera 

atualmente é uma cultura do materialismo, do hedonismo, a cultura do sistema do capitalismo, da 

eficiência, da produtividade. Então, às vezes a sensibilidade para essas dimensões mais sutis da 

existência, a dimensão da espiritualidade, da existência de um Deus supremo, isso não é algo facilmente 

acessível. Então, a educação nesse caso ela é de fundamental importância porque ela é uma via de 

acesso pra que principalmente as crianças e os jovens tenham algum contato com esse tipo de formação, 

que é uma formação espiritual. Formação no plano material nós já temos muito acesso aí, né? Mas do 

ponto de vista espiritual, hoje em dia as pessoas de modo geral não têm tanto acesso. Então a educação 

é muito importante. É nesse sentido que o Instituto Jaladūta trabalha nessa perspectiva de educar os 

jovens pra que eles tenham acesso a essa dimensão transcendente. (Hermano Trineto, professor do I.J.) 

 Fica entendido pela fala acima que esse conceito de realidade transcendente no contexto 

de uma tradição teísta corresponde ao conceito de Deus. No vaiṣṇavismo gauḍīya, em 

particular, seria a Pessoa Suprema, ou Bhagavān, como a fonte original de tudo o que existe. 

Dhanvantari Swami elabora esse ponto:    

Eu gostaria de iniciar respondendo à segunda parte da pergunta. Eu acredito que sim, que a educação 

é capaz de promover essa abertura para a consciência da realidade porque – vindo para a primeira 

parte [da pergunta] – a realidade transcendente não é naturalmente percebida. O indivíduo precisa se 

preparar para perceber essa realidade transcendente. [...] essa realidade transcendente é a pessoa, a 

autoridade máxima e o proprietário de tudo o que existe, tanto material quanto espiritual, a fonte 

original de tudo o que é material e espiritual. Então, o que é material não está à parte dessa realidade 
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transcendente. Ela é transcendente, mas ela também é imanente, ela também está presente na matéria. 

A educação é para tornar o indivíduo um mahā-bhāgavata – aquele que conhece, que pode ver tudo 

que existe contendo a presença dessa realidade transcendente. [...] A educação que se propõe a fazer 

com que o indivíduo perceba a realidade transcendente e não – por assim dizer – ‘entre em parafuso’ 

dentro da existência material, tem que localizar esse indivíduo na situação em que ele se encontra. 

Então, há uma proposta nessa educação que é de aplicação muito prática dentro da sociedade, que é 

chamado sistema varṇāśrama. Então, esse indivíduo, com essa ferramenta de análise do varṇāśrama, 

ele pode avaliar tudo o que está ao redor dele como parte de Deus e que pode ser usado por ele de 

acordo com as suas habilidades, de acordo com as suas vocações – quer sejam materiais quer sejam 

espirituais – para que ele possa transitar dentro de todo o mundo, durante toda a sua vida, focado na 

transcendência, focado na possibilidade de uma realização transcendental, espiritual. (Dhanvantari 

Swami, diretor do Instituto Jaladūta) 

 Embora na formulação da pergunta o termo utilizado tenha sido “realidade 

transcendente”, a colocação de Dhanvantari Swami de que essa realidade última é tanto 

transcendente quanto imanente expressa bem a cosmovisão vaiṣṇava gauḍīya e é fundamental 

para nosso debate sobre educação. Afinal, como foi discutido no capítulo anterior, o sistema de 

varṇāśrama visa justamente conduzir a pessoa à transcendência, mas partindo de considerações 

sobre suas dimensões imanentes. A professora Clara Calles reforça essa ideia:  

A educação é um meio de despertar, também, assim, de crescimento em todos os sentidos incluindo esse 

[o espiritual]. Então, é através da educação que você pode começar a tomar consciência das coisas, 

que pode começar a aprofundar. Aí tem dois aspectos: a educação do autoconhecimento e a educação 

que tem a ver com o mundo fora, a realidade fora. Então, se eu sou consciente e através da educação 

começo a aprofundar, tudo isso vai me aproximar também dessa realidade última, que entendemos que 

não está desconectada. Quanto mais conheço a mim mesma, quanto mais conheço o mundo, mais 

conheço como funcionam as coisas, mais me conecto também com Kṛṣṇa, com Deus. (Clara Calles, 

professora do I.J.) 

 Um aspecto interessante do depoimento de Yamunacharya Goswami é que, mesmo ao 

reconhecer e lidar com esse conceito de absoluto, de realidade última, jamais deve haver uma 

atitude impositiva por parte do educador. Ele diz: 

Essa realidade transcendente é o objeto a ser alcançado, é o objeto estudado, e os alunos quando vêm 

para o Instituto Jaladūta eles vêm buscando esse objetivo. Na verdade, todo conhecimento tem como 

objetivo fazer com que cada indivíduo se conscientize de sua posição e de sua relação com essa 

realidade. Cada indivíduo ele tem a sua particularidade, cada indivíduo tem a sua individualidade – 

que é uma coisa que deve ser muito bem respeitada e valorizada – só que essa individualidade ela é 

exercida em conexão com essa realidade. O processo de educação é um processo de conscientização e 

também um processo de exercitar essa natureza original, essa natureza espiritual, que está como que 

adormecida, que está esquecida. [...] então, a gente vê que é um processo de conscientização, 

primeiramente. Não é uma imposição: ‘tem que ser assim, tem que ser assado’. Acho que a educação é 

conscientização, e a partir dessa conscientização você vai tendo outros referenciais e você vai mudando 

seu comportamento, mudando sua atitude de uma forma voluntária, de uma forma consciente. Para 

mim, educação é conscientização. (Yamunacharya Goswami, professor do I.J.) 
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Esse respeito à autonomia do sujeito, associado ao entendimento de que o educador não 

pode abrir diretamente a consciência do educando para a realidade transcendente, mas pode 

apenas prover ferramentas, é a ênfase dada pelo professor David Ruiz Diaz: 

O ser humano aparece nesse mundo e tem necessidade de educação, naturalmente, e tem necessidade 

de interagir com outros seres humanos. Então, quanto mais essa educação for abrangente, quanto mais 

emancipado for o pensamento de um ser, mais capacidade vai ter esse ser de se desenvolver. Em nossa 

tradição religiosa, a verdade absoluta é o máximo conceito do qual uma pessoa pode se aproximar, 

pode conceber. A educação deveria dar à pessoa as ferramentas para que, como indivíduos únicos no 

mundo, possam, em qualquer momento que quiserem, serem conscientes dessa realidade transcendente. 

Entrevistador: Então o papel da educação seria ajudar o aluno a se aproximar dessa realidade 

transcendente? 

Sim, mas não de uma maneira paternalista. Eu queria fazer essa diferenciação. Deve-se dar ferramentas 

para que as pessoas mesmas decidam seu próprio caminho. (David R. Diaz, professor do I.J.) 

 

 

Comentários do pesquisador:  

Um dos objetivos deste trabalho tem sido buscar bases ontológicas sólidas para alicerçar 

a Educação. Iniciamos com uma proposição de Ferdinand Röhr (2007, p. 59) de que “para falar 

sobre Educação de forma fundamentada precisamos partir do pressuposto de que há liberdade 

e sentido”. Encontramos, então, no Bhāgavata Purāṇa, uma concepção de realidade capaz de 

preservar tanto o sentido da vida quanto a autonomia do ser. Essa concepção – tecnicamente 

chamada bhedābheda – reconhece simultaneamente identidade e diferença como aspectos 

complementares da mesma realidade última. Nas palavras de Frazier (2009, p. 166) trata-se de 

uma “visão de mundo que vê a realidade como uma unidade infinitamente dividida, onticamente 

plural e ontologicamente una”.  

A importância dessa visão de mundo para a Educação é que ela permite conceber uma 

realidade que, embora fundamentada em um princípio absoluto, não anula a individualidade. 

Ao mesmo tempo, ainda que reconhecendo e valorizando a pluralidade, não se perde em 

relativismos. Repetindo as palavras de Frazier (2009, p. 193) já citadas anteriormente (p. 51), 

acreditamos que essa compreensão nos permita perceber uma realidade plural que permanece 

em constante fluxo sem que essa constatação da efemeridade dos fenômenos leve a um 

“niilismo metafísico (negação de uma essência) ou semântico (negação de uma verdade). ”  
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As entrevistas acima evidenciam algumas das vantagens de uma educação orientada por 

um conceito de realidade última: evitam-se os perigos da relativização dos valores humanos – 

tendência essa também combatida por Röhr (2013, p. 269) – bem como os efeitos devastadores 

do vazio existencial, através de uma visão de mundo capaz de prover referenciais claros e de 

sustentar um sentido de propósito na vida. A esse respeito, é muito relevante a fala do professor 

Hermano Trineto apontando a Educação como uma importante via de acesso à dimensão 

espiritual em meio à cultura materialista prevalecente nos dias de hoje.  

No caso do Instituto Jaladūta, todos ali entendem que essa realidade provém de Kṛṣṇa 

e, em certo sentido, não é diferente de Kṛṣṇa. Para eles, tudo emana e é expressão da consciência 

suprema e, portanto, está permeado de sentido. No caso de outras escolas confessionais ligadas 

a tradições teístas, a situação deveria ser semelhante. Além disso, na visão de Röhr (Ibid., p. 

20), o conceito de espiritualidade não depende nem está atrelado a qualquer religião. Mesmo 

uma instituição de ensino laica, portanto, pode desenvolver um modelo educacional pautado 

em valores espirituais com proveito para os educandos. 

Aliás, escolas não confessionais têm a vantagem de poder apresentar a espiritualidade 

de forma não-sectária. Já aquelas ligadas a uma tradição específica devem ter o cuidado de não 

descaracterizar a essência da espiritualidade ou apresenta-la como se estivesse limitada ao 

domínio de uma tradição religiosa, o que será discutido na próxima seção. Por ora basta ressaltar 

um dos pontos levantados nas entrevistas acima: o fato de a Educação almejar a aproximação 

com uma verdade que se entende absoluta não dá o direito ao educador de impor um caminho 

específico ao educando ou interferir em sua autonomia. Cabe-lhe apenas orientar e servir como 

um bom exemplo nesse processo que é essencialmente de conscientização. 

Isso remete novamente aos escritos de Röhr (2013, p. 174-176), onde ele afirma que “Se 

falarmos em Educação espiritual, podemos compreendê-la, unicamente, como um agir 

pedagógico indireto. O educador pode proporcionar subsídios para a opção do educando – o ato 

de comprometimento é do educando”. Não obstante, Röhr continua explicando que “reconhecer 

essa situação-limite no agir pedagógico em relação à espiritualidade não significa que o 

educador que tem essa dimensão de humanização em mente está condenado à inércia”. Após 

distinguir expressões de fé externas ou superficiais daquelas de “fé verdadeira”, Röhr conclui 

que “A fé verdadeira toma conta da vida inteira do homem. Demonstrar isso é tarefa da 

educação”. Assim, a educação espiritual acontece sobretudo pelo exemplo:  

O educador, nesse sentido, não pode passar a sua fé para o educando, mas o pode fazer, tanto nas 

suas reflexões em conjunto quanto através da sua forma de vida, é mostrar que a realização da 
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fé é a própria vida vivida, a necessidade de incluir todas as situações de sua vida na tarefa de 

expressar e realizar as verdades da sua fé”. (RÖHR, 2013, p. 176)      

  Finalmente, uma passagem relevante da entrevista com Dhanvantari Swami menciona 

o sistema varṇāśrama como uma ferramenta importante para situar o indivíduo neste mundo. 

O princípio fundamental por trás desse sistema é levar em consideração as características 

psicofísicas de cada pessoa buscando definir sua posição particular e assim favorecer o 

cumprimento do seu dharma. Ou seja, busca-se orientar o indivíduo para que todas as suas 

ações – executadas a partir de sua posição real e particular neste mundo – possam contribuir 

para a sua aproximação da realidade última.   

 

3.2.2 Lidando com a diversidade religiosa 

 A segunda pergunta feita aos professores foi sobre como cada um deles busca lidar com 

a questão do pluralismo religioso enquanto ensina os textos e a doutrina de sua própria tradição. 

Considerando os efeitos prejudiciais que uma mentalidade sectária e exclusivista pode causar 

tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, busca-se investigar aqui se um modelo 

educacional pautado na espiritualidade – esteja este inserido em um contexto confessional ou 

não – poderia contribuir para a formação de pessoas mais aptas a conviver com a diversidade 

religiosa da sociedade contemporânea. 

 Sobre isso, Dhanvantari Swami iniciou sua resposta explicando que o ano letivo no 

instituto é muito curto e que, portanto,  

“não é tão fácil dar uma preparação, digamos assim, completa para os alunos avaliarem, se 

localizarem dentro dessa realidade do pluralismo religioso. Porém, pela própria natureza da educação, 

que é uma ciência espiritual, o aluno deve observar tanto por estímulo nosso como também pela 

percepção dele que o que ele está estudando, o que ele está aprendendo, o que ele está praticando é 

apenas parte de uma realidade imensa que nem ele próprio chegou na profundeza desse oceano de 

conhecimento e que há muitas outras pessoas tentando mergulhar nesse mesmo oceano de 

conhecimento espiritual por outros lados, de outras maneiras. (Dhanvantari Swami, diretor do I.J.) 

Em seguida, referindo-se a uma passagem de um dos textos estudados no Instituto, a 

Īśopaniṣad, Dhanvantari Swami continuou sua fala indicando que, mesmo ao se valorizar o 

pluralismo, deve-se ter o cuidado de não igualar artificialmente todas as tradições religiosas 

segundo a noção de que todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Afinal,  

“Diferentes tipos de conhecimento produzem diferentes resultados. Ainda que sabendo disso, o 

estudante é estimulado pelo instituto, por nosso curso, a ver todas as pessoas como buscadores genuínos 

da verdade porque eles são, em potencial, um indivíduo capaz de realizar essa realidade transcendente 

em sua própria vida. Então ele deve respeitar a condição em que a pessoa está através de ferramentas 
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simples como por exemplo a empatia, colocar-se no lugar do outro de acordo com a circunstancia que 

ele está envolvido: o meio-ambiente em que ele nasceu, o meio social em que ele nasceu, a condição 

financeira, a condição cultural, o tipo de escritura sagrada que ele está estudando. Então assim é fácil 

ser mais compreensivo e tolerante, empático mesmo – mais que tolerante até – com uma pessoa que 

pratica algo que é diferente do que você está praticando. (Dhanvantari Swami, diretor do I.J.) 

Entrevistador: Sim. A própria Bhagavad Gītā e o Bhāgavata Purāṇa, que são textos estudados aqui, 

eles dão esse tipo de abertura também para reconhecer e aceitar várias tradições diferentes, várias 

manifestações religiosas, né? 

Dhanvantari Swami: Sim, Tanto a Bhagavad Gītā como o Śrīmad Bhāgavatam apresentam a 

espiritualidade na forma dessa ciência espiritual e apresentam o indivíduo como buscador da verdade 

em diferentes níveis de experiência e que todos esses níveis são válidos e que ele deve desenvolver esses 

níveis e que todos devem respeitar o nível em que ele se encontra.  

Essa compreensão, já apresentada duas vezes acima, que percebe os ensinamentos da 

tradição como uma “ciência espiritual” é o ponto central colocado por Yamunacharya 

Goswami: 

Eu sempre procuro mostrar que esse conhecimento ele é uma ciência no sentido que é universal e que 

pode ser aplicado por qualquer pessoa em qualquer lugar. Então sempre a gente dá exemplos de outras 

tradições mostrando que esse conhecimento que Rupa Goswami67 nos coloca é um conhecimento, assim, 

universal. Pode ser observado em qualquer tradição. Não é um conhecimento dogmático, é algo que 

você pode comprovar. Através de sua própria prática você pode observar isso. (Yamunacharya 

Goswami, professor do I.J.) 

Por sua vez, a professora Clara Calles enfatizou a função semelhante desempenhada 

pelas várias religiões dentro da sociedade humana e a importância da cooperação entre elas para 

promover o bem comum. 

Esse é um assunto que eu gosto muito por que eu vejo que todas as religiões têm coisas em comum e 

vejo que há necessidade de ter consciência disso e de um aproximamento [aproximação] de trabalho 

cooperativo. Mesmo que, assim, aqui no Instituto não temos especificamente, por causa do tempo e 

[por] focarmos mesmo no trabalho aqui dentro de nossa religião, por assim dizer, tentamos transmitir 

isso de que a cooperação também, o trabalho e mesmo o diálogo com outras religiões só tem a 

acrescentar. Ou seja, eu estou querendo promover valores mais elevados no mundo, eu estou querendo, 

assim, na minha religião. Estou querendo que, assim, as pessoas possam se conectar mais com Deus, 

possam se conectar mais consigo mesmas, e eu vejo que as outras religiões também têm esses objetivos. 

[...] E também, o que tentamos promover é a compreensão de que muitas coisas podem ser ensinadas 

de diferentes maneiras. Então, nós temos uma maneira de ensinar, mas também temos que aprender a 

valorar [valorizar] e apreciar outras formas de ensinar. Talvez não é exatamente igual, porque não faz 

sentido a gente agora dizer “ah, é tudo igual”. Tem diferentes maneiras de ensinar, diferentes maneiras 

de ver, de compreender, até mesmo essa realidade última. Mas à medida que eu consigo apreciar, 

valorar, respeitar essa outra tradição, também isso vai acrescentar à minha própria. Ou seja, vai fazer 

com que eu também compreenda melhor as minhas próprias crenças. Então, nós tentamos promover 

que os nossos alunos aprofundem na nossa tradição religiosa, compreendendo também como valorar 

                                                     

67 Os principais sistematizadores da doutrina da tradição vaisnava gaudiya foram seis seguidores de Chaitanya 
conhecindos como os “seis Goswamis”, dos quais Rupa Goswami era o líder. 
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as outras e sabendo que isso só vai enriquecer, que não vai entrar em nenhum tipo de competitividade. 

(Clara Calles, professora do I.J.) 

O professor David Ruiz Diaz destaca a importância de se reconhecer o caráter plural da 

sociedade contemporânea e diferencia entre o tratamento de aspectos teóricos e práticos dentro 

de sua função como educador. 

Bem, em nossa época no mundo estamos cheios de muitas religiões. Por exemplo, na Argentina tem 

quatro mil religiões oficiais, reconhecidas pelo governo. No Brasil eu não sei, deve ter mais [...]. Nós 

estudamos una linha filosófica, nós estudamos unas práticas ritualísticas, nós nos submetemos a um 

processo religioso, mas também entendemos que é um processo, e que tem outros processos também. 

Esse, em um sentido do ritualismo, é um processo. No sentido filosófico, tentamos nas aulas, quando 

temos assuntos mais controversiales [controversos], tentamos que os estudantes reflexionem e 

identifiquem no mundo e nas outras religiões como um mesmo princípio está sendo aplicado ou não 

está sendo aplicado, as vantagens e desvantagens desse princípio ser aplicado e não ser aplicado [...] 

e tentamos fazer essa comparação sem imponer [impor] que o nosso princípio é a verdade suprema, 

tentando apreciar como outros [...] movimentos religiosos se conectam com essa realidade. (David R. 

Diaz, professor do I.J.)   

 Finalmente, o professor Hermano Trineto revela uma postura inclusivista aberta 

bastante condizente com os ensinamentos da Bhagavad Gītā e do Bhāgavata Purāṇa e, portanto, 

bem típica das tradições que se apoiam nesses textos: 

Bem, a minha tradição, no meu ponto de vista, é uma tradição que permite a vivência do pluralismo 

religioso. Então, geralmente, nas minhas aulas, no meu contato com os alunos, eu sempre procuro falar 

a partir da minha tradição, das referências que eu tenho das minhas escrituras, mas eu costumo fazer 

links também com outras tradições. Né. Então, o que é mais próximo da gente aqui é a tradição judaico-

cristã, o cristianismo, então, eu não vejo nenhum problema, né, desde que isso seja algo enfatizado em 

uma perspectiva de entender um Deus supremo, da existência de um Deus uno e que esse Deus se 

manifesta em diferentes tradições culturais, religiosas, de acordo com o nível de compreensão das 

pessoas daquela tradição. Então, como a nossa tradição ela permite a compreensão de Deus sob três 

aspectos e entende também que esse mesmo Deus é independente, né, ele não está sujeito a se manifestar 

apenas em um contexto cultural/sócio/histórico em particular, que ele é totalmente livre e independente, 

então isso facilita que nós passemos para os alunos alguns princípios da nossa tradição e demonstremos 

para eles que esses princípios não são apenas de uma tradição espiritual indiana, mas são princípios 

universais como bondade, compaixão, tolerância, respeito, valores humanos. Então, nós acreditamos 

que esses são valores e princípios universais. Então, o pluralismo é um aspecto muito importante para 

que os jovens saiam daqui com a base, dentro da base espiritual de nossa tradição, mas entendendo 

que a nossa tradição ela permite, sim, o diálogo com outros grupos religiosos também. (Hermano 

Trineto, professor do I.J.) 

 

Entrevistador: [...] ah, mais uma coisa que você falou, se pudesse elaborar, que também essas 

escrituras elas trazem essa realidade transcendente em três aspectos, né? Então, se você pudesse 

elaborar sobre esses três aspectos...  
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Hermano Trineto: É, o primeiro aspecto é o aspecto Brahman, né, que é a compreensão de Deus 

como uma energia, que gera, nutre e mantém toda a manifestação cósmica, que é a compreensão da 

maior parte das tradições, entender Deus como uma energia, uma consciência cósmica; o segundo 

aspecto é o Paramātmā, que é o aspecto onipenetrante, né, entender que Deus, além de uma energia, 

ele penetra toda a manifestação cósmica em diferentes corpos, em diferentes formas, então é o aspecto 

onipenetrante e localizado de Deus; e Bhagavān é a compreensão de que Deus, além de energia e de 

onipenetrante, ele é um ser individual dotado de uma personalidade própria, com pensamentos, 

sentimentos, desejos, etc. Uma compreensão de Deus como um ser pessoal. E, como eu estava falando 

do pluralismo, a gente entende que esses três aspectos eles não são excludentes. Um aspecto não exclui 

o outro, mas esses aspectos se complementam. Então, esses aspectos, todos eles falam de uma mesma 

verdade absoluta. Então, se eu me deparo diante de outra tradição religiosa que entende Deus como 

energia, isso para mim é totalmente compreensível porque isso faz parte da minha tradição e Deus é 

uma energia, mas Deus não é só uma energia, ele é algo também além de uma energia. Então, a nossa 

tradição permite incluir compreensões sobre o sagrado de outras tradições porque entendemos Deus 

sob essas três perspectivas. (Hermano Trineto, professor do I.J.) 

 

 

Comentários do pesquisador:  

 Há diversas maneiras de classificar as atitudes de teólogos e filósofos perante a 

diversidade religiosa que existe no mundo. Um dos modelos mais adotados em círculos 

acadêmicos contemporâneos – e que servirá de referência aqui neste trabalho – é o que foi 

primeiramente cunhado por Alan Race (1982) e que consiste em três divisões básicas: 

exclusivismo, inclusivismo e pluralismo.  

A postura exclusivista – que nega a eficácia de outras doutrinas e práticas religiosas 

enquanto afirma a posição privilegiada de uma única tradição que teria acesso exclusivo à 

verdade – é claramente uma postura que prejudica o processo educacional. Se no sentido de 

educare (treinar e moldar o indivíduo para viver em sociedade) essa atitude dificulta o convívio 

da pessoa em um mundo cada vez mais plural, no sentido de educere (trazer à tona o potencial 

latente em cada um) tal atitude tende a empobrecer a compreensão e inibir o desenvolvimento 

espiritual do indivíduo que tenta impor limites ao absoluto. Como coloca o professor de religião 

Anatanand Rambachan (1999, p. 2), 

A centralidade do absoluto em nossas diversas tradições e o nosso reconhecimento dos limites 

da compreensão humana e da linguagem fornecem uma justificativa poderosa para o encontro 

um com o outro em humildade e reverência. Se nossas teologias não podem limitar o ilimitado, 

podemos aprender e ser enriquecidos pelas maneiras pelas quais outros experimentaram e 

apreenderam o absoluto. A arrogância religiosa é a consequência de se pensar e concluir que se 

tem uma relação e uma compreensão privilegiadas com o absoluto. É uma consequência de se 

limitar o absoluto à própria comunidade, às páginas de um texto sagrado ou às paredes de um 

lugar de culto. Não podemos, na realidade, limitar o absoluto. Contudo, limitamos nosso 

conhecimento e experiência de sua natureza. 
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 A postura inclusivista, por sua vez, considera que uma determinada tradição seria a 

principal detentora ou estaria mais próxima da verdade e seu processo seria o mais eficaz para 

alcançar a meta última da existência humana. Não obstante, outras tradições são também aceitas 

como válidas e verdadeiras na medida em que refletem sua doutrina e práticas.  

 O inclusivismo pode ser do tipo fechado ou aberto: fechado, quando se aceitam como 

verdadeiros outros ensinamentos somente quando estes se conformam explicitamente aos da 

tradição tomada como referência; aberto, quando se aceitam outros ensinamentos que podem 

não aparecer explicitamente na referida tradição, contanto que não venham a contrariar aspectos 

de sua doutrina (GRIFFTHS, 2001, p. xv).  

Em outras palavras, no inclusivismo fechado considera-se que todos os ensinamentos 

verdadeiros já estejam presentes em uma tradição e que nada de novo ou relevante possa ser 

aprendido de fora. Já no inclusivismo aberto, admite-se a possibilidade de que Deus possa ter 

revelado certas verdades de maneira mais detalhada em outras tradições. Obviamente, apenas 

essa postura mais aberta abre espaço para um diálogo inter-religioso genuíno e significativo, o 

que nos parece desejável no contexto educacional.   

 Quanto à postura pluralista, ela implica na rejeição do absolutismo religioso e na 

aceitação de que diversas religiões possam ser verdadeiras e oferecer processos eficazes para o 

fim a que se destinam. Essa postura rejeita a centralidade de uma tradição em particular que 

deva ser usada como parâmetro para as demais, sendo, portanto, considerada uma “revolução 

de Copérnico” no campo da teologia, como coloca o teólogo cristão John Hick:   

E a necessária revolução copernicana na teologia envolve uma transformação igualmente radical 

[como a revolução copernicana na astronomia] em nossa concepção do universo das religiões e 

o lugar de nossa própria religião nela. Envolve uma mudança do dogma de que o cristianismo 

está no centro para a percepção de que é Deus quem está no centro e que todas as religiões da 

humanidade, incluindo a nossa, servem e giram em torno dele. (HICK, 1973, p. 130-131).   

Existe, ainda, uma reformulação do modelo pluralista feita por estudiosos como David 

Griffin (2005) e denominada “pluralismo religioso profundo” (deep religious pluralism). Esse 

posicionamento busca preservar o ideal ético e a humildade epistêmica do modelo pluralista 

original enquanto reconhece suas limitações e responde às principais críticas levantadas contra 

esse modelo. Assim, uma das suas preocupações é a de não tentar padronizar o conceito de 

salvação ou perfeição buscado em diferentes tradições, como explica Jeffery Long:   

Em outras palavras, não é o caso que o cristianismo católico romano, o budismo theravāda e a 

wicca - apenas para citar três tradições claramente distintas - conduzam ao mesmo fim. Mas é o 

caso (ou pode ser o caso, se a hipótese do pluralismo religioso profundo é verdadeira) que os 

católicos romanos, os budistas theravāda e os wiccanos alcancem os fins a que suas respectivas 

tradições afirmam conduzir: a salvação, o nirvāṇa e a harmonia cósmica. (LONG, 2011) 
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 Nesse mesmo artigo, Long (2011) afirma ainda que, se classificada em termos do 

discurso acadêmico contemporâneo, a doutrina ensinada na Bhagavad Gītā contém elementos 

de pluralismo e inclusivismo religioso. Por exemplo, o texto afirma a eficácia de vários tipos 

de práticas religiosas, cada qual produzindo resultados específicos, o que caracteriza bem uma 

postura pluralista do tipo profundo. Em certas passagens, contudo, a postura parece caracterizar 

mais um tipo genérico de pluralismo ou mesmo de inclusivismo.  

Com essa compreensão fica mais fácil avaliar as falas dos professores do Instituto 

Jaladūta sobre esse tema: Dhanvantari Swami legitimando e distinguindo simultaneamente 

diferentes práticas religiosas e os resultados obtidos através delas; a professora Clara Calles 

defendendo que podemos enriquecer nossa compreensão através do diálogo com outras 

tradições; o professor Hermano Trineto explicando como ele pode perceber diversas visões de 

Deus incluídas na tríplice manifestação do absoluto ensinada em sua tradição e assim por diante. 

Já foi argumentado nesta dissertação (p. 67) que, assim como a Bhagavad Gītā, o 

Bhāgavata Purāṇa também é um livro de síntese, um texto de natureza enciclopédica e não-

sectária que aspira destilar uma espécie de filosofia perene a partir das várias correntes do 

pensamento filosófico indiano. Portanto, pode-se dizer que um modelo educacional pautado em 

seus ensinamentos teria o potencial de contribuir significativamente para a formação de pessoas 

mais aptas a lidar com a diversidade religiosa através de uma atitude inclusivista ou pluralista. 

Naturalmente, o modelo proposto por Ferdinand Röhr de apoiar a Educação em um tipo 

de espiritualidade não ligada a qualquer tradição religiosa poderia igualmente formar indivíduos 

capazes de conviver pacifica e proveitosamente em uma sociedade plural. A preocupação 

maior, obviamente, é com modelos de educação confessionais que promovam uma visão 

exclusivista. No contexto brasileiro, para falar de forma bem direta e pragmática, seria 

interessante rever a postura de certas escolas confessionais cristãs à luz das ideias de teólogos 

também cristãos como os mencionados acima. O fato de existirem teólogos cristãos como John 

Hick, David Ray Griffin e outros advogando ideias inclusivistas e pluralistas em diversas 

nuances sanciona essas mesmas atitudes por parte de educadores e estudantes cristãos que 

desejem permanecer fiéis à sua tradição enquanto mantém uma interação positiva e 

enriquecedora em relação às demais.     
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3.2.3 Trabalhando as várias dimensões do ser humano 

A terceira questão colocada nas entrevistas foi sobre como as diferentes dimensões do 

ser humano são trabalhadas no Instituto Jaladūta. Conforme exposto no segundo capítulo (p. 

56-59), tomando como base as ideias do professor Ferdinand Röhr e de textos como a Bhagavad 

Gītā e o Bhāgavata Purāṇa, busca-se aqui um modelo de Educação que contemple o 

desenvolvimento integral do potencial do indivíduo com base em uma compreensão 

multidimensional do ser humano. As dimensões básicas, segundo Röhr (2013, p. 27) e também 

segundo a Bhagavad Gītā (3.42), seriam a física, a sensorial, a emocional, a intelectual e a 

espiritual, complementadas por outras dimensões que Röhr denomina temático-transversais. 

 Visando primeiramente contextualizar essa discussão dentro da realidade do Instituto 

Jaladūta, a professora Clara Calles fala sobre a rotina de estudo e atividades dos alunos: 

Eles acordam mais ou menos 4:30, às 5 horas começa a programação no templo.68 [...] e depois disso 

vem o café da manhã. [...] Das 8 até as 8:30 mais ou menos é o horário de tomar o café da manhã, de 

comer. [...]. Aí se dividem, entre todos, as tarefas da casa e dos quartos, limpeza especialmente, mas 

também alguns entram na cozinha, ajudam a cortar os vegetais, mas principalmente a limpeza. Então 

se dividem: um vai limpar o quarto, outro limpa o banheiro, outro limpa a sala comum, outro limpa a 

sala de aula. Então, de 8:30 até as 9:30, entre todos, fazem todas as tarefas, fica toda a casa pronta 

[...]e às 9:30 começa a aula. De 9:30 até o meio-dia tem aula. Depois tem o almoço ao meio-dia. Sempre 

esse horário da comida, sempre o mesmo horário: tem 8 da manhã o café da manhã, meio-dia o almoço 

e 6 da noite o jantar. Depois do almoço é um tempo de descanso também [...] até as 14:30, que começa 

a aula de novo. [...] dois períodos de aula: 9:30 até o meio-dia e 14:30 até as 17. [...] de cinco e meia 

às seis é livre [...], das cinco às seis, aí tem o jantar e depois do jantar também tem [tempo] livre, e tem 

a programação no templo às 19:30, mas aí deixamos como opcional também. Eles geralmente gostam, 

vão até às vezes mais cedo e ficam cantando no templo. Sete horas eles começam a cantar e aí ficam 

até as oito. E a ideia é que, assim, o horário para dormir mesmo, tipo, o limite tem que ser nove horas 

da noite. Assim, a gente faz muita ênfase nisso. Esse é outro aspecto também que tem a ver com o 

cuidado do corpo, porque precisa tempo de descanso e se eles acordam às 4:30 da manhã, no máximo 

às nove horas têm que estar dormindo. [...]. Essa seria a rotina. (Clara Calles, professora do I.J.) 

 E, no intuito de situar essa discussão dentro da visão da Bhagavad Gītā, Dhanvantari 

Swami comenta brevemente sobre o verso 42 do capítulo 3, já citado anteriormente (p. 57). 

É dito que os sentidos são superiores [à matéria inerte]; a mente é superior aos sentidos; por sua 

vez, a inteligência é superior à mente; e ela [a alma] é superior à inteligência. 

                                                     

68 A programação no templo inicia com uma cerimônia litúrgica (ārati) típica da tradição vaiṣṇava em que o 
sacerdote oferece incenso, lamparina, flores, etc. para as deidades no altar enquanto as pessoas presentes, 
enquanto assistem à cerimônia (darśana), geralmente cantam mantras e dançam diante desse altar. Na 
sequência há uma breve leitura do Bhāgavata Purāṇa seguida de um intervalo de uma hora e meia para a 
meditação individual (japa). Finalmente, há uma outra cerimônia de darśana-ārati seguida de uma reverência ao 
mestre espiritual (guru-pūja). No total, são 3 horas de programação, das 5 às 8 da manhã. 
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Este verso é clássico em demonstrar como um indivíduo pode tomar conhecimento de si mesmo e do 

seu nível de envolvimento neste mundo e essa hierarquia que é dada da superioridade do plano 

espiritual, da existência espiritual do indivíduo sobre a inteligência, a inteligência sobre a mente, a 

mente sobre os sentidos e dos sentidos sobre toda a matéria que é inerte e que contém os três modos da 

natureza para serem ativados. Então, esse verso é trabalhado no alinhamento de todas essas estruturas 

de ação. O estudante é estimulado a observar que ele deve colocar os princípios espirituais acima dos 

princípios intelectuais, acima dos princípios intelectuais da ação, acima das ferramentas da ação e 

colocar tudo isso para lidar com a realidade, do meio-ambiente, né, a matéria inerte, deixando 

prevalecer ou favorecendo o conhecimento espiritual. Então, esse alinhamento, que é parte da 

disciplina de desenvolvimento espiritual que nós damos aqui – desenvolvimento humano e espiritual – 

é também parte estudada num cursinho de autoconhecimento que damos, que é um minicurso dado na 

forma de dinâmicas interativas. (Dhanvantari Swami, diretor do I.J.) 

O professor Hermano Trineto enfatiza a importância de se engajar os alunos em 

atividades que trabalhem suas várias dimensões para permitir que, em última análise, eles 

desenvolvam uma espiritualidade sadia e sustentável: 

Nós entendemos que uma espiritualidade sadia e sustentável só é possível quando ela abarca o homem 

em sua totalidade, né, e o homem em sua totalidade ele não é só espírito nem só matéria – ele é espírito 

e matéria que estão inter-relacionados. Então nós entendemos que uma espiritualidade ela só se torna 

sustentável se podemos exercer a nossa condição humana e também espiritual, né. Então, uma coisa 

não deve estar em detrimento da outra. Então, aqui no Instituto nós temos diversas atividades, onde tem 

momentos onde o jovem ou o aluno ele vai trabalhar mais a questão do intelecto, da inteligência. Vai 

ter um momento em que ele vai trabalhar mais a questão das emoções, quando ele vai fazer os rituais, 

ele vai entoar os cânticos, os mantras, que entra mais o aspecto lúdico, emocional, né, o aspecto da 

relação com o sagrado. Vai ter momentos onde ele vai trabalhar mais o corpo, mesmo, pra não esquecer 

que ele está numa condição corporificada. Então tem trabalhos como de um regime de república 

estudantil onde ele vai ter que fazer serviços de limpeza, carpintaria, de jardinagem, vai ter que 

cozinhar. Então, a ideia é que a gente possa envolver o aluno em seus diferentes aspectos como você 

citou nesse verso do Gītā 3.42, né? O aspecto mais corpóreo, o aspecto da mente, do intelecto, o aspecto 

emocional e também o aspecto espiritual, que tem a ver diretamente com a relação dele com o supremo. 

Então, todos esses aspectos precisam ser contemplados de alguma maneira, porque cada aspecto desses 

tem demandas e necessidades específicas. E se essas demandas e necessidades não forem vistas, não 

forem assistidas de alguma forma, então o sujeito vai estar em defasagem em alguns desses aspectos. 

Então, a gente sabe que é algo muito complexo, que não é fácil trabalhar com o ser humano em toda a 

sua completude, em sua totalidade, mas a gente tenta, na medida do possível, né, perceber em que 

aspecto o aluno precisa se dedicar mais, ou em que aspecto ele tem mais dificuldade, em que aspecto 

também ele está mais desenvolvido. Então a gente tenta de alguma forma fazer um acompanhamento 

nesse sentido. (Hermano Trineto, professor do I.J.)  

Yamunacharya Goswami diz que o processo educacional deve primeiramente informar 

e daí estimular o educando a agir responsavelmente com base na compreensão de que ele é um 

ser espiritual situado em um corpo multidimensional que lhe serve de veículo: 

Como eu falei, é um processo de conscientização, né? Então, a própria prática vai nos ajudando a 

perceber esses diferentes elementos que compõem a dimensão humana. Então, você percebe a ação dos 

sentidos, você percebe a ação da mente, você percebe a inteligência, você aprende a identificar todos 



94 

 

esses elementos, como eles atuam, como eles agem, suas características, né, porque todo o processo é 

um processo de auto realização, de compreender-se como um ser espiritual e compreender onde esse 

ser espiritual está nesse momento, que é dentro deste corpo que é formado por essas diferentes camadas. 

Então, esse processo de auto realização é também um processo de conscientização de onde esse ser 

espiritual está. Os alunos, eles são primeiramente informados de todas essas dimensões e eles são 

estimulados a agir levando em consideração todo esse conhecimento sempre prevalecendo o ser 

espiritual, a alma, que é o próprio eu. (Yamunacharya Goswami, professor do I.J.) 

Os professores David Ruiz Diaz e Clara Calles foram os que mais forneceram detalhes 

específicos sobre quais atividades desenvolvidas no Instituto trabalham cada uma das 

dimensões básicas. Contudo, suas falas foram extensas e transcreve-las na íntegra tomaria 

considerável espaço aqui. Assim, por questão de brevidade, suas contribuições serão incluídas 

na seção abaixo e complementadas pela experiência pessoal do autor. 

 

Comentários do pesquisador:  

 Uma peculiaridade do Instituto Jaladūta está no fato de lá os estudantes viverem em um 

āśrama, algo semelhante a um regime de internato, mas com uma conotação um tanto 

monástica. Como mencionado anteriormente, o autor teve a oportunidade de ensinar um curso 

de vários meses enquanto residia no āśrama junto com os alunos do Instituto em 2005. Nos 

anos subsequentes, o autor continuou visitando o Instituto, mas suas estadias foram bem mais 

curtas. Embora alguns ajustes tenham sido feitos ao longo desses anos, o modelo educacional 

permanece o mesmo, o que ficou confirmado tanto pelas entrevistas quanto através de conversas 

informais com os professores e com o diretor do Instituto.  

 Segundo os depoimentos dos professores David e Clara, verificados in loco pelo 

pesquisador, algumas das maneiras como as dimensões básicas são trabalhadas incluem: 

 Dimensão corpórea: os estudantes são orientados em questões de asseio pessoal e do ambiente 

onde vivem; aprendem sobre cuidados com a saúde; seguem um regime de alimentação 

vegetariana saudável e regulada; são incentivados a praticar exercícios físicos diariamente no 

horário livre. Nessa turma de 2016, alguns faziam yoga, alguns musculação e outros slackline. 

 Dimensão sensorial: a prática de bhakti-yoga, que é o foco primário no Instituto, naturalmente 

envolve todos os sentidos: a visão, para ver a forma das deidades no templo; a audição, para 

ouvir canções e ensinamentos; o olfato, para cheirar as flores e incensos oferecidos a Kṛṣṇa; o 

paladar, para saborear os alimentos consagrados; o tato, para sentir o calor da chama da 

lamparina que é oferecida durante a cerimônia de ārati, etc. Além disso, usam-se as pernas para 

circundar o templo, as mãos para bater palmas e tocar instrumentos musicais, a boca para 

cantar, o corpo inteiro para dançar e prostrar-se diante das deidades, e assim por diante. Essas 

práticas fazem parte da rotina diária no Instituto. 
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 Dimensão emocional: o convívio diário e constante com outros alunos e professores durante 

todo um ano letivo – acordando juntos, rezando juntos, comendo juntos, trabalhando juntos, 

estudando juntos, se exercitando ou se recreando juntos, dormindo juntos – constitui um campo 

de intenso aprendizado emocional, principalmente por exigir que se aprenda a trabalhar os 

relacionamentos. Os alunos não têm como evitar o convívio com os demais, então precisam 

aprender a lidar uns com os outros e a resolver suas diferenças de maneira harmoniosa. Para 

facilitar isso, eles têm reuniões semanais onde apresentam suas dificuldades e planejam ajustes 

a serem implementados. Algumas vezes essas reuniões são orientadas por um professor, outras 

vezes ficam inteiramente a cargo dos alunos, que depois apresentam as resoluções ao diretor. 

A cada mês, um dos alunos é eleito para a função de servo-líder e passa a ser responsável por 

organizar a divisão de tarefas no grupo. Se surgem dificuldades maiores ou alguém precisa de 

um aconselhamento particular, algum dos professores que têm experiência em aconselhamento 

psicológico atuam mais de perto buscando orientar ou facilitar a resolução do conflito.  

 Dimensão intelectual: por natureza, o Instituto Jaladūta é uma instituição de ensino onde todos 

estão intensamente engajados em atividades intelectuais como o estudo, apresentações em 

grupo e individuais, exames, etc.  

 Dimensão espiritual: além das funções religiosas matinais e vespertinas que ocorrem no 

templo diariamente, busca-se conectar todas as atividades e situações que surgem no dia-a-dia 

à espiritualidade. Assim, atividades corriqueiras como comer, cantar, se banhar e se vestir, 

estudar, tocar instrumentos musicais, etc., são todas revestidas de um significado mais profundo 

quando feitas em um espírito de serviço ou de oferenda a Deus. De modo semelhante, todo o 

tipo de interação social, bem como toda sorte de eventos agradáveis ou desagradáveis são vistos 

como oportunidades para se refletir sobre valores perenes e universais, assim extraindo 

ensinamentos ligados a essa dimensão espiritual. Ademais, conforme um trecho da entrevista 

de Dhanvantari Swami resumido abaixo, existem sete princípios comportamentais que 

orientam a conduta dos alunos: 

1. Pontualidade: acostumar-se a cumprir horários. 

2. Limpeza externa e interna: conforme entendido no processo de Yoga. 

3. Gentileza: saber aplicar princípios de etiqueta ocidental e védica/vaiṣṇava. 

4. Humildade: para estar aberto a receber conhecimento e a lidar com os demais. 

5. Sobriedade: desenvolver o hábito de refletir sobre o que faz e por que faz. 

6. Produtividade: no desempenho acadêmico e nas tarefas diárias de manutenção. 

7. Coerência: agir de maneira consistente com seu propósito ali no Instituto.   

 

Figuras 6 e 7 - O diretor, Dhanvantari Swami, com boa parte dos alunos da turma 2016 em frente ao 

templo (esq.) e dentro da sala do templo (dir.), no final da cerimônia matinal diária. 
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Figura 8 - Duas alunas durante o período de meditação individual (japa) pela manhã  

 

 

Figura 9 - Três das quatro alunas do Instituto em 2016 na frente do āśrama (alojamento) feminino.   
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Figuras 10 e 11 - Uma das alunas praticando Haṭha-Yoga no horário livre pela tarde. (Foto cortesia de 

Graciele Conceição). 

 

 

Figura 12 - O pesquisador se exercitando junto aos alunos no horário livre. Interessante notar que todos 

os pesos e equipamentos utilizados foram confeccionados pelos próprios alunos 
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Figura 13 - Um dos alunos fazendo aula online de harmônio, um instrumento popular na Índia, também 

durante o horário livre. 

 

 

Figura 17: O pesquisador se aventurando na slackline com a orientação de alguns alunos peritos. 
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 Assim, fica ilustrado como essas várias dimensões são trabalhadas no Instituto Jaladūta 

com o intuito de oferecer aos alunos uma formação humana integral. Vale relembrar que, como 

discutido anteriormente (p. 56), as fronteiras entre essas dimensões são bastante porosas e 

influenciam umas às outras. Assim, por exemplo, atividades físicas como o haṭha-yoga e o 

slackline podem muito bem favorecer a dimensão sensorial, sobretudo a concentração dos 

sentidos. Por sua vez, sentidos bem engajados e atenção focada favorecem práticas espirituais. 

Além disso, o desenvolvimento da dimensão emocional também tende a favorecer bastante as 

práticas intelectuais, pois o amadurecimento emocional cria um campo fértil para o 

florescimento de pensamentos racionais. Acima de tudo, uma vivência equilibrada dos aspectos 

emocionais e racionais forma um alicerce firme para um desenvolvimento espiritual sadio.  

Obviamente, cada escola tem suas peculiaridades e seus objetivos didáticos. Escolas de 

outros tipos e que não funcionem em período integral com internato precisariam buscar 

maneiras de trabalhar as várias dimensões de acordo com o seu currículo e dentro dos horários 

disponíveis. O importante é contemplar o ser humano em sua integralidade para que a educação 

venha a formar pessoas mais completas e equilibradas em todas as suas faculdades. 

 

3.2.4 Reconhecendo características individuais distintas 

Uma questão que parece ir de encontro a uma tendência geral na Educação, mas que é 

defendida por Röhr (2013, p. 213-218) com base nos escritos de Martin Buber, é a necessidade 

de uma ética pedagógica que leve em consideração as diferenças individuais, seja em termos 

de natureza psicofísica ou de interesses e vocações distintas. Como foi discutido no segundo 

capítulo (p. 60-65), o sistema de varṇāśrama está todo fundamentado nesse reconhecimento de 

diferenças inatas e nas necessidades peculiares que cada pessoa tem para o desenvolvimento 

pleno de seu potencial. Assim, considerando que textos como a Gītā e o Bhāgavatam contrariam 

a noção de que o ser humano viria ao mundo como uma ‘tábula rasa’, a quarta pergunta é sobre 

como essa bagagem trazida de potencialidades individuais é considerada na educação. 

Sobre isso, o professor David Ruiz Diaz parece ir direto ao cerne da questão: 

O processo de conhecimento está aberto a todos, todo mundo tem direito a se aproximar da verdade 

[...]. Então, cada pessoa, nós a entendemos como uma pessoa, cada pessoa é um projeto individual. 

Nós vemos o estado físico, a idade, a maturidade intelectual, a capacidade intelectual, as habilidades 

que eles têm, as emoções por que eles passam, então nós tentamos trabalhar. [...]Antes de aceitar 

[alguém] como um estudante, nós fazemos uma entrevista [...] – por e-mail ou pessoalmente – fazendo 

diferentes perguntas para entender a pessoa.  Com essas perguntas, nós temos como uma definição da 
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pessoa: psicológica, necessidades físicas, ambientais, e aí então falamos se esse projeto pode ser ou 

não útil para elas. [...] O que quero falar com isso é que nós levamos em consideração a bagagem, 

mesmo desta vida, e a bagagem, as tendências naturais que trazem. Nós tivemos estudantes 

homossexuais, por exemplo, e tentamos ubicar [situar] eles em uma situação em que eles não se sintam 

incômodos, e que possam ser pessoas como qualquer outra, sem nenhum tipo de julgamento por parte 

de ninguém. Então, tentamos considerar isso e, no decorrer das aulas, do tempo, nós conseguimos 

conhecer melhor a pessoa. Também com as entrevistas conseguimos aprofundar [sobre] cada um, se 

bem que tentamos salientar para o desenvolvimento de valores específicos, não assim, tipo, desenvolver 

só a tendência de cada um. Temos como que um projeto de valores que queremos que eles desenvolvam. 

No final do ano, como nós já temos uma perspectiva da pessoa, aí tentamos dar um rumo, ajudar, acerca 

do que seria o melhor para ele fazer de acordo com sua natureza, mas sempre respeitando a bagagem 

interior da pessoa [...] em base às suas tendências naturais e não às nossas necessidades, as 

necessidades da ISKCON, nem nada. As necessidades dele. (David Ruiz Dias, professor do I.J.) 

 Dhanvantari Swami explica que o tempo disponível de convivência com os alunos 

durante apenas um ano letivo – que tem variado de seis a oito meses em diferentes turmas – não 

é suficiente para desenvolver um trabalho tão aprofundado em relação à natureza de cada um. 

Ele, então, aborda o tema através de uma tipologia descrita na Bhagavad Gītā segundo a qual 

cada pessoa age estimulada por uma combinação específica das três qualidades materiais (sattva 

ou bondade, rajas ou paixão e tamas ou ignorância) que atua sobre ela. Segundo a doutrina 

vaiṣṇava, a tendência de uma pessoa a estar mais influenciada por um ou outro desses modos 

tem a ver com suas escolhas e condicionamentos (vāsanās) passados acumulados por muitas 

vidas. O diretor diz, ainda, que procura regular a influência dessas qualidades através dos 

princípios comportamentais listado na seção anterior. 

Não há como identificar, assim, que bagagem a pessoa trouxe de maneira definitiva. Mesmo porque 

essas pessoas chegam aqui adultas e já com uma experiência de no mínimo 18 anos de uma educação 

assim, digamos, não certificada sob o ponto de vista espiritual. Mas, é possível observar as tendências 

naturais com as quais a pessoa funciona dentro da natureza material de acordo com os modos da 

natureza: bondade, paixão e ignorância. Esses três modos – sattva, rajas e tamas – são característicos 

e têm peculiaridades. E as pessoas se atraem pela matéria inerte, o indivíduo se atrai pelos objetos dos 

sentidos e pela convivência com outras pessoas, influenciados por esses modos da natureza. [...]. 

Porém, existe uma maneira assim de tornar mais homogêneas todas essas tendências, que é estimular 

os princípios comportamentais que eu já falei anteriormente – os sete princípios comportamentais – 

que são comuns a qualquer pessoa com qualquer bagagem. (Dhanvantari Swami, diretor do I.J.) 

Pesquisador: Ou seja, o senhor falou que eles podem aprender a ter consciência de qual modo 

os está afetando mais, e que os modos também não são fixos, né? A pessoa pode aprender a 

cultivar mais o modo da bondade, por exemplo... 

Dhanvantari Swami: Que é mais favorável, sim. E tem um outro detalhe, é que esses modos também 

se misturam um pouco, e a mistura desses modos pode mascarar determinados desejos, determinadas 

expectativas e tal. Então, nós procuramos ajuda-los com essa ferramenta dos princípios 

comportamentais, que ajuda, que favorece a que, apesar da influência de tal modo, agora o princípio é 

pontualidade; apesar da influência de tal modo, o princípio agora é coerência; agora o princípio é tal. 



101 

 

Então, em todas as atividades, esses princípios, os sete princípios, são acionados como fonte reguladora 

dos modos da natureza. 

De modo semelhante, Yamunacharya Goswami acredita que a proposta do Instituto não 

seja a de oferecer um direcionamento vocacional, embora, de certa forma, os alunos recebam 

ali ferramentas que podem ajuda-los a conhecer melhor a si mesmos e assim orientar sua 

jornada futura. 

Olha, aqui no Instituto eu acredito que não seja esse o foco. As pessoas passam apenas seis meses aqui, 

sete meses. Então, muito embora possa-se identificar tendências e tudo, eu acredito – eu sou um 

professor que passa pouco tempo aqui – mas, não há um trabalho específico em explorar essas 

capacidades de cada um. Muitas vezes os professores e o próprio diretor podem orientar uma pessoa. 

O que eu observo é que há um processo contínuo de conscientização, de que cada um se torne dono do 

seu nariz. Mas esse processo vem através de um autoconhecimento, de uma conscientização de si 

mesmo. Então, esse processo vai ajudar a pessoa a tomar os seus direcionamentos na vida. Então, nisso 

a pessoa ela se descobre muito em termos de suas habilidades, suas potencialidades e a partir disso ela 

vai tomar um certo direcionamento. Mas eu não vejo que no Instituto tenha um trabalho específico 

nesse sentido. (Yamunacharya Goswami, professor do I.J.) 

Por sua vez, o professor Hermano Trineto, ainda que reconhecendo as dificuldades e a 

complexidade de se oferecer uma educação personalizada, aponta algumas maneiras pelas quais 

alguns professores no Instituto procuram valorizar a natureza de cada aluno. 

Como você colocou, baseado no Gītā e no Bhāgavatam, acreditamos que não nascemos como 

uma tábula rasa, mas nascemos com impressões vindas de experiências de outras vidas, e aqui no 

Instituto nós tentamos, na medida do possível, ocupar os alunos de acordo com as suas propensões 

psíquicas, comportamentais. Então, nós procuramos enfatizar essas características e qualidades que os 

alunos já trazem. Então, tem alunos com facilidades em trabalhos manuais, como eu coloquei, né, 

jardinagem, às vezes trabalhos mais braçais, então eles se ocupam em atividades assim. Tem alunos 

que são mais intelectualizados, então eles também vão ter atividades para desenvolver o intelecto. Tem 

alunos que gostam de cantar, tem alunos que cozinham bem. Então, a gente nunca procura tamponar 

ou abafar algo que é natural para o aluno. Pelo contrário, a gente procura tentar, na medida do 

possível, ocupar o aluno naquilo que ele já faz bem, né, naquilo que ele já faz, que é natural para ele, 

porque isso vai facilitar o seu desenvolvimento, vai fazer com que essa atividade tenha um fluxo mais 

livre. E outras atividades, outras áreas que o aluno tem mais dificuldade, a gente tenta dar um suporte, 

mas naquilo que ele já faz bem a gente procura ocupar o aluno e dar oportunidade para que ele cresça 

nesse campo. [...] A gente vai tentando dar a cada aluno aquilo que ele precisa de acordo com a 

necessidade dele para que ele possa se desenvolver bem no Instituto, né, na nossa formação. Então a 

gente procura, na medida do possível, porque não é um trabalho fácil – educar é uma das artes mais 

difíceis que existem, né, assim, educação não é uma coisa fácil – mas a gente, percebendo as propensões 

de cada um, a gente vai tentando orientar, vai tentando estimular, vai tentando conduzir para que o 

aluno desenvolva aquilo que tem de melhor. (Hermano Trineto, professor do I.J.) 

A professora Clara Calles concorda que haja um certo nível de orientação personalizada: 

O que temos aqui de vantagem é que o grupo de estudantes não é muito grande. Nós temos, dependendo 

do ano, entre 10 e 20 [alunos] – assim, 20 seria o máximo porque é a capacidade de alojamento – e 
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temos uma equipe grande de pessoas trabalhando [esses cinco professores aqui entrevistados e outros 

que assistem de outras maneiras]. Você convive, come com eles, participa com eles dos programas [no 

templo], não é só no espaço da sala de aula. Então, tem como ter um contato mais pessoal com o 

indivíduo, e intencionalmente é feito dessa maneira. Ou seja, que o grupo não seja muito grande e que 

haja pessoas por volta que possam perceber e conhecer mesmo a pessoa e ver quais são as 

potencialidades que ela tem e estimular. (Clara Calles, professora do I.J.) 

Pesquisador: Os professores, eles comem junto com os alunos, né? Inclusive o diretor almoça 

junto, toma todas as refeições. Poderia facilmente se fazer um arranjo para que os professores 

tivessem um refeitório separado...  

 Clara Calles: Não, mas intencionalmente a gente convive nesses espaços. Isso dá oportunidade de 

ver a individualidade de cada um e tentar trabalhar, né? 

 

 

Comentários do pesquisador:  

 Segundo o que foi exposto acima, parece que o Instituto Jaladūta, pela natureza e 

duração do curso que oferece, não tem tido a pretensão de trabalhar em grande profundidade 

essa questão das diferenças individuais inatas, pelo menos oficialmente. Ao mesmo tempo, a 

noção de que cada pessoa traz consigo uma bagagem de experiências anteriores – desta e de 

outras vidas – não é estranha aos professores, uma vez que é uma característica marcante da 

doutrina ali ensinada.69 Assim, quando essa orientação mais personalizada acontece, ela parece 

ser feita de modo espontâneo pelos educadores, segundo suas compreensões e sensibilidades 

individuais. Além disso, existe uma preocupação – que se reflete no modelo de ensino do 

Instituto – de se conhecer cada indivíduo através do convívio próximo e assim poder oferecer 

a cada um uma orientação personalizada. Isso pôde ser observado pelo pesquisador em 2005, 

quando lecionou ali por vários meses, residindo no mesmo alojamento dos alunos. 

 Um ponto importante que ficou evidente em várias das falas acima é que o 

reconhecimento de traços individuais distintos não anula necessariamente o cultivo de certos 

valores e objetivos pedagógicos em comum. No Instituto, todos devem se guiar pelos sete 

princípios comportamentais citados e todos se revezam nas diversas funções necessárias para a 

manutenção das instalações e dos jardins, para o preparo das refeições, etc.  

                                                     

69 Esse conceito de múltiplas vidas conforme sugerido por Röhr e apresentado na Bhagavad Gītā, foi discutido 
no capítulo 2 (p. 69-70). 
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Aliás, como ilustrado pelo exemplo dado (p. 64) de uma escola tradicional da Índia, é 

fundamental que, a todo educando, sejam proporcionadas vivências nas mais diversas áreas de 

atuação humana. Isso não apenas ajuda o jovem a descobrir por si mesmo sua vocação, mas 

também gera nele uma apreciação e respeito genuínos por todas as formas de trabalho e seus 

produtos. Por exemplo, se os alunos trabalham em uma horta ou cuidam de um jardim, eles 

saberão apreciar melhor o alimento e as flores ali colhidas. Gradualmente, e com a orientação 

dos educadores, os jovens vão identificando áreas em que desejam se aprofundar.  

Em suma, mesmo reconhecendo os desafios de se oferecer uma educação feita sob 

medida para melhor atender necessidades e interesses individuais, esse reconhecimento das 

diferenças inatas seria o ponto de partida para cada estabelecimento de ensino poder pensar uma 

ética pedagógica consistente, ainda que dentro de suas características e possibilidades. 

Propomos que seja almejada uma igualdade em termos de dignidade e oportunidades de 

desenvolvimento pessoal, mas uma abordagem personalizada ao considerar como ajudar cada 

educando a avançar do ponto onde se encontra rumo a seus próprios interesses e metas. 

 

3.2.5 Orientando a educação por um modelo de correspondência ou de autonomia 

 A quinta pergunta lida com aquilo que Röhr denomina modelos educacionais de 

correspondência e de irreverência (vide cap. 2, p. 59-63). Indaga-se, portanto, em que medida 

o Instituto espera ou não que cada aluno corresponda a um padrão pré-estabelecido e até que 

ponto cada um deles é chamado a construir sua própria identidade e valores. 

 Dhanvantari Swami esclarece o papel da disciplina no processo de desenvolvimento da 

autonomia no indivíduo: 

As duas coisas acontecem de maneira consciente na nossa metodologia, especialmente nessa 

convivência de āśrama, de alojamento, como eu falei do internato, né. Mas o modelo ideal é visto como 

um modelo espiritual, de consciência espiritual. Não é um modelo comportamental, é um modelo de 

consciência. [...]. Então, esse modelo existe, mas esse modelo é trabalhado dentro do que é ideal. 

Porém, aos 18 anos de idade, aos 20 anos de idade, a pessoa precisa adotar determinadas atitudes que 

vão ajudá-la a construir esse modelo futuro, mas o modelo presente não é exatamente esse modelo 

ideal. Então, nesse momento a gente trabalha o nível particular em que se encontra o aluno para o 

aprimoramento. Então, o nível em que ele estiver será aprimorado para que ele possa tomar consciência 

do caminho de aprimoramento, do caminho de iluminação, do caminho de amadurecimento, e ele 

próprio possa tornar-se – a gente até usa a expressão – “dono do próprio nariz”. Então, para que eles 

possam se tornar assim conscientes da sua capacidade de produtividade no mundo, de todas as suas 

potencialidades, as habilidades existentes nele que são únicas em todo o planeta e, que com essas 

habilidades que vêm de Deus, eles podem servir, também, de maneira única, a Pessoa Suprema. Isso 
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tudo é falado e estimulado através de técnicas de dinâmicas. E, sempre, a linha norteadora é a linha 

dos princípios comportamentais. Em todo caso de dúvida, entram os princípios comportamentais: 

pontualidade, limpeza, gentileza, humildade, sobriedade, produtividade e coerência. Aí, isso equilibra 

todo tipo de discussão e tudo o mais. (Dhanvantari Swami, diretor do I.J.) 

Pesquisador: OK. Então, existe uma dinâmica aí. Por um lado, existe uma referência última, 

uma realidade transcendente que é imutável [...], mas aí o senhor falou de “tornar-se dono do 

próprio nariz”. Ou seja, um reconhecimento de que cada pessoa deve encontrar o seu caminho, 

que deve ter essa autonomia. É valorizada a autonomia do indivíduo, então. Ele não se torna 

apenas um executador de regras, né?  “Isso pode, isso não pode, não faça isso...” 

Dhanvantari Swami: Não, não, não. São princípios que conduzem à reflexão a respeito do próprio 

caminho e do nível em que a pessoa está.  

Pesquisador: O senhor falou que não é uma coisa comportamental, mas é baseado na 

consciência para que a pessoa encontre seu próprio caminho... 

Dhanvantari Swami: São comportamentais para poder haver uma regulação disciplinar. Mas, a 

disciplina como metodologia de aprimoramento, de educação. Não a disciplina como metodologia de 

ordem, apenas de ordem ambiental. Mas é como metodologia de conscientização, de aprimoramento, 

de amadurecimento.  

O professor Hermano Trineto, que que tem sido encarregado de ministrar um minicurso 

explicando os sete princípios comportamentais cada vez que uma nova turma de alunos chega 

no Instituto, segue a mesma linha de raciocínio indicando a necessidade de regras que permitam 

um convívio harmonioso e de uma disciplina que favoreça a conquista gradual da autonomia 

do indivíduo.  

Embora existam padrões, um padrão pré-estabelecido, vamos colocar assim – uma conduta como se 

portar, como se conduzir, que valores eles precisam cultivar aqui – embora exista isso, que é uma 

referência necessária para que a gente possa ter uma linha de condução na administração do nosso 

Instituto, ainda assim é muito enfatizado, é muito valorizado que cada um, a partir daquele ideal, 

daqueles padrões, possa também se tornar um sujeito autônomo, com sua própria identidade, sua 

própria individualidade. (Hermano Trineto, professor do I.J.) 

 Yamunacharya Goswami também diz algo semelhante, mas oferecendo um exemplo 

interessante de como certas regras colocadas para a vivência no Instituto podem servir como 

ferramentas para libertar a pessoa de seus próprios condicionamentos e ajudá-la a se conhecer 

melhor. 

O Instituto ele estabelece muitas regras para o funcionamento da instituição, para o bom convívio entre 

os membros, não é? E também são regras que visam expor o indivíduo também a diferentes situações 

de maneira que ele se perceba, né, tente se melhorar em determinadas situações, possa identificar esses 

valores, essas virtudes que ela tem. Por exemplo, aqui o diretor sempre tem uma regra de que de mês 

em mês as pessoas mudem de quarto. Então, você passa a conviver com todas as pessoas, com o 
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diferente. Então, todo esse processo é um processo para mexer com o próprio indivíduo para que ele 

saia da sua zona de conforto e ele possa se perceber. Então, isso é uma das características que os 

estudantes mais falam, em termos de importância, de benefício, que é esse convívio, esse 

relacionamento. Então, existem certas regras, certo direcionamento, mas tudo isso não existe com um 

sentido de colocar a pessoa dentro de uma caixa, muito pelo contrário. É uma situação para tirar a 

pessoa da caixinha em que ela está para que ela se exponha e que ela possa assim se perceber melhor. 

(Yamunacharya Goswami, professor do I.J.)  

 As respostas a essa pergunta foram as mais homogêneas, por isso será feito a seguir 

apenas um resumo da fala dos outros dois professores. O professor David Ruiz Diaz, ainda 

confirmando a importância de comportamentos e valores de referência para que haja um bom 

convívio e uma educação focada, acrescenta que, no Instituto, busca-se inspiração na pedagogia 

construtivista, que funciona centrada no indivíduo e que abre espaço para este construir sua 

própria individualidade. A professora Clara Calles, além de fazer várias colocações semelhantes 

às que já foram descritas acima, menciona também a condução de dinâmicas visando estimular 

os alunos a refletirem e a descobrirem por si mesmos que valores consideram importantes e por 

que os querem cultivar em suas próprias vidas.  

 

Comentários do pesquisador: 

 É dito que às vezes é necessário utilizar-se de um espinho para remover outro espinho 

fincado sob a pele. De modo semelhante, o ponto essencial colocado pelos vários professores 

acima é que, no processo educacional, é preciso aceitar certas regras e submeter-se a uma 

disciplina voluntária e consciente. Isso promove o autoconhecimento, ajuda a pessoa a se livrar 

de condicionamentos limitantes e, assim, lhe permite conquistar verdadeira autonomia. Em 

poucas palavras, disciplina proporciona liberdade, por mais paradoxal que isso possa parecer.  

 Certamente, o anseio por liberdade é algo inerente ao ser humano e, portanto, é um dos 

valores centrais na Educação. De um modo geral, as pessoas não gostam de ser contrariadas ou 

restringidas. Mas seriam todas as formas de restrição de fato opostas à liberdade? Quando os 

pais colocam telas nas janelas do apartamento para evitar que os filhos pequenos caiam do 

prédio; quando deixam frascos de inseticida fora do alcance das crianças para evitar que elas se 

envenenem, seriam essas restrições contrárias ao desenvolvimento da autonomia por parte de 

seus filhos? A ideia é que o exercício natural e saudável da liberdade requer um grau 

proporcional de auto percepção, maturidade e responsabilidade por parte do indivíduo.  
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 Daí a fala dos vários professores, indicando que regras são necessárias, sim, no processo 

educacional – não como imposições permanentes, mas como ferramentas capazes de promover 

o amadurecimento do indivíduo até que este possa se tornar de fato “dono de seu próprio nariz”. 

Essa compreensão encontra pleno respaldo na Bhagavad Gītā onde, por um lado, a autonomia 

do ser é afirmada categoricamente (BhG 18.63). Por outro lado, contudo, sua possibilidade de 

exercer tal autonomia é colocada como proporcional ao seu autodomínio (BhG 2.64).70 Sobre 

isso, o teólogo cristão Thomas Merton (2007, p. 85) diz:  

Nenhum homem que simplesmente come e bebe sempre que sente vontade de comer e beber, 

que fuma sempre que sente o desejo de acender um cigarro, que gratifica sua curiosidade e 

sensualidade sempre que é estimulado, pode considerar-se uma pessoa livre. Ele renunciou à sua 

liberdade espiritual e se tornou o servo do impulso corporal. Portanto, sua mente e sua vontade 

não são inteiramente suas. Elas estão sob o poder de seu condicionamento, seus apetites.  

Portanto, embora possam parecer restritivos, disciplina e autocontrole são fatores que 

visam libertar a pessoa das amarras de seus condicionamentos grosseiros e sutis, os quais muitas 

vezes ela sequer reconhece. Assim é alcançada verdadeira autonomia, muito superior à dita 

liberdade de seguir compulsivamente as divagações da mente e os impulsos dos sentidos. 

 

3.2.6 Tradição e modernidade 

 A sexta e última pergunta feita aos professores foi sobre o desafio de apresentar valores 

tradicionais registrados em escrituras antigas para os jovens de hoje. Buscamos aqui entender 

como está a receptividade desses jovens para com valores considerados perenes e universais – 

como a veracidade, a compaixão, a honestidade e a castidade – mas que talvez estejam um tanto 

‘fora de moda’ na sociedade atual.  

 O professor Hermano Trineto compartilha a sua experiência: 

São jovens que vêm com um legado cultural variado, né? Inclusive, recebemos alunos de outros países 

e tudo. Então, é claro que como a maior parte dos alunos que vêm são muito jovens, então falar desses 

valores para eles é sempre um desafio. Não é fácil, não é algo que eles naturalmente exercem, né? 

Principalmente num regime de república estudantil – como cortesia, gentileza, né, assim, serviço ao 

próximo – são valores que os jovens de hoje não estão acostumados a exercitar. Porque eles crescem 

numa cultura materialista, competitiva, em que eles têm que passar por cima do outro, eles têm que ser 

melhor que o outro. Então, trabalhar com esses valores tradicionais com os jovens é um desafio. Mas 

aqui, quando eles chegam, de algum modo eles estão dispostos a tentar passar pela experiência e 

aprender com esses valores. E é isso que é legal, que os jovens quando vêm para cá eles estão muito 

antenados, eles querem entender, querem ter essa experiência. E nós acreditamos que mesmo que eles 

                                                     

70 Para uma análise detalhada sobre autonomia na Gita e Mahabharata, ver a dissertação de bacharelado do 
pesquisador intitulada Destiny, Agency, and the Problem of Evil in the Mahābhārata War (MOURA, 2016). 
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não saiam daqui praticando já esses valores, nós acreditamos que uma semente já é plantada. 

(Hermano Trineto, professor do I.J.) 

 Yamunacharya Goswami enfatiza que não se pode impor esses valores de forma abrupta 

ou meramente teórica, mas que é pela mudança de ambiente, pelo contato com a prática 

espiritual regulada (sādhana), pelo convívio com pessoas espiritualizadas e pela experiência de 

um prazer superior que esses valores podem ser gradualmente apreciados e assimilados.  

Uma vez que as pessoas começam a cultivar o Yoga, essa vida, ela vai tendo acesso a essas experiências 

superiores. E aí os seus valores vão mudando. [...] as experiências vão sendo colocadas passo a passo, 

de forma paciente, de forma respeitosa, respeitando a situação de cada um. E também uma coisa muito 

importante é o próprio exemplo dos professores e dos líderes. Esses professores, esses líderes, eles têm 

já muito bem estabelecidos esses valores superiores, esses valores universais e as pessoas podem ver 

pela conduta dessas pessoas um diferencial muito grande, então isso inspira [...]. Se fosse aplicar todos 

esses valores de forma abrupta, eles [os alunos] não iam ficar. Então é uma coisa muito... eles chegam 

muito agitados e falando demais, brincando demais, rindo demais, [...] e aí você tem que mudar a 

alimentação, você tem que mudar os horários de dormir, de acordar. Você vai mudando, levando as 

pessoas ao sattva [modo da bondade] e aí a mente vai ficando mais tranquila, né? Então, toda essa 

paixão vai diminuindo e aí eles vão tendo uma oportunidade que não tiveram antes. Uma oportunidade 

de experimentar, sob orientação, que existem formas de ser feliz diferentes daquela que ela conhecia. 

Mas que para isso elas precisam ter outros valores, tem que valorizar outras coisas, mudar o 

comportamento. (Yamunacharya Goswami, professor do I.J.) 

A professora Clara Calles, após falar sobre os desafios naturais encontrados ao ter que 

lidar com jovens que trazem bagagens culturais bastante heterogêneas, explica como procura 

incentiva-los a vivenciar esses valores de coração aberto durante o curso para poderem, depois, 

decidir por si mesmos se valem a pena ou não.  

A nossa convicção é que esses valores são importantes para eles. E a proposta que nós fazemos para 

eles é: “Tenham essa experiência esses meses e aí depois vocês veem se isso faz sentido para vocês, 

como jovens, na vida de vocês”. Mas, muitas vezes a cultura dos jovens hoje em dia tira muito a pessoa 

de si – é muito celular, computador, sair, tudo, e a pessoa muitas vezes nem se encontra, nem se conhece, 

não sabe o que quer, não sabe o que gosta. Então, a nossa proposta é essa, e fazemos muita ênfase 

nisso: “São só uns meses específicos. Tentem fazer um esforço esses meses de incorporar esse estilo de 

vida e depois você vê se faz algum sentido para você, se isso é importante para você, para a sua vida, 

se aprecia ou não”. (Clara Calles, professora do I.J.) 

Pesquisador: Você foi aluna daqui, né, em 2007, e você conhece vários outros que foram 

também alunos. Você, assim, percebe nesses ex-alunos – que estão vivendo, que já estão 

casados, estão cada um no seu caminho – que eles conseguiram levar esses valores para a vida 

deles, para a frente, ou foi uma coisa que vivenciaram nesses seis meses, oito meses aqui, mas 

que lá fora é difícil de aplicar? 

Clara Calles: Eu acho que conseguiram. Assim, eu vejo a mim, vejo a muitas pessoas que conseguiram. 

Eu vejo muito forte nas pessoas que saem daqui – aconteceu também comigo – uma sensação de 
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segurança, de segurança própria, né, consigo mesmo, de saber assim, por exemplo, eu quero tal coisa, 

eu sei de que maneira tenho que agir, e não simplesmente fazer as coisas por que me deixo influenciar, 

e uma apreciação muito grande pela filosofia, pelo estilo de vida. Então, realmente, eu, essa experiência 

que tive é muito profunda, né, porque são muitos aspectos trabalhados. Assim, não é só que vai na aula 

e volta. Então você aprofunda muito no aspecto também espiritual, por exemplo, e gera um gosto por 

aquilo que, mesmo que eventualmente – eu conheço alguns que eventualmente, talvez, foram de novo 

pra beber ou pra alguma droga – mas você conversa e eles falam “não, eu sei que estou no momento 

meio confundido, eu sei que isso não é por aqui e o que eu mais quero é desenvolver minha vida 

espiritual”. Então, essa convicção eu vejo no geral, pelo menos com as pessoas que eu tenho contato.  

Pesquisador: Eu conheci também vários alunos que já passaram por aqui e que tiveram, assim, 

suas andanças, seus altos e baixos, mas que sempre – eu percebo neles – eles têm esse 

referencial ainda da experiência que tiveram aqui.  

 O professor David Ruiz Diaz narrou um caso que tiveram no Instituto de um aluno que 

era usuário assíduo de maconha, o que vai de encontro ao princípio de não intoxicação 

enfatizado no Movimento Hare Krishna. Embora esse aluno demonstrasse interesse genuíno 

em estudar no Instituto e em cultivar uma vida espiritual, devido à força do hábito ele tinha 

dificuldade para deixar de fumar. Através desse exemplo, o professor procurou ilustrar de que 

maneiras eles trabalham certos valores, buscando suporte tanto em recursos locais – como um 

psicólogos e atividades integradoras nesse caso – quanto nos ensinamentos da tradição religiosa 

que seguem. Ao invés de proibir esse aluno de fumar, procuraram estimular nele uma 

reavaliação de seus objetivos de vida e um cultivo de comportamentos e valores consistentes 

com suas metas pessoais. Isso exigiu muita conversa, bem como grande dispêndio de tempo, 

dinheiro, energia e atenção por parte dos professores, mas foi considerada a melhor abordagem 

para produzir bons resultados a médio e longo prazo, visando uma transformação não apenas a 

nível comportamental, mas no nível mais profundo de uma mudança de valores. Por questão de 

brevidade, apenas esse resumo do relato está sendo apresentado aqui.   

 Por fim, Dhanvantari Swami responde a essa pergunta afirmando sua confiança na 

bondade e na intuição espiritual inerentes ao ser humano: 

Eu observo os jovens com uma visão muito positiva [...] acompanhada de uma esperança muito grande. 

Isso é fundamental para o trabalho que eu faço com eles. De um modo geral, o jovem, jovem comum, o 

jovem da rua, assim, do mundo – como eu diria – não o jovem Hare Krishna, não o jovem do público 

alvo que a gente consegue atingir, que é uma faixa insignificante, irrisória dentro da sociedade, mas o 

jovem de um modo geral, é esse jovem que eu vejo com esperança, esse jovem que eu vejo de maneira 

positiva. Não compartilho da ideia de que o jovem está pervertido, porque esse jovem, de fato, de acordo 

com o conhecimento que a gente adquire, o conhecimento vaiṣṇava, esse jovem não é de fato um jovem. 

Ele possui dentro de si a centelha espiritual e essa centelha espiritual a qualquer momento pode 

terminar prevalecendo ou pode terminar iluminando alguma área da ação dessa pessoa, por intuição, 

pelo que for, e essa pessoa pode se voltar para a espiritualidade verdadeira. É bem interessante que, 
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apesar de todo o desenvolvimento de uma civilização declaradamente materialista, apesar de a história 

da filosofia mostrar agora, no pós-modernismo, todas as facilidades que existem para desbancar todos 

os valores tradicionais, ainda assim, os jovens – por aflição ou por outras necessidades humanas – se 

voltem em busca da religião. (Dhanvantari Swami, diretor do I.J.) 

 

Comentários do pesquisador:  

Pelo que foi exposto acima, pode-se avaliar a importância do papel do educador como 

um intérprete ou mediador da cultura tradicional, capaz de apresentar valores antigos com 

roupagem e metodologias novas de modo a tornar esses valores inteligíveis e relevantes para a 

nova geração. Especialmente no contexto de uma tradição religiosa, esse educador deve ser 

capaz de ir além de uma leitura literal dos ensinamentos e dos valores de modo a conseguir 

“expressar fidelidade e continuidade com o passado enquanto forja conexões com o presente e 

o futuro” (HERZIG e VALPEY, 2004, p. 419).  

Um detalhe importante que muitas vezes passa despercebido é que, embora os valores 

perdurem, a maneira de vivencia-los pode mudar significativamente de acordo com o tempo, o 

local e as pessoas envolvidas. Por isso, preservar uma tradição implica também em saber 

respeitar um aspecto fundamental dela, que é a sua flexibilidade. Afinal, por sempre permanecer 

dinâmica enquanto está viva, uma tradição pode ser melhor definida como uma “modalidade 

de mudança”, um padrão segundo o qual um grupo se transforma com base em seus valores 

mais profundos (WALDMAN, 1986).  

Ou, parafraseando o título de um artigo de Finke (2004) é necessário fazer retornos 

periódicos às origens da tradição utilizando seus ensinamentos fundamentais como base para 

uma acomodação inovadora. Assim, preserva-se a vitalidade e a autenticidade essencial dos 

valores tradicionais através de um necessário ajuste de detalhes visando atender às demandas 

da nova geração no contexto em que esta se encontra. Essa compreensão, que parece estar sendo 

bem aplicada no Instituto Jaladūta, é fundamental para evitar um choque de gerações e 

proporcionar uma continuidade na transmissão de valores. 

 No contexto brasileiro mais amplo, embora pareça existir atualmente uma profunda 

crise de valores, acreditamos ser possível encontrar referenciais sólidos nas diversas tradições 

religiosas que compõe o cenário brasileiro. Além do mais, mesmo em escolas não confessionais 

seria possível buscar esse referencial na dimensão espiritual que, segundo Röhr (2013, p.26), 

inclui “todos os valores éticos e metafísicos” do ser humano. 
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3.3 Entrevistas com os Alunos 

 Foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com um total de nove estudantes: três 

alunas e seis alunos do Instituto. Apenas uma aluna e um aluno disseram que não estariam 

disponíveis para a entrevista no dia em que estas foram conduzidas, de modo que a grande 

maioria dos estudantes dessa turma de 2016 foi entrevistada. Foi entrevistado também um aluno 

graduado na turma anterior que permaneceu no Instituto como monitor. 

 As perguntas que balizaram as entrevistas encontram-se no apêndice I, mas aqui as 

agrupamos em quatro temas principais: 1) experiência geral no Instituto; 2) transformação 

pessoal percebida ao final dessa experiência; 3) aplicabilidade dos aprendizados para a vida; 4) 

influência das práticas espirituais no aprendizado. 

 Diferentemente das perguntas feitas aos professores – que focavam os principais temas 

abordados nesta dissertação – as perguntas feitas aos alunos visavam sobretudo obter um 

feedback sobre o modelo educacional a que eles se submeteram. Não haverá, portanto, uma 

preocupação em estabelecer uma correspondência direta entre as respostas aqui apresentadas e 

o conteúdo dos capítulos anteriores deste trabalho. Por isso, e por serem dez entrevistas bastante 

longas, apresentaremos a seguir apenas uma visão geral das respostas obtidas.   

 

3.3.1 Experiência geral dos alunos no Instituto 

 As entrevistas deixam bem claro – e a vivência do pesquisador no Instituto Jaladūta 

confirma – que estudar e viver no Instituto é certamente uma experiência rica e marcante, 

percebida de forma extremamente positiva pelos que por ali passaram. Um dos aspectos mais 

comentados pelos estudantes ao serem perguntados sobre sua experiência durante aquele ano 

letivo foi a do convívio no āśrama. Alguns disseram que se adaptaram facilmente e que o 

convívio com outros alunos no mesmo alojamento, comendo no mesmo refeitório, estudando 

juntos, etc. foi muito agradável. Outros já sentiram mais dificuldade nessa convivência tão 

próxima, considerando-a seu maior desafio no Instituto. Todos, porém, foram unanimes em 

reconhecer o valor desse convívio para seu autoconhecimento e amadurecimento pessoal. A 

fala de uma das alunas, a baiana Graciele Conceição (29), capta bem esse aspecto de sua 

experiência: 

Pesquisador: Essa convivência no āśrama, você achou que ajudava o processo de 

aprendizagem ou atrapalhava?  
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Graciele: “No começo eu pensei que atrapalhava, pensei em ir embora muitas vezes. Assim, ‘o que é 

que eu estou fazendo aqui? Essas meninas... que nada! ’ Porque é igual ao que a gente costuma fazer 

na vida real, né? A gente tem um problema com uma pessoa, dificilmente a gente enxerga como uma 

oportunidade de mudar algo que às vezes você precisa mudar. E no começo eu não tinha essa noção, 

eu só pensava em entrar em conflito mesmo e ir embora, porque eu sou meio briguenta [risos]. Mas aí 

eles têm, além desse conhecimento que eles dão, eles têm umas outras propostas pedagógicas, que é o 

iṣṭaghoṣṭhī, que é quando você tem um problema com uma pessoa, eles ensinam você a fazer uma 

reunião entre todos onde você vai expressar os sentimentos numa comunicação não violenta, de forma 

que a outra pessoa possa entender qual é o seu problema, o que é que você precisa para eu poder te 

ajudar, e não simplesmente chegar e jogar: ‘Ah, eu não gosto disso, você é assim, você é assado’, que 

é o que a gente é acostumado a fazer lá fora. Pelo menos eu, na hora de resolver um problema, eu não 

tinha esse conceito de você saber ser empático com a pessoa para poder transmitir aquilo que está te 

incomodando. E aí aos poucos eu fui entendendo que se Krishna me colocou aqui e me colocou com 

essas pessoas, é porque exatamente essas pessoas vão me ajudar a melhorar pontos que eu tenho para 

melhorar em mim. 

  Outros aspectos mencionados como valiosos nessa experiência foram a oportunidade de 

estudar sistematicamente textos clássicos e fundamentais da tradição vaiṣṇava gauḍīya, o 

desenvolvimento de um estilo de vida saudável e a convivência com os professores e o diretor 

do Instituto, considerados exemplos inspiradores de seres humanos espiritualizados. A fala de 

um outro aluno, Bhagavān Farias (25), de Belo Horizonte, retrata alguns desses aspectos: 

O que a gente aprende aqui, para aprender lá fora é muito mais difícil, né. Por conta de tudo – da 

rotina que foi criada; o sādhana mesmo; o estudo, assim, bem firme mesmo; decorar mantra; a 

convivência com devotos, bons devotos, e tudo o mais. Isso causa um... é como se fosse um impacto, 

assim, para a vida toda. (Bhagavān Farias, aluno) 

 De um modo geral, pode-se notar um profundo entusiasmo dos alunos quando falam de 

suas experiências no Instituto Jaladūta. Aliás, vários deles que vieram de outros países para 

estudar ali o fizeram depois de ouvir os relatos espontâneos de ex-alunos, relatos esses que têm 

sido o principal veículo de divulgação do Instituto em toda a América do Sul ao longo dos anos. 

Uma maneira sucinta de tentar expressar o valor dessa experiência multifacetada talvez seja 

através do amadurecimento que ela proporciona. Na fala de Dhanvantari Swami enquanto ele 

apresentava aos professores a nova turma de alunos em 2005 – ano em que tivemos a 

oportunidade de lecionar um curso de vários meses no Instituto – o diretor disse: “Olhem bem 

para o semblante desses jovens que hoje chegam aqui. Dentro de poucos meses vocês irão 

perceber que eles deixaram para trás aquela carinha de bad boys e se tornaram pessoas adultas, 

donas do próprio nariz”. 71 

                                                     

71 Essa fala está sendo, na verdade, parafraseada aqui conforme a memória do pesquisador, que estava presente 
na ocasião como um dos professores da turma.   
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3.3.2 Transformação pessoal percebida ao final do ano letivo 

 Embora cinco dos dez estudantes entrevistados (incluindo o monitor, que se graduou no 

ano anterior) tenham nascido em famílias de devotos de Krishna, três deles haviam entrado em 

contato com a ISKCON apenas poucos meses antes de irem para o Instituto. Os outros dois, 

ainda que não nascidos em famílias de devotos, já participavam ativamente de atividades da 

ISKCON há vários anos. Independentemente desse contato anterior, todos eles afirmaram ter 

percebido uma transformação ou um aprimoramento substancial ao término do ano letivo.  

 Por exemplo, Carla Solodujo (30), veio da Argentina após frequentar um centro da 

ISKCON por apenas quatro meses em Mar del Plata, a cidade onde morava. Para ela, tudo no 

Instituto era novo e diferente do que estava acostumada. Contando sobre os desafios que 

enfrentou nesse processo de adaptação à vida no āśrama e na convivência com os demais 

alunos, ela disse que “A maior dificuldade para mim foi também o maior benefício”. Sua 

transformação mais significativa foi o despertar de sua fé pois, como revelou na entrevista, 

“Antes, eu não acreditava nem em Deus”.  Ela disse que gostava da natureza, acreditava na 

bondade das pessoas, mas não em algo maior. Embora ainda não tivesse claro qual seria o 

próximo passo em sua vida após a formatura, ela afirmou estar certa de uma coisa: queria 

continuar estudando para entender cada vez mais sobre si mesma, sobre a vida. Para ela, a chave 

da sua transformação foi uma combinação do estudo com a vivência proporcionada no Instituto. 

 Já a aluna Nila Madhava (20), do Chile, nasceu em família de devotos da ISKCON e, 

portanto, as práticas religiosas no templo não eram novidade para ela. Aliás, ela conta que seu 

pai era bastante estrito e exigia que ela seguisse vários tipos de votos um tanto rigorosos para 

uma adolescente, como jejuar em certos dias específicos. Contudo, essas práticas só passaram 

a fazer sentido para ela depois que veio para o Instituto Jaladūta, onde teve a oportunidade de 

estudar os textos vaiṣṇavas e conviver com outros devotos no āśrama. Além de uma aceitação 

e comprometimento renovado para com a tradição em que nasceu, Nila disse ter sido 

profundamente transformada pelo cultivo de valores humanos como a força de vontade, a 

determinação e a simplicidade, que ela afirma serem a base para uma espiritualidade sadia.  

Aqui aprendi que para levar uma religião, primeiro, para poder desenvolver assim algo 

espiritual, você tem que primeiro partir para o mais básico, que são os valores humanos. Você 

não pode pular um valor humano, tentar aprender assim algo mais elevado que é a 

espiritualidade, a relação com Deus pulando algo que é importante, que é básico, que são os 

valores humanos. (Nila Madhava, aluna do I.J.) 
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3.3.3 Aplicabilidade dos ensinamentos e valores na vida 

 Apesar de muitos dos entrevistados terem expressado grande apreciação pelos 

ensinamentos recebidos através do estudo sistemático dos textos vaiṣṇavas, é interessante notar 

que, ao serem indagados sobre que ensinamentos e valores eles levariam para serem aplicados 

em sua vida futura, a maioria respondeu em termos dos valores e habilidades interpessoais que 

desenvolveram pela convivência em grupo. Nas palavras de Jonathan Aldana (33), um 

estudante que veio do México e que já havia residido por cinco anos em um templo da ISKCON 

no seu país: 

Tem um equilíbrio muito importante entre o desenvolvimento pessoal e o conhecimento somente teórico. 

Porque acho que o comportamento humano é o que verdadeiramente faz valer o conhecimento que se 

vai adquirindo. [...]. O comportamento é um sintoma de que verdadeiramente se aprendeu tudo o que 

foi ouvido. [...]. Eu havia estudado os livros antes, então tinha esse conhecimento, mas o convívio, a 

interação é o que verdadeiramente faz com que esse conhecimento se realize, não? [...]. Tenho que 

seguir com esses princípios comportamentais [...], é o que eu posso levar daqui. [...]. Eu não dava tanta 

importância a isso [...] a produtividade, a sobriedade, a humildade, a limpeza [...] são coisas que podem 

parecer muito simples, mas são muito importantes. (Jonathan Aldana, aluno do I.J.) 

 Outro aluno, Uriel Santos (18), de São Paulo, faz parte da terceira geração da ISKCON, 

tendo pais e avós devotos de Krishna. Ele fala de seus planos futuros dizendo que, por indicação 

de Dhanvantari Swami, pretende continuar os estudos em um outro instituto da ISKCON nos 

Estados Unidos chamado Rupānuga Vedic College. Além da importância desse estudo dos 

textos vaiṣṇavas, nos quais quer se aprofundar, ele também reconhece a formação humana que 

recebeu no Instituto Jaladūta como um importante legado que levará consigo. 

Com tudo que eu aprendi aqui eu acho que eu consigo levar uma boa bagagem para a minha 

vida. Assim, entrar no mercado de trabalho também, né, que o mundo é assim, muita 

concorrência, né, quem é melhor de trabalho, quem é o melhor, e com o que eu aprendi aqui 

eu acho que consigo ser uma pessoa bem tranquila, trabalhadora, honesta. [...] eu consigo 

levar bastante coisa, como a não-violência, né, porque o mundo já está violento. E com a 

questão de a gente não praticar violência, não ser violento, sempre ver o amigo e o inimigo 

como pessoas iguais, nunca ver diferença dos dois, eu acho isso muito importante. (Uriel 

Santos, aluno do I.J.) 

 Através desses dois relatos, que representam bem as ideias gerais expressadas pelos 

demais alunos também, pode-se perceber a importância de uma boa formação humana para a 

vida. Embora o Instituto Jaladūta não ofereça um treinamento profissionalizante, os valores ali 

cultivados podem ser aplicados por qualquer pessoa em qualquer posição profissional ou social 

que ela venha a assumir no futuro.  
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3.3.4 Efeito das práticas espirituais no aprendizado 

 A última pergunta colocada aos alunos foi sobre como eles percebiam o efeito das 

práticas espirituais (sādhana) conduzidas no Instituto sobre o seu rendimento nos estudos. 

Como explicado anteriormente, essas práticas acontecem sobretudo durante o programa 

espiritual diário no templo, das 5 às 8 da manhã. Inicia-se com uma cerimônia litúrgica em que 

se cantam mantras diante do altar, seguida de meditação individual no mantra Hare Krishna e 

uma breve leitura do Bhāgavata Purāṇa. Seria essa rotina de acordar cedo e participar de três 

horas de sādhana algo favorável ou desfavorável ao aprendizado?  

Um dos alunos, Vitor Silva (34), de Bauru - SP, foi enfático em sua resposta: 

Na verdade, eu vejo como mais importante que o próprio estudo. Desde o começo, quando eu comecei, 

eu tive uma certa dificuldade porque o horário é muito cedo, né? O horário é praticamente um horário 

de sítio para acordar às 4 horas da manhã. Eu achava muito difícil, difícil, difícil, mas com o tempo eu 

comecei a engrenar. Quando eu engrenei, aí eu senti, aí começaram as modificações. Então eu fui 

percebendo que o estudo, na verdade, ele fica totalmente no plano abstrato, teórico, conceitual, sem 

qualidade nenhuma, fica uma retórica vazia, se a gente não sentir ele na nossa prática cotidiana. E o 

que vai fundamentar essa prática é realmente o sādhana. Então eu, por conta própria e conversando 

com outras pessoas sobre o que eu estava vivendo e sentindo, descobri que essas 3 horas diárias são 

fundamentais para [...] para o meu desenvolvimento. (Vitor Silva, aluno do I.J.) 

 Outros, como o Ramanatha Esteves (18), de Porto Alegre, inicialmente desconfiavam 

da importância dessas práticas, mas depois se convenceram de seus efeitos benéficos quando 

decidiram experimenta-las. 

No início eu pensava que podia atrapalhar, achava que podia gastar, perder muito tempo fazendo isso 

e às vezes eu preferia estudar durante esse período. Mas, conforme foi passando o tempo, eu 

experimentei fazer sādhana. O recomendado seria cantar japa [meditação no mantra] e ir nos 

programas todos [esses das 5 às 8 da manhã]. Às vezes eu ficava dormindo durante os programas, eu 

não ia, [ficava] descansando para estudar. E depois de um tempo eu mudei isso para ver quais seriam 

os resultados e vi que, de uma maneira, era melhor, né. O conhecimento foi entrando muito mais fácil, 

fui aprendendo muito rápido. (Ramanatha Esteves, aluno do I.J.) 

 Os outros relatos foram semelhantes, confirmando os benefícios experimentados em 

decorrência do sādhana, tais como atenção mais focada, elevação ao modo da bondade (sattva-

guṇa), melhor assimilação do conteúdo estudado, etc.   
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3.5 Considerações Finais sobre a Pesquisa de Campo 

 Essa pesquisa de campo teve dois focos principais: 1) identificar até que ponto e de que 

maneiras elementos e princípios discutidos nos capítulos iniciais desta dissertação são 

reconhecidos e aplicados por educadores em um dado estabelecimento de ensino; 2) averiguar 

os resultados produzidos por um modelo educacional claramente centrado na espiritualidade. 

O principal instrumento de pesquisa foi a condução de entrevistas semiestruturadas 

complementadas pela observação participante do pesquisador. 

 As entrevistas com os professores revelaram uma familiaridade por parte deles com os 

princípios basilares focados nesta pesquisa, como o valor de um referencial transcendente na 

Educação, a importância de uma atitude não-exclusivista no cenário contemporâneo de 

diversidade religiosa, a preocupação de se trabalhar as diversas dimensões do ser humano, etc. 

Esse resultado era, de certa forma, previsível pelo fato de todos eles serem conhecedores e 

praticantes dos princípios enunciados no Bhāgavata Purāṇa, no qual a pesquisa está embasada.   

 Com os alunos, o objetivo principal foi avaliar os efeitos da educação recebida, tentando 

identificar seus pontos fortes e suas deficiências. Uma vez que todas as entrevistas 

evidenciavam um alto grau de satisfação e entusiasmo pela experiência educacional vivenciada, 

nos parece que a principal limitação seja a curta duração do ano letivo, motivada por questões 

de ordem mais administrativa do que pedagógica. Ainda assim, mesmo nesse período de pouco 

mais de seis meses (algumas turmas levaram oito meses) percebe-se uma nítida transformação 

pessoal ocorrida pela combinação de estudo e vivência de valores espirituais. Além disso, a 

prática regular de meditação e outras funções religiosas foram consideradas pelos alunos um 

dos fatores mais importantes para a assimilação do conhecimento recebido.  
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CONCLUSÃO   

 

A presente pesquisa esteve pautada em dois eixos principais: 1) apresentar um estudo 

exegético introdutório sobre o Bhāgavata Purāṇa como um texto que, apesar de sua importância, 

foi muito pouco explorado no contexto acadêmico brasileiro até o momento; 2) investigar as 

contribuições que a doutrina e a visão de mundo dessa obra podem oferecer à teoria 

educacional. Delimitou-se, dessa maneira, o escopo deste trabalho, tendo em vista a vastidão e 

a complexidade do texto estudado. 

Assim, no primeiro capítulo foi apresentado sucintamente o enredo central da obra: um 

rei destinado a morrer dentro de uma semana indagando sobre os deveres essenciais de todo ser 

humano. Em seguida, foram analisados os três capítulos iniciais do Purāṇa, entendidos como 

um prisma através do qual podem ser vislumbrados seus temas e conceitos fundamentais. 

Pertinentemente, a primeira pergunta levantada no capítulo primeiro do Bhāgavatam busca 

averiguar qual é o bem último para o ser humano. Percebe-se aí, portanto, uma preocupação em 

sondar, prioritariamente, um tema central no âmbito da Educação: entender o propósito da vida 

humana para então traçar uma meta educacional consistente com esse propósito. 

Visando evidenciar o posicionamento do Bhāgavatam em relação às principais correntes 

de pensamento da Índia, foi discutido de que maneiras a obra assimila elementos de Sāṅkhya, 

Yoga e Vedānta, subordinando-os à sua doutrina fundamental de Bhakti. Foi analisada também 

a maneira como o Bhāgavatam lida com os dez tópicos tratados nos Purāṇas, mantendo sempre 

seu foco no fundamento último de toda a existência por vezes chamado de āśraya (alicerce), 

outras vezes de brahman (o princípio maior e sempre expansivo, o espírito primordial, a origem 

de tudo, etc.), bem como de satyam param (verdade última) e identificado com Kṛṣṇa no 

Bhāgavata Purāṇa. A partir daí, foram tecidas algumas considerações sobre a concepção de 

realidade na obra, realidade essa que pode ser comparada ao sol com sua luz e que é entendida 

como ontologicamente não-dual, mas capaz de manifestar uma pluralidade ilimitada através 

das transformações de sua energia. 

Além de familiarizar o leitor com o Bhāgavata Purāṇa, o propósito desse primeiro 

capítulo foi também de salientar certos aspectos de sua narrativa, de sua doutrina e de sua visão 

de mundo que pudessem servir de esteio para os debates subsequentes sobre um modelo de 

educação que contemple o ser humano em sua integralidade.    
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Portanto, no segundo capítulo buscou-se estabelecer um diálogo entre alguns princípios 

enunciados no Bhāgavata Purāṇa e a proposta de “Educação e Espiritualidade” do professor 

Ferdinand Röhr. O primeiro tema em comum foi a importante correlação entre a meta da 

Educação e o propósito da vida humana, que levou a uma discussão sobre eudaimonia e 

hedonia, indicando que o processo educacional deve gerar mais do que um mero bem-estar 

circunstancial caracterizado pela ausência de sofrimento. Vislumbra-se um desabrochar pleno 

das faculdades inatas do ser humano gerando um estado de felicidade positiva e permanente 

intrinsicamente ligada à vivência do dharma.72  

 Esse desabrochar pleno do indivíduo está diretamente ligado à compreensão 

multidimensional do ser humano defendida por Röhr, a qual encontra respaldo na Bhagavad 

Gītā e no Bhāgavata Purāṇa. Aliás, a analogia encontrada nesses textos segundo a qual a alma 

estaria situada como um passageiro na carruagem do corpo – tendo o intelecto como o cocheiro, 

a mente como as rédeas e os sentidos como os cavalos – ilustra claramente a importância da 

dimensão espiritual como norteadora das demais. Certamente, espera-se que todas essas 

dimensões sejam devidamente trabalhadas de modo que, quando plenamente desenvolvidas e 

harmonizadas, venham a favorecer o avanço da alma rumo a sua meta desejada.  

 Outra questão importante tratada no capítulo dois foi a de uma ética pedagógica que 

reconheça e valorize as diferenças inatas entre os seres humanos. Sobre isso, Röhr defende a 

ideia de que cada pessoa deva seguir um “caminho específico”, o que na tradição indiana é 

balizado pelas divisões naturais do sistema de varṇāśrama.73 Portanto, a igualdade buscada em 

ambos os sistemas se traduz no direito que todo educando tem de ser igualmente orientado em 

sua jornada evolutiva – partindo de sua posição singular e visando alcançar metas igualmente 

singulares, ainda que pautadas em valores comuns da dimensão espiritual. A função do 

educador nesse modelo seria análoga à de um jardineiro que provê a cada planta suas 

necessidades específicas para que possam produzir frutos distintos, mas igualmente saudáveis. 

                                                     

72 Vale relembrar aqui o sentido mais amplo da palavra dharma explicado anteriormente (p. 55). Dharma pode 
ser traduzido como ‘lei’, ‘dever’, ‘conduta prescrita’, ‘virtude’ e ‘preceitos éticos’, mas também indica a 
‘natureza’, a ‘condição peculiar’ ou a ‘qualidade essencial’ de algo. Portanto, quando uma pessoa cumpre seu 
dharma, entende-se que ela não está apenas seguindo normas e deveres impostos externamente, mas está 
fundamentalmente agindo de acordo com sua natureza intrínseca, em consonância com sua qualidade essencial. 
Por isso, como observa Sheridan (1986, p.148), agir em conformidade com o dharma é mais um fenômeno 
ontológico do que moral – é a entidade viva atuando conforme sua posição constitucional. 

73 Ver as ressalvas que fizemos ao tratar desse tema quanto à degeneração do varṇāśrama no atual sistema de 
castas da Índia. Também fizemos algumas reflexões sobre como evitar problemas parecidos ao aplicar essas 
ideias na Educação. 
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Isso nos remeteu a um interessante paradoxo surgido das definições aparentemente 

contraditórias dos termos educare e educere ou, na linguagem de Röhr, pelas metas 

supostamente incompatíveis das teorias pedagógicas de correspondência e de irreverência. A 

chave para resolver esse dilema – tanto para Röhr quanto segundo os ensinamentos do 

Bhāgavatam – está no reconhecimento da autonomia do indivíduo lado-a-lado com a sua 

responsabilidade de corresponder a algo pré-estabelecido. Essa correspondência, contudo, não 

está vinculada a um fator externo, mas àquilo que a pessoa mesma já é no seu íntimo. É uma 

responsabilidade individual e intransferível de vivenciar o seu próprio dharma. Ademais, a 

disciplina e o autocontrole exigidos no processo de aprimoramento pessoal, ainda que 

superficialmente possam parecer fatores restritivos, em última análise libertam a pessoa de uma 

condição limitante que ela geralmente sequer reconhece. 

 Finalmente, considerando a complexidade e a magnitude da tarefa educacional, não se 

deve esperar que esta tenha que ser concluída necessariamente em uma vida apenas. Portanto, 

discutiu-se como tanto Röhr quanto o Bhāgavata Purāṇa trabalham com a hipótese de múltiplas 

vidas, o que proporciona a cada indivíduo tantas oportunidades quanto sejam necessárias para 

o seu aperfeiçoamento. Ainda que essa perspectiva possa causar estranheza a pessoas 

acostumadas com o paradigma cristão tradicional, ela encontra amplo apoio em pensadores de 

todas as épocas e regiões do mundo, bem como na maioria das tradições religiosas orientais e 

algumas do ocidente. 

O terceiro capítulo discutiu os resultados de uma pesquisa de campo conduzida no 

Instituto Jaladūta, uma instituição de ensino ligada ao Movimento Hare Krishna. O grande 

benefício dessa escolha foi ter-nos possibilitado averiguar diversos elementos da doutrina do 

Bhāgavata Purāṇa refletidos nas atitudes e práticas pedagógicas dos professores do Instituto. 

Foram observados também resultados muito positivos nos alunos, sobretudo no que diz respeito 

à assimilação de valores e à importância da espiritualidade no processo educacional. 

Embora esse instituto esteja longe de ser uma escola convencional, acreditamos que os 

mesmos princípios delineados ao longo deste trabalho e observados na pesquisa de campo 

possam ser aplicados a outros tipos de instituição de ensino, sejam elas de orientação 

confessional ou não. Isso porque a espiritualidade, como colocado por Röhr (2013, p. 26), não 

depende nem está atrelada a qualquer organização religiosa, mas é uma dimensão fundamental 

que constitui todo ser humano. 
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Como sequência a essa pesquisa, pensamos que seriam extremamente bem-vindas 

reflexões sobre como incorporar na prática a espiritualidade em projetos educacionais e quais 

poderiam ser os principais desafios nesse processo. Assim, com base nos conceitos trabalhados 

nesta dissertação, pode-se elaborar um modelo pedagógico fundamentado na dimensão 

espiritual, uma metodologia que direcione o educando a entender e realizar o seu dharma.  

Considerando que muitas das ideias aqui levantadas já foram pensadas e aplicadas na 

Índia antiga, como a literatura disponível indica, um viés interessante para conduzir tais 

reflexões poderia ser, por exemplo, investigar o processo que levou o sistema de varṇāśrama a 

degenerar no atual sistema de castas na complexa sociedade hindu e daí pensar medidas que 

previnam semelhantes desvios e abusos.   

Outra possibilidade, abrangendo o fenômeno religioso em geral, seria investigar o que 

faz com que os mais profundos insights espirituais e as mais nobres aspirações da alma 

manifestos na origem das diversas religiões eventualmente acabem se cristalizando na forma 

de dogmatismos e instituições religiosas sectárias com a pretensão de deter um monopólio sobre 

a verdade. Seria possível conceber um sistema educacional centrado na espiritualidade, mas 

que previna o ser humano de tentar se apossar da verdade, que desencoraje ele na sua tentativa 

impraticável e extravagante de circunscrever o absoluto dentro da sua esfera de controle? Essas 

e outras perguntas complexas precisam ser feitas no intuito de aplicar, de maneira saudável, a 

espiritualidade na Educação.  

 Enfim, com todos os percalços e desafios envolvidos na tarefa educacional, seguimos 

confiantes de que nada há de mais nobre e necessário. Hoje em dia, dispomos de inúmeros 

recursos tecnológicos que favorecem a disseminação de informação de forma jamais vista antes. 

A meta desejada, contudo, é a transformação. Assim como um diamante só pode ser lapidado 

por outro diamante, a consciência do ser humano só pode ser transformada pela ação habilidosa 

de outro ser consciente. Não é um processo que ocorre espontaneamente e tampouco pode ser 

induzido através de recursos materiais ou metodologias que trabalhem apenas as dimensões 

imanentes. É preciso despertar os valores da dimensão espiritual através do convívio salutar 

entre educador e educandos, acionando assim um desejo interno por aprimoramento que é 

inerente ao ser humano.       
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Anexo I - Perguntas para Entrevista Semiestruturada 

 

A. Diretor (para descrever o campo de pesquisa): 

 Qual é o perfil dos alunos que costumam se matricular para o curso e qual é a proposta do 

Instituto em termos de formação desses alunos?  

 

B. Professores 

1.  No seu entender, qual seria o papel da realidade transcendente na educação e na 

formação humana? A educação seria capaz de promover uma abertura para a 

consciência dessa realidade? 

2. Como você procura abordar a questão do pluralismo religioso enquanto promove os 

ensinamentos de sua tradição? 

3. Existe uma preocupação em trabalhar as diversas dimensões do ser humano conforme 

a Gītā 3.42? Como?  

4. Segundo a Gītā /Bhāgavatam o ser humano não seria como uma “tábula rasa”, mas 

alguém que já traz consigo alguma bagagem. Como isso se traduz na formação? Como 

essa bagagem de potencialidades individuais é trabalhada aqui? 

5. Em que medida se espera ou não que cada aluno corresponda a um padrão 

preestabelecido e até que ponto cada um deles é chamado a construir sua própria 

identidade e valores?  (Modelo de correspondência ou irreverência) 

6.  Você acha que os valores tradicionais fazem sentido para os jovens de hoje? De que 

maneiras esses valores são trabalhados aqui para que façam sentido? (Tradição e 

Modernidade) 

 

C. Alunos: 

1.  Como foi sua experiência no Instituto? (Procure mencionar alguns dos principais 

aspectos positivos e negativos, as maiores conquistas e desafios, etc.) 

2.  Além do grande volume de informações recebidas em sala de aula, você percebe 

alguma transformação significativa em sua visão de mundo e comportamento? Qual? 

3.  Como você imagina que essa formação servirá em sua vida?  

4. Os ensinamentos e valores aqui ensinados seriam aplicáveis na sociedade de hoje? De 

que maneiras? 

5.  Você acredita que as práticas espirituais influenciam seu processo de aprendizado? De 

que maneiras? 



121 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Fontes Primárias:  

BHĀGAVATA PURĀṆA: 

 

CHATTERJEE, Mohendra Nath. THE ÇRĪMADBHĀGAVATAM: Book I. Calcutta: Sasi Mohan Datta 

Publisher, 1895. 

 

SHASTRI, H. G.; SHELAT, Bharati; SHASTREE, K. Śrī Bhāgavatam: Critical Edition Vols. 1–4. Ahmedabad: 

B. J. Institute of Learning and Research. 1996. 

 

ŚĀSTRĪ, Kṛṣṇaśaṅkara (Ed.). Śrīmad Bhāgavata Mahāpurāṇam. Ahmedabad: Śrī Bhāgavata-vidyāpīṭha, 1965. 

[Inclui onze comentários tradicionais, a saber os de: Śrīdhara Svāmin – Bhāvārthadīpikā, Śrī Vaṃśīdhara – 

Bhāvārthadīpikāprakāśa, Śrī Rādhāramaṇadāsa Gosāmin – Dīpinī, Śrīmad Vīrarāghava – Bhāgavatacandrikā, 

Śrīmad Vijayadhvajatīrtha – Padaratnāvalī, Śrīmad Jīva Gosvāmin – Kramasaṃdarbha, Śrīmad Viśvanātha 

Cakravartin – Sārārthadarśinī, Śrīmad Śukadeva – Siddhāntapradīpa, Śrīmad Vallabhācarya – Subodhinī, Śrī 

Puruṣottamacaraṇa Gosvāmin – Subodhinīprakāśaḥ, Śrī Giridharalāla – Bālaprabodhinī.] 

 

PRABHUPADA, A.C. (Trad.), O Śrīmad Bhāgavatam (18 vol.). São Paulo: The Bhaktivedanta Book Trust, 

1995. 

 

BHAGAVAD GĪTĀ: 

 

PRABHUPADA, A.C. (Trad.) Bhagavad Gītā Como Ele É. São Paulo: The Bhaktivedanta Book Trust, 1995. 

 

SARGEANT, Winthrop. The Bhagavad Gita. Albany: State University of New York Press, 2009. 

 

 

DVANYĀLOKAḤ: 

ĀNANDAVARDHANA. K. Kṛṣṇamūrti (Ed.). Dhvanyālokaḥ. Delhi: Motilal Banarsidass,1982.  

 

YOGA SŪTRAS: 

BRYANT, Edwin. The Yoga Sutras of Patañjali. New York: North Point Press, 2009. 

 

Fontes Secundárias: 

BHAKTIVINODA, Kedarnath Datta. The Bhagavat: Its Philosophy, Ethics and Theology. Madras: Gaudiya 

Math, 1959. 

BARTLEY, C. An Introduction to Indian Philosophy. London: Continuum, 2011. 

BASEL, Peter Charles. The Samkhya system of the Bhagavata Purana.  2012. 103 p. Dissertação (Mestrado 

em Asian Civilizations) – University of Iowa. Acessado em 2016, http://ir.uiowa.edu/etd/3258 

BHURIJANA, Dasa. Unveiling His Lotus Feet: A Detailed Overview of Śrīmad Bhāgavatam, Cantos 1-4. 

Vṛndāvana: Vṛndāvana Institute for Higher Education, 2006. 

 

BILLINGTON, Ray. Living Philosophy: an introduction to moral thought. New York: Routledge, 2003. 

 

BRYANT, Edwin. The Date and Provenance of the Bhāgavata Purāṇa and the Vaikuntha Perumal Temple. 

Journal of Vaishnava Studies 11/1, p. 51-80. 2002. 



122 

 

 

BUBER, Martin. Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre. 13ª ed. Heidelberg: Lambert 

Schneider, 1999.  

 

CARVALHO, Leon Adan Gutierrez de. A Suave Invasão: Práticas e representações do movimento Hare Krishna 

em Pernambuco. 2017. 268 p. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, 

Departamento de História. Recife – PE.  

 

CHAKRAVARTI, V. Sarartha Darshini (Vol. I). Tradução de Bhanu Swami. Chennai: Sri Vaikuntha 

Enterprises, 2008. 

 

CRAFT, Maurice. Education for diversity. In: Education and Cultural Pluralism, Craft, M. (Ed.). London: 

Falmer Press, 1984. p. 5-26. 

 

DĀSA, Gopīparāṇadhana (Trad.). Śrī Tattva Sandarbha: by Śrīla Jīva Gosvāmī. Mathurā: Girirāja Publishing, 

2013. 

DASGUPTA, S. A History of Indian Philosophy: Volume 4, Indian Pluralism. London: Cambridge University 

Press, 1961. 

DECI, Edward; RYAN, Richard. Hedonia, Eudaimonia, and Well-Being: An Introduction. Journal of Happiness 

Studies, vol. 9 (1), p. 1-11, DOI 10.1007/s10902-006-9018-1. Jan. 2008. 

DIMOCK, Edward. The Caitanya Caritāmṛta of Kṛṣṇadasa Kavirāja. Cambridge: Harvard University Press, 

1999  

EDELMANN, J. B. Dialogues on Natural Theology: The Bhāgavata Purāṇa’s Cosmology as Religious Practice. 

In: K. Valpey, & R. M. Gupta (Eds.), Bhagavata Purana: Sacred Text, Living Tradition. New York: Columbia 

University Press, 2013. 

FILLIOZAT, Jean. Les Dates du Bhāgavata Purāṇa et du Bhāgavata Māhātmya. In BENDER, Ernest (Ed.) 

Indological Studies in Honor of W. Norman Brown, New Haven: American Oriental Society, 1962. p. 70-77.  

 

FINKE, R. Innovative Returns to Tradition: Using Core Teachings as the Foundation for Innovative 

Accommodation. Journal for the Scientific Study of Religion, 43 (1). p. 19-34, mar. 2004. 

 

FLOOD, Gavin. Uma Introdução ao Hinduísmo. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2014. 

FRAZIER, Jessica. Reality, Religion, and Passion: Indian and Western Approaches in Hans-Georg Gadamer and 

Rūpa Gosvāmī. Lanham-UK: Lexington Books, 2009.  

GRIFFIN, David Ray (Ed.). Deep Religious Pluralism. Louisville: Westminster John Knox Press, 2005. 

GRIFFITHS, Paul J. Problems of Religious Diversity. Oxford: Blackwell Publishers, 2001. 

GUPTA, B. (2012). An Introduction to Indian Philosophy: Perspectives on Reality, Knowledge, and Freedom. 

New York: Routledge. 

GUPTA, Ravi M. The Caitanya Vaiṣṇava Vedānta of Jīva Gosvāmī: When Knowledge Meets Devotion. New 

York: Routledge, 2007.  

 

GUPTA, Ravi e Vapley, Kenneth. The Bhāgavata Purāṇa: Sacred Text and Living Tradition. New York: 

Columbia University Press, 2013. 

 

HALBFASS, Wilhelm. India and Europe: An Essay in Understanding. Albany: SUNY, 1988 

 

HABERMAN, David. Acting as a Way of Salvation: a Study of Rāgānuga Bhakti Sādhana. Delhi: Motilal 

Banarsidass, 1988. 



123 

 

 

HARDY, Friedhelm. Viraha Bhakti: The Early History of Kṛṣṇa Devotion in South India. Delhi: Oxford 

University Press, 1983. 

 

HERZIG, T. e VALPEY, K. Re-visioning ISKCON: Constructive Theologizing for Reform and Renewal. In:  

BRYANT, E. e EKSTRAND, M. (Eds.). The Hare Krishna Movement: The Postcharismatic Fate of a Religious 

Transplant. New York: Columbia University Press, 2004. p. 416-430. 

 

HICK, John. God and the universe of faiths: essays in the philosophy of religion, London: Macmillan, 1973. 

 

HOFFMAN, Donald. Conscious Realism and the Mind-Body Problem. Mind & Matter vol. 6 (1), p. 87-121, 

2008. 

 

HUDSON, Dennis. The Śrīmad Bhāgavata Purāṇa in Stone. Journal of Vaishnava Studies, 3/3, p. 137-182. 

1995. 

 

HUTA, Veronika. WATERMAN, Alan. Eudaimonia and Its Distinction from Hedonia: Developing a 

Classification and Terminology for Understanding Conceptual and Operational Definitions. Journal of Happiness 

Studies, 15 (6), p. 1425-1456. DOI: 10.1007/s10902-013-9485-0. Dez. 2014.  

 

LIMA, Sebastião Hugo Brandão. A Crítica de Nietzsche à Religião Cristã. 2015. 115 p. Dissertação (Mestrado 

em Ciências da Religião) – Universidade Católica de Pernambuco. Recife.  

 

LONG, Jeffery. Bhagavan Sri Krishna: Deep Religious Pluralist? Religious Pluralism in the Bhagavad Gita. 

Journal of Vaishnava Studies, Fall 2011. 

LOUNDO, Dilip. O Ritual na Tradição Védica: abertura, pluralidade e teleologia. In: Gnerre & Possebon (Org.) 

Cultura Oriental: Língua, Filosofia e Crença, vol. I, João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2012. p. 31-56 

MERTON, Thomas. New Seeds of Contemplation. New York: New Directions, 2007. 

MONIER-WILLIAMS. Monier-Williams Sanskrit Dictionary: Searchable Digital Facsimile Edition. Los 

Angeles: The Bhaktivedanta Book Trust International, 2001. 

MOURA, Gustavo H. P. Destiny, Agency, and the Problem of Evil in the Mahābhārata War. 2016. Dissertação 

(Bachelor of Arts in Theology and Religious Studies) – Bhaktivedanta College. Durbuy, Bélgica.  

NARASIMHACHARY, Mudumby. Interpretation as a Means of Understanding Tradition: A Śrīvaiṣṇava 

Perspective. ISKCON Communications Journal (8.2), jul./dez. 2000. 

 

NIETZSCHE, Friedrich W. Além do bem e do mal. São Paulo: Martin Claret, 2015. 

 

OLIVELLE, Patrick. The Early Upaniṣads. New York/Oxford: Oxford University Press, 1998. 

 

OTTO, Rudolf. Christianity and the Indian Religion of Grace. Madras: Christian Literature Society for India, 

1929. 

 

PANCAMUKHI, R.S. Pattadkal and its Sculpures: a Brief Outline. Bulletin of the Deccan College Research 

Institute. Vol. 8, Dikshit memorial volume, p. 60-72. 1947. 

 

PRABHUPADA, A. C. The Complete Teachings of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami 

Prabhupada. CDRom. Sany Ridge, NC: Bhaktivedanta Archives, 2003. 

 

RACE, Alan. Christians and Religious Pluralism: Patterns in the Christian Theology of Religions. Maryknoll, 

New York: Orbis Books, 1982. 

 

RADHAKRISHNAN, Sarvepalli. Indian Philosophy (Vol. 1). London: George Allen & Unwin, 1948. 

 



124 

 

RAMBACHAN, Anantanand. My God, Your God, Our God, No God? Current Dialogue, 33, p. 37-44. 1999.  

RICHTER-USHANAS, Egbert. The Indus Script and the Ṛg Veda. Delhi: Motilal Banarsidass, 2001. 

 

RÖHR, Ferdinand. Educação e Espiritualidade: contribuições para uma compreensão multidimensional da 

realidade, do homem e da educação. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2013. 

 

_______. Reflexões em torno de um possível objeto epistêmico próprio da Educação. Pro-Posições, v. 18, n. 

1(52), p. 51-70, jan./abr. 2007  

 

RUKMANI, T.S. Siddhis in the Bhāgavata Purāṇa and in the Yogasūtras of Patañjali: a comparison. In SHARMA, 

R.K. (Ed.) Researches in Indian and Buddhist Philosophy. Delhi: Motilal Banarsidass, 1993. 

 

SACHAU, Edward. Alberuni’s India. Vol. 1. Londres: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., 1910. 

 

SHASTRI, Haridas. Vedānta Darśanam. Vrindavana: Gadadhara-Gaurahari Press, 1978. 

 

SHERIDAN, Daniel. The Advaitic Theism of the Bhāgavata Purāṇa. Delhi: Motilal Banarsidass, 1986. 

 

SHUKAVAK, D. Hindu Encounter with Modernity: Kedarnath Datta Bhaktivinoda, Vaiṣṇava Theologian. Los 

Angeles: SRI, 1999. 

 

THEODOR, Ithamar. The Pariṇāma Aesthetics as Underlying the Bhāgavata Purāṇa. Asian Philosophy, vol. 

17, n. 2, p. 109-125, 2007. 

 

VALERA, Lúcio. A mística devocional (bhakti) como experiência estética (rasa): Um Estudo do Bhakti-

rasāmṛta-sindhu de Rūpa Gosvāmī. 2015. 230 p. Tese (Doutorado em Ciência da Religião) – Instituto de Ciências 

Humanas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora. 

 

VALPEY, Kenneth. The Bhagavatapurana as a Mahabharata Reflexion. In: P. Koskikallio (Ed.), Parallels and 

Comparisons: Proceedings of the Fourth Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Puranas. 

Zagreb: Croatian Academy of Sciences and Arts. Set. 2005. p. 257-278. 

 

VAN GULICK, Robert. Consciousness. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), 

ZALTA, Edward (ed.). Disponível em: <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/consciousness/>. 

 

VIVEKANANDA, Swami. The Complete Works of Swami Vivekananda. Vol. 5. Calcutta: Advaita Ashrama, 

1955. 

 

WALDMAN, Marilyn Robinson. Tradition as a Modality of Change: Islamic Examples. History of Religions 

25, no. 4, p. 318-340. Maio 1986. 

 

WHITE, W. e LAUDET, A. Spirituality, Science and Addiction Counseling. Counselor Magazine, 7(1), p. 56-

59. 2006. 

  

 


