
A casa do saber profundo 
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A primeira universidade livre budista.  
 
As atividades atuais da escola já estão sendo catalogadas para futura avaliação.  
 
O projeto, a médio prazo, é o de criar uma instituição de ensino especializada em formação de 
professores, com cursos de pedagogia em áreas como ensino de música, literatura, psicologia e 
esportes.  
 
O passo seguinte será fundar, de fato, uma universidade budista.  
 
Enquanto isso não se viabiliza, o prédio se impõe ao visitante de maneira silenciosa, soberana - e 
logo se fica sabendo que muita coisa já está acontecendo no interior desses 10 mil metros 
quadrados de construção em estilo chinês. 
 
Incrustado no relevo, o templo em formato de trono domina o cenário nessa região de 
condomínios caros, no município de Cotia, a oeste da Grande São Paulo.  
 
Primeira escadaria, o portal.  
 
Um convite ao caminho da iluminação.  
 
Do lado de fora, lê-se em chinês "Zu Lai", tradução de uma palavra em sânscrito que significa "o 
que foi além".  
 
Internamente, está escrito "Portal de entrada para a terra pura do tesouro de lótus". 
 
Já no pátio central, a cor branca predomina e reluz. 
 
Nova escadaria. Sempre para o alto. Finalmente, o templo principal, ou "Sala do grande herói".  
 
O percurso é chamado de "O caminho para a iluminação". 
 
O Templo Zu Lai é o primeiro da ordem budista Fo Guang Shan na América Latina . 
 
Trata-se de uma modalidade do budismo, a humanista, que privilegia a cultura e a educação 
como veículos para a purificação dos seres humanos.  
 
Dentro dessa filosofia, a Universidade Livre Budista Zu Lai (ULB Zu Lai) foi inaugurada em 2004.  
 
Todas as dependências do templo, além do campus propriamente dito, são utilizados para as 
aulas.  
 
A rotina e os objetivos da escola são bastante diferentes de instituições de ensino superior 
conhecidas no país. 
 
"Formar líderes de mente verdadeiramente sábia e purificada, que possam dar uma contribuição 
benéfica para a sociedade" é o propósito dessa universidade livre, explica Moacir Mazariol Soares, 
professor de darma (doutrina) na instituição.  
 
O currículo foi pensado com esse objetivo. "Ele é concebido dentro dos princípios do budismo 
humanista, praticado e vivenciado pelos monges e discípulos do mosteiro de Fo Guang Shan". 
 



Um comitê foi elaborado para a constituição pedagógica da faculdade, com envio de professores à 
China, e também incorporando orientações vindas de lá. 
 
História do Budismo, História de Fo Guang Shan, Darma, Estudo dos  
Sutras (escrituras sagradas), Prática de Meditação, Recitação de Sutras, Estágio de Vida 
Monástica e línguas (Chinês e Inglês) são algumas das disciplinas que fazem parte do currículo.  
 
Há, ainda, aulas especiais com mestres budistas e professores convidados, inclusive de outros 
países, por meio de ensino a distância.  
 
Os professores são mestres que fazem parte da sanga, comunidade de monges e monjas do 
Templo Zu Lai ou de qualquer um dos templos ao redor do mundo, ligados ao Mosteiro Fo Guang 
Shan. 
 
Os professores contratados e convidados podem ser mestres, monges ou leigos budistas com 
especialização no ensino do darma.  
 
Os dez homens e três mulheres que foram aceitos para o curso de estudos avançados de budismo 
passarão por diversas avaliações.  
 
Provas finais, acompanhamento das tarefas desempenhadas aos finais de semana (como o 
estágio supervisionado de vida monástica) e observação do caráter do aluno durante todo o curso 
são as principais ferramentas da instituição.  
 
Após um primeiro ano no Brasil, os alunos têm a oportunidade de continuar seus estudos no 
Mosteiro de Fo Guang Shan, em Taiwan. 
 
Isto vale tanto para os que decidirem se tornar professores de darma quanto para os aqueles que 
optarem por ser monges.  
 
Todos os estudantes recebem bolsas integrais, doadas pelos discípulos do Templo Zu Lai e por 
membros da Buddha's Light International Assotiation [Associação Internacional Luz de Buda].  
 
Mas se o aluno, ou sua família, tiverem possibilidade de custear os estudos, a contribuição é 
aceita. Segundo a reverenda Chüeh, mais conhecida como Mestra Sinceridade, que é a abadessa 
do Zu Lai, o custo/aluno oscila entre R$ 500 e R$ 800. 
 
O edital do processo seletivo para 2006 já está disponível no site da universidade. 
 
Contudo o Ministério da Educação ainda não reconhece a ULB Zu Lai, por se tratar de uma 
iniciativa pioneira no Brasil.  
 
Essa, entretanto, não é uma preocupação para os que procuram o curso  
 
A Mestra Sinceridade, que acompanhou o processo de criação da ULB Zu Lai, cogita na construção 
de um prédio para abrigar uma faculdade.  
 
Ela teria, por certo, o influxo da doutrina budista.  
 
Atualmente, na ULB Zu Lai, os critérios de seleção dos alunos possuem esse viés.  
 
O comportamento de qualquer budista é norteado por cinco preceitos: não matar, não mentir, não 
roubar, não ter má conduta sexual e não se intoxicar com drogas.  
 



"Qualquer um desses preceitos é pautado pelo princípio de que se deve pensar, falar e agir de 
modo a não causar sofrimento a si mesmo e aos outros seres", preconiza Soares.  
 
"A vida pregressa do aluno não o impossibilita de vir a fazer parte do corpo discente, salvo se ele 
tiver algum antecedente criminal", esclarece. 
 
São transmitidos princípios fundamentais, no que diz respeito ao treinamento da ética, da 
etiqueta, da conduta budista e do conhecimento do darma.  
 
E de forma adaptada, na medida do possível, à realidade brasileira. 
 
Embora no Templo Zu Lai se ensine chinês, língua institucional da organização, o conhecimento 
desse idioma não é primordial.  
 
No entanto, "se você sabe mais de uma língua, como o chinês, o inglês e a sua língua materna, 
então o seu âmbito de aprendizado se abre", acredita o professor Soares.  
 
As palavras têm uma importância muito grande no budismo.  
 
Para ilustrar isso, a Mestra Sinceridade propõe um exercício.  
 
Pede aos presentes, durante entrevista, que pensem na palavra "mãe".  
 
Depois, pergunta o que cada um sentiu.  
 
Ela revela ter sentido gratidão.  
 
Assim como um olhar, "uma palavra pode matar a pessoa", afirma.  
 
Soares completa: "Por isso o budismo se preocupa com a fala.  
 
Ela é um veículo para criar carmas, positivos e negativos".  
 
Há três treinamentos pelos quais o budista aprende e vivencia o darma.  
 
Primeiro, vem o saber pelo ouvir, sejam os ensinamentos de um mestre, por meio de textos ou 
até por uma matéria em revista.  
 
Depois, elabora-se o conhecimento pela reflexão.  
 
O terceiro nível é a vivência prática dos aprendizados.  
 
Mas Soares enfatiza também que "o budismo procura usar o conhecimento externo do mundo.  
 
A tradição budista é usar esse conhecimento para o bem da sociedade".  
 
A Mestra Sinceridade considera que o curso da ULB Zu Lai é um "treinamento para a vida", com o 
propósito de "baixar o orgulho" do praticante.  
 
Para atingir esse objetivo, cada aluno lê, no mínimo, 30 livros por ano.  
 
Além da meditação, praticada pelo menos uma hora por dia. 
 
Ou seja, os alunos irão meditar durante mais de 365 horas em um ano. 
 



Um dos desafios principais para o praticante é se livrar dos chamados "vírus" atuais: a violência 
veiculada nos jornais e nos videogames, e os filmes de sexo.  
 
"É doce com veneno", diz a mestra.  
 
O efeito desse bombardeio externo é que "não resta nada de verdadeiro na pessoa", continua. 
"Com treinamento constante, você sai de um estado de uma pedra bruta para um diamante 
verdadeiro", ilustra Soares.  
 
O intuito primordial da universidade é formar professores de darma, e não necessariamente 
monges. 
 
Trata-se de um grande desafio, frisa a reverenda.  
 
O monge não pode se casar, nem comer carne, e tem de dedicar sua vida ao mosteiro: "Minha 
disciplina é a autodisciplina", diz ela.  
 
Quanto a posses, ela só tem duas mudas de roupas e seus óculos.  
 
Os monges modernos não saem para mendigar nas ruas, ao contrário do que ainda hoje acontece 
em alguns países budistas do Oriente.  
 
Em vez disso, promovem atividades para a manutenção do templo. 
 
Um exemplo é a produção do chamado "pão das monjas", produzido pelas próprias religosas e 
vendido na lanchonete do templo, que também recebe doações dos discípulos.  
 
Já os professores leigos recebem ajuda financeira, cujos detalhes o templo prefere não divulgar.  
 
Em todas as universidades do Mosteiro de Fo Guang Shan, existe a filosofia de identificar e 
incentivar talentos.  
 
Por exemplo, os alunos são estimulados a dar aulas de budismo e a escrever. 
 
Recursos obtidos com essas atividades são integralmente utilizados na manutenção do templo, 
que incluem as necessidades básicas dos residentes, como alimentação e alojamento. 
 
 Podem sair do grupo de alunos talentos literários, que queiram se dedicar à tradução de obras 
budistas. 
 
O Centro de Tradução Fo Guang Shan no Brasil, ligado ao Mosteiro em Taiwan, acena como uma 
possibilidade para os estudantes da ULB Zu Lai. "Qualquer talento é utilizado", anuncia Soares. 
"Ainda não conhecemos todos." E, para a Mestra Sinceridade, todas as pessoas têm algo de 
especial a oferecer aos outros.  
  
Além da superfície 
 
Estudantes procuram sentido para a existência e buscam formação para enxergar além da rotina 
  
"Eu estava interessado em conhecer uma coisa mais profunda", diz Theo Wentz, 19 anos, de 
Vitória (ES).  
 
Ele começou a estudar engenharia elétrica e depois prestou vestibular para ciências biológicas, 
mas não estava satisfeito. "Sempre tive um problema muito grande com o pensamento de juntar 
dinheiro a semana inteira e depois gastar". 



 
De família católica, por parte de sua mãe, e de pastores luteranos, por parte do pai, Theo 
descobriu a ULB Zu Lai pela internet, por indicação de um amigo. 
 
Há dois meses no curso, ele acha que "a etiqueta e a disciplina são muito complicadas". E conta 
que alguns desistem por causa disso.  
 
Não que eles sejam pegos de surpresa.  
 
O candidato faz, além da entrevista, um retiro de cinco dias, chamado Experiência de Vida 
Monástica, em que vivencia o dia-a-dia dos alunos. 
 
Desde o início, o Mestre Hui Hou instrui os estudantes.  
 
O tempo já foi suficiente para Theo se acostumar.  
 
A regularidade intensa e uma "doutrina muito forte", têm o seu motivo de ser, explica o rapaz. 
"Para o propósito do autoconhecimento, do desenvolvimento espiritual, ela ajuda como talvez 
nenhuma outra".  
 
Isso porque o praticante não precisa se preocupar com questões externas.  
 
Ele sente que o conhecimento com o qual está em contato ajuda a "ver a atitude de modo 
consciente", por meio de auto-observação. 
 
Giorgio Borba, 24 anos, de Montenegro (RS), conheceu o templo pela TV e tem um amigo na 
primeira turma, de 2004. Mas a vontade já era antiga: "Sempre tive a idéia de vir para um 
mosteiro, estudar um pouco, pensar sobre questões mais profundas".  
 
Da família, Borba recebeu "uma forte influência religiosa", mas não se identifica totalmente com 
"certas atitudes" da Igreja católica.  
 
O estudante frisa que não se trata de uma crítica.  
 
Moacir Mazariol Soares, professor da ULB Zu Lai, completa: "O budismo vê em Cristo um exemplo 
a ser seguido". 
  
Hoje, em busca do "caminho do meio ou sonoridade harmoniosa", Giorgio reflete: "O sofrimento 
que tive e, às vezes, tenho, foi por falta de visão e ignorância".  
 
Ele se diverte ao recordar do primeiro dia no templo, quando tentou se alimentar usando os 
"palitinhos". Borba pensou: "O que que eu tô fazendo?".  
 
Durante uma semana, ele levou "uma tunga dos palitos". 
 
Mas a dificuldade de quebrar os velhos costumes foi um dos principais motivos para a decisão do 
estudante. "Pra mim, está sendo bem estimulante a experiência.  
 
Estou vendo as coisas de um ângulo bem diferente." 
  
Construção da generosidade 
  
Templo Zu Lai é o primeiro de sua ordem na América Latina e faz parte da expansão do budismo 
humanista no mundo 
   



  
   
  
"O propósito supremo do ensinamento do Buda é fazer-nos compreender a causa do sofrimento e 
encontrar um meio correto de superá-lo". 
 
As palavras são do Venerável Mestre Hsing Yün, cujo nome significa "nuvem de estrelas".  
 
No livreto O que é budismo?, publicado pelo Templo Zu Lai, mediante um acordo com a gráfica 
Palas Athena, o Mestre traz explicações básicas sobre essa religião.  
 
Atualmente, o budismo se divide em duas grandes tradições, com métodos distintos de se buscar 
a iluminação. 
 
A Theravada, ou "Pequeno Veículo", procura a iluminação pelo próprio esforço. 
 
Já a Mahayana, ou "Grande Veículo", busca a auto-iluminação e enfatiza a tarefa de servir a todos 
os seres.  
 
O Venerável Mestre Hsing Yün, um dos patriarcas do budismo Ch'na, da Escola Lin Chi, se dedica 
à propagação do budismo humanista. Suas ações são norteadas pelo estímulo ao talento por meio 
da cultura, da educação e de serviços à sociedade.  
 
Ele nasceu na China em 1927, mas por causa da guerra civil partiu para Taiwan em 1949. Fundou 
o Mosteiro Fo Guang Shan em 1967, com o objetivo principal de difundir o budismo humanista.  
 
Desde então, mais de 200 templos foram estabelecidos ao redor do mundo, alguns com 
universidades budistas. 
 
O Templo Zu Lai é um desses locais.  
 
O mestre veio ao Brasil pela primeira vez em 1992, quando um discípulo fez a doação de um sítio 
ao mosteiro. 
 
Fundou-se, então, o Templo Zu Lai, em Cotia, e a Mestra Sinceridade recebeu a incumbência de 
propagar suas atividades no Brasil. 
 
Com o crescimento do número de freqüentadores, alguns discípulos decidiram construir um novo 
templo. 
 
Para essa empreitada, adquiriam mais lotes de terra e tiveram ajuda da BLIA do Brasil e de países 
como Paraguai, Argentina, Chile, Taiwan, China Continental e EUA. 
 
A construção do templo começou em 2000 e foi concluída em 2003.  
 
A arquitetura é inspirada nos palácios da dinastia Tang -- período entre os anos de 602 e 664 que 
corresponde a uma época de esplendor cultural na China -- e remete à idéia de um trono, 
transmitindo assim a idéia de proteção e estabilidade.  
 
São 10 mil metros quadrados de construções, espalhadas em uma área total de 160 mil metros 
quadrados.  
 
Arquitetos chineses, taiwaneses, japoneses e brasileiros deram contribuição no sentido de integrar 
a tradição e a modernidade nas instalações.  
 



Todo o resto, como os móveis e objetos, também foi doado por discípulos. 
 
Trata-se do primeiro templo da Ordem Budista Fo Guang Shan na América Latina.  
  
  
Glossário de termos budistas 
  
Buda significa "o desperto", em sânscrito. 
 
O personagem histórico Buda Shakyamuni não é um Deus, mas, sim, um ser humano que atingiu 
a iluminação completa aos 35 anos, após tornar-se um asceta. 
 
Transmitiu seus ensinamentos durante toda a vida, até sua morte aos 80 anos de idade. 
  
Darma é a lei cósmica que fundamenta toda existência.  
 
Os ensinamentos de Buda são uma manifestação dessa lei. 
  
Carma, em sânscrito, é "ação, trabalho ou feito". Essa ações podem ser físicas, verbais ou 
mentais, realizadas com intenção.  
 
Os carmas podem ser positivos e negativos. 
  
Sutra significa "fio". As primeiras escrituras sagradas do budismo eram escritas em folhas de 
bananeiras e depois costuradas umas às outras. 
  
Mantra é "algo que protege a mente". Palavra ou frase sagrada, cuja recitação prepara a mente. 
  
Fontes: as informações acima foram retiradas do livreto O que é budismo?, do Venerável Mestre 
Hsing Yün, e do folheto Primeiros Passos no Templo Zu Lai. 
 
Disponível em: <http://revistaensinosuperior.uol.com.br>. Acesso em 22 nov. 2005.  


