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"Árvores que, como o choupo, têm ramos verticais não dão sombra nem abrigo, seja qual for a 
sua altura. As àrvores que mais nos acolhem com protecção e sombra são as que, como o 
salgueiro, quanto mais crescem, mais os seus ramos descem."  
  
        - Edward George Bulwer-Lytton (1803 - 1873)  

Todos os grupos precisam de uma hierarquia para puderem funcionar, e as sanghas Budistas não 
fogem a esta regra. Quer seja uma companhia, um país, a tripulação de um barco ou uma sangha 
Zen, o estabelecimento de responsabilidade cria uma organização mais saudável. Embora as 
estruturas hierárquicas do Zen Chinês e do Zen Japonês difiram, ambas incluem a função de 
Mestre de Zen.  

O mestre serve diversas funções numa sangha: professor e conselheiro para os estudantes e 
practicantes, guia ou “treinador”, oficiante ou co-oficiante de cerimónias, mestre de disciplina, e, 
frequentemente, administrador. O mestre é também responsivel pela saúde financeira do templo, 
pela saúde spiritual dos seus constituintes, e por manter uma imagem saudável na comunidade, 
assegurando que o templo providencia o melhor possível as necessidades da comunidade. 
Espera-se também que o mestre possua os mais elevados standardes éticos e morais assim como 
profundo discernimento espiritual. É tão raro encontrar uma pessoa que tenha todas estas 
características! Na realidade, tudo bem considerado, perguntamo-nos quantas pessoas almejam 
tal posição, a menos que o façam por puro interesse em poder e fama?  



No Chan Chinês, os Grão-mestres estão no topo da estrutura 
hierárquica. Há muito poucos Grão-mestres hoje em dia mas é sobre 
eles que recai a responsabilidade de zelar pela saúde da instituição de 
Zen. Isto pelo menos é o que se passa na China. Nos Estados Unidos e 
na maioria de outros países Ocidentais estra estrutura não existe. Não 
há geralmente uma autoridade mais alta que a de Mestre e é precisamente por isto que o sistema 
cessa de funcionar. Um mestre no Ocidente não é chamado à responsabilidade e o potencial de 
ele criar o seu cazulo protectivo à conta do uso incorrect da linguagem mística do Zen já se tem 
manfestado diversas vezes.  

A estrutura hierárquica Chinêsa é elaborada e confusa para o não iniciado. Sob o nível de Grão-
mestre está o Mestre, e sob o Mestre está o sacerdote, monge ou freira. Mestres e monjes estão 
também divididos em diversos níveis, cada um servindo funções diferentes no mosteiro. Uma 
estrutura de tal complexidade tem sido necessária na China desde há séculos,  em situações em 
que milhares de monjes se encontravam a viver juntos e em que as ordenações envolviam imensa 
pompa e cerimónia. Ainda hoje o nível mais elevado de monje, mesmo anterior ao de Mestre, é 
criado através de uma série de cerimónias complexas que demoram semanas e que nunca são 
oficiadas por menos que 10 Grão-mestres.  

A necessidade histórica de criar ordem e estrutura está na origem dos sistemas hierárquicos 
comtemporâneos – sistemas estes que são frequentemente um exagero dado as sanghas que  hoje 
em dia encontramos nos templos Ocidentais ou em grupos domésticos de práctica são 
proporcionalmente muito menores. Os Historiadores indicam que a profundidade de alcance 
espiritual nunca foi condição sine qua non para se subir na hierarquia Budista, e alguns 
especulam que a habilidade em gerir uma comunidade tem sido de principal importância ao 
longo dos séculos. Isto não é surpreendente dado que estas posições não são particularmente 
atrentes para pessoas mais interessadas em práctica espiritual que em getão de instituições. Na 
realidade, alguns dos mais famosos mestres de Chan nem sequer foram ordenados (e.g. o Laico 
Pang).  

A percepção que as pessoas laicas têm do Mestre ou do Mestre/Sacerdote como sendo um 
indivíduo perfeitamente iluminado está incorrecta dado quando na realidade nunca se deveria ter 
assumido que ele ou ela era iluminado, ou até que nem nunca tenha tido uma experiência 
espiritual significativa quando lhe foram conferidos o hábito e a malga. Há também entre os 
practicantes laicos a percepção que mestres de origem Oriental são iluminados enquanto os 
Ocidentais não o são: uma percepção que no fim o Oriente é superior ao Ocidente. Como Stuart 
Lachs documentou no seu ensaio: Means of Authorization: Establishing Hierarchy in Ch'an/Zen 
Buddhism in America, este tipo de assumpções por parte dos practicantes laicos tem sido 
particularmente prejudiciais para o Budismo. Mas deparamo-nos aqui com uma estranha 
situação: quando há mais gente a tentar entrar pelos portões do Dharma do que aqueles que já 
entraram, não há outra hipotese do que alistar para posições de autoridade, pessoas que não são 
iluminadas se se quer manter uma estrutura organizacional, estas pessoas podem possuir a 
habilidade de manter o grupo unido mesmo que elas próprias não tenham grande discernimento 
espiritual. Mas o efeito de tais situações pode levar a resultados horríficos para os estudantes, tal 
como o Sr. Lachs ilustrou nos exemplos que apresentou no ensaio que referenciamos. Esse 
ensaio faz um resumo dos perigos com que os estudantes se deparam quando elevam os seus 
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Mestres – os seus Mestres/Roshis – ao nível de Forma Ideal ou arquétipo, uma elevação que 
corresponde a um culto de personalidade que é contrário ao Zen. A adoração de mestres nunca 
deve ser permitida a estudantes da tradição Budista Mahaiana – isto é na realidade uma das 
principais características da tradição Mahaiana. Só um mestre de avançado desenvolvimento 
spiritual normalmente reconhece estas situações e atitudes e lhes põe termo à medida que 
emergem.  

A relação entre estudante e mestre tem sido tremendamente abusada no Ocidente. Tem havido 
demasiadas ocasiões em que líderes da sangha têm apresentado o Dharma incorrectamente, se 
têm envolvido em relações sexuais com os seus estudantes, apropriado de fundos e, mais 
frequentemente do que se dejese, tenham acabado por pôr alunos em hospitais psiquiàtricos. O 
que mais perturba, é que este comportamento é frequentemente considerado permissível pela 
sangha, justificado como sendo “comportamento iluminado, para além da comprênsão de uma 
pessoa normal.” 

Talvez uma das razões para tais abusos resida no termo “Mestre”, que implica mestria de algo; 
no caso do Zen, este “algo” será o Zen. E assim que se vest o hábito de Mestre ou de Roshi, 
inicia-se uma corrente de conflictos. Por um lado, o Zen não é algo de que se venha a ter mestria, 
ou pelo menos tal não é possível no sentido comum do termo. E enquanto “Zen” significa 
meditação ou comtemplação (Dhyana), o seu significado no âmbito do Budismo Mahaiana está 
para além desta definição e estende-se à de Forma Ideal do Ser. A comtemplaçaõ não é algo de 
que se tenha mestria mas algo que se practica – tal como respirar. E no sentido místico, 
“iluminação” não significa que se tenha atingido uma Forma Ideal (por exemplo a de Buda 
Amitaba), quer dizer apenas que compreendemos o nosso Verdadeiro Ser; que reconhecemos a 
natureza singular e infinita da existência – uma natureza que é na sua essência, a mesma que a 
nossa. Só por se ter passado 10,000 horas em meditação não implica que se tenha atingido a 
iluminação, ou só porque se tenha atingido a iluminação não quer dizer que o caminho à nossa 
frente esteja livre de dificuldades e tribulações. O facto de termos realizado a nossa natureza de 
Buda não implica que nos mantenhamos num estado de iluminação permanente.  De facto, é 
extraordináriamente raro uma pessoa ser capaz de manter a constante disciplina interna de 
continuar com uma mente iluminada ao lidar com outros, com o emprêgo, com a família ... ou a 
gerir uma sangha.  



Siddhartha atingiu a iluminação através de muito esforço e 
depois dedicou-se a ajudar os outros a atingirem também a 
iluminação. Após a sua morte, tornou-se num modelo para a 
mente iluminada – um Ideal a que aspirer, da mesmo forma que 
muitos pesters dai para a frente se tornaram modelos do que se 
pode atingir numa vida. Mas o Buda tornou-se me mais que 
isso. Tornou-se também numa figura de Salvador – o Buda 
Amitaba (Amida), um Buda Celestial, uma Forma Ideal 
andrógina através do qual cada um pode atingir a União 
Divina1. Mas não devemos confundir o modelo com o homem, 
dado que cada está em extremos opostos do espectro: um uma 
Forma Ideal e o outro meramente um ser físico de carne e osso. 
Na linguagem Budista, ser-se um Buda não significa ser-se uma 
Forma Ideal, mas antes, ser-se um ser humano completamente 
iluminado. Representarmo-nos como sendo “o Buda”, ou como 
um “substituto do Buda” está para além de má interpretação. O 
equivalente de tal postura é um padre cristão dizer que é um 
“substituto do Cristo”... não demoraria muito a que fosse 
expulso da congregação.  

As religiões de Mestre Perfeito (ou seja, por exemplo, a forma 
Theravada de Budismo) baseiam-se em que o o estudante 
identifique o Mestre com a Forma Ideal. Isto resulta apenas 
enquanto o Mestre tiver um tremendo nível de consciência 
spiritual e compreenda, pelo menos a um nível intuitivo, a dinâmica do processo em que o 
estudante se envolve numa participation mystique.2 Mas o Budismo Mahaiana de que o Chan é 
parte, não é uma religião de Mestre Perfeito e confusões sobre este aspecto têm manchado a 
imagem do Mestre ainda para mais dado que o termo se transformou de forma a significar algo 
para que nunca foi criado. O Sr. Lachs lembra-nos distos. Em buscando um termo mais 
apropriado para Zen do que “Mestre”, ele escreve:  

"Talvez o melhor será considerer a velha ideia Budista de kalyana-mitra, ou seja, a ideia de 
amigo espiritual. Sob este aspecto, o kalyana-mitra não é idealizado e elevado a posições super 
humanas ou acima da fragilidade humana, mas é visto como alguem que tem mais 
discernimento, mais experiência, sabe mais, tem paciência e a capacidade de ouvir os outros, o 
mérito de aprender junto com bom conhecimento de meditação, um conhecimento mais profundo 
que leva a que os seus companheiros o busquem para orientação, consêlho, e ajuda eo 
considerem um mentor. Uma pessoa é um kalyana-mitra em estabelecendo e mantendo uma tal 
relação com outros. Esta é uma relação entre amigos com um objectivo comum, embora uma das 
pessoas tenha mais conhecimento e experiência que o outro. A relação é da responsabilidade de 
ambos e ambos contribuem para ela."  

Será um grande passo em frente na história do Zen Ocidental quando abandonar-mos a “charada 
do Mestre Zen” – elevando um ser humano acima e para além da forma humana, e acima e para 
além da “pessoa humana”. Não só não há necessidade disso, mas leva as pssoas ao abismo: cria a 
impressão que, não obstante o discernimento spiritual que venhamos a ter, nunca conseguiremos 
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atingir o nível deste super-homem imaginário, um nível que o que o aspirante contempla como 
sendo real. Isto leva a aparente dicotomia de inferior e superior – comparações e separações que 
erodem o Zen.  

O meu voto é para que adoptemos a sugestão de Stuart Lach e que passemos a usar o termo 
clássico do Budismo que tão bem descreve este dejado papel de mestre de Zen: kalyana-mitra. 
Este termo não sé evita o isolamento e separação enter estudante e mestre, mas também não 
eleva o mestre além do humano e a um nível fictício.  

Por vezes estudantes noviços de Zen perguntam-mo como devem procurer um mestre sob quem 
possam estudar. Esta questão tem diversas facetas: a menos insignificante delas é que um Mestre 
é necessário para que se possa progredir no Zen, um mito que continua a ser propagado pelas 
instituições do Zen. O misticismo de qualquer estirpe é uma disciplina de carácter meramente 
pessoal. Não há dependência em doutrinas ou cerimónias ou escrituras. Ou mestres. É a nossa 
força de vontade e energia que cria a “Mente Zen”. Um mestre de Zen pode ajudar a manter-nos 
focados na práctica, a limitarmos as distracções e a “levar-nos pela mão” enquanto atravessamos 
o terreno mais difícil, mas nenhum mestre ou outra pessoa pode fazer o trabalho mais difícil por 
nós. Ninguém para além de nós mesmos nos pode inculcar a fé, a fortaleza e desejo espirituais 
necessaries para se suceder na nossa via. Qualquer um que busque um mestre  - um kalyana-
mitra – deve ter estes aspectos sempre em mente. Devemos evitar todos os líderes autoritários de  
Zen que ponham o ênfase em si mesmos, nas suas credênciais, na suas linhagem, no seus talento 
sespirituais, e os considerem fundamentalmente  importantes para a posição. Mas para além 
disto, todos as pessoas que encontramos na nossa jornada têm algo para nos ensinar. Cada 
experiência que temos, dolorosa ou alegre, é uma lição para nós e éc omo tal que as devemos 
encarar. Mesmo as pessoas mais vaidosas e arrogantes têm algo para nos ensinar sobre nós 
mesmos e podem server-nos de guia na Via. Demos estar-lhes gratos.  

 

Ao seguirmos a solitária disciplina do Zen, esforçamo-nos por realizar o nosso potencial como 
seres humanos. Viramos a nossa atenção para o interior, fugindo das nossas projecções sobre 
outros que nos levam a relações samsáricas de amor e òdio e de idolatria por figuras espirituais 
de autoridade. Idealmente, o Mestre é um guia - uma fonte de conforto quando de tal precisamos, 
uma fonte de inspiração quando nos sentimos sobrecarregados, um modêlo do que pudemos 
aspirar. É compassivo e sábio mas não está para além das fraquezas humanas.  

Tal como Martin Buber, o famoso místico Judeu do início do Século XX, disse: “Uma pessoa 
não atinge o divino por tentar chegar para além do humano. Tornar-se humano é a razão pela 
qual cada um foi criado."    

1 "União Divina" ou Samadhi é um estado de consciência indescritível de que se tem a 
experiência de completo abandonamento do Eu.  
  
2 "Participation mystique" é um termo antropológico inventado por Levi-Bruhl para denotar uma 
ligação mística entre o sugeito e o objecto. Vemos este conceito normalmente utilizado em 
anúncios de carros em que a audiência é encorajada a identificar-se com uma série de “vectores 



emocionais” tais como sexo, velocidade, poder,  etc. O poder da participation mystique não deve 
ser subestimado: é o que rege a nossa economia, afecta as nossas relações sociais e manipula a 
maneira como pensamos. C. G. Jung, no seu " Símbolismo de Transformação na Missa" descreve 
participation mystique como uma inseparável identificação entre o Eu e o objecto:  
  
"É uma identifiação irracional e inconsciente, que parte do facto que tudo o que entra em 
contacto comigo não é, só por si, mas é também um símbolo. Esta “simbolização” tem lugar 
porque, primeiro, todo o ser humano tem um conteúdo inconsciente e, segundo, porque todo o 
objecto tem uma faceta desconhecida. O seu relógio, por exemplo. A menos que seja um 
relojoeiro, é pouco natural que pense que saiba como ele trabalha. E mesmo que o saiba, nada 
saberá sobre a estrutura molecular do mecanismo a menos que seja um mineralogista ou um 
físico. E alguma vez ouviu falar de um cientista que saiba reparar relógios? Mas quando dois 
desconhecidos se encontram é impossível destingui-los. O desconhecido no Homem e o 
desconhecido nas coisas juntam-se num só. E daí aparece a identidade inconsciente que por 
vezes se aparenta grotesca. Num é permitido a tocar o que é meu, muito menos permitido a usá-
lo. Sentimos uma afronta se as nossas coisas não forem tratadas com suficiente respeito… 
enquanto forem inconscientes o nosso conteúdo inconsciente sera sempre projectado, e esta 
projectação afecta tudo o que é nosso, objectos inanimados assim como animais e pessoas.”  
 


