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IV. A ANÁLISE DO CORPUS DOCUMENTAL:  

      UMA ARQUEOLOGIA DA IMAGÉTICA DE TEMÁTICA FUNERÁRIA DE GANDHĀRA 

 
Face à diversidade aparentemente contraditória  

de jogos de signos e de esquemas formais,  
a atitude metodológica permite constituir um corpus que não é apenas 

 uma simples acumulação de documentos mais ou menos parecidos,  
mas sim um conjunto no qual as diferenças, e as pretensas exceções,  

revelam finalmente seu sentido.  
Essa abordagem não se presta a análise semântica;  

ela forma apenas as preliminares de uma iconografia  
e a chave de uma boa iconologia. 

(BÉRARD, 1974, p. 165) 

 

Com o propósito de investigar as vias de incorporação dos padrões de 

representação funerários greco-romanos nos relevos indiano-budistas do Ciclo do 

Mahāparinirvā
a de Gandhāra foi realizada a análise do repertório imagético que constitui o 

Corpus Documental desta pesquisa. 

A metodologia utilizada para embasar esta análise previu inicialmente a 

elaboração de um Corpus Documental dividido em duas vertentes: uma indiano-budista — 

MHP/MHI —, e outra greco-romana — LGR. Esses conjuntos foram organizados e, em 

seguida, descritos em um Banco de Dados e Imagens, com a intenção de viabilizar a análise 

iconográfica posterior.  

O repertório iconográfico pertencente à região de Gandhāra é o objeto central 

desta análise, enquanto os demais conjuntos imagéticos foram utilizados como comparanda 

da documentação primária. Estes últimos, é preciso observar, abrangem um eixo temporal 

extenso, pois era necessário verificar, em ambos, a continuidade ou descontinuidade dos 

padrões iconográficos presentes nos mesmos, o que somente uma abordagem diacrônica de 

longa duração permite1. 

Por essa razão, a vertente indiano-budista incluiu não apenas as representações de 

Gandhāra e das demais escolas artísticas indiano-budistas, mas também as representações das 

demais regiões em que o Budismo se propagou. A vertente greco-romana, por sua vez, foi 

composta por representações que datam do Período Micênico, na Grécia, até o Império 

Romano e também incluem alguns exemplares provenientes de suas colônias e províncias. 

                                                
1 Em relação à cronologia e à escolha do corte temporal nos solidarizamos ao que Bérard (1974, p. 50-51) 

considerou uma adequação “às perturbações que resultam da erosão diacrônica que, nesse sentido, estabelece 
sua própria sincronia, caracterizada por uma longa temporalidade. Para o autor, uma periodização por século 
obedece a uma visão historicista moderna, artificial e imposta arbitrariamente ao objeto de estudo, ainda mais 
no caso em que se trata de imagética cujo caráter específico é ser avessa à evolução e, ela mesma, encontra seu 
equilíbrio sobre uma área ampliada que não corresponde a nosso corte de tempo linear”.  
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Assim, no conjunto iconográfico indiano-budista, enquanto o repertório de 

Gandhāra e das outras escolas indiano-budistas procurou abranger todas as imagens 

disponíveis em museus e catálogos, relacionadas à temática do Ciclo do Mahāparinirvā
a, as 

representações dos demais países asiáticos visaram constituir apenas uma amostragem capaz 

de evidenciar o registro dos desdobramentos ocorridos na representação do Mahāparinirvā
a, 

nos dois principais ramos do Budismo: o Mahāyāna (Ásia Central, Nepal, Tibet, China, 

Coréia, Japão) e o Hīnayāna, ou Theravāda (Sri Lanka, Myanmar, Tailândia, Camboja, Laos, 

Malásia).  

O conjunto iconográfico greco-romano não tem a pretensão de ser um apanhado 

completo ou exaustivo da temática do Morrer e da Morte nessas civilizações, mas sim 

apresentar uma amostragem das principais representações associadas a esse tema e, mais 

especificamente, à iconografia do Lamento Fúnebre presente nesses conjuntos. Um repertório 

que fosse suficientemente abrangente para viabilizar a verificação da continuidade de 

esquemas iconográficos de temática associada ao Morrer e a Morte, durante a Antiguidade.  

 

1. O CORPUS DOCUMENTAL 

O Corpus Documental Indiano-Budista 

Durante o primeiro ano de desenvolvimento desta pesquisa, esteve prevista a 

retomada do material referente ao Ciclo do Mahāparinirvā
a do Buda que já estava 

disponível no Banco de Dados e Imagens — o BDI Gandhāra  —, realizado durante o 

Mestrado2, e a sua ampliação.  

Assim, num primeiro momento, foi realizada uma pré-seleção do material 

existente no BDI Gandhāra composta pelas cenas presentes nos relevos narrativos 

pertencentes ao Ciclo da Morte do Buda, sendo eles: o Mahāparinirvā
a do Buda; a 

Distribuição das Relíquias; a Urna do Buda; o Transporte e a Guarda das Relíquias e a 

Cremação do Buda. Na fase seguinte, foram realizadas a coleta, inserção e descrição da nova 

documentação, constituída por relevos narrativos e pela cultura material associada a contexto 

funerário, proveniente de novos catálogos e coleções de instituições que ainda não tinham 

sido incluídos no Banco de Dados e Imagens.  

Assim, ao repertório inicial foram somadas cenas atribuídas à Consolação de 

Ānanda e aquelas pertencentes à Extinção da Pira Funerária; à Adoração do Estupa; da 

                                                
2 Para detalhamento sobre a criação e desenvolvimento do BDI Gandhāra, ver o Capítulo 1 da Parte 2 em: 

ALDROVANDI, Cibele. Incorporação de padrões de representação greco-romanos no universo simbólico 
indiano-budista. Dissertação (Mestrado) – Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2002. 
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mesma forma, as representações que possuíam elementos fúnebres, como as cenas do Filho 

da Mulher Morta e uma Cena de morte não-identificada, foram mantidas. Também foram 

incluídos os relicários e objetos rituais — urnas, cofres, potes, miniaturas de estupas —, 

encontrados no interior dos estupas em contexto funerário. Alguns deles continham cinzas ou 

outras relíquias sagradas e, portanto, fazem parte do mobiliário funerário do Budismo 

primitivo.  

Essas peças pertencem às seguintes instituições: Ashutosh Museum (AsM), 

Calcutá, Índia; British Museum (BM), Londres, Inglaterra; Central Archaeological Museum 

(CAM), Lahore, Paquistão; Chandigarh Museum (ChM), Chandigarh, Índia; Indian Museum 

(IM), Calcutá, Índia; Kabul Museum3 (KM), Kabul, Afeganistão; National Museum (NMK), 

Karachi, Paquistão; Peshawar Museum (PM), Peshawar, Paquistão; Taxila Museum (TM), 

Taxila, Paquistão; Freer Gallery of Art (FGA), Smithsonian Institution, Washington D.C.; 

Prince of Wales Museum (PWM), Bombaim, Índia.  

A partir desse conjunto primário e circunscrito de imagens foi necessário levantar, 

num momento subseqüente, os demais sítios e escolas artísticas indiano-budistas que 

possuíam representações do Ciclo do Mahāparinirvā
a do Buda, a fim de verificar a 

ocorrência de cenas de lamentação associadas a esses episódios.  

Assim, durante o final de 2002 e o primeiro semestre de 2003, foi realizado um 

levantamento iconográfico extensivo na bibliografia disponível, com o objetivo de ampliar o 

conjunto imagético. Às imagens preexistentes foram somadas todas aquelas encontradas 

durante essa segunda fase da pesquisa.  

A organização dessas imagens exigiu, por sua vez, a criação de um novo Banco de 

Dados e Imagens que foi chamado Mahāparinirvā
a  — MHP. O MHP foi inicialmente 

criado com base no BDI Gandhāra, mencionado anteriormente, e em seguida adaptado às 

necessidades específicas da pesquisa. Neste, além das peças preexistentes no BDI original, 

foram incluídas as demais peças da região de Gandhāra, Mathurā e de cidades do Vale do 

Ganges, como Sārnāth, Nālandā e Kuśināgara. Durante a pesquisa iconográfica foram 

também incluídas representações de outros países asiáticos que apresentaram documentação 

material associada à temática do Mahāparinirvā
a do Buda, como a China, Tibet, Sri Lanka, 

Myanmar e Tailândia. 

                                                
3 É preciso lembrar que após os graves incidentes ocorridos no Afeganistão em fevereiro de 2001, as peças 

pertencentes ao Museu de Kabul foram destruídas. Restaram somente os registros fotográficos preexistentes 
das coleções que, neste caso, pertencem ao Huntington Archive of Buddhist and Related Arts, OSU, EUA. 
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Durante essa etapa do levantamento, além da inclusão de novas peças com 

representações do repertório iconográfico já conhecido no Ciclo do Mahāparinirvā
a, 

algumas outras cenas narrativas e documentação material foram acrescentadas ao MHP. 

Representações, até então desconhecidas, foram levantadas e inseridas no MHP. As que mais 

se destacam numericamente são as cenas do Buda Reclinado4, nas quais o Iluminado aparece 

deitado e apóia a cabeça na mão direita, seu cotovelo na maior parte das vezes está apoiado no 

solo e seu rosto sereno esboça um sorriso, uma representação iconográfica bastante recorrente 

na Ásia e, principalmente, no sudeste asiático, que como veremos, substituiu a cena clássica 

do Mahāparinirvā
a de Gandhāra.  

Outras representações, até então desconhecidas do Ciclo do Mahāparinirvā
a de 

Gandhāra, apresentam o Buda Recoberto pelo Manto5; também foi encontrada uma 

representação de Cortejo Fúnebre6, possivelmente, um dos Quatro Encontros do Bodhisattva 

Siddhārta.  

Também merecem destaque os relevos e estelas, em pedra ou metal, com as cenas 

dos quatro ou oito principais eventos da Vida do Buda, que incluem o Mahāparinirvā
a7; um 

estupa miniatura, com cena do Mahāparinirvā
a8; uma plaqueta votiva com Cenas da Vida 

do Buda, que inclui o Mahāparinirvā
a9; um manuscrito decorado com Cenas da Vida do 

Buda, que inclui o Mahāparinirvā
a10; uma cena de lamentação chinesa entalhada em um 

sarcófago, que provavelmente possui influência budista11; e as pinturas do Mahāparinirvā
a, 

de origem chinesa e japonesa. Da mesma forma, foram incluídas as esculturas em escala 

monumental do Mahāparinirvā
a e aquelas com proporções acima do tamanho natural12. 

Outros relicários e miniaturas de estupa também foram incluídos no conjunto, por 

pertencerem à tipologia do mobiliário funerário. Os relevos com cenas de Adoração do 

                                                
4 Ver MHP0122; MHP0123; MHP0127; MHP0134; MHP0199; MHP0220; MHI0008; MHI0009; MHI0010; 

MHI0013; MHI0016; MHI0017; MHI0018; MHP0021; MHI0022; MHI0023; MHI0027; MHI0028; 
MHI0029; MHI0031; MHI0032; MHI0033; MHI0036; MHI0044. 

5 Ver MHP0098; MHP0099; MHP0142; MHP0158. 
6 Ver MHP0089. 
7 Típicas da arte Gupta e Pāla indianas, desenvolvidas nas regiões de Sārnāth, Nālandā e Bengala ou Bihār. No 
Banco de Dados, ver exemplares na listagem geográfica.  
8 Ver MHP0110. 
9 Ver MHP0126. 
10 Ver MHP0127. 
11 Ver MHP0130. 
12 Essa interessante tipologia é encontrada de forma geral após o século V d.C. em Aja !ā [MHP0116] que 
tivemos oportunidade de registrar in situ; em Kuśināgara [MHP0117]; na Ásia Central [MHP0101; MHP0102; 
MHP0175]; na China [MHP0128; MHP0206; MHP0213; MHI0007], associadas à Rota da Seda; e que, mais 
tarde, se tornou popular no sudeste asiático [como, por exemplo, MHP0120]. 
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Estupa, anteriores ou contemporâneos à arte de Gandhāra, também foram inseridos no 

MHP13.  

Essas peças pertencem às seguintes instituições: Museo Nazionale d'Arte 

Orientale, IsMEO, Roma, Itália; Victoria and Albert Museum, Londres, Inglaterra; Peshawar 

University Department of Archaeology, Peshawar, Paquistão; Chennai Government Museum 

(CGM), Tamil Nadu, Índia; National Museum, Nova Délhi, Índia; Asia Society, Nova Iorque, 

EUA; Museé Guimet, Paris, França; Mathurā Museum, Mathurā, Índia; Archaeological 

Museum Mathurā, Mathurā, Índia; Sārnāth Site Museum, Sārnāth, Índia; Nālandā Site 

Museum, Nālandā, Índia. Também estão em coleções particulares como: Renzo Freschi 

Oriental Art, Itália.  

Uma parte dessa cultura material é encontrada nos próprios sítios arqueológicos 

ou, em certos casos, foi transferida para instituições museológicas e de pesquisa. As 

representações que permanecem in situ são geralmente as de tamanho monumental, por 

exemplo, o relevo da Gruta 26 do conjunto monástico de Aja !ā, Mahārā"!ra, Índia; em 

Dushambe, no Tadjiquistão; em Tapa Sardar, em Ghazni, no Afeganistão; e demais sítios da 

Ásia Central; no Gal Vihara, em Polonnaruwa, Sri Lanka; nas Grutas de Dazu e de Dunhuang, 

entre outras, na China; em grutas e parques, no Sudeste Asiático.  

Outra parte dessa documentação está em Templos ou Estupas e ainda é objeto de 

devoção contemporânea como: os Estupas de Sāñcī e Bhārhut, na Índia; o Templo em 

Jagdiśpur (Nālandā), Índia; Templo do Mahāparinirvā
a, em Kuśināgara, Índia; Templo do 

Dente, Kandy, Sri Lanka; Templo Wat Pho, Bangkok, Tailândia; Templo Ānanda, Pagan, 

Burma (Myanmar); e o célebre Angkor Vat, no Camboja. Tais peças foram incluídas, pois, 

além de pertencer às categorias de registros arqueológicos analisadas nesta pesquisa, também 

fornecem elementos que possibilitam entender alguns aspectos antropológicos da devoção 

budista que ocorre atualmente nos locais de culto e que, por essa razão, podem auxiliar na 

compreensão do contexto funerário aqui analisado.  

Durante o terceiro momento do levantamento foi realizada uma pesquisa de 

imagens na Internet. A documentação foi inserida provisoriamente num subdiretório do MHP, 

o MHI. As peças catalogadas pertencem aos seguintes países e regiões: Gandhāra; cidades e 

                                                
13 Tais representações pertencem às escolas de Bhārhut, Sāñcī e Amarāvatī e foram incluídas por fazer parte do 

suposto período Anicônico de representação do Mahāparinirvā
a. Um interessante exemplar da Distribuição 
e Transporte da Relíquias, encontrado num tora
a de Sāñcī, merece particular atenção, ver MHP0115. 
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sítios arqueológicos na Rota da Seda; China continental; Hong Kong; Tibet; Nepal; Sri Lanka; 

Tailândia; Cambodia; Laos; Malásia; Coréia; Japão.14 

No segundo ano da pesquisa, demos prosseguimento ao levantamento iconográfico 

na bibliografia específica adquirida, com o objetivo de continuar a ampliar o conjunto 

imagético. Dentre as aquisições mais importantes, o MHP recebeu a incorporação das 

representações presentes no catálogo da tese de J. Ebert15, que incluíam as imagens das peças 

pertencentes aos museus da Alemanha. Elas ainda não tinham sido incorporadas ao MHP por 

falta de acesso. A pesquisa da estudiosa também forneceu um importante conjunto de 

representações chinesas e japonesas, pouco conhecidas. Além do material presente nessa obra, 

foram acrescentadas outras imagens do ciclo do Mahāparinirvā
a encontradas na nova 

bibliografia disponível, o que acrescentou cerca de setenta peças ao material preexistente e 

incluiu a célebre representação do Mahāparinirvā
a no Templo de Horyu-ji, Nara, Japão16.  

Após a organização sistemática dessa documentação, todas as peças foram 

descritas no campo apropriado do MHP e MHI. Esse procedimento forneceu o embasamento 

necessário ao prosseguimento da pesquisa, cujo objetivo era evidenciar as razões de uma 

possível incorporação iconográfica da próthesis grega no registro iconográfico do 

Mahāparinirvā
a do Buda. 

 
O Corpus Documental Greco-Romano 

Além do levantamento das vertentes indiano-budistas MHP e MHI, do Corpus 

Documental, foi realizada paralelamente uma seleção por amostragem do conjunto de 

representações do Morrer e da Morte, presentes no repertório imagético greco-romano, cujo 

principal objetivo foi observar as formas como essa iconografia, que contém o Lamento 

Fúnebre, surgiu e se desenvolveu nessas duas civilizações. 

Esse conjunto iconográfico foi reunido e organizado de forma semelhante ao 

conjunto imagético indiano-budista, no Banco de Dados e Imagens. Assim, um subdiretório 

específico foi criado para o material iconográfico greco-romano associado ao Lamento 

Fúnebre, chamado Lamento Greco-Romano — LGR. O conjunto imagético levantado foi 

sistematizado e, posteriormente, descrito.  

                                                
14 Se por um lado, esse conjunto de imagens possibilitou a ampliação do horizonte imagético disponível, por 

outro foi preciso avaliar sua viabilidade analítica. Por essa razão, as imagens constaram do levantamento 
preliminar em caráter provisório e, após uma verificação mais aprofundada, somente fizeram parte do estudo, 
aquelas sobre as quais foi possível conseguir uma quantidade mínima de informações que permitisse uma 
análise posterior. 

15 J. Ebert (1985, 376 p.). 
16 Ver MHP0209. 
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Durante o levantamento iconográfico dessa vertente, foram incluídas as 

representações gregas dos períodos Micênico e Geométrico, assim como as cenas fúnebres 

dos períodos Arcaico, Clássico e Helenístico. Além das cenas de próthesis e ekphorá, os 

exemplares provenientes da Grécia, das colônias gregas e do oriente helenizado, incluem 

representações da Preparação do Funeral, de Deposição do Morto, do Preparo e das 

Oferendas Fúnebres, associadas às cenas de Visita à Tumba, que são as mais recorrentes 

nesse repertório imagético; também foram incluídos alguns exemplares de representações dos 

Personagens Mitológicos Associados à Morte.17 A maior parte das representações é 

encontrada nos vasos cerâmicos — lécitos, ânforas, lutróforos, crateras, jarros, cântaros; e, em 

menor quantidade, aparece em estatuetas de carpideiras e pequenos objetos funerários; 

relevos; estelas; placas funerárias; e sarcófagos. A maior parte do conjunto grego é 

proveniente da Ática, Erétria e, em menor quantidade, da Boécia e Tessália. 

O material iconográfico romano, etrusco e das províncias romanas é mais restrito e 

compreende os relevos presentes em tumbas, urnas e sarcófagos, com cenas de Morte e 

Lamento, de Cortejo Fúnebre, ou representação de Cenas Míticas; esculturas e efígies de 

Figuras Reclinadas; cenas de Banquete Fúnebre; urnas cinerárias; e moedas imperiais com 

representações de piras funerárias. Seu caráter reduzido é explicado principalmente pela 

necessidade de apontar, no mundo romano, as representações que apresentaram evidências de 

continuidade, tanto anteriormente, na Grécia, quanto posteriormente, em Gandhāra.  

Essas coleções pertencem em grande parte ao Museu Nacional de Atenas; 

Kerameikos Museum, Atenas; British Museum, London, U.K.; Ashmolean Museum, Oxford, 

U.K.; Musée du Louvre, Paris, França; Museé de Picardie, Amiens, França; Staatliche 

Museen, Berlim, Alemanha; Museum Antiker Kleinkunst, Munich, Alemanha; 

Kunsthistorisches Museum, Viena, Áustria; Musées Royaux d'Art e d'Histore, Bruxelas, 

Bélgica; Museu do Vaticano, Roma, Itália; Cleveland Museum of Art, EUA; Metropolitan 

Museum of Art, New York, EUA; Boston Museum of Fine Arts, EUA; Elvehjen Art Centre, 

Madison (Wisconsin), EUA; Museum of Art, Toledo (Ohio); Royal Ontario Museum, 

Toronto, Canadá; além de outras instituições e coleções particulares. Algumas tumbas se 

encontram in situ ou foram transportadas e reconstruídas em instituições museológicas. 

A partir das duas vertentes sistematizadas e descritas, uma indiano-budista — no 

MHP e MHI — e, outra, greco-romana — no LGR, foi realizada a próxima etapa da pesquisa, 

                                                
17 No LGR, ver a Listagem Temática. 
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relativa ao aprofundamento da análise iconográfica, verificação de paralelos e interpretação 

desse conjunto da documentação material.  

 
A Sistematização do Banco de Dados e Imagens: a Criação e Utilização do Formato 
HTML 

Após a coleta das imagens encontradas durante o levantamento do corpus 

documental, anteriormente descrito, foi realizada a organização sistemática das diferentes 

vertentes desse acervo iconográfico e dos dados catalográficos correspondentes, viabilizada 

por meio da criação do novo banco de dados — o MHP (Mahāparinirvā
a), já descrito. O 

MHP foi originalmente criado com base no Banco de Dados e Imagens, o BDI Gandhāra, no 

programa Access©, da Microsoft, plataforma Windows©, que foi adaptado às necessidades 

específicas desta pesquisa. 

Embora este banco de dados MHP fosse uma ferramenta funcional para o 

pesquisador, especialmente em relação às quantificações de dados, a análise do material 

durante a pesquisa e a apresentação do mesmo para os demais estudantes e especialistas ainda 

requeriam uma apresentação mais adequada, capaz de proporcionar um acesso que fosse ao 

mesmo tempo rápido e interativo e que pudesse, além disso, ser acessado por programas 

encontrados com maior facilidade nos computadores atuais. Durante o segundo ano da 

pesquisa, tal necessidade nos fez optar pela transformação do Banco de Dados e Imagens, de 

Access para o formato HTML, desenvolvido por meio do programa FrontPage©, da 

Microsoft, para acesso por navegadores da Internet como o Explorer© ou Netscape©.18 

Dessa forma, o original de cada ficha catalográfica foi transformado em uma 

página HTML correspondente, na qual foi mantido o mesmo Código MHP anterior — em 

ordem crescente das peças (MHP0001/etc.; MHI0001; e LGR0001, respectivamente). 

Também foi preservado o campo Código BDI para facilitar o rastreamento de peças 

provenientes do BDI Gandhāra, anterior. As variáveis que compreendiam os dados 

catalográficos das peças também foram mantidas — Título, Subtítulo, Suporte, Tema, Data, 

Período, Dinastia, Origem, Procedência, Material, Instituição, Dimensões, Catalografia, 

Referência Bibliográfica, n.º Fotografia; assim como os campos para a Descrição, e dados 

sobre Conservação e Inscrição.  

Dessa maneira, todas as informações preexistentes no Banco de Imagens MHP, 

MHI e LGR foram transferidas sistematicamente para o novo formato HTML, também foram 

                                                
18 Lembramos que as palavras em sânscrito no Banco de Dados e Imagens não foram grafadas com os 
diacríticos, pois o programa FrontPage©, como o Access©, não possibilita o uso dessa fonte. Por essa razão, 
optamos por grafar a palavra Ku"ā a, por exemplo, como Kushan, forma anglicizada desse vocábulo e 
foneticamente mais aproximada do original.   
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acrescidas novas páginas, com os dados das peças mais recentes que vinham sendo incluídas 

no Corpus Documental. Ao lado das informações catalográficas, foi inserida a fotografia da 

imagem em tamanho pequeno, com um link para visualização da mesma em tamanho maior. 

No campo Descrição, também existem links para as fichas citadas ao longo do texto, basta 

clicar sobre o código (que tem cor distinta) e a página da peça abrirá automaticamente, o que 

dá acesso à ficha ali mencionada.  

O campo No. Foto apresenta o código da foto correspondente à imagem ali 

apresentada, que está armazenada em pasta específica. No campo Foto foram registrados os 

códigos referentes às demais imagens disponíveis da peça. Em seguida, no final da página 

foram acrescentados os campos Outras Imagens e Paralelos Iconográficos, a fim de viabilizar 

a visualização e o acesso instantâneo das demais imagens disponíveis de cada peça. Assim, 

nesse primeiro campo, chamado Outras Imagens, ficaram visualmente registradas as demais 

representações disponíveis da peça, acrescidas de seu respectivo código. Tais fotos contêm, 

por vezes, representações da parte posterior, lateral ou de detalhes e ângulos específicos de 

uma peça. Cada imagem recebeu um respectivo link para visualização em tamanho maior.. 

Logo abaixo, no campo Paralelos Iconográficos, aparecem outras peças com afinidade 

esquemática ou associação temática que ao ser clicada aparece ampliada e, ao clicar sobre o 

seu Código, logo abaixo, um link abre a ficha catalográfica correspondente, o que permite 

uma busca eficiente de peças com representações semelhantes àquela que está sendo 

observada naquele momento.  

Com a organização desse Banco de Dados e Imagens, em formato HTML, as 

imagens disponíveis das peças e o acesso aos paralelos iconográficos podem ser rastreados de 

forma sincrônica durante as consultas pelo pesquisador, o que anteriormente não era possível 

fazer no MHP — formato Access©.  Como veremos, todas as páginas-fichas das peças que 

compõe o Corpus Documental podem ser acessadas pelas diferentes listagens o que permite 

uma localização e acesso bastante ágeis.   

Assim, embora essa modificação no formato do Banco de Dados e Imagens tenha 

tomado um tempo considerável, acreditamos que os resultados superaram as expectativas 

iniciais, pois possibilitaram uma visualização mais interativa e uma busca mais eficiente das 

vertentes do Corpus Documental, isso facilitou sobremaneira o desenvolvimento da pesquisa, 

o aprofundamento da análise iconográfica e a interpretação desse conjunto da documentação 

material. A versão final do Banco de Dados e Imagens possui 225 páginas-ficha na vertente 

MHP; 45 na vertente MHI; e 150, na LGR. 



 

 

368 

Em relação às instruções para utilização do CD-ROM lembramos que é necessário 

uma plataforma Windows® e o programa Internet Explorer® ou similar. Para uma melhor 

visualização do CD-ROM é recomendada a resolução do vídeo de 1024X768 pixels. 

Em computadores mais recentes o Banco pode ser acessado no próprio CD-ROM, 

utilizando diretamente o drive de leitura de CDs, do contrário, é recomendável que o material 

contido no CD (o ícone “abrir” e a pasta “MHP HTML”) seja salvo no disco rígido do 

computador (ambos num mesmo local, como o desktop ou uma pasta específica) para que a 

abertura das janelas e o acesso aos dados não se tornem muito lentos. 

Assim, após inserir o CD no drive específico (ou instalar o seu conteúdo no disco 

rígido de seu computador), clique duas vezes no ícone “abrir”. Uma janela do Internet 

Explorer se abrirá. Nessa janela, clique uma vez sobre o link ‘Banco de Dados e Imagens’ ou 

naquele que desejar visualizar (Figura 1).   

 

 
Figura 1. Página de abertura do CD-ROM. 
 

Ao clicar sobre o Banco de Dados e Imagens uma nova janela será aberta contendo 

todas as listagens para acesso ao Corpus Documental da pesquisa (Figura 2). Tais listagens 

foram criadas após o término da inserção de peças no Banco de Dados e Imagens. As páginas 

de acesso às peças foram agrupadas por categorias que visaram facilitar a busca e tornar a 

análise dos conjuntos iconográficos mais eficiente durante a pesquisa. 
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As listagens estão divididas por vertentes do Corpus Documental 

(Mahāparinirvā
a – MHP e MHI: contém o material pertencente ao conjunto indiano-budista; 

Lamento Greco-Romano: contém o material greco-romano). Para acessá-las basta clicar uma 

vez sobre uma das listagens que aparece sublinhada na página. 

 

 
Figura 2. Página com as Listagens para acesso ao Corpus Documental desta pesquisa. 
 
 

As Listagens Gerais19 compreendem todo o material compilado referente a cada 

uma das vertentes: Listagem Geral - MHP: vertente indiano-budista (compilada a partir dos 

catálogos e material bibliográfico);  Listagem Geral - MHI: vertente indiano-budista 

(compilada a partir de dados existentes na internet); Listagem Geral - LGR: vertente greco-

romana (compilada a partir de catálogos e material bibliográfico). 

Essas Listagens Gerais possuem, respectivamente, os códigos, uma imagem 

pequena e dados básicos para localização das peças existentes ns vertentes MHP; MHI; e 

LGR. Nelas o usuário poderá acessar todo o Corpus Documental pelos códigos das fichas 

organizados por ordem numérica. Assim, ao clicar sobre a pequena Imagem ao lado do 

código, o usuário poderá ver, numa nova janela, a imagem da peça em tamanho maior. Ao 

clicar sobre o Código desejado (ex. MHP0001) será aberta uma nova janela com a página-

ficha HTML detalhada da peça, descrita anteriormente.  

                                                
19 Essas listagens podem demorar algum tempo para abrir, pois são as mais longas. Isso dependerá da velocidade 

do computador utilizado. 
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Figura 3. Visualização da Página Listagem MHP em que estão armazenadas todas as peças presentes  
nessa vertente do Banco de Dados e Imagens, que são acessadas pelos links nos respectivos códigos. 
 
 

 
Figura 4. Visualização da Página MHP0001 em que estão armazenadas as informações catalográficas  
da peça e a imagem pequena com o link para foto maior. 
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Figura 5. Visualização da Página MHP0001 sobreposta pela página da foto maior. 
 
 

 
Figura 6. Visualização sincrônica das fotos maiores das Páginas MHP0001 e MHP0002. 
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Figura 7. Visualização da Página Listagem MHI em que estão armazenadas todas as peças presentes  
nessa vertente no Banco de Dados e Imagens que são acessadas pelos links nos respectivos códigos. 
 

 
Figura 8. Visualização da Página MHI0033 sobreposta pela página da foto maior, com o  
Mahāparinirvā
a de Angkor Wat, no Camboja. 
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Figura 9. Visualização da Página Listagem LGR em que estão armazenadas todas as peças presentes  
nessa vertente do Banco de Dados e Imagens, que são acessadas pelos links nos respectivos códigos. 
 

 
Figura 10. Visualização da Página LGR0001 em que estão armazenadas as informações catalográficas  
da peça e a imagem pequena com link para foto maior. 
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Figura 11. Visualização da parte inferior da Ficha LGR0001 em que estão disponibilizadas 
as Outras Imagens e os Paralelos Iconográficos, com os links para as páginas e fotos maiores. 
 

 
Figura 12. Visualização da parte inferior da Página LGR0001 sobreposta pela página da foto maior. 
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O Corpus Documental desta pesquisa também pode ser acessado por outras 

Listagens específicas, que tiveram por objetivo facilitar a sua análise. 

Assim, as Listagens Geográficas possibilitam  acesso ao corpus por região 

geográfica e país, basta clicar sobre o link desejado que aparece sublinhado: Listagens 

Geográficas MHP e MHI: inclui os países da Ásia e as regiões da Índia antiga que possuem 

imagens do Ciclo da Morte do Buda; Listagens Geográficas LGR: inclui listagens da Grécia, 

Etrúria e Roma, bem como das colônias ou províncias desses antigos impérios.  

 

 
Figura 13. Visualização da Página Listagem Geográfica MHP e MHI . 
 

 

Nas Listagens Temáticas o material encontra-se distribuído por temas, para 

acessar cada listagem basta clicar sobre o tema sublinhado: a Listagem Temática - Gandhāra 

possui listagens dos episódios do Ciclo do Mahāparinirvā
a e demais episódios associados ao 

tema do Morrer e da Morte, bem como, do mobiliário funerário budista (estupas, relicários, 

etc.); a Listagem Temática - LGR possui listagens de acordo com o tipo de cena representada 

na iconografia greco-romana do Morrer e da Morte; e a Listagem Temática - Lamentação 

inclui todo o material greco-romano com representação de figuras em lamentação. 
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Figura 14. Visualização da Página Listagem Temática Gandhāra . 
 

 
Figura 15. Visualização da Página Listagem Geográfica MHP e MHI . 
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As Listagens Cronológicas estão organizadas de forma a permitir a observação 

sincrônica e diacrônica nas duas vertentes do Corpus Documental. Para visualizar o material 

basta clicar sobre o nome sublinhado da região e uma nova janela surgirá com a listagem de 

peças referente ao século indicado na lateral esquerda. Na Listagem Cronológica — MHP e 

MHI: o material de cada região da vertente indiano-budista está distribuído por “século”. O 

mesmo ocorre com o material de cada região da vertente greco-romana Listagem Cronológica 

— LGR: o está distribuído por “século”. A Listagem Cronológica — Lamentação inclui 

apenas as peças do LGR com representações de figuras em lamentação, distribuídas por 

“região” e “século”. 

 

 
Figura 16. Visualização da Página Listagem Cronológica MHP e MHI . 
 

 

Também foi preparada uma Listagem de Mapas que funciona da mesma maneira 

que as demais listagens, com links para as respectivas fichas-mapa. A Listagem Geral MP — 

contém os Mapas associados ao Corpus Documental e às áreas de abrangência da pesquisa. 

Ela foi organizada em ordem numérica e inclui uma breve descrição dos mesmos. Ao clicar 

sobre o código do mapa (ex. MHP001) uma nova janela será aberta com o mesmo (este 

material está em fase de organização. Os mapas também podem ser acessados pelos links nas 

páginas-fichas correspondentes a cada peça, no campo Mapas (MP001 e MP002). 
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Figura 17. Visualização da Página com a Listagem Geral dos Mapas . 
 

 

 
Figura 18. Visualização da Página do Mapa MP001. 
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Os mapas MP001 e MP002, referentes à região de Gandhāra e adjacências20 

receberam links (que aparecem em negrito e sublinhados) nos sítios que possuem material 

pertencente ao Corpus Documental desta pesquisa. Assim, ao clicar sobre esses nomes o 

usuário poderá visualizar uma listagem das peças referentes ao sítio específico. Esse recurso 

permitiu contextualizar regionalmente a parte do material arqueológico que possui 

procedência. Contudo, a quantidade limitada de material com proveniência definida restringiu 

esse tipo de análise nesta pesquisa.    

 

 
Figura 19. Visualização da Página do Mapa MP001 com listagem do material arqueológico  
do sítio de Peshawar. 

 
A idéia de criação de um Banco de Dados e Imagens em formato HTML, além de 

facilitar o acesso e análise do Corpus Documental compilado durante a pesquisa, também 

inspirou o formato de apresentação da própria Tese de Doutorado. Assim, além da forma 

impressa tradicional, o resultado final da Tese está incluído no CD-ROM que contém não 

apenas o Banco e Dados e Imagens em formato HTML, mas também a pesquisa realizada 

neste Doutorado. Os capítulos da Tese e do seu Apêndice, que inclui o resultado da pesquisa 

realizada durante o estágio no Deccan College Post-Graduate and Research Institute, em 

Pune, Índia, as traduções das fontes primárias, entre outros materiais, estão disponíveis em 

forma digitalizada. Isso propicia uma opção a mais para o pesquisador que desejar acessar o 

material. Uma cópia deste CD-ROM está anexa à tese, na contra-capa posterior. 

                                                
20 Disponibilizados pelo Huntignton Archive of Buddhist and Related Arts. 
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2. A ANÁLISE ICONOGRÁFICA DAS EXÉQUIAS DO BUDA ŚĀKYAMUNI  

                                                                    
Um agrupamento por temas lendários é, necessariamente, parcial, 
 pois não indica a extensão dos motivos que são a base das cenas.  

Por outro lado, uma pesquisa exclusivamente tipológica não leva a nada,  
pois faltará o quadro lendário, sem o qual ela fornecerá apenas formas vazias.  

A linguagem iconográfica é como uma linguagem qualquer:  
um signo ou motivo não tem valor a não ser em relação aos demais signos, 

 é o sistema inteiro que determina o sentido de cada um. 
 Para a interpretação dos documentos arqueológicos existe a necessidade  

de se constituírem séries de imagens as mais completas possíveis,  
a fim de cercar com o máximo de precisão  

todas as que delas fazem parte. 
(MORET, 1975, p. 2). 

 
 

A organização do material iconográfico encontrado nas duas vertentes imagéticas 

— indiano-budista e greco-romana — constituiu, como vimos, a primeira etapa do estudo 

iconográfico e previu a descrição detalhada de cada episódio presente nos conjuntos de 

imagens que será apresentada mais à frente. Uma vez concluída essa fase, foi realizada a 

análise dos esquemas figurativos das duas vertentes com base no referencial teórico discutido 

no primeiro capítulo desta tese e das análises apresentadas nos capítulos sobre o Morrer e a 

Morte na Grécia, Etrúria, Roma, Índia e no Budismo primitivo, anteriormente tratadas.  

 

2.1 O CICLO NARRATIVO E AS FONTES ESCRITAS SOBRE O MAHĀPARINIRVĀ A  

 

As fontes textuais, duas das quais foram traduzidas integralmente durante a esta 

pesquisa21, aparentemente estão de acordo em relação aos principais episódios sobre as 

exéquias do Buda Śākyamuni, o Buda Histórico. No entanto, como veremos mais adiante, 

alguns excertos ao longo das narrativas escritas apresentavam elementos que nos pareceram, a 

princípio, incoerentes ou contraditórios. Uma análise mais aprofundada dessas discrepâncias 

revelou questões fundamentais à compreensão do discurso indiano-budista elaborado nas 

fontes escritas e na iconografia da região de Gandhāra, que serão discutidas mais à frente. 

Com o objetivo de favorecer a compreensão das cenas presentes no repertório 

iconográfico a ser analisado a seguir, será exposta uma síntese dos principais episódios do 

Ciclo do Mahāparinirvā
a do Buda, a partir da versão pāli, o Mahāparinibbānasutta (MHP), 

que fornece uma descrição pormenorizada dos mesmos. Ao longo da análise também serão 

                                                
21 As traduções integrais podem ser consultadas no Apêndice desta. 
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citados alguns eventos dos episódios narrados e demais fontes textuais que possam esclarecer, 

ou mesmo problematizar, alguns aspectos desse conjunto imagético. 

Na tradição pāli, o Buda, após renunciar ao seu restante de vida [MHP III. 10], 

num cetyia perto de Vaiśalī, foi inquirido por Ānanda sobre o terremoto e trovões que 

surgiram. Após lhe explicar que tudo foi decorrente  da abdicação do tempo que lhe restava e 

que, portanto, ele tinha apenas mais três meses de vida, deu-se o episódio conhecido como a 

Consolação de Ānanda [III. 11-12]. Eles seguiram para Pāvā, perto de Kuśināgara, na região 

dos Malla. Ali Cu -a, o ferreiro lhe serviu o sūkaramaddava22, que o fez adoecer gravemente 

[IV. 13-21]. Ao deixar Pāvā, o Buda converteu Pukkusa e esse lhe ofereceu dois mantos de 

ouro [IV. 22-50].  

Ao chegar a Kuśināgara, no bosque dos Malla, Ānanda lhe preparou o leito, o 

Buda se deitou sobre seu lado direito, entre duas árvores śāl gêmeas, sua cabeça voltada para 

o norte e então as árvores floresceram, mesmo fora da estação, flores mandārava e sândalo 

celestiais recobriram o Iluminado, e foram ouvidos cânticos celestiais [V. 1-6]. Buda pediu ao 

monge Upavana, com o abanador, que ficasse de lado, pois uma assembléia de deuses e seres 

celestiais desejava lhe prestar reverências [V. 7-15]. O Buda enunciou os lugares de 

peregrinação [V. 16-32] e em seguida expôs a Ānanda o modo como seus restos mortais 

deviam ser tratados: da mesma maneira que aqueles de um cakravartin [V. 24-26]. O Mestre 

declarou quais eram os homens dignos de um estupa [V. 27-31].  

Ānanda lamentou copiosamente e o Buda lhe disse que em breve ele também 

atingiria o nirvā
a [V. 32-40]. Ānanda pediu ao Buda que não falecesse em Kuśināgara, mas 

em uma cidade maior [V. 41-44]. Os nobres Malla de Kuśināgara foram avisados e 

compareceram em grande número, lamentaram pesarosamente e prestaram suas reverências 

                                                
22 sūkaramaddava (pāli) — a palavra foi inicialmente interpretada como carne de porco ou de javali, mas há 

autores que consideraram se tratar de um tipo de cogumelo. Ver, por exemplo, Thomas (1949, p. 149); e 
Schweitzer (1952, p. 94). Também existe uma outra interpretação no The Illustrated Jataka & Other Stories of 
the Buddha — 086: Story of Parinibbāna, no site do IGNCA (Indira Ghandi National Center for the Arts), na 
qual é mencionado que Cu -a, o ferreiro, é confundido freqüentemente com o açougueiro de porcos chamado 
Cu -a Sukarika de Veluvana, em Gayā, e que o alimento “sūkaramaddava” servido ao Buda foi, por isso, 
interpretado como carne de porco. No entanto, era uma inferência incorreta porque sūkarasali significa “arroz 
selvagem” e maddava (sânsc. mārdava), que deriva de m&du e significa “doce” — o alimento era, portanto, 
arroz doce. Além disso, o Pali-English Dictionary (RHYS DAVIDS e STEDE, 1908, p. 721, 518-519) 
interpreta maddava como “macio” e “fraco, murcho, seco” (ou ressecado, tostado). Então, também é possível 
que o alimento consumido pelo Buda tenha sido o arroz tostado (arroz-bhoonja, um alimento popular no norte 
de Bihār e Leste de Uttar Pradesh). Além disso, o Buda condenara veementemente a profissão do açougueiro 
Cu -a Sukarika que faleceu grunhindo como um porco durante sete dias antes de morrer em razão da sua 
profissão cruel e foi atormentado pelo fogo do inferno [ver o Dhammapada((hakathā I. 105]. Por fim, cabe 
lembrar que as regras para a aceitação de alimento, na Ordem budista, eram bastante severas. Apenas como 
exemplo, sabe-se que foi permitido a Sariputra utilizar alho somente com propósitos medicinais. Para outra 
observação a respeito das restrições, mencionadas por Soper (1958), ver MHP0197. 



 

 

382 

[V. 45-51]. O asceta Subhadra foi o último convertido pelo Buda e se tornou imediatamente 

um arhat [V. 52-69]. Buda fez as últimas recomendações à comunidade e proferiu seu último 

discurso sobre a Transitoriedade [VI. 1-10]. O Iluminado entrou nos estágios sucessivos de 

meditação até alcançar o nirvā
a completo [VI. 11-13]. Terremotos e trovões ocorreram após 

o evento [VI. 14].  

Quando o Buda atingiu o Mahāparinirvā
a, Brahma, Indra, o monge Anuruddha e 

Ānanda recitaram versos de exaltação [VI. 15-18]. Os monges lamentaram e foram 

consolados por Anuruddha [VI. 19-21]. Os Malla vieram reverenciar o corpo do Iluminado e 

realizaram os preparativos para o funeral, ergueram um baldaquino decorado com guirlandas 

e perfumes. Durante seis dias eles celebraram com dança, cânticos e música [VI. 22-27]. No 

sétimo dia, os Malla não conseguiram erguer a urna e Anuruddha lhes revelou o desígnio dos 

deuses e eles concordaram em segui-lo. A cidade foi coberta por flores mandārava dos céus e 

o corpo foi transladado em cortejo até o local de cremação. Ali, eles prepararam o corpo do 

Buda, conforme havia sido recomendado, com as 500 camadas sucessivas (de dois tipos de 

tecido) depositaram o corpo em uma urna de ferro (ouro) repleta de óleo e essa foi inserida 

noutra urna semelhante. Os Malla construíram a pira funerária com perfumes e depositaram o 

corpo do Buda sobre a pira [VI. 28-39]. Não longe dali, Mahākāśyapa e quinhentos monges 

tomaram conhecimento do parinirvā
a do Buda, por meio de um asceta desnudo (ājīvika) que 

carregava consigo uma das flores mandārava. A pira funerária não se acendia, até que 

Mahākāśyapa chegou e prestou suas reverências [VI. 42-46]. Então, a pira funerária se 

incendiou espontaneamente e nada restou do corpo do Buda, exceto os ossos, que foram 

recolhidos e levados pelos Malla para Kuśināgara, para serem reverenciados por sete dias [VI. 

47-50]. 

Outros sete reis e nobres das regiões vizinhas, ao saber da partida do Iluminado, 

seguiram em direção a Kuśināgara para reivindicar uma porção das relíquias [VI. 51-57]. Os 

Malla inicialmente se recusaram, mas foram convencidos pelo brâmane Dro a, que realizou a 

divisão das relíquias em oito partes [VI. 58-59]. Os reis partiram e erigiram oito estupas para 

guardar as relíquias do Buda e celebraram com festividades. Dro a ficou com o relicário que 

conteve os restos do Buda, e os Moriya (Maurya), que chegaram após a divisão, ficaram com 

as cinzas da pira funerária [VI. 60-61]. Um total de 10 mahāstupa foram erigidos (um deles 

em Gandhāra) [VI. 62]. 

Com base no que foi exposto, apresentaremos a descrição dos episódios 

representados no conjunto iconográfico de Gandhāra. 
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2.2 O REPERTÓRIO ICONOGRÁFICO DO MAHĀPARINIRVĀ A DE GANDHĀRA 

1. O Suporte Imagético:  

Os relevos narrativos esculpidos em pedra são os vestígios materiais 

predominantes no conjunto imagético pertencente à região de Gandhāra e cuja acentuada 

recorrência no registro arqueológico revelou uma forte motivação religiosa patrocinada pela 

Dinastia Ku"ā a, nos primeiros séculos da era Cristã. Esse repertório iconográfico foi o objeto 

de análise de nossa pesquisa de Mestrado23.  

Esse conjunto de representações imagéticas insere-se na paisagem sagrada budista, 

em frisos, painéis e diferentes elementos arquitetônicos que compuseram, junto das 

esculturas, a arquitetura monástica budista dessa região. O repertório iconográfico de 

Gandhāra esteve associado principalmente aos estupas, edifícios construídos para abrigar as 

relíquias sagradas do Budismo — os restos mortais do Buda e da comunidade monástica. As 

cenas narrativas eram dispostas ao redor dos estupas de forma a permitir sua visualização 

durante a circum-ambulação — pradak+i
a, do edifício sagrado.  

Nesse sentido, o Corpus Documental da presente pesquisa, composto pelas 

representações do Ciclo do Mahāparinirvā
a do Buda são em sua maioria relevos em xisto24. 

Os relevos desse repertório pertenceram a frisos ou painéis narrativos, mas também são 

encontrados, por exemplo, em janelas de caitya25 e nas bases de esculturas26.  

Enquanto as representações imagéticas de temática funerária presentes nos lécitos 

de fundo branco da Grécia clássica tinham por função compor o mobiliário funerário 

ateniense e, portanto, eram retiradas de circulação27 quando os vasos onde estavam pintadas 

eram depositados nos cemitérios, os relevos que compõem a iconografia indiano-budista de 

Gandhāra, embora também estivessem inseridos numa paisagem funerária, possuíam um 

caráter narrativo distinto que previa sua visibilidade: eles visavam ensinar às populações 

locais a vida do fundador do Budismo.  

Assim, embora isso possa parecer uma obviedade, é necessário esclarecer que o 

simples fato desse repertório iconográfico tratar da biografia do Buda Śākyamuni pressupõe a 

existência de uma história anterior, importante o suficiente para ser registrada em um suporte 

durável, e que essa história, quer fosse proveniente do conhecimento oral ou textual, pré-

datou a gênese da narrativa iconográfica. 

                                                
23 Aldrovandi (2002). 
24 Ver MHP0216, uma única exceção, em estuque. 
25 Ver MHP0077; MHP0079; MHP0162; MHP0215. 
26 MHP0159. 
27 Cf. Hoffman (1985;1986, p. 64). 
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Diferente da iconografia grega que, como anteriormente observado, não foi regida 

por dogmas religiosos rígidos28, o repertório imagético de Gandhāra está diretamente inserido 

no desenvolvimento do Budismo na Índia antiga. Isso lhe conferiu uma função específica e, 

nesse sentido, o paralelismo entre as fontes textuais e iconográficas é de fundamental 

importância para nossa análise.  

Ainda assim, apesar do conhecimento dos textos ser indispensável, como 

demonstrou Panofsky29, não podemos aplicar qualquer texto a qualquer imagem. Como vimos, 

o fato de um determinado texto fornecer a melhor chave para interpretação de uma cena não 

implica necessariamente que o escultor o tenha utilizado como fonte para compor sua 

representação. Nesse sentido, o exame que propusemos realizar dos dois tipos de fontes 

analisadas — iconográficas e textuais – partiu de uma perspectiva de complementaridade e 

não subserviência na busca de comparações que viabilizassem a interpretação desse corpus 

documental e a verificação do contexto socioreligioso que promoveu seu desenvolvimento. 

Como vimos anteriormente, o Buda viveu cerca de quinhentos anos antes do 

desenvolvimento do repertório imagético de Gandhāra. De acordo com a tradição, os cânones 

budistas foram compilados logo após o Mahāparinirvā
a do Buda30, no entanto, a datação 

desse episódio é incerta.  

Embora não se saiba exatamente a época em que as fontes textuais sobre a 

biografia do Buda Śākyamuni foram compiladas, como vimos, a tradição oral na Índia antiga 

certamente foi responsável por sua preservação e, algum tempo mais tarde, registrou-a na 

forma escrita. Além disso, como veremos mais à frente, as fontes que narraram o 

Mahāparinirvā
a do Buda sofreram ao longo dos séculos alterações e acréscimos.  

As imagens de um repertório iconográfico, por sua vez, possuem um aspecto 

comunicativo e capaz de estabelecer modelos culturais na sociedade, essa função, conforme 

havíamos visto, se estabelece com base em mensagens dirigidas à coletividade 31. 

Nesse sentido, a paisagem é um dos elementos centrais de um sistema cultural, 

pois enquanto um conjunto ordenado de objetos — um texto — ela age como um sistema 

significante, por meio do qual um sistema social é comunicado, reproduzido, experienciado e 

explorado. Ao se tornar parte do cotidiano, do objetivo e do natural, a paisagem mascara a 

                                                
28 Ver Shapiro (1994, p. 7). 
29 Panofsky (1939, p. 25-27). 
30 Ver Bareau (1955). O estudo pormenorizado do estudioso verificou que o Primeiro Concílio budista, ocorrido 

em Rājag0ha, teve caráter lendário, enquanto os posteriores são históricos.  
31 Dugas (1936, p. 440; 1960, p. 35). Ver também Burke (1970, p. v), que observou que a retórica é a arte da 

persuasão e as cosmogonias religiosas são desenhadas, em última análise, como modos excepcionalmente 
poderosos de persuasão.  
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natureza ideológica e o artifício de suas formas e conteúdo. Ao utilizar um vocabulário de 

várias formas convencionais — signos, símbolos, ícones e elementos especializados na 

paisagem — indivíduos particularmente os poderosos narram histórias carregadas de moral 

sobre si, sobre a relação social na comunidade e a sua relação com a ordem divina.32 

Assim, a inserção de um conjunto iconográfico de caráter narrativo e cujo tema 

central era a biografia do Buda Śākyamuni33 no contexto arquitetônico que forma a paisagem 

sagrada dessa região, revela sua função preponderantemente discursiva, isto é, as 

representações incorporavam uma mensagem de cunho essencialmente doutrinário34, questão 

que será retomada posteriormente. 

A realização dos relevos narrativos indiano-budista de Gandhāra recorreu em 

grande parte ao método cíclico de narrativa35, no qual os eventos são representados em 

quadros sucessivos, separados fisicamente, como, por exemplo, colunas com capitéis 

coríntios36. As representações do Ciclo do Mahāparinirvā
a do Buda, como veremos a seguir, 

possuem também características utilizadas pelo método sinótico, no qual episódios sucessivos 

estão reunidos numa única cena. 

 
2. O Conjunto Iconográfico de Gandhāra e das Demais Regiões: uma Quantificação 

No início da pesquisa, o Corpus Documental contava apenas com os episódios do 

Ciclo do Mahāparinirvā
a Buda, provenientes do BDI, o Banco de dados desenvolvido 

durante o mestrado. Neste, havia dezessete representações do Mahāparinirvā
a, a Morte do 

Buda; sete representações da Distribuição das Relíquias; sete representações da Urna do 

Buda; cinco representações do Transporte e da Guarda das Relíquias; e, finalmente, quatro da 

Cremação do Buda; que totalizavam quarenta peças.  

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, o número de representações foi 

ampliado e o conjunto final de relevos da região de Gandhāra possui quarenta e cinco 

representações do Mahāparinirvā
a; quatro com a representação do Buda Recoberto com o 

Manto; oito da Urna do Buda; um do Translado do Corpo do Buda; oito da Cremação do 

Buda; sete da Distribuição das Relíquias; sete do Transporte e da Guarda das Relíquias; e 

sete da Guarda das Relíquias ou Adoração do Estupa; que somam oitenta e sete peças. 

                                                
32 Cf. Duncan (1990, p. 17-20, 24-25). O estudioso chamou a atenção para a significação e a retórica da 

paisagem e do papel da textualidade e da intertextualidade na contestação dos discursos e na luta pelo 
significado das paisagens socioculturais.  

33 Ver Boardman (1994, p. 129, 318) 
34 Ver Aldrovandi e Hirata (2005). 
35 Cf. Snodgrass (1982). 
36 Ver Aldrovandi (2002, p. 133-138). 
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Tabela 1 – Quantificação das ocorrências de representações do Ciclo do Mahāparinirvā
a 
ÍNDIA 
Episódio — Ciclo da Morte 
do Buda  

Gandhāra Mathurā Bhārhut Amarāvatī Sāñcī Aja��ā Kuśināgar
a 

Sārnāth  Nālandā Bengala 
ou Bihār 

Mahāparinirvā
a 45 4  2(?)  1 1 4 5 2 

Buda recoberto pelo manto 4          

Urna do Buda 8      1(selo)    

Translado do corpo/Cortejo 1   1(?)       

Cremação do Buda 8   1(?)   1(selo)    

Distribuição das Relíquias 7    1      

Transporte das Relíquias 7    1      

Guarda das Relíquias/ 
ou Adoração do Estupa 

7  1 6 1      

 
ÁSIA CENTRAL 
Episódio — Ciclo da Morte do Buda  Bāmiyān Qyzil Adjina Tepe Qumtura Tapa Sardar Sorcuq  Bazaklik 

Mahāparinirvā
a 6 5 1 2 1 1 4 

Buda recoberto pelo manto        

Urna do Buda        

Translado do corpo/Cortejo        

Cremação do Buda  3      

Distribuição das Relíquias  1      

Transporte das Relíquias        

Guarda das Relíquias/ou Adoração do Estupa        

 
DEMAIS REGIÕES — NOROESTE DA ÁSIA 
Episódio — Ciclo da Morte do Buda China  Japão Coréia Tibet  Nepal 

Mahāparinirvā
a 29 9 1 1 1 

Buda recoberto pelo manto      

Urna do Buda 1(Mayadevi)     

Translado do corpo/Cortejo 1     

Cremação do Buda 1     

Distribuição das Relíquias      

Transporte das Relíquias      

Guarda das Relíquias/ou Adoração do Estupa      

 
DEMAIS REGIÕES — SUDESTE ASIÁTICO 
Episódio — Ciclo da Morte do Buda Sri Lanka Laos  Myanmar Tailândia  Camboja Malásia 

Mahāparinirvā
a 2 3 10 18 2 2 

Buda recoberto pelo manto       

Urna do Buda       

Translado do corpo/Cortejo       

Cremação do Buda       

Distribuição das Relíquias       

Transporte das Relíquias       

Guarda das Relíquias/ou Adoração do Estupa       
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A quantificação das ocorrências de cada episódio do Ciclo do Mahāparinirvā
a do 

Buda, na vertente indiano-budista do Banco de Dados e Imagens — MHP/MHI —, pode ser 

verificada na Tabela 1.  

A partir dessa quantificação é possível verificar que as representações de 

Gandhāra não apenas excedem em número de cenas das demais escolas indianas mas, o que 

nos parece mais relevante, nenhuma das demais escolas ou regiões pesquisadas apresenta uma 

diversidade de episódios do Ciclo do Mahāparinirvā
a que possa ser comparada àquela 

apresentada pelo conjunto de relevos narrativos de Gandhāra37. Essa característica se estende 

aos outros ciclos narrativos que compõem a biografia do Buda. A ênfase temática nas demais 

escolas artísticas indianas e regiões de difusão do Budismo é associada quase que 

exclusivamente à cena principal do Mahāparinirvā
a, cujas modificações esquemáticas 

relevantes serão tratadas mais adiante e estão diretamente associadas aos desdobramentos 

filosóficos e artísticos dos diferentes ramos budistas das escolas Mahāyāna e Hīnayāna.  

 

3. O Ciclo Narrativo do Mahāparinirvā
a no Repertório Iconográfico de Gandhāra 

 

A seguir apresentamos a descrição e a análise de cada episódio que compõe o 

repertório narrativo do Mahāparinirvā
a do Buda em Gandhāra.  

 

3.1 O Mahāparinirvā
a  

As representações do Mahāparinirvā
a em Gandhāra somam quarenta e cinco 

peças. Nelas, o Buda Śākyamuni está invariavelmente deitado sobre o lado direito do corpo, 

o braço flexionado sob o corpo e a cabeça com auréola sobre a mão direita com a palma 

voltada para cima e um ou dois travesseiros inclinados. O cabelo preso, no alto, forma o 

u+
ī+a. O braço esquerdo está disposto ao longo do corpo, e a mão esquerda está geralmente 

recoberta pelo manto que termina em pregas na altura dos pés. As pernas paralelas, ou apenas 

uma perna, estão levemente flexionadas; o panejamento do manto pode apresentar pregas ao 

longo do corpo, como se a figura estivesse em pé. O leito fúnebre é na maioria dos casos uma 

klíne grega e pode estar recoberto por um tecido que pende entre as pernas torneadas e 

apresenta um ou dois colchões, simples ou com decoração, assim como os travesseiros, o que 

                                                
37 Mesmo as Grutas da Ásia Central, como Qyzil, apresentam um repertório mais restrito que inclui a Cremação 

do Buda e a Distribuição das Relíquias. Nas demais regiões, apenas a China possui alguns exemplares de 
outras cenas além do Mahāparinirvā
a.  
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depende do grau de detalhamento da cena; em alguns casos, pode haver um pequeno apoio 

para os pés na frente do leito. 

Entre as quarenta e cinco representações, seis leitos fúnebres não possuem pernas 

torneadas [MHP0069; MHP0093; MHP0095; MHP0155; MHP0216; MHO0221]. A peça 

[MHP0097] não possui leito; as representações, [MHP0090] e [MHP0151], são apenas 

fragmentos das cenas e não foi possível observar o tipo de leito que existiu. Assim, trinta e 

oito peças apresentam o Buda sobre uma klíne de pernas torneadas, embora sua execução 

varie consideravelmente, enquanto alguns são bastante elaborados, outros são menos 

detalhados e apenas sugerem o torneado.38  

 

  
Figura 20. Cena do Mahāparinirvā
a do Buda [MHP0002] 

 

O Buda está cercado por seus discípulos e devotos leigos, alguns em posturas 

explícitas de lamentação, outros em gestos reverentes. Entre os discípulos que foram 

identificados39 estão: Subhadra, Ānanda, Anuruddha, Vajrapā i, Mahākāśyapa e Upavana. 

                                                
38 Sobre as variedades de torneado e dos demais tipos de pernas tratados sob a perspectiva de desenvolvimento 

estilístico, ver Ebert (1985, p. 95-115). Ver também MHP0001. 
39 A identificação dos principais discípulos do Buda foi realizada por Foucher (1905-51; 1949) e estudada em 

mais profundidade por Ebert (1985, p. 74) a autora forneceu uma tabela das principais posturas dos 
personagens, que pode ser consultada no final da página [MHP0001]. Destes, apenas o monge Upavana não 
foi estudado pela autora.  

Anuruddha 

Vajrapā�i 

Subhadra 

Mahākāśyapa 

Ānanda 
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O asceta Subhadra, o último convertido pelo Buda, é representado como um 

monge sentado na frente do leito, em postura de meditação (dhyānamūdra), pode aparecer de 

frente, de lado ou de costas, algumas vezes, a cabeça está recoberta pelo manto, em certos 

casos ela está descoberta e raspada, ao seu lado geralmente há um tripé formado pelos três 

bastões amarrados que sustentam um pote d'água.  

Ānanda, seu discípulo mais próximo, aparece prostrado na frente do leito na 

maior parte das cenas, em gesto de lamentação, ou sentado com feição pesarosa; ele 

freqüentemente aparece com a mão estendida e recebe ajuda de Anuruddha, um monge 

ancião, em pé e com vestes monásticas. 

Vajrapā�i geralmente está representado junto à cabeceira do leito, na lateral 

esquerda, mas também pode aparecer prostrado na frente do leito, quase sempre em gesto de 

lamentação. Ele pode ser representado jovem e musculoso ou como idoso e barbado, mas 

sempre acompanhado do vajra, seu atributo. As cenas em que o personagem aparece 

prostrado [MHP0090; MHP0093] foram associadas à tradição narrativa do MHP [VI.14] que 

descreve o barulho dos trovões e os tremores de terra que nesse caso teriam ocorrido após ele 

deixar cair o vajra — o trovão40. Nesse sentido, a queda de Vajrapā i e de seu vajra também 

pode ser associada simbolicamente ao fato de que, com a partida do Buda, o Dharma 

(doutrina) budista estava ameaçado41. Contudo cabe observar que Vajrapā i, como veremos 

mais à frente, é uma figura recorrente na iconografia de Gandhāra, embora não seja 

mencionado nas fontes textuais sobre o Mahāparinirvā
a, analisadas durante a pesquisa. 

Do outro lado, junto aos pés do leito fúnebre, algumas representações mostram 

duas figuras que conversam e que, presumidamente, são Mahākāśyapa e um ājīvika, o 

primeiro com trajes monásticos e o bastão — trida
-a —, o outro nu, com a cabeça raspada e, 

em alguns casos, com uma flor em uma das mãos; outras cenas apresentam uma figura, 

identificada como Mahākāśyapa conversando com um monge; existem exemplos em que duas 

figuras identificadas como Mahākāśyapa42 aparecem numa mesma representação ou, ainda, 

Mahākāśyapa é encontrado só, com ou sem o bastão, a prestar reverências ao Buda. Na 

maioria das vezes, ele está em pé e toca os pés do mestre, mas algumas representações o 

apresentam de joelhos, sua cabeça pode estar raspada ou recoberta pelo manto.  

Para explicar essa variação na representação do personagem foi proposto que o 

monge ao lado ou atrás do leito estaria informando Mahākāśyapa do evento, mas isso não 
                                                
40 Ver Foucher (1905;1951, p. I, p. 564-565); e Finergan (1989, p. 17). 
41 Como veremos, em épocas mais tardias, Vajrapā i passou a ser considerado o protetor do Dharma. Cf. 
VOGEL, 1909). 
42 Ver MHP0080. 



 

 

390 

confere com a narrativa textual; outra possibilidade, geralmente mais aceita, é que 

Mahākāśyapa chegou sete dias após a morte do Buda e havia tomado conhecimento do 

acontecimento na estrada, por meio de um ājīvika — a figura nua e tonsurada; ou, ainda, 

numa tradição escultórica encontrada na iconografia dos relevos de Gandhāra, ele soube da 

notícia por um outro tipo de personagem herético, um asceta trida
-in43.  

De acordo com a tradição escrita do MHP, Mahākāśyapa recebeu a notícia de um 

ājīvika e chegou ao local da cremação após tentativas falhas de se acender a pira funerária, 

assim, cronologicamente, a presença da figura de Mahākāśyapa seria apropriada apenas nas 

cenas da Urna do Buda, uma vez que a narrativa textual menciona que ele já havia sido 

envolto por quinhentos tecidos (de dois tipos) e colocado na(s) urna(s) para ser cremado44. 

Interessante notar, no entanto, que existem representações do Mahāparinirvā
a em 

que o Buda não está envolto em quinhentos tecidos quando Mahākāśyapa toca seus pés [ver 

MHP0054]45.  

Assim, as cenas do Mahāparinirvā
a e do Buda Recoberto pelo Manto, que 

veremos a seguir, nas quais encontra-se a representação de Mahākāśyapa, podem ser 

interpretadas como exemplos de narrativas iconográficas que fizeram uso do método 

sinótico46.  

Como veremos, a divergência cronológica entre fontes textuais e iconográficas 

remete a questões importantes que serão tratadas mais à frente na descrição da cena da Urna 

do Buda.  

Uma representação mais rara é a do monge Upavana47, identificado como uma 

figura em pé, ao lado da cabeceira, com um abanador na mão, trata-se do discípulo a quem o 

Buda pede para se afastar, a fim de que os seres celestiais pudessem lhe prestar as últimas 

reverências. Atrás e nas laterais do leito aparecem figuras com turbantes e ornamentos, 

geralmente atribuídas aos nobres Malla de Kuśināgara; na maior parte das vezes são figuras 

masculinas, muitas delas em posturas de lamentação. Outras figuras representadas no entorno 

da cena incluem divindades, como Brahma e Indra, ou seres celestiais que geralmente 

aparecem no alto a atirar flores. Um outro tipo de divindade aparece em algumas cenas entre 

as folhas das árvores śāl.48  

                                                
43 Cf. Foucher (1905;1951). 
44 Ver [MHP0142] em que Mahākāśyapa aparece na cena do Buda Recoberto pelo Manto; para uma cronologia 

semelhante às fontes escritas, ver [MHP0058 e MHP0091]. 
45 Ver a nota NTP.46, na tradução do MHP. 
46 Cf. Snodgrass (1982, p. 5). 
47 Ver MHP0068. 
48 Sobre as v&k+adevatā ou śālabañjikā, divindades nas árvores śāl, ver Ingholt (1957, p. 137-142). 
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Nas cenas em que as árvores śāl gêmeas tradicionais aparecem, elas são 

representadas nas laterais do leito fúnebre, geralmente como troncos com ramos de folhas 

simétricas. 

 

 
Figura 21. Cena do Mahāparinirvā
a do Buda [MHP0068] 

 

Em relação aos padrões iconográficos — unidades formais mínimas49 — 

representados no conjunto de cenas do Mahāparinirvā
a, algumas observações merecem 

atenção. Como vimos, o Buda aparece sobre um leito fúnebre (klíne) e não apenas sobre os 

mantos que algumas tradições textuais narram. As representações apresentam de modo geral 

recorrências que indicam seu paralelismo com os cânones budistas, pois a maior parte dos 

personagens mencionados nas narrativas foram representados nas cenas figurativas. Essa 

padronização foi capaz de estabelecer um modelo tradicional de representação desse episódio 

que, como veremos adiante, forneceu a base iconográfica para as demais escolas budistas 

posteriores.  

Com base na verificação do número de personagens ao redor do Buda, em cada 

uma das cenas do Mahāparinirvā
a (Tabela 2), foi possível constatar que, embora a variação 

quantitativa seja considerável, a maior parte das cenas completas desse conjunto iconográfico 

apresenta um número entre seis e oito personagens de entorno. Essas representações podem 

ser, no caso, as mais recorrentes e talvez as cenas-padrão mais disseminadas pela região.  

                                                
49 Cf. Bérard (1974, p. 47) 

Upavana Subhadra 
Vajrapā�i 

Mahākāśyapa 

ājīvika 

Ānanda 

Anuruddha 
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Todavia, existem também os casos extremos. De um lado, uma representação 

extremamente elaborada, que soma trinta e oito personagens de entorno [MHP0068] e 

apresenta um grau elevado de detalhamento do episódio e que estilisticamente nos remete à 

profusão imagética encontrada nos sarcófagos romanos dos primeiros séculos da era Cristã e 

de outro, encontram-se duas representações que apresentam duas únicas figuras [MHP0056; 

MHP0171] — uma de cada lado do leito do Buda. A peça [MHP0056] também possui outro 

elemento distinto e único no conjunto imagético: a ausência de lamentação dos personagens, 

as duas figuras estão em postura reverente, mas não há qualquer indicação de lamento. 

Embora o número reduzido de personagens ao redor do Buda possa ser explicado pela 

limitação do espaço no friso, a ausência de lamentação é um dado que merece atenção e ao 

qual retornaremos mais à frente. 

 

Tabela 2. Quantificação do número de personagens ao redor do Buda nas representações do  
Mahāparinirvā
a do conjunto imagético de Gandhāra. 

N.º de figuras N.º da Peça Total 
2 MHP0056; MHP0171 2 
3 MHP0156 1 
4 MHP0162 1 
5 MHP0157 1 
6 MHP0070; MHP0075; MHP0097; MHP0143; MHP0155; MHI0006 6 
7 MHP0076; MHP0215 2 
8 MHP0001; MHP0053; MHP0067; 

MHP0094; MHP0154;  
5 

9 MHP0144; MHP0159 2 
10 MHP0080; MHP0083 2 
11 MHP0064;  1 
12 MHP0096; 1 
13 MHP0002; MHP0069;  2 
14 MHP0160 1 
15       - - 
16 MHP0145 1 
38 MHP0068 1 
não 
contado/fragmentos 

MHP0006; MHP0055; MHP0054 (+ 6); MHP0082 (+9); MHP0090 
(5); MHP0093 (+11); MHP0095 (+8); MHP0146 (+5); MHP0147 
(+6); MHP0148 (+6); MHP0150 (+7); MHP0151; MHP0153; 
MHP0172 (+2) ; MHP0216 (+8); MHP0221 (+12) 

16 

 

Também existe uma variável proxêmica50 interessante, presente nas representações 

do Mahāparinirvā
a do Buda. Ela diz respeito à visibilidade e proporção das figuras que 

podem variar consideravelmente de tamanho. Embora as imagens dos leigos e monges 

possam aparecer distribuídas na cena de modo proporcional, como, por exemplo, em 

                                                
50 Ver Molyneaux (1997, p. 122-123). 
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[MHP0002, MHP0160], existem exemplos em que algumas figuras leigas podem ser muito 

maiores que a dos monges [MHP0154], principalmente daqueles retratados na porção frontal 

do leito. 

A partir da Tabela 3 foi possível verificar a recorrência dos personagens 

identificados como os principais discípulos do Buda no conjunto de cenas do 

Mahāparinirvā
a. Entre tais personagens, Subhadra é o mais recorrente e figura em trinta e 

seis das quarenta e cinco cenas do Mahāparinirvā
a. O segundo discípulo mais freqüente é 

Mahākāśyapa, que aparece trinta e quatro vezes, seguido por Vajrapā i, com trinta e três 

representações. Ānanda, o principal discípulo, figura em dezenove das cenas e em dez delas é 

auxiliado por Anuruddha. O ājīvika aparece associado a Mahākāśyapa em apenas seis 

representações. O monge Upavana, por sua vez, aparece representado em apenas duas cenas, 

mas pode ser observado em duas outras representações dos episódios seguintes, uma na cena 

do Buda Recoberto pelo Manto [MHP0142] e, outra, na Urna do Buda  [MHP0149]. 

A recorrência dos três personagens — Subhadra, Mahākāśyapa e Vajrapā i — é 

interessante, pois suas conversões apresentam características específicas e relevantes no 

discurso budista. De acordo com as fontes textuais, o monge Subhadra é descrito como um 

herege (asceta bramânico) e foi o último convertido pelo Buda, nos momentos finais de sua 

vida [ver MHP V. 52-69], tal conversão permitiu que esse discípulo alcançasse o estado de 

arhat (liberto) quase que instantaneamente. O monge Mahākāśyapa, por sua vez, era um 

célebre asceta do período Bramânico, descrito nos cânones budistas como o mestre de 

quinhentos discípulos, e sua conversão se deu depois que o Buda realizou os quinhentos 

milagres em Uruvilva51; trata-se, portanto, de um convertido bastante importante para o 

Budismo. Vajrapā i, por sua vez, não é descrito nas narrativas textuais pesquisadas do 

Mahāparinirvā
a. No entanto, é um personagem recorrente nas representações de Gandhāra. 

Inicialmente, ele foi identificado com Indra, devido ao atributo comum: o vajra (trovão), o 

mesmo que carrega esse deus védico. Vajrapā i era um dos epítetos do deus52. Outros 

estudiosos observaram que no Lalitavistara existe um chefe guhyaka ou yak+a de nome 

Vajrapā i. O culto pré-védico aos yak+a foi incorporado à iconografia dessa região, como 

pode ser observado, por exemplo, nas representações de Kubera, um líder yak+a. No Budismo 

mais tardio, da escola Mahāyāna, Vajrapā i foi transformado no protetor do Dharma, pois o 

vajra é o símbolo da sabedoria adamantina e inquebrantável difundida pelo Buda.  

                                                
51 Ver Aldrovandi (2002, p. 182-183). 
52 Contudo, no 1gveda, Rudra também é chamado vajrabahu [II. XXXIII.3] e fontes mais tardias mencionam 
outras divindades associadas ao vajra. Cf. Konow (1930, p. 37). De acordo com o estudioso a associação de 
Vajrapā i a Indra é secundária e fruto da influência crescente do meio bramânico na Índia antiga. 
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Tabela 3. Presença de discípulos do Buda na cena do Mahāparinirvā
a de Gandhāra∗ 
Peça Subhadra Ānanda Anuruddha Vajrapā�i Mahākāśyapa ājīvika Upavana 
MHP0001 de frente   em pé (L) em pé (d) em pé  
MHP0002 de lado prostrado (L) em pé em pé (L) em pé (d) em pé  
MHP0006  prostrado (L)      
MHP0053 de lado sent/prostr (L)  (?) em pé  em pé (d)    
MHP0054  sentado (L)  sentado (L) em pé (d; R)   
MHP0055 de costas prostrado (L)  (?) em pé (L)    
MHP0056     (?) em pé (d) 

(R) 
  

MHP0064 de costas prostrado (L) em pé/ajuda  em pé (d)   
MHP0067 de costas   em pé (L) em pé (d)   
MHP0068 de frente prostrado (L) em pé/ ajuda sentado (L) em pé (d) em pé em pé 
MHP0069 de frente prostrado (L)  ajoelhado (L) ajoelhado (d; 

R) 
 (?) em pé 

MHP0070 de lado   (?) em pé (L) em pé (e; R)   
MHP0075 de costas   em pé (L) em pé (d; R)   
MHP0079 de costas    em pé (d; R)   
MHP0080 de frente prostrado (L)   em pé (d) e (e) em pé (e)  
MHP0082 de frente   em pé (L) em pé (e)   
MHP0083 de costas    em pé (L) em pé (d; R)   
MHP0090 de frente   prostrado (L) 2    
MHP0093 de frente   prostrado (L) em pé (d; R) em pé   
MHP0094 de costas prostrado (L) em pé/ ajuda     
MHP0095 de lado (d) (?) sentado (L) (?) sentado em pé (L)    
MHP0096 de costas  prostrado (L) em pé / ajuda  em pé (d)   
MHP0097        
MHP0143 de costas   em pé (L) em pé (d; R)   
MHP144 de costas prostrado (L) em pé/ ajuda prostrado (L) em pé (d; R)   
MHP0145 de frente   prostrado (L) em pé (d; R) em pé  
MHP0146     em pé (d; R)   
MHP0147 de costas prostrado (L)      
MHP0148 de costas     em pé (d)   
MHP0150 de costas    em pé (d; R)   
MHP0151    prostr/ sent (L)    
MHP0153 de costas   prostrado (L)    
MHP0154 de costas  prostrado (L) em pé / ajuda em pé (L) em pé (d;R)   
MHP0155 de costas    em pé (L) em pé (d;R)   
MHP0156    em pé (L) em pé (d;R)   
MHP0157 de costas   em pé (L) em pé (d;R)   
MHP0159 de costas    prostrado (L) em pé (d;R)   
MHP0160 de frente prostrado (L) em pé/ ajuda em pé (L) em pé (d;R)   
MHP0162     em pé (d)   
MHP0171    em pé (d;L)    
MHP0172    em pé (L)    
MHP0215 de frente prostrado (L)  em pé (L) em pé (d;R)   
MHP0216 de frente prostrado (L)  prostrado (L) (?) sentado    
MHP0221 de frente (?) sentado (?)em pé/ajuda (?) em pé (L) ajoelhado (R)   
MHI0001 de frente   em pé (L) em pé (R)   
TOTAL: 
 

36 19 10 33 34 6 2 

 

 

                                                
∗ Legenda das Tabelas: (L) —lamento; (R) — reverência; (d) — à direita; (e) — à esquerda; (1b) — um braço 
elevado; (2b) — dois braços elevados. 
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A partir da interpretação escolhida, se associado à Indra ou a um líder dos yak+a, a 

presença de Vajrapā i nas cenas do Mahāparinirvā
a possui, também, implicações 

interessantes. Se considerarmos a primeira hipótese, Vajrapā i associado a Indra, então, a 

recorrência do primeiro reforça o discurso de assimilação de deuses védicos ao panteão 

budista. Brahma e Indra são freqüentes na iconografia da região, bem como nas fontes escritas 

budistas, eles presenciaram, por exemplo, o nascimento do príncipe Siddharta53 e após o 

Mahāparinirvā
a, eles fazem elegias ao Buda [MHP VI. 15-16; FSH V. 27. 2115-2122]. 

Contudo, a freqüência dessas divindades nas cenas do Mahāparinirvā
a é extremamente 

baixa (Cf. Tabela 4). De qualquer forma, em Gandhāra, Indra e Vajrapā i são personagens 

distintos, o que enfraquece essa associação.  

A segunda interpretação é, também, bastante importante, pois incorpora ao culto 

budista a presença de um líder dos yak+a. Tais personagens são geralmente considerados 

divindades de cultos pré-védicos ligados à natureza e, portanto, associados às populações 

autóctones da Índia antiga. A presença recorrente do personagem em Gandhāra é, 

possivelmente, um indício da existência de um forte culto regional dessas divindades na época 

de desenvolvimento do Budismo, que incorporou e se serviu dessa associação para reforçar 

seu caráter proselitista.  

A região de Gandhāra está localizada próxima ao Vale do Indo que, como vimos, 

foi o berço da Civilização do Indo, no período da primeira urbanização da Índia antiga e que 

após seu declínio aparece no registro arqueológico dessa região sob forma de pequenos 

assentamentos54, isto é, parte dessa população permaneceu em vilarejos até a época em que a 

Índia presenciou sua segunda urbanização, no período Bramânico. Gandhāra, na fronteira 

noroeste, era um dos dezesseis mahājānapada existentes no subcontinente, na época do 

nascimento do Budismo. Nos séculos seguintes e até a chegada dos Ku"ā a à região, o 

Budismo já havia usufruído de um tempo considerável e incorporou elementos dos cultos 

regionais autóctones55 e védico-bramânicos. Essa assimilação se dá no discurso textual 

budista, por meio da conversão; e no repertório imagético, pela recorrência dessas figuras na 

iconografia.  

                                                
53 Ver Aldrovandi (2002, p. 128-133, 165-167). Sobre a incorporação dos deuses Brahma e Indra no repertório 

iconográfico de Gandhāra representar uma subordinação das castas que esses deuses representam (brâmanes e 
k+atriya, respectivamente). Ver Zwalf (1996, p. 43). 

54 Cf. Allchin e Allchin (1982). 
55 Ver Aldrovandi (2002, p. 128-132). A iconografia de Gandhāra possui em seu repertório a presença dos yak+a 

e yak+ī, das śālabhañjikā — as divindades das árvores śāl, e dos nāga — divindades fluviais associadas à 
fertilidade.  



 

 

396 

É notável o fato de na iconografia de Gandhāra, Vajrapā i aparecer associado ao 

esquema iconográfico de Héracles56 e, nesse sentido, assumir uma forma greco-romana. Sua 

presença também aponta para um discurso voltado ao público estrangeiro que se estabelecera 

desde o século IV a.C. na região.   

Assim, a presença recorrente desses personagens no ciclo do Mahāparinirvā
a do 

Buda reflete a direção do discurso budista na época de desenvolvimento da iconografia de 

Gandhāra. Estamos diante de três linhas de frente do proselitismo budista: o Bramanismo, os 

cultos pré-védicos e as populações estrangeiras. A conversão dos seguidores do bramanismo 

está representada pela presença de Subhadra e de Mahākāśyapa; o personagem de Vajrapā i, 

por sua vez, está imbuído de três níveis de significação, de acordo com a interpretação que o 

observador lhe atribuir, quer associado a Indra (bramânico), ao chefe dos yak+a (autóctone), 

ou a Héracles (estrangeiro, greco-romano).   

A ausência de Vajrapā i nas fontes escritas sobre o Mahāparinirvā
a também 

merece atenção, mas a interpretação dessa evidência negativa impõe maiores dificuldades. 

Sabemos, por exemplo, que o personagem é mencionado em outras partes da biografia do 

Buda Śākyamuni57. O paralelismo encontrado entre os personagens das fontes escritas e do 

repertório iconográfico do Mahāparinirvā
a em Gandhāra aponta algumas possibilidades 

para explicar a questão. Uma delas é que houve uma tradição textual regional da qual não 

restou vestígio, mas, como vimos no caso da Grécia, o uso desse tipo de hipótese depende de 

comprovação, o que termina por deixá-la no campo da mera conjectura.  

A complexidade que envolve essa diferenciação entre a ausência textual e 

recorrência iconográfica remete às questões voltadas à autonomia existente entre tais fontes. 

Assim, é possível que Vajrapā i realmente não tenha feito parte dos personagens tratados 

pelas fontes textuais, talvez porque o discurso, nesse caso particular do registro literário, 

simplesmente, não se ocupou do personagem. Nesse sentido, a ausência abre a possibilidade 

de, talvez, se tratar de uma influência iconográfica de caráter regional, quer autóctone ou 

estrangeira, que encontrou um meio propício e se desenvolveu de modo marcante nesse 

repertório iconográfico específico. Como vimos, na iconografia de Gandhāra, Indra e 

Vajrapā i são personagens distintos, o que, por sua vez, também pode ser um indício da 

autonomia do personagem em relação à Indra, em favor da interpretação deste como o líder 

                                                
56 Sobre uma possível origem indo-iraniana de Vajrapā i nos fravashi do Avesta, sua associação a Héracles na 
iconografia de Gandhāra, e seu desenvolvimento posterior, ver Konow (1930) e Flood (1989). 
57 Para as fontes, ver Konow (1930). 
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dos yak+a, que a partir do contato com elementos greco-romanos, adquiriu, em certos casos, 

feições semelhantes a Héracles.  

Interessante observar, ainda, que Ānanda figura em menos da metade das 

representações quantificadas. Como o principal discípulo do Buda, seria esperado que ele 

fosse mais freqüente, no entanto, isso não acontece. Quer porque Ānanda não possuía tanta 

relevância ao discurso iconográfico budista nessa região e período, quer por outros fatores58. 

A presença de Anuruddha na iconografia do Mahāparinirvā
a, por sua vez, está diretamente 

condicionada à de Ānanda, que aparece invariavelmente prostrado e em lamentação pela 

perda do Mestre, enquanto recebe a ajuda do monge mais idoso. O discípulo menos retratado 

é Upavana, que não recebeu muita atenção dos escultores da região. 

Na Tabela 4, temos algumas outras quantificações relacionadas à presença dos 

demais personagens na cena do Mahāparinirvā
a no conjunto iconográfico de Gandhāra. As 

figuras com turbantes e ornamentos, interpretadas como os nobres Malla ou seres celestiais, 

aparecem em quarenta dos quarenta e cinco exemplares disponíveis, embora sua freqüência 

varie consideravelmente. A ausência desses personagens de entorno se deve, de modo geral, a 

questões de restrição do espaço iconográfico ou perda dos fragmentos superiores das 

representações. A presença de monges não-identificados com personagens específicos 

também é baixa, apenas dez peças incluem esses personagens entre os personagens de 

entorno.  

Nessa mesma tabela foram quantificadas as presenças dos deuses védico-

bramânicos Brahma e Indra, mas, como mencionado anteriormente, tais representações são 

bastante raras ou mesmo incertas: Brahma talvez figure duas vezes nos relevos, mas trata-se 

de uma atribuição duvidosa. Indra foi identificado apenas uma vez, suas quatro outras 

atribuições também permanecem incertas. Apesar dessa baixa freqüência, ambos estão 

presentes nas fontes textuais que narram as elegias feitas por cada um, após a partida do Buda: 

primeiro é Brahma Sa9hapati quem entoa os versos de louvor e em seguida Śakra (Indra). 

Além desses personagens, identificamos apenas sete representações que possuem divindades 

femininas sobre a copa das árvores śāl e que estão provavelmente associadas às v&k+adevatā e 

śālabhañjikā, dos cultos autóctones pré-védicos. 

 

 

                                                
58 Ver Przyluski (1919) que sugere uma perseguição ou, mesmo, a expulsão do monge Ānanda pelos demais 

representantes da comunidades budista, hipótese considerada de difícil comprovação por Barreau (1955, p. 
145-146). 
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Tabela 4. Presença de outros personagens na cena do Mahāparinirvā
a de Gandhāra 
Peça Mallas ou 

Seres celestiais  
monges Brahma Indra Divindades em 

árvores 
MHP0001 4/1(L)     
MHP0002 7/5(L)     
MHP0006 1 (R)   em pé (L)  
MHP0053 3 1    
MHP0054 3 (L)     
MHP0055 2 (L)     
MHP0056 1 (R)     
MHP0064 5 (R) 2 (R)    
MHP0067 6 (L)     
MHP0068 30 (L/R)    2 (R) 
MHP0069 7 (L/R) 2 (?) em pé (L) (?) em pé (L)  
MHP0070 2 (L) 1    
MHP0075 3 (L/R)   (?) em pé (?) em pé (L)  
MHP0079 5 ou 6 (L)   (?) em pé (R)  
MHP0080 4 (L) 1    
MHP0082 4 (L)    1 (R) 
MHP0083 5 (L)    2  
MHP0090 3 (L)     
MHP0093 5 (L) 1   1 (L) 
MHP0094  2   1 
MHP0095 4 (L)     
MHP0096 6 (L) 2 (R)    
MHP0097 6 (L)     
MHP0143 5 (L)     
MHP0144 1 (L) 2 (L)    
MHP0145     2  
MHP0146 3 (L)     
MHP0147 3 (L)     
MHP0148 3 (L) 1    
MHP0150 5 (L)     
MHP0151      
MHP0153      
MHP0154 3 (L)     
MHP0155 3 (L)     
MHP0156 1 (L)     
MHP0157 2 (L)     
MHP0159 5 (L)   (?) em pé (L)  
MHP0160 5 (L)     
MHP0162 3 (L)     
MHP0171 1 (R)     
MHP0172      
MHP0215 3 (L)     
MHP0216 4 (L)     
MHP0221 8 (L)    2 
MHI0001 3 (L)     
TOTAL: 40 10 (?)2 1 + (?)4 7 
 
 

Além das tabelas anteriores, a Tabela 5 apresenta uma quantificação da recorrência 

de padrões de lamentação nas cenas do Mahāparinirvā
a do Buda presentes no conjunto 

iconográfico de Gandhāra. Nela procuramos também identificar a presença de esquemas 

representacionais de lamento, primeiro a partir da postura apresentada pelas figuras ao redor 
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do Buda e, em seguida, atribuímos um grau mais elevado, intermediário, ou baixo em relação 

à expressão facial e corporal das figuras. Embora a presença ou ausência desse padrão 

iconográfico seja de fácil detecção, uma quantificação voltada à graduação de sua 

expressividade apresenta certo comprometimento da objetividade buscada nesta pesquisa. 

Atribuir um grau mais ou menos elevado às expressões presentes no registro iconográfico 

envolve intrinsecamente um elemento de caráter subjetivo, que está permeado de problemas 

relativos às questões estilísticas ou mesmo de produção artística59.  

Apenas para citar um exemplo dos problemas envolvidos nesse tipo de análise, 

existem evidências que indicam que esses relevos eram originalmente policromados [ver 

observações em MHP0082], isto é, receberam uma camada de pintura colorida sobre a 

superfície. Esse dado é importante, pois a (falta de) expressão de sofrimento, que pode não 

aparecer no entalhe do relevo, pode ter sido compensada durante a pintura do mesmo. 

Infelizmente, esse é um dado sobre o qual não temos qualquer informação mais precisa, pelo 

menos em relação à fase inicial dessa iconografia. Apesar de se tratar de outro tipo de suporte, 

é possível ter uma idéia dessa técnica expressiva em [MHP0163], um fragmento de pintura 

mural das grutas de Bāmiyān, pertencente à fase mais tardia da arte de Gandhāra. Outro ponto 

que também compromete a análise é que alguns dos relevos estão bastante desgastados, o que 

impossibilita a verificação das expressões faciais ou, por vezes, dos gestos realizados [ver, por 

exemplo, MHP0148]. 

Ainda assim, ao considerar a importância que essa representação formal apresenta 

para esta pesquisa, decidimos realizar essa experiência, com o objetivo de verificar se a partir 

dessa classificação algum padrão quantitativo surgiria e, nesse caso, discutir as implicações e 

limitações dessa abordagem.  

Em relação à presença do padrão de lamentação no conjunto iconográfico do 

Mahāparinirvā
a foi possível identificar uma freqüência elevada: ele aparece em quarenta e 

quatro das quarenta e cinco representações. A única representação que não apresenta tal 

padrão é a peça [MHP0056], que como mencionamos anteriormente possui apenas duas 

figuras em atitude reverente. Todas as demais representações apresentam esse padrão, mesmo 

que ele esteja representado por uma única figura. No entanto, como observado durante a 
                                                
59 Marshall (1960), por exemplo, a partir de uma análise estilística atribuiu à peça [MHP0097] a precedência no 

desenvolvimento da representação do Mahāparinirvā
a; o relevo [MHP0067], ele considerou pertencente à 
fase inicial do período Maduro; e as demais representações que analisou, ao que chamou Período Maduro 
Tardio [MHP0001; MHP0068; MHP0093]. A interpretação da representação [MHP0097] pode ser 
compreendida, se considerarmos a maior elaboração formal das figuras como uma evidência de anterioridade. 
No entanto, sua atribuição da peça [MHP0067] nos parece bastante questionável, pois o relevo já apresenta 
uma padronização semelhante, senão maior, que a peça [MHP0068], atribuída ao período maduro tardio, e 
com certeza, muito menos elaborado que o relevo [MHP0093].  
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análise, o grau de intensidade dramática varia consideravelmente nas peças do conjunto 

imagético.  

A partir de uma análise preliminar, foi observado que existem representações em 

que o lamento é extremamente elaborado, quer no aspecto formal, quer no aspecto expressivo, 

o sofrimento é explicitado na expressão de dor, tanto pela sua representação no esquema 

corporal como facial em cada indivíduo, assim como pela diversidade de feições apresentadas 

na cena. Nesses casos, existe, até certo ponto, uma individualização das figuras. Talvez a 

melhor representação desse padrão encontrada no conjunto seja [MHP0093]. Contudo, essas 

representações são pouco freqüentes e somam, no conjunto, não mais que seis peças. 

Todavia, existem cenas em que as figuras não apresentam uma individualidade tão 

explícita, seus rostos são replicados no relevo e quando existem diferenças formais elas 

aparecem nos gestos, como, por exemplo, no número de braços elevados. Existe mais 

artificialidade e uma maior padronização dos personagens de entorno, o grau de lamentação é 

mais contido, os rostos parecem contradizer o gestual. No entanto, ainda assim, é possível 

observar algumas diferenciações ou mesmo inovações na apresentação e distribuição dos 

personagens, ou ainda no tratamento das figuras, como, por exemplo em [MHP0082; 

MHP0068; MHP0069; MHP0159].  

As representações menos expressivas de lamentação alcançam uma padronização 

na qual o gesto contradiz a expressão facial [MHI0001; MHP0097; MHP0146; MHP0157]. 

Os rostos das figuras são replicados na cena, não há individualização, nem expressão de 

sofrimento, a representação apenas remete ao lamento. O número de figuras de entorno, por 

sua vez, parece decrescer.  

Embora esse estudo, como observamos acima, apresente dificuldades, pois 

características estilísticas estão intimamente associadas ao conhecimento e habilidade técnica 

de cada escultor ou ateliê, e estabelecer uma escala precisa de precedência depende de dados 

cronológicos e de proveniência, que nesse caso não estão disponíveis, ao considerarmos as 

diferenças formais no padrão iconográfico da lamentação existentes nas representações desse 

mesmo episódio, algumas questões interessantes merecem ser abordadas. Como, por exemplo, 

verificar se é possível atribuir uma anterioridade ou originalidade às cenas mais elaboradas, 

ou às que apresentam um grau de lamentação mais explícito, mais dramatizado. Outra questão 

diz respeito a saber se a variedade formal presente no conjunto imagético de Gandhāra — se 

essa diversidade expressiva — é um indício de originalidade na gênese dessa representação ou 

se foi apenas uma característica regional. 
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Não temos conhecimento exato sobre quando ou por que meios o esquema 

iconográfico da próthesis grega chegou ao noroeste da Índia, seja após a fundação das 

colônias gregas na Báctria, no final do século VI a.C., seja pelos contatos com Roma, no 

início da era Cristã, durante período Ku"ā a. O que se sabe é que a representação do 

Mahāparinirvā
a, com unidades formais mínimas que são observadas na próthesis grega 

desde o período Geométrico, aparece de modo recorrente na região de Gandhāra a partir do 

século I d.C. 

Também não sabemos se os escultores originais eram estrangeiros e trabalharam o 

esquema iconográfico da próthesis adaptando-o à narrativa canônica do Buda ou se foram 

escultores locais, convertidos ou não ao Budismo, que tiveram contato com esse esquema 

formal e o utilizaram na representação do Mahāparinirvā
a. Não sabemos nem mesmo se 

eles conheciam a biografia do Iluminado por via oral ou tinham textos à sua disposição, com 

base nos quais as imagens foram elaboradas. A presença do Buda deitado sobre sua lateral 

direita, que é a modificação mais clara no esquema da próthesis, pode ser um indício da 

precedência textual. Cabe lembrar que o repertório imagético de Gandhāra é o que apresenta 

maior quantidade de episódios narrativos da biografia do Buda e, em particular, do Ciclo do 

Mahāparinirvā
a. Voltaremos a essa questão mais adiante. 

No entanto, se o artesão criou essa representação a partir do esquema formal 

presente na próthesis grega e o transpôs ao repertório indiano-budista, é possível saber qual 

foi o esquema formal utilizado? Como vimos, mesmo na Grécia a representação do lamento 

foi se tornando cada vez mais contida, como nos lécitos de fundo branco de época Clássica e 

nas representações helenísticas.  

Existem, porém, pelo menos duas possibilidades interpretativas que nos chamaram 

a atenção: uma, em que as cenas mais expressivas foram as originais e o padrão de 

lamentação foi, aos poucos, formalizado a ponto de perder seu próprio caráter e permanecer 

no registro iconográfico como um mero agente remissivo; outra, na qual o padrão 

intermediário de representação, com lamentação contida e variabilidade gestual foi aquele 

incorporado originalmente e, nesse caso, os exemplares em que o padrão de lamento é mais 

elaborado seriam, simplesmente, obras de escultores com técnica mais apurada.  

Como vimos anteriormente, durante o desenvolvimento de um esquema formal 

existe uma fase inicial em que a representação deve produzir um sentido o mais livre possível 

de ambigüidade, a fim de ser compreendido com clareza: “se o artesão suspeitava da 
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ambigüidade de uma interpretação, ele a remediava por meio do acréscimo de um signo 

adequado e conhecido”60.  

Também observamos que num determinado ponto do desenvolvimento o esquema 

iconográfico pode passar a ser padronizado, perdendo, com o passar do tempo, algumas de 

suas características esquemáticas ou temáticas. Isso ocorre porque o funcionamento das 

unidades formais mínimas depende do conhecimento prévio do espectador — a população 

precisa conhecê-los para identificá-los e, assim, compreendê-los, para que possa então 

reconhecer a cena. Nesse sentido, o espectador constrói a cena que tem diante dos olhos em 

função dos esquemas preexistentes61. Essas unidades — que incluem os personagens, seus 

atributos e gestos —, depois de um longo tempo, se tornam parte da bagagem da coletividade.  

Esse esquema formal pode ter partido de um padrão iconográfico desenvolvido 

inicialmente em uma região específica em Gandhāra ou na Báctria, que foi adotado por 

escultores de outros locais. Em um escala mais ampla, inserido em uma perspectiva 

diacrônica de média duração (dois ou três séculos), o desenvolvimento desse esquema possui 

um caráter que podemos chamar multireferencial, isto é, a iconografia se cria e realimenta de 

elementos circunvizinhos e, assim, sucessivamente, absorve elementos e é reabsorvida em 

cada região. Isso permite ao esquema formal uma reelaboração que pode reforçar certos 

elementos ou padrões, assim como torná-los mais elaborados. Por outro lado, essa mesma 

reelaboração pode descaracterizar outros elementos ou mesmo eliminá-los. Trata-se, assim, de 

uma criação e recriação sistemáticas, inseridas numa perspectiva intericônica de assimilação, 

adaptação e eliminação multidimensional de unidades formais mínimas.         

Infelizmente, a ausência de datação precisa não permite estabelecer uma escala 

cronológica exata, mas cada região pode ter desenvolvido um esquema formal próprio e 

adequado ao conhecimento técnico disponível e à filiação budista local. A compreensão dessa 

variabilidade também é comprometida pela ausência de informação sobre a proveniência da 

maior parte do conjunto imagético62.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
60 Cf. Bérard (1974, p. 47, 51, 163). 
61 Moret (1975, p. 4, 299). 
62 Para uma verificação das peças do corpus documental com indicação de proveniência, ver os mapas MP001 e 

MP002, e clicar sobre o nome das cidades que estão sublinhadas para ver a respectiva listagem. 
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Tabela 5. Presença de padrão de lamentação na cena do Mahāparinirvā
a de Gandhāra 
Peça Postura de Lamentação  Expressão de 

sofrimento 
(explícito) 

Expressão 
Intermediária 

(contido) 

Expressão 
Padronizada  
(s/ sofrimento) 

MHP0001 Vajrapā i (1b) e 1 figura (2b)   X 
MHP0002 Ānanda ; Vajrapā i (1b); e 5 figuras 

(variado) 
 X  

MHP0006 Indra (1b)  X  
MHP0053 Ānanda ; 2 figuras (1b)  X  
MHP0054 Ānanda; Vajrapā i ; e 3 figuras (1b;2b)  X  
MHP0055 Ānanda; Vajrapā i (1b); 1 figura (1b)   X 
MHP0056 -    
MHP0064 Ānanda; 2 figuras  X  
MHP0067 Vajrapā i; 5 figuras (variado)  X  
MHP0068 Ānanda; Vajrapā i; +12 figuras  X  
MHP0069 Ānanda; Vajrapā i; 2 figuras (Indra?, 

Brahma?) 
 X  

MHP0070 (?)Vajrapā i (1b); 2 figuras (1b;2b)    X 
MHP0075 Vajrapā i (1); 2 figuras (2b; 1b)  X  
MHP0079 6 figuras (Indra?) X   
MHP0080 Ānanda; 4 figuras (2b) X   
MHP0082 Vajrapā i (1b) ; 4 figuras (1b;2b)  X  
MHP0083 Vajrapā i (1b) ; 3 figuras (1b;2b)  X  
MHP0090 Vajrapā i; 3 figuras (1b) X   
MHP0093 Vajrapā i; 5 figuras X   
MHP0094 Ānanda   X 
MHP0095 Ānanda (?); Anuruddha(?);Vajrapā i; 

3 figuras 
X   

MHP0096 Ānanda; 1 figura   X  
MHP0097 1 figura   X 
MHP0143 Vajrapā i; 3 figuras (1b;2b)  X  
MHP0144 Ānanda; Vajrapā i; 4 figuras (1b;2b)  X  
MHP0145 Vajrapā i; 3 figuras  X  
MHP0146 3 figuras (1b;2b)   X 
MHP0147 Ānanda; 3 figuras (1b;2b)   X 
MHP0148 1 figura (2b)   X 
MHP0150 3 figuras (1b)  X  
MHP0151 Vajrapā i X   
MHP0153 Vajrapā i (1b)   X 
MHP0154 Ānanda; Vajrapā i; 3 figuras (1b;2b)  X  
MHP0155 Vajrapā i; 3 figuras (1b;2b)  X  
MHP0156 Vajrapā i; 1 figura (1b)  X  
MHP0157 Vajrapā i; 2 figuras (2b)  X  
MHP0159 Vajrapā i; 2 figuras (1b;2b)  X  
MHP0160 Ānanda, Vajrapā i ; 5 figuras (1b;2; X)  X  
MHP0162 2 figuras (2b)   X 
MHP0171 Vajrapā i   X 
MHP0172 Vajrapā i    X 
MHP0215 Ānanda; Vajrapā i; 3 figuras  X  
MHP0216 Ānanda; Vajrapā i; 1 figura (2b)   X 
MHP0221 Vajrapā i; 4 figuras (1b;2b)  X  
MHI0001 Vajrapā i; 2 figuras   X 
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Nesse caso, uma vez que o esquema formal do Mahāparinirvā
a foi estabelecido, 

isto é, o tema foi assimilado e passou a ser compreendido pelas várias camadas da população, 

a representação da lamentação ao redor do Buda possivelmente se tornou menos elaborada e 

passou a ser apenas um elemento referencial. A própria presença dos personagens mais 

específicos, como os discípulos mais célebres do Buda (que remetem, como vimos, à questão 

da conversão), pareceu ceder lugar a figuras genéricas e menos expressivas, o que também foi 

observado na redução do número de figuras de entorno e, por fim, a própria klíne também 

perde aos poucos o caráter representacional, suas pernas torneadas assumem um aspecto de 

mero referencial iconográfico de leito fúnebre. Em certos casos ela deixa de ser representada, 

como no revelo [MHP0097] atribuído a um período mais tardio. Com o esgotamento da forma 

esquemática63, os dois elementos perdem gradualmente sua importância original, até 

praticamente desaparecer, como veremos adiante, na maior parte das representações mais 

tardias das demais regiões da Índia e Ásia.    

 
3.2 Buda Recoberto pelo Manto  

Existem, no conjunto iconográfico de Gandhāra, apenas quatro representações do 

episódio do Buda Recoberto pelo Manto. A cena é mais rara que as demais e apresenta o 

Buda deitado na postura tradicional sobre o leito fúnebre com pernas torneadas (klíne), mas 

todo o corpo e cabeça estão recobertos pelo manto, talvez um cīvara ou sa5ghā(i (manto), 

utilizado pelos budistas primitivos. Existe uma possibilidade que foi também considerada 

durante a análise de se tratar do momento de preparação do corpo, com as quinhentas tiras de 

cada tipo de tecido descritas nas narrativas das exéquias do Iluminado, mas ela nos parece 

remota. Isso porque, se tomarmos como base as fontes textuais, o episódio da preparação do 

corpo teria ocorrido no local de cremação e nessa representação da cena, o Buda ainda está 

sobre o leito fúnebre.  

No entanto, cabe também notar que alguns exemplos [MHP0142] apresentam 

Mahākāśyapa nos pés do leito e as fontes textuais mencionam que o discípulo só teria 

chegado ao local para reverenciar o Buda no momento da cremação. Existe no MHP [VI. 45], 

como veremos à frente, um trecho que também remete a uma divergência cronológica, pois ali 

é mencionado que Mahākāśyapa, após ter descoberto os pés (do Buda), se prostrou 

reverentemente aos pés do Abençoado64. E, como vimos, em algumas representações do 

Mahāparinirvā
a, esse discípulo toca os pés do Buda antes dele estar envolto em quinhentos 

                                                
63 Ver Focillon (1970, p. 6). 
64 Ver, na p.789, a nota NTP.46 da tradução do MHP, no Apêndice desta. 
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tecidos. Outro elemento a reforçar o desenrolar do episódio ainda no local do 

Mahāparinirvā
a é a presença das árvores śāl gêmeas, nas laterais [MHP0142] ou atrás da 

cena [MHP0099]. Portanto, assim como na cena do Mahāparinirvā
a, estamos diante de uma 

representação de tipo sinótica, na qual episódios sucessivos estão reunidos numa única cena. 

Retomaremos essa questão na descrição do episódio da Urna do Buda, pois ele possui 

implicações interessantes. 

Existe outra característica importante que favorece a interpretação do elemento 

que recobre o Buda como um manto e não quinhentos tecidos: o tipo de padrão utilizado para 

indicar esse panejamento é recorrente nos mantos dos monges ao redor da cena [ver 

MHP0142]. Existe também o fato de que seria possivelmente mais difícil criar uma 

representação realista para representar o volume dos quinhentos tecidos que teriam envolvido 

o Buda. 

A cena pode apresentar as figuras usuais de seus discípulos e de devotos ao redor 

do leito, mas a representação de lamentação varia, podendo ser mais explícita como em 

[MHP0099], ou mais contida [MHP0142].  

 

 
Figura 22. Cena do Buda Recoberto pelo Manto [MHP0142] 

 

Em relação às klínai com pernas torneadas, presente no leito fúnebre da 

representação tradicional, a peça [MHP0099] é uma exceção interessante, pois ela apresenta 

pernas altas e retas que podem representar o baldaquino que os Malla construíram ao redor do 

Mahākāśyapa 

Subhadra 
Ānanda 

Anuruddha 

Upavana 
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Buda, mencionado nas fontes textuais. A presença de um objeto esférico, que pode ser um 

incensário, pode reforçar essa idéia. Outro elemento distinto que aparece nessas cenas é o tipo 

de tecido que recobre o leito fúnebre, ele possui decoração elaborada [MHP0098; MHP0099; 

MHP0158], talvez também uma referência aos trajes ornamentados trazidos pelos Malla65. 

 

 

Figura 23. Cena do Buda Recoberto pelo Manto [MHP0099] 

 

Duas das representações existentes são fragmentos [MHP0098; MHP0158]. A 

imagem [MHP0158] não é uma atribuição precisa, pois a parte do rosto se perdeu. A 

interpretação baseou-se principalmente no tipo de panejamento do manto, que possui mais 

sulcos e cuja elaboração difere daqueles geralmente encontrados na cena do 

Mahāparinirvā
a. Nesse tipo de representação em que o Buda está completamente envolto 

pelo manto, as pregas seguem a queda natural do tecido, enquanto em muitos relevos do 

Mahāparinirvā
a, as pregas permanecem na horizontal66, como se o Buda ainda estivesse em 

pé [MHP0001]. É como se o esquema formal de representação do Buda em pé tivesse sido 

transposto diretamente para a postura deitada. Nesse caso, além desse elemento, também 

existem vestígios do tecido decorado que recobriu o leito, semelhante ao mencionado acima.  

 

3.3 Urna do Buda 

Existem em Gandhāra dois tipos diferenciados de representação iconográfica 

geralmente atribuídos ao episódio da Urna do Buda. Um primeiro apresenta a urna (sânsc. 

                                                
65 Eles são geralmente considerados de origem parta. Cf. Srivanasam (2000, p. 100-111). 
66 Cf. Tissot (1985, p. 204).  

Ānanda 

Anuruddha 
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tailadro
ī; pāli. telado
ī) disposta lateralmente rodeada por figuras em lamentação, como em 

[MHP0058; MHP0073; MHP0091; MHP0149]. O segundo tipo de cena atribuída à 

representação da Urna do Buda mostra a urna sozinha, ou entre figuras em gesto de reverência 

(añjalimudrā); a urna em posição frontal pode aparecer com um elemento circular no topo, 

talvez um baldaquino [MHP0065; MHP0072], ou sob arcos de caitya [MHP0074; 

MHP0078]. Nos frisos, esse segundo tipo de cena aparece geralmente associado à cena de 

cremação, o que, como veremos a seguir, revelou durante a análise uma outra possibilidade 

interpretativa. Cada um desses tipos de esquema iconográfico aparece representado quatro 

vezes no conjunto imagético. 

Cabe notar que não existem representações específicas da preparação do corpo do 

Buda com os quinhentos tecidos, conforme descrito em algumas fontes escritas. O esquema 

icnográfico já apresenta o ataúde lacrado, no qual estaria encerrado o Buda, mas em alguns 

casos ele ainda está sobre o leito fúnebre — klíne. Um outro elemento a indicar o mesmo 

local em que ocorreu o episódio Mahāparinirvā
a é a presença das duas árvores śāl gêmeas, 

que recorre nas quatro representações. 

 

 
Figura 24. Cena da Urna do Buda [MHP0091] 

 

As quatro representações incluem a lamentação junto à Urna do Buda e 

apresentam o ataúde sobre uma klíne [MHP0058; MHP0073; MHP0149], ou sobre uma base 

retangular [MHP0091]. Não há indicação da pira funerária. A urna retangular pode aparecer 

Mahākāśyapa 

Vajrapā�i 
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envolta por folhagem ou guirlandas. Em duas representações há uma lamparina sobre um 

apoio na frente do leito [MHP0073; MHP0149]. Uma das urnas possui flores que remetem às 

mandārava descritas nas fontes textuais [MHP0149]. De cada lado, figuras de monges e 

devotos aparecem reclinadas sobre o ataúde, em gestos mais intensos de lamentação 

[MHP0073] ou mais contidos [MHP0058; MHP0091; MHP0149].  

A presença desses elementos iconográficos — klíne, lamentação e árvores śāl — 

que, como vimos, também aparecem na cena do Buda Recoberto pelo Manto, pode ser 

interpretada como unidades formais mínimas utilizadas para evitar a ambigüidade da presença 

do Buda na cena, uma vez que nem seu rosto, no caso do Buda Recoberto pelo Manto, nem o 

corpo, no caso da Urna do Buda, não estão visíveis. 

No entanto, o episódio descrito no MHP [VI: 28-39] narra que depois das 

celebrações e honras fúnebres, no sétimo dia após o Mahāparinirvā
a, os Malla decidiram 

transportar o corpo do Buda até o sul, fora da cidade, para cremá-lo. Quatro líderes Malla 

lavaram suas cabeças e vestiram trajes novos, mas não conseguiram erguer a urna. 

Anuruddha, o monge ancião, lhes explicou que os seres celestiais tinham outra intenção, a de 

carregar o Buda até o norte da cidade, entrar na cidade pelo portão norte, e então seguir até o 

centro da cidade e sair pelo portão leste, até o santuário Maku(abandhana, a leste da cidade, e 

realizar a cerimônia de cremação. Os Malla concordaram. A cidade foi milagrosamente 

coberta por flores mandārava dos céus. Os Malla perguntaram a Ânanda o que devia ser feito 

com os restos mortais do Buda e o monge lhes explicou que o mesmo tratamento que recebia 

um cakravartin. Os Malla realizaram os preparativos para a cremação e envolveram o corpo 

do Buda em quinhentas camadas de dois tipos tecido e depositaram o corpo em uma urna de 

ferro67, repleta de óleo, e esta foi dentro de outra urna semelhante. Eles construíram a pira 

funerária com perfumes e depositaram o corpo do Buda sobre a pira. Nesse momento, os 

Malla tentaram acender a pira funerária, mas não conseguiram e novamente Anuruddha lhes 

explicou que os seres celestiais desejavam que Mahākāśyapa reverenciasse o Buda, antes da 

cremação.68  

Assim, de acordo com a cronologia apresentada por essa narrativa textual, a cena 

da Urna do Buda ocorreu após o translado e a preparação do corpo. Como observado antes, a 

                                                
67 Sobre a urna de ferro (pāli: tela-do
ī) ou de ouro ver Foucher (1905-51, p. 576), que considerou as 

disparidades existentes fruto do gosto mais pretensioso dos fiéis. Ver também Pryzlusky (1918, p. 516-517).  
68 Na versão tibetana do Buddhacarita realizada por Rockhill (1907, p. 144-145), Mahākāśyapa teria descoberto 

o corpo do Buda e o reverenciado, depois disso, ele - que era o maior dos quatro grandes sthavīira e tinha 
guardado consigo alguns mantos, trocou a mortalha que recobria o Buda e naquele instante o fogo se ascendeu 
espontaneamente; depois de consumida, a pira foi extinta com leite e os restos mortais colocados em um vaso 
de ouro que, por sua vez, foi colocado em uma urna de ouro e levado para Kuśināgara. 
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presença de Mahākāśyapa nessa representação do episódio [MHP0058; MHP0091] é a única 

em que a cena pode ser considerada do tipo monocênico69. Ainda assim, em Gandhāra, a cena 

também é ambientada no local em que o Buda atingiu o Mahāparinirvā
a: como vimos, a 

urna está sobre o leito fúnebre, em vez de estar sobre a pira funerária, e está no bosque, entre 

as árvores śāl, e não no local de cremação. 

Apesar de sabermos que os esquemas iconográficos permitem e até favorecem essa 

reunião de diferentes episódios narrativos, essa aparente incongruência cronológica possui 

implicações interessantes, pois ocorrem paralelamente aos elementos que na narrativa textual 

apresentam divergências cronológicas e que, como veremos mais à frente, são excertos tardios 

incorporados às narrativas originais durante o período em que o Mahāparinirvā
a do Buda foi 

reelaborado.  

A mudança no discurso textual referente ao Ciclo do Mahāparinirvā
a do Buda 

teve por fim promovê-lo a um status mais elevado — equivalente ao do ideal bramânico do 

cakravartin, o Monarca Universal glorificado pela poesia épica do período —, que fez parte 

do processo de divinização do Iluminado. Esse é um elemento extremamente importante à 

compreensão da gênese iconográfica dessa temática e que será tratado detalhadamente mais 

adiante.  

Como vimos, de acordo com a narrativa do MHP, os Malla desejavam levar o 

corpo para a região sul, que era o local em que geralmente ficavam os campos de cremação no 

período védico-bramânico. Contudo, a narrativa diz que as divindades desejavam levá-lo para 

o leste, que é uma região considerada auspiciosa e onde havia um santuário ou caitya, 

portanto, um local mais apropriado para um Buda ser cremado. No Mānavadharmaśāstra [V. 

92], o lado leste, ou o portão leste da cidade, estava associado aos brâmanes. Assim, esse 

excerto da narrativa provavelmente é também parte do discurso mais tardio que conferiu ao 

Buda um status mais elevado que o de um mero monge, ou śrama
a.  

Embora, as narrativas textuais que tratam do início da Vida do Buda mencionem 

que ele renunciou ao seu status social de k+atriya — a casta dos guerreiros védico-bramânicos 

— no momento em que deixou seu palácio e busca da Iluminação70, as fontes que discorrem 

sobre sua morte, incorporaram ao episódio do Mahāparinirvā
a elementos que reforçam sua 

identidade de cakravartin. Mais que isso, como vimos na tradução do MHP, é o próprio Buda 

quem explica a Ānanda, em detalhes, a forma como seu corpo deverá ser tratado após o 

Mahāparinirvā
a [V. 24-26]. O episódio da Urna do Buda está diretamente vinculado à 

                                                
69 Cf. Snodgrass (1982; 1987, p. 11-13) . 
70 Ver Aldrovandi (2002, p. 171-175). 
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questão do tipo de tecido que envolveu o Buda morto, que como veremos no final desta 

análise, modificou-se com o passar do tempo — de um simples cīvara a centenas de mantos 

de ouro.71 

Nesse sentido, uma implicação importante na interpretação dessa aparente 

divergência entre a seqüência narrativa apresentada no repertório imagético e, paralelamente, 

nas fontes textuais é a de que esses agrupamentos iconográficos sinóticos ocorrem, pelo 

menos no Ciclo do Mahāparinirvā
a, justamente nos casos em que a cronologia dos 

episódios nos textos apresenta certa ambigüidade, isto é, nos trechos em que a narrativa 

parece ter sofrido acréscimos posteriores. É presumível que a imprecisão dos textos favoreceu 

o uso desse método narrativo que na linguagem iconográfica evitava ou ao menos minimizava 

essa ambigüidade.  

É interessante, também, notar o aparente paralelismo entre os excertos posteriores 

e a presença de fatos milagrosos ao redor da biografia do Buda, como, por exemplo, o 

terremoto e os trovões que surgem no momento em que o Buda abdicou do restante de sua 

vida e no instante em que ele alcançou o Mahāparinirvā
a; a referência à chuva de flores 

mandārava e à pira que se acendeu espontaneamente72. A incorporação desses milagres são 

elementos típicos de um discurso já voltado à divinização do Buda73.  

Se esse conjunto imagético possuísse dados contextuais mais precisos, isto é, se 

soubéssemos a cronologia e a proveniência de cada representação e seu agrupamento 

narrativo — a seqüência narrativa completa em cada edifício —, isso poderia ser comparado à 

forma de representação narrativa de cada personagem em cada imagem e, talvez, fosse 

possível identificar ou ao menos sugerir — com base na iconografia — a afiliação ou ramo 

budista que esteve envolvido na elaboração do repertório imagético de um dado sítio. 

Contudo, infelizmente esse é um tipo de dado que não está disponível, o que cerceia o 

desenvolvimento desse tipo de análise. 

Além das questões suscitadas pelo primeiro tipo de representação da Urna do 

Buda, cabe aqui uma observação sobre a interpretação do segundo tipo de cena atribuída a 

esse episódio. A urna aparece sozinha, recoberta por um tecido, sobre uma base, e no topo 

elementos que remetem a um baldaquino [MHP0065; MHP0072]. Esse mesmo esquema 

aparece sob arcos de caitya [MHP0074; MHP0078].  

 

                                                
71 Cf. Przylusky (1918; 1919). 
72 Ver Bareau (1970;1971, 2, p. 255), que a considerou uma autocremação. 
73 Ver Huntington (1980). 
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Figura 25. Cenas da Urna e da Cremação do Buda [MHP0072] 

 

Existem dois pontos que favorecem uma interpretação dessa cena como sendo a de 

adoração dos restos mortais do Buda, depositados numa urna cinerária: o primeiro está 

associado às figuras de leigos ou monges que aparecem nas laterais em gestos de reverência, 

típico das imagens de adoração a relíquias do Buda; o outro elemento importante é que esse 

segundo tipo de cena aparece associado à cena de cremação, mas está do lado esquerdo do 

friso cilíndrico dos estupas, isto é, as cenas são consecutivas: cremação e adoração das 

relíquias, observadas durante o pradak+i
a — circum-ambulação em sentido horário —, do 

estupa.  

Assim, parece mais provável que esse elemento recoberto de tecido seja a urna 

cinerária e não o ataúde que conteve o corpo do Buda antes da cremação. A importância da 

adoração das relíquias no Budismo e a descrição do episódio nas fontes textuais em que os 

Malla recolheram e guardaram essas relíquias por uma semana em sua sala cerimonial 

também contribuem para essa atribuição.  

 

3.4 Translado do Corpo do Buda — Cortejo Fúnebre 

Uma única representação do Translado do Corpo do Buda [MHP0170], o cortejo 

fúnebre, foi encontrada no conjunto imagético do Mahāparinirvā
a. A cena apresenta uma 

urna com o tampo aberto, dentro da qual está o corpo do Buda envolto pelo manto, nos 

mesmos moldes da cena do Buda Recoberto pelo Manto, tratada acima.  

O ataúde é bem diferente daqueles representados na cena da Urna do Buda. Ele 

possui decoração elaborada, com entalhes, ou está cravejado de jóias. A versão tibetana do 
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Buddhacarita [XXVII. 60] descreveu uma urna de marfim revestida de ouro e de um 

baldaquino74.  

Ao redor da urna, quatro figuras incomuns, dois na porção inferior do relevo, 

parecem carregar o ataúde. São figuras corpulentas e baixas, a cabeça grande e os cabelos 

encaracolados; as duas outras figuras aparecem atrás do ataúde, a partir do torso, uma das 

mãos elevada a outra sobre a urna. Todo o fundo da cena é recoberto por flores, talvez as 

mandārava que caíram dos céus, descritas nas fontes textuais. As figuras podem ser seres 

celestiais ou os Malla que iam carregar a urna.  

 

 
Figura 26. Cena do Translado do Corpo do Buda [MHP0170] 

 

A ausência de outros personagens específicos de entorno dificulta a análise. A 

especificidade dos elementos iconográficos e a raridade da cena no repertório imagético 

podem indicar uma representação regionalizada que não foi muito popular nas demais regiões 

de Gandhāra. Algumas representações da urna aberta aparecem em cenas de cremação mais 

tardias, em Qyzil [MHP0173; MHP0174; MHP0180] e numa variação do esquema 

iconográfico na China [MHP0197].   

 

  

                                                
74 Cf. a tradução de Johnston (1936, p. 112). Para mais detalhes ver na tradução do Fo-sho-hing-tsan-king, a nota 

NTP.35; uma versão chinesa do Buddhacarita, apresentada no Apêndice desta pesquisa. 



 

 

413 

3.5 A Cremação do Buda e a Extinção da Pira Funerária 

No conjunto iconográfico do Mahāparinirvā
a existem oito representações da 

cena da Cremação do Buda [MHP0059; MHP0060; MHP0061; MHP0065; MHP0072; 

MHP0143; MHP0171; MHP0172]. A cremação ocorre sobre uma base simples retangular, é 

representada por labaredas altas. Uma das peças possui, em vez da base retangular, um leito 

de pernas torneadas [MHP0072], encontrado nas cenas anteriormente descritas. O esquema 

formal é bastante rígido e apresenta invariavelmente duas figuras laterais que seguram bastões 

com vasos amarrados sobre as chamas, para extinção da pira funerária. Uma única exceção é 

observada na peça [MHP0060] em que a figura do lado esquerdo segura um objeto indistinto, 

talvez um relicário para conter os restos mortais. 

 

 
Figura 27. Cena da Cremação do Buda e do Mahāparinirvā
a [MHP0143] 

 

Na tradição pāli, os céus verteram jorros d’água e brotaram torrentes d’água do 

reservatório das águas que extinguiram a pira funerária [VI. 49]. A menção a eventos 

milagrosos novamente remete a uma possível alteração mais tardia do texto, que nesse caso 

não aparece na iconografia.  

Algumas fontes narrativas75, como vimos, mencionam a extinção da pira com leite, 

realizada pelos Malla. Os restos mortais do Buda são coletados, armazenados num relicário e 

levados a Kuśināgara pelos Malla. As imagens presentes no repertório de Gandhāra 

favorecem essa segunda descrição da cena. Para duas representações mais tardias da Urna e 

                                                
75 Na versão tibetana do Buddhacarita realizada por Rockhill (1907, p. 144-145). 
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da Cremação do Buda em selos encontrado em Kuśināgara, ver [MHP0141]. Retomaremos 

essas questões mais à frente. 

Durante a análise verificamos um fator interessante a ser observado. Após as 

reverências de Mahākāśyapa, nenhum dos discípulos mais conhecidos do Buda é mencionado 

nas fontes escritas, nem é encontrado nas representações iconográficas. A comunidade leiga 

foi incumbida das honras póstumas e a representação da Cremação do Buda, que em alguns 

textos coube aos Malla, mas incorporou elementos milagrosos, recorre na iconografia como 

um evento realizado apenas pelos leigos. Os monges aparecem novamente apenas nas cenas 

de Adoração do Estupa. 

Nesse sentido, Schopen76 forneceu uma interpretação interessante acerca desse rito 

funerário que ele pensa ter sido normalmente uma atribuição exclusiva dos monges, e não dos 

leigos. O estudioso considera a passagem do Mahāparinibbānasutta, em que Ānanda pergunta 

ao Buda o que devia ser feito após sua morte, mal interpretada. Para esse autor, Ānanda estava 

praticamente só e não podia realizar as cerimônias prescritas pelo Vinaya, o que explicava sua 

grande preocupação, aquela que explicava melhor a passagem, ao receber o tratamento de 

leigos, o Buda estava permitindo uma exceção à regra. Embora essa seja uma interpretação 

possível, seria necessário ter maior certeza em relação ao estágio de desenvolvimento da 

regras presentes nos Vinaya, antes de considerá-las como totalmente estabelecidas na época 

em que o Buda ainda estava vivo. Além disso, não podemos esquecer que esse episódio é 

provavelmente parte de um excerto tardio da narrativa, que como veremos mais adiante, foi 

utilizado durante a transformação do funeral do śrama
a Gautama nas exéquias de um 

cakravartin.  

 

3.6 Distribuição das Relíquias 

No conjunto iconográfico do Mahāparinirvā
a existem sete representações do 

episódio da Distribuição das Relíquias do Buda.77 Esse episódio também fez parte das 

narrativas do Mahāparinirvā
a do Buda. Como vimos, após a cremação, de acordo com as 

fontes escritas [ver MHP, BC, FSH, DLV, DGN], as relíquias foram guardadas e 

reverenciadas pelos Malla em Kuśināgara. De acordo com as fontes escritas elas foram 

reclamadas entre ameaças e hostilidades por oito reinos que concordaram em submeter-se a 

                                                
76 Schopen (1997, p. 221). 
77 Cabe notar que no levantamento realizado por Ebert (1985) a pesquisadora não incluiu nem as cenas de 

Distribuição, Transporte ou Guarda das Relíquias. Parece ter havido uma negligência dessas cenas, talvez 
influenciada pelo viés interpretativo anicônico, a estudiosa ignorou a importância do culto e devoção às 
relíquias no Budismo primitivo. 
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uma decisão de um brâmane. Sob a supervisão do brâmane Dro a, elas foram divididas em 

oito partes e entregues a cada um dos líderes que reclamaram sua posse78. Cada qual, por sua 

vez, levou-as para seu reino, erigiu um estupa para abrigá-las e celebrou com festividades. 

 

 
Figura 28. Cena da Distribuição das Relíquias [MHP0003] 

 

A importância do culto de devoção às relíquias sagradas recebeu ênfase desde os 

primórdios do Budismo primitivo. Paralelamente, o destaque dado à disputa entre os 

soberanos das diversas regiões do norte da Índia pode ser um indício de que o episódio foi um 

desenvolvimento posterior, acrescido às fontes textuais para valorizar as relíquias do 

Iluminado. Nesse caso, as representações iconográficas incorporaram esse discurso tardio. 

A cena representada na iconografia de Gandhāra apresenta uma mesa, cujo 

esquema formal remete ao leito fúnebre [MHP0003; MHP0004; MHP0057; MHP0061; 

MHP0066] ou às bases retangulares mencionadas anteriormente [MHP0061; MHP0066].  

Atrás da mesa, a figura principal é interpretada como o brâmane Dro a que, após 

evitar uma disputa violenta79 entre os oito clãs vizinhos, realizou a divisão e distribuição das 

                                                
78 Na tradição pāli, além dos Malla de Kuśināgara, os sete outros líderes são: o rei de Magadha, Ajātaśatru, do 
clã Videha; os Licchavi de Vaiśalī; os Śakya de Kapilavastu; os Buli de Allakappa; os Koliya de Rāmagrāma; o 
brâmane de Ve!hadīpa; e os Malla de Pāvā. O brâmane Dro a teria ficado com o relicário original, e uma porção 
das relíquias de cada rei. Além deles, os Moriya (Maurya) de Pipphalivana, teriam chegado mais tarde e, por 
isso, ficaram com as cinzas da pira funerária. 
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relíquias. Nas cenas com mais detalhamento, ele é representado barbado e com cabelo 

enrolado num coque (típico dos ascetas bramânicos), possui o cordão dos brâmanes e pode 

segurar um relicário nas mãos [ver MHP0003; MHP0057]. As figuras nas laterais são 

atribuídas aos líderes dos clãs que foram a Kuśināgara reivindicar as relíquias e, nessa 

iconografia, podem totalizar oito figuras, o que corresponde às fontes escritas. Eles podem 

segurar os relicários, enquanto sobre a mesa existem relíquias em forma circular80 ou os 

relicários esféricos que geralmente somam oito recipientes. Os relicários que possuem 

formato esférico [ver MHP003], por sua vez, remetem aos relicários globulares com tampas e 

puxadores circulares no topo, que estão presentes no Banco de Dados e Imagens, na vertente 

que reuniu o mobiliário funerário81 encontrado nos estupas da região  [ver MHP0015; 

MHP0016; MHP0023; MHP0024; MHP0025].  

Algumas cenas possuem uma lamparina acesa sobre um pequeno apoio na frente 

da mesa [MHP0005; MHP0057]. Uma das representações apresenta um têxtil decorado, 

pendurado na mesa [MHP0003]. A atenção com o desenho do tecido foi anteriormente notada 

com referências como um elemento de entalhes de sítios do vale do Swāt, como Butkara I82. 

O mesmo tipo de representação, como vimos, aparece em relevos com cenas do Buda 

Recoberto pelo Manto [ver MHP0098; MHP0099]. 

Uma representação desse episódio, datado do século I d.C., também aparece em 

Sāñcī [MHP0115]; e, mais tarde, em Qyzil, [MHP0181]. 

 

3.7 Transporte das Relíquias  

No conjunto iconográfico do Mahāparinirvā
a existem sete representações do 

episódio do Transporte das Relíquias do Buda. Todas elas possuem figuras de cavaleiros 

sobre cavalos, alguns deles carregam relicários. Ao lado dos cavalos podem aparecer figuras 

em pé, algumas delas seguram uma lança [MHP0055], possivelmente uma referência às 

hostilidades que quase se transformaram em conflito. Algumas cenas apresentam, além dos 

                                                                                                                                                   
79 Zwalf (1996, p. 208) mencionou algumas cenas em que tais hostilidades podem ser verificadas. Em Taddei 

(1970, fig. 61), a representação é precedida pelo  Mahāparinirvā
a e Cremação do Buda; e em Kurita (1988-
90: I, fig. 518), uma urna é seguida por uma cena em que dois adversários se confrontam; e (ibid., fig. 519), 
em que a urna drapeada aparece entre combatentes e a cena de distribuição das relíquias. 

80 De acordo com Foucher (1905-51: I, p. 592), do tamanho de um dro
a. O formato esférico, segundo o 
estudioso, lembra os potes de barro nos quais os restos mortais dos hindus ainda são depositados, para a 
cerimônia asthik+epa. 

81 No Banco de Dados e Imagens, o mobiliário funerário budista de Gandhāra pode ser consultado a partir da 
página [Listagem Temática – Gandhāra], na qual se encontram os links das listagens específicas, organizadas 
por tipologia.  

82 Ver Zwalf (1985); para referências que o associa à arte Parta e de Palmira, Srivanasan (1997, p. 110-111). 
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cavalos, elefantes [MHP0063] e carruagens. O transporte das relíquias e a construção dos oito 

estupas aparecem nas fontes textuais.  

 

 
Figura 29. Cena do Transporte das Relíquias [MHP0004] 

 

3.8 Guarda das Relíquias do Buda ou Adoração de Estupa 

Existem sete representações do episódio da Guarda das Relíquias do Buda ou de 

cenas de Adoração do Estupa no conjunto iconográfico do Mahāparinirvā
a. 

As cenas de Guarda das Relíquias [MHP0006; MHP0055; MHP0063; MHP0077; 

MHP0084] apresentam um estupa com uma base quadrada ou retangular, às vezes com 

colunas nos quatro cantos externos [ver o relicário MHP0013]. A parte lateral da base e os 

cilindros podem conter decoração; o domo pode apresentar um painel de falso frontão e 

faixas em forma de vedikā; e o harmikā aparece com vários chattra (pára-sóis). Nas laterais 

do estupa estão dois ou mais devotos que geralmente seguram um relicário ou fazem um 

gesto de reverência. Os devotos podem ser leigos ou mais raramente monges [ver 

MHP0077]. Em alguns casos, mais de um relicário pode ser observado [MHP0055; 

MHP0063], embora as narrativas mencionem que houve apenas um depósito por estupa, 

portanto trata-se de uma adaptação iconográfica ou podem não ser relicários, mas outros 

objetos de oferenda.  
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Figura 30. Cena da Guarda das Relíquias [MHP0006] 

 

O segundo de tipo de cena com estupa são as representações de Adoração do 

Estupa, nas quais devotos leigos e monges realizam oferendas e prestam reverência ao 

edifício que abrigava as relíquias sagradas do Budismo. Num desses exemplos [MHP0007] 

as figuras foram distribuídas ao redor do estupa e realizam o ritual do pradak+i
a, a 

circum-ambulação ritual do monumento.  

As cenas de culto e devoção às relíquias consagradas nos estupas são recorrentes 

no repertório iconográfico dos estupas indiano-budistas, como, por exemplo em Bhārhut 

[MHP0119]; Sāñcī [MHP0118]; e Amarāvatī [MHP0136; MHP0137; MHP0138; 

MHP0223; MHP0224; MHP0225]. Os relevos com cenas de Adoração do Estupa foram 

seguidamente interpretados como a representação anicônica83 do Mahāparinirvā
a do 

Buda84. O Banco de Dados e Imagens incluiu essas representações, não como cenas 

anicônicas, mas como representações de culto e devoção às relíquias do Buda Śākyamuni, 

consagradas inicialmente em dez estupas, como narrado nas fontes escritas. 

A ausência da imagem do Buda, decorrente de uma suposta proibição canônica, 

nas cenas de relevos de Bhārhut, Sāñcī e Amarāvatī explica-se, como observou 

Huntington85, pelo simples fato de se tratarem de episódios que representam peregrinações 

ou celebrações em honra a um local ou evento associado à vida do Buda Śākyamuni, 

porém, que ocorreram após seu Mahāparinirvā
a.  

                                                
83 A Teoria do Aniconismo, cunhada por Foucher (1913) e perpetuada pelos acadêmicos por quase um século 

para explicar a maior parte desses relevos de cunho devocional foi amplamente discutida por John e Susan 
Huntington (1985; 1990; 1992) e tratada em nossa dissertação de mestrado (2002) e em artigo deste mesmo 
ano. 

84 A própria Ebert (1985) inicia seu catálogo de imagens do Mahāparinirvā
a com tais representações. Sobre as 
supostas representações narrativas anicônicas do episódio, em Amarāvatī, ver MHP0139; MHP0140. 

85 S. Huntington (1985, p. 99). 
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A prática de visitar locais sagrados (thīrtha) fez parte da devoção indiana desde 

tempos muito remotos e é realizada até o presente por hinduístas, budistas e jainistas. 

Assim, a recorrência dessa representação na arte budista primitiva é um indício claro da 

importância atribuída a este tipo de culto86. 

 

 
Figura 31. Cena de Adoração de Estupa [MHP0007] 

 

3.9 Demais episódios associados ao Morrer e a Morte  

Entre os demais episódios narrativos associados ao Ciclo do Mahāparinirvā
a ou 

a temática funerária, em Gandhāra, inseridos no Banco de Dados e Imagens encontra-se uma 

representação atribuída à Oferenda de Amrapālī [MHP0132]. Esse episódio é narrado no 

início do MHP [II:11-25] e no FSH [IV.22.1749-1782]. Ao se dirigir para Vaiśalī, a região 

dos nobres Licchavi, o Buda permaneceu no bosque de Amrapālī, uma celebre cortesã, que se 

converteu e doou seu bosque (mangueiral) para o Buda.   

Outro desses episódios, presente no início das narrativas do Mahāparinirvā
a, é a 

Consolação de Ānanda, cuja representação é atribuída a dois relevos [MHP0085; MHP0086]. 

O Buda é representado sentado numa gruta ou num templo em forma de arco de caitya, ele 

estende a mão direita até a cabeça de uma figura que supostamente é Ānanda. O episódio é 

relatado nos textos pāli, como o Dīghanikaya [XVI. 4.17]. Ele ficou seriamente doente perto 

de Vaiśālī, mas conseguiu alcançar a região dos Malla, perto de Kuśināgara. Ali no 

Kāpālacaitya, ele propõe três vezes a Ānanda o prolongamento de sua vida, mas esse, sob o 

                                                
86 Sobre o culto às relíquias e aos dentes do Buda, mencionados no excerto final do Mahāparinibbānasutta 

[VI.63], ver MHP0121.  
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efeito de Māra, não responde. O ser maligno reaparece para lembrar o Buda de sua promessa 

passada de alcançar o Nirvā a após pregar a doutrina e fundar a comunidade budista. Quando 

Ānanda se dá conta do resultado de seu silêncio, já é tarde, o Buda renunciara 

voluntariamente ao que lhe restara de vida e o consolou. As fontes mencionam que depois 

desse evento, o Buda teria apenas três meses de vida. Curiosamente na tradução inglesa do 

MHP, não há menção de uma consolação propriamente dita, mas sim uma reprimenda por sua 

falha [ver MHP, III: 1-20]; já no BC e FSH [V.24. 1847-75], o Buda consolou Ānanda, que 

ficou muito abalado por seu descuido. 

 

 
Figura 32. Cena da Consolação de Ānanda [MHP0085] 

 

Uma cena não-identificada [MHP0071], talvez de morte, apresenta uma figura 

deitada (morta ou adormecida?) sobre seu lado esquerdo, com cabelos cacheados, em um leito 

pouco elaborado, com pernas supostamente torneadas, como no esquema iconográfico do 

Mahāparinirvā
a, porém, com a cabeça voltada para direita (em oposição ao padrão anterior). 

Ramos de árvore aparecem na parte posterior do leito. Outros elementos, como a falta de 

lamentação e a presença de figuras com objetos específicos, como uma balança, indicam que 

se trata de um episódio distinto, que utilizou o esquema formal para representar outro evento 

no repertório imagético.  

Entre as cenas sobre a temática associada ao Morrer e à Morte, uma representação 

bastante interessante apresenta um Cortejo Fúnebre [MHP0089]. Na cena, uma figura envolta 

em mortalha aparece deitada de costas sobre um leito fúnebre com pernas longas e torneadas; 

a cabeça do cadáver à direita da cena. Logo abaixo, quatro figuras masculinas sustentam o 

leito fúnebre. No meio deles, uma figura feminina com os braços elevados em postura de 
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lamentação, com o cabelo solto e expressão pesarosa; somente a parte inferior do seu corpo 

está coberta por tecido, ela aparece desnuda da cintura para cima. Na frente do cortejo, uma 

figura curiosa, talvez com máscara de cabeça de animal. Na extremidade direita, vestígios de 

duas figuras maiores, uma delas parece ser o Buda. Durante a análise da cena, uma 

possibilidade de interpretação encontrada para esse episódio foi o terceiro dos Quatro 

Encontros do príncipe Siddhārtha Gautama. De acordo com as narrativas [BC III. 47-61, FSH 

I.3. 236-50], ele se deparou com um cortejo fúnebre e teve conhecimento da existência da 

Morte. Antes disso, o príncipe teria encontrado um homem enfermo, um velho e, finalmente, 

um asceta. Nesse caso, as duas figuras maiores à direita podem ser o próprio príncipe e seu 

cavalariço Chandaka que observam o cortejo. Isso pode também ser consubstanciado pelo fato 

da figura morta ser relativamente menor que as demais, o que minimiza as chances de ser o 

próprio Buda e também porque a figura não está dentro de uma urna como na iconografia do 

Ciclo da Morte do Buda. As pessoas que carregam o morto parecerem ser de uma camada 

menos abastada da população, devido aos seus trajes simples, e não os nobres Malla, com 

seus turbantes e adornos. A importância desses episódios, uma vez que a descoberta da 

enfermidade, da velhice e da morte são os fatores que desencadearam a transformação do 

príncipe em renunciante na busca de sua Iluminação, deveria tê-lo tornado recorrente no 

registro imagético, no entanto, cabe lembrar que cenas com a representação dos Quatro 

Encontros não são relatadas no repertório de Gandhāra, o que torna essa peça bem 

interessante, não apenas por revelar elementos da práxis funerária, mas pela própria raridade 

temática.  

 
Figura 33. Cena de Cortejo Fúnebre [MHP0089] 
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Uma cena interpretada como o episódio do Buda e o Adivinho com Crânio 

[MHP0222] apresenta o Buda central, ladeado por uma figura em pé com um coque que 

parece segurar na mão esquerda um crânio com as cavidades dos olhos visíveis; seu braço 

direito está com a palma da mão voltada para dentro e os dedos fechados87. Outras figuras 

aparecem nas laterais. A história dessa cena foi citada por Taddei, que a interpretou com base 

na tradição textual88. A narrativa fala de um brâmane que ao bater no crânio dos mortos podia 

determinar em que local eles tinham renascido. Na presença do Buda, o brâmane identificara 

corretamente quatro renascimentos, mas não pôde dizer nada do crânio de um arhat e, por 

isso, ele se juntou à Ordem, para descobrir qual era o segredo desse fato. Numa narrativa 

semelhante, em sânscrito, o adivinho é filho de um &+i e um antílope e possuía a cabeça 

parecida com a de um antílope, então se chamava Mrigasiras; Ānanda o desafiou num teste 

com quatro crânios, mas ao falhar no quarto deles, o crânio de um arhat o levou diante do 

Buda que lhe explicou que os liberados não possuem destinação; ele se tornou então um 

monge e atingiu o nirvā
a quando o Buda lhe demonstrou a transitoriedade da vida, como 

demonstrada na predição incorreta de chuva feita pelo monge. O episódio acima descrito trata 

de uma passagem extremamente relevante, uma vez que, como vimos anteriormente, a idéia 

do que ocorre com um indivíduo após a morte, a doutrina do anātman (pāli. anatta; não-ser) 

professada pelo Buda, foi o que fundamentalmente diferenciou o Budismo das escolas 

ortodoxas do período Bramânico. 

 
Figura 34. Cena do Buda e o Adivinho com o Crânio [MHP0222] 

                                                
87 Taddei (1979, p. 413-417) chamou o gesto de mukulahāsta. 
88 Na tradição pāli, no Dhammapadā((hakathā [ad XXVI, v. 419-20], ver (BURLINGAME, 1921: I, p. 140; III, 
334-336); no Comentário do Anguttaranikaya [Manorathapuranī III.4]; no Comentário do Theragāthā 
[Paramatthadipani CCCLXIV], no qual é mencionado o brâmane Vangisa ,ver (MALALASEKARA, 1960:II, p. 
802); e no Comentário do Theragāthā [CLI], em que seu nome é Migāśira, ver (ibid. 1960: II, p. 625), que, como 
M0gāśiras, é o nome do Adivinho com o Crânio da tradição sânscrita,ver (TADDEI, 1983, p. 334), que se 
encontra no Cīvaravastu do Vinaya Mūlasarvāstivādin (DUTT, 1942, p. 79-83); e Lamotte (1944-80: II, p. 1085-
1088). Ver Taddei (1979, p. 407-408) sobre a questão da presença de crânios apesar da tradição indiana da 
cremação; ver, também, Foucher (1917, p. 268-269,280); e De Marco (1987, p. 219). 
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O último episódio encontrado nas representações de Gandhāra a fazer alusão à 

temática funerária é conhecido como O Filho da Mulher Morta [MHP0087; MHP0088]. Na 

cena, o Buda aparece em pé, junto de um garoto desnudo. Ao seu lado, junto de uma tumba, a 

figura parcial de uma mulher ou esqueleto tombado no chão. O menino pode aparecer 

retratado uma segunda vez na cena, junto da mãe morta, num exemplo de narrativa contínua. 

Outras figuras aparecem na cena89.  

A história dessa representação sobreviveu no cânone chinês e foi publicada pela 

primeira vez por Foucher. A narrativa conta que um rei de Candravati, cuja mente fora 

envenenada pela inveja das demais esposas, mandou matar e sepultar90 sua esposa mais 

jovem. Um filho póstumo, entretanto, se alimentou de um de seus seios, na metade do corpo 

da mãe que não havia se decomposto; ao completar três anos de idade, parte da tumba de sua 

mão ruiu e ele se libertou; aos seis anos ele encontrou o Buda e se tornou um arhat. Logo 

depois ele encontrou e converteu seu próprio pai. O Buda revelou seu parentesco e explicou 

os eventos recentes a partir de uma série anterior de acontecimentos durante o tempo de um 

Buda anterior. O nome da criança, Sudaya, foi resgatado do chinês, tanto nessa narrativa 

como em uma outra versão91, na qual uma mulher grávida, depois de morta sepultada numa 

tumba,  dá à luz à uma criança que se alimenta de seu leite durante sete anos, antes de 

encontrar o Buda e se tornar um arhat.  

 
Figura 35. Cena do Filho da Mulher Morta [MHP0087] 

                                                
89 Foucher (1917, p. 262-268), a partir da tradução de Chavannes (1921, p. 128-135), sugeriu a presença dos 
ve(ala e piśāca.  

90 Em relação à prática de sepultamento ao invés de cremação, presente nesse tema, ver Foucher (1917, p. 268-
271); e De Marco (1987, p. 191-192, 219). 

91 Ver Foucher (1917, p. 280-281). 
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2.3 NARRATIVA COMPARADA  

A seguir apresentamos a tabela, chamada Narrativa Comparada, que fornece os 

principais episódios do Mahāparinirvā
na do Buda contidos nas duas fontes textuais que 

foram traduzidas durante esta pesquisa, bem como o respectivo código da representação 

iconográfica encontrada em Gandhāra. 

O Mahāparinibbānasutta [MHP] foi redigido originalmente em pāli, a língua 

adotada pelo Budismo do Sul da Índia e Ceilão (Sri Lanka) e Sudeste Asiático. Sua tradução 

para o inglês foi feita em 1881, por T.W. Rhys Davids, que utilizou a transliteração publicada 

por Childers, em 1874/1976, a partir de cinco manuscritos singaleses e os Comentários de 

Buddhagho"a no Sumangalavilāsinī, cuja cópia foi feita para Turnour. O tradutor atribuiu os 

Buddhist Suttas, do qual este texto faz parte, ao final do século IV e início do III a.C. A 

divisão dos capítulos é a original dos manuscritos, mas a numeração dos versos foi feita pelo 

tradutor inglês e foi conservada na versão em português, para facilitar a análise.  

O Fo-sho-hin-tsan-king [FSH] é a versão chinesa do Buddhacarita — A Vida do 

Buda — escrita em sânscrito pelo Bodhisattva Aśvagho"a, traduzida para o chinês por 

Dharmarak"a, em A.D. 420, foi dividido originalmente em cinco Livros (Kiouen), e cada 

Livro em Seções (Varga), e cada verso foi enumerado. O texto foi traduzido por S. Beal para 

o inglês em 1883. Por possuir uma estrutura diferenciada da fonte da tradição pāli, iniciamos a 

tradução a partir do Livro IV, Varga 22, verso 1717, porção em que a narrativa começa a 

apresentar correspondência contextual com a obra pāli.  

As traduções integrais das fontes escritas estão disponibilizadas no Apêndice desta 

pesquisa. 
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TABELA 6 : NARRATIVA COMPARADA  
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2.4 A REPRESENTAÇÃO DO MAHĀPARINIRVĀ A DO BUDA NAS DEMAIS REGIÕES 

DA ÍNDIA E ÁSIA: OS DESDOBRAMENTOS POSTERIORES 

 

As representações do Mahāparinirvā
a nas outras regiões da Índia e da Ásia 

foram levantadas com o intuito de servir de comparanda na análise das cenas do Ciclo do 

Mahāparinirvā
a de Gandhāra. Essas representações foram descritas detalhadamente e 

podem ser consultadas a partir das diferentes listagens nas vertentes MHP e MHI do Banco de 

Dados e Imagens. Assim, somente serão tratadas as principais questões suscitadas durante o 

levantamento desse corpo imagético, que forneceram elementos relevantes à interpretação do 

corpus documental.  

 

Gandhāra e Mathurā — as escolas artísticas contemporâneas  

Os Ku"ā a, um ramo dos Yüeh-chih, que se auto-intitulavam Kuie-shuang, 

habitaram a região de Gansu (Kan-su), no noroeste da China, na época em que o 

expansionismo da Dinastia Han de Oeste (206 a.C. - 9 d.C.) forçou-os em direção ao oeste. 

Eles chegaram à Báctria por volta de 135 a.C., mas só alcançaram hegemonia na região no 

primeiro século da era Cristã, sob a égide de Kujūla Kadphises I. A partir desse período, o 

domínio dos Ku"ā a cresceu e se estendeu da área do Mar de Aral, no sul da Rússia, e 

dominou a maior parte do Afeganistão, Paquistão, norte da Índia, até Bangladesh. O sucessor 

dinástico dos Ku"ā a, Vima Kadphises, estendeu o reino até o Vale do Indo e, em seguida, no 

início do século I d.C., o império do célebre Kani"ka I, alcançou sua maior extensão. 

Enquanto na região noroeste, a capital do Império foi fundada no vale do Peshāwar, em 

Gandhāra — Kani"kapura, a capital sul da nação Ku"ā a foi Mathurā.  

O imperador Kani"ka I foi um grande patrocinador do Budismo e as escolas de 

Gandhāra e Mathurā floresceram sob seus auspícios, cada qual a partir das influências 

preexistentes nas suas regiões, antes do advento Ku"ā a. Enquanto a arte de Gandhāra 

recebeu fortes influências helênicas e irânicas, Mathurā desenvolveu características 

distintamente índicas que, por exemplo, influenciaram as escolas como Sā cī e Sārnāth. No 

entanto, as escolas de Gandhāra e Mathurā mantiveram um intercâmbio profícuo e constante, 

que incluiu a troca de motivos iconográficos e estilísticos.  

Após disputas acadêmicas acirradas, coube à escola de Mathurā a primazia na 

realização da imagem do Buda, enquanto à de Gandhāra foi atribuído o desenvolvimento de 

um repertório imagético com forte inspiração narrativa que, como vimos, incluiu desde os 

principais eventos da biografia do Buda, até episódios menos conhecidos. Essa dedicação à 
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completude narrativa foi considerada uma das principais características e propósitos de seus 

criadores92. 

Um dos aspectos relevantes evidenciados durante a análise foi que o padrão 

representacional do Lamento Fúnebre é recorrente nos relevos narrativos do Mahāparinirvā
a 

em Gandhāra e, além disso, a riqueza de detalhes e de personagens específicos não foi 

encontrada nas demais escolas do período.  

As cenas narrativas da biografia do Buda também foram elaboradas em Mathurā, 

durante os séculos II e II d.C., mas sua freqüência é muito mais limitada. Os episódios são 

apresentados de modo abreviado e o repertório foi geralmente limitado aos principais eventos, 

em vez da profusão narrativa encontrada no noroeste da Índia.  

 

 
Figura 36. Cena do Mahāparinirvā
a do Buda, Mathurā, Índia [MHP0152] 

 

Durante o levantamento realizado para elaboração do Banco de Dados e Imagens, 

foram encontradas apenas quatro representações do Mahāparinirvā
a do Buda em Mathurā. 

Uma delas pertence a um painel com cenas biográficas [MHP0103] e está inserida no canto 

superior esquerdo. O esquema formal segue o modo tradicional de representação, assim como 

as demais peças [MHP0104; MHP0152; MHP0161]. O leito fúnebre possui pernas menos 

                                                
92 Cf. S. Huntington (1985, p. 140). 
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elaboradas que as presentes nas cenas de Gandhāra; as figuras de entorno somam, no máximo, 

nove personagens e não há inovação nas posturas, os discípulos principais já não são tão 

discerníveis, exceto pelo fato de terem se tornado esquemas formais estabelecidos, diferente 

de Gandhāra, em que todos os personagens relevantes da narrativa textual puderam ser 

identificados; as figuras em lamentação apresentam forte padronização, o gestual 

desvinculado da expressão facial. O tratamento dos elementos iconográficos sugere um 

empréstimo formal do esquema imagético proveniente da região de Gandhāra, adaptado ao 

estilo local93.  

 

 
Figura 37. Cena do Mahāparinirvā
a do Buda, Mathurā, Índia [MHP0103] 

 

As representações do Mahāparinirvā
a a partir do século V d.C. 

Além das cenas encontradas em Mathurā, as representações do Mahāparinirvā
a, 

levantadas no Banco de Dados e Imagens, são encontradas em regiões da Índia, Ásia Central e 

China, a partir do século V d.C. Nesse período, o esquema iconográfico do Mahāparinirvā
a 

atingiu a formalização a partir da qual se desenvolveram as representações mais tardias.  

Uma dessas tipologias, como vimos, foi a inserção da representação em painéis 

com os principais eventos da biografia do Buda, encontrados em Gandhāra (em painéis cujas 

                                                
93 A análise estilística realizada por Ebert (1985) também atribui a originalidade da representação à região de 
Gandhāra, ver [MHP0161; MHP0140]. 
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cenas são mais variadas), em Mathurā (com cenas mais limitadas) e, a partir do século V d.C., 

em Sārnāth (se tornam ainda mais específicas) [MHP0106; MHP0107; MHP0108], até se 

tornarem definitivamente estáveis (canônicas) nos séculos seguintes. 

Nas épocas mais tardias, as representações dos Quatro Eventos apresentam 

invariavelmente as cenas do Nascimento do Bodhisatva Siddhartha; Māravijaya, Vitória 

sobre Māra; Primeiro Sermão; e do Mahāparinirvā
a. As cenas do Mahāparinirvā
a nesses 

painéis apresentam forte padronização do esquema iconográfico, sem inovação formal, apenas 

adequações ao caráter estilístico de cada escola artística. Os desdobramentos mais tardios 

dessa tradição são encontrados em Sārnāth [MHP0109], no século VIII d.C.; Nālandā 

[MHP0110; MHP0111; MHP0112; MHP0113; MHP0135] e Bengala ou Bihār [MHP0218; 

MHP0219], no século X d.C. No sudeste asiático, essa tradição foi incorporada, por exemplo, 

em Myanmar [MHP0126; MHP0124; MHP0125], a partir do século XI d.C. Outra importante 

tipologia está associada à gênese das imagens colossais do Mahāparinirvā
a, cujos 

exemplares mais antigos, levantados nesta pesquisa, datam do século V d.C. A mais célebre 

delas é a representação do Mahāparinirvā
a da Gruta 26 de Aja !ā, talhada na rocha 

[MHP0116].94 A imagem do Buda, realizada em relevo na parede lateral da gruta, possui 

aproximadamente 7 m de largura; está circundada por um grande número de figuras, algumas 

poucas em postura contida de lamentação, como a da figura lateral atribuída a Ānanda. A 

outra representação [MHP0117], do mesmo período, está em Kuśināgara, o vilarejo em que o 

Buda teria alcançado o Mahāparinirvā
a. Trata-se de um importante exemplar dessa tipologia 

iconográfica pois, como a representação de Aja !ā, encontra-se in situ e ainda é objeto de 

veneração dos devotos budistas. A imagem do Buda possui 6 m e é tridimensional, o que 

permite sua circum-ambulação completa, com exceção de três figuras diminutas de discípulos 

nos pequenos nichos na parte frontal do leito. A única indicação de lamento ocorre na 

primeira figura de joelhos, junto à cabeça do Buda, mas trata-se apenas de uma incorporação 

iconográfica de um padrão formal preexistente. O que é fundamental nessa, e nas imagens 

colossais dos períodos subseqüentes, é que os discípulos foram reduzidos ao mínimo, quer em 

quantidade ou proporção, o padrão iconográfico de lamentação cedeu lugar a um tipo 

diferenciado de ritual: são os devotos vivos que realizam reverências diante do Buda 

                                                
94 A exploração das Grutas Budistas do Deccan e Konkan foi realizada durante o estágio de pesquisa no Deccan 
College Post-Graduate and Researcn Institute, em Pune, Mahārā"!ra, Índia — entre 2004 e 2005. Durante o 
estágio foram visitadas uma série de conjuntos monásticos talhados na rocha (ver o Apêndice desta pesquisa) — 
entre eles as célebres grutas de Aja !ā [1] e, em particular,o caityag&ha 26, que abriga a imagem monumental do 
Mahāparinirvā
a do Buda. Além do registro fotográfico detalhado dessa imagem foram realizados duas breves 
filmagens digitais que facilitaram a análise iconográfica, todo o material imagético encontra-se disponibilizado 
em MHP0116. 
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monumental, e não apenas ao redor do estupa. Assim como em Aja !ā, o visitante toma parte 

da ação ritual ao redor do Buda, realiza o pradak+i
a e lhe rende homenagens ou, talvez, 

lamente a perda do Iluminado.  

Com base nos conceitos provenientes da análise proxêmica95 é permitido inferir 

que a monumentalização das imagens do Buda foi um fenômeno diretamente associado à sua 

divinização. Esse recurso iconográfico foi utilizado tanto pelo Budismo Mahāyāna (Ásia 

Central, China, Tibet, Coréia, Japão), quanto pelo ramo Hīnayāna do sudeste asiático (Sri 

Lanka, Myanmar, Tailândia, Malásia, Cambodia). Nessa época o esquema formal presente 

nos relevos já era bastante conhecido, essa banalização iconográfica pode ter favorecido a 

gênese da tipologia colossal que propunha uma clara mudança no foco de atenção visual e no 

ritual budista com ênfase na visibilidade do fundador do Budismo. Nesse sentido, como 

veremos adiante, a Morte e o Lamento do Buda cederam espaço à temática da Transcendência 

do Iluminado. 

Na Ásia Central, as imagens monumentais do Mahāparinirvā
a foram encontradas 

em Adjina Tepe, Báctria, sul do Tadjiquistão, com 12 m [MHP0102]; em Tapa Sardar, 

Ghazni, Afeganistão, com cerca de 18 m [MHP0101]; e há relatos da existência de uma 

dessas representações em Bāmiyān, mas ela ainda não foi encontrada. Exemplos dessa 

tipologia imagética aparecem junto à Rota da Seda, em Sorcuq [MHP0175]; e na China, nas 

Grutas de Zanghye, com 34,5 m [MHI0007]; nas Grutas de Dunhuang, com 16 m 

[MHP0206]; na província de Sichuan, com 23 m., e reclinado sobre o lado esquerdo; nas 

Grutas Dazu, com 31 m [MHP0128]; e aparece em templos mais tardios, como em Beijin, 

com 5 m [MHI0010].  

No sudeste asiático a imagem monumental aparece na postura deitada tradicional, 

como na célebre imagem do Gal Vihāra de Polonnaruwa, com cerca de 14 m [MHP0120] e 

nas Grutas de Dambula [MHI0012], ambos no Sri Lanka; também em Myanmar, em 

exemplares que alcançam 55 m [MHI0014]; na Tailândia [MHI0024; MHI0019; MHI0030]; 

no Camboja [MHI0032]; e na Malásia [MHI0038]. Há também uma variação da postura 

deitada que se tornou popular nos países em que o Budismo Hīnayāna se desenvolveu: trata-

se de uma representação na qual o Buda reclinado tem a cabeça apoiada na mão direita, cujo 

braço está fletido96: Laos [MHI0036]; em Myanmar [MHP0123], onde há um exemplar com 

70 m [MHP0134]; na Tailândia [MHP0122; MHI0021; MHI0017; MHI0018; MHI0022; 

                                                
95 Molyneaux (1997, p. 122-123). 
96 Durante o estágio no Deccan College, um monge tailandês nos informou que essa representação do 
Mahāparinirvā
a é geralmente associada ao momento em que o Buda proferiu seu último sermão, antes de 
entrar nos estágios sucessivos de meditação e atingir o Mahāparinirvā
a.  
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MHI0023; MHI0028; MHI0029; MHI0031]; na Malásia [MHI0037].  Nessas representações 

o Buda pode ainda estar com os olhos abertos e esboçar um leve sorriso, os devotos, quando 

existem, estão em postura reverente. No sudeste asiático o lamento foi suprimido e nas 

representações em que existem discípulos ao redor do Buda, eles estão em posturas 

reverentes, como em Myanmar [MHP0123]; e na Tailândia [MHI0026; MHI0023]. Parte das 

representações nesses países mantive a representação do Mahāparinirvā
a focada apenas no 

Buda reclinado, sem figuras de entorno, o que pode remeter à ênfase na figura do Buda, típica 

das crenças Hīnayāna. Ver, por exemplo, as imagens no Laos [MHI0034; MHI0035]; 

Myanmar [MHI0015; MHI0013; MHI0044]; Camboja [MHI0032] e a representação no 

célebre Angkor Wat [MHI0033].  

Algumas representações encontradas no norte e nordeste da Ásia apresentam um 

esquema formal intermediário entre o Buda deitado tradicional e o Buda reclinado do sudeste 

asiático, descrito acima. Nelas o braço da figura está mais flexionado que no padrão original, 

mas a cabeça ainda se apóia num travesseiro: na China [MHP0199] e num manuscrito 

encontrado no Tibet [MHP0127]. Imagens mais tardias do Buda reclinado aparecem também 

na China [MHI0008; MHI0009]97.  

Os relevos de pequenas dimensões também se desenvolveram na China, com 

interessantes variações formais, entre as quais o Buda, em vez de estar deitado sobre a lateral 

direita, jaz de costa no leito; ou pode inclusive, parecer invertido, com a cabeça virada para o 

lado direito da cena [MHP0129; MHP0190; MHP0191; MHP0192; MHP0193; MHP0194; 

MHP0195]. As imagens aparecem durante o período da Dinatia Wei do Norte, entre os 

séculos V e VI d.C., e a formalização do lamento pode ser observada em algumas dessas 

imagens como incorporações provenientes do esquema iconográfico tradicional. A China 

apresentou grande diversidade de suportes para retratar a cena do Mahāparinirvā
a, diferente 

do sudeste asiático, que manteve a presença de elementos formais de lamentação. Uma 

interessante representação de lamentação pode ser observada num sarcófago dessa época 

[MHP0130]. Há também uma estela funerária Tang, com raras representações narrativas do 

ciclo do Mahāparinirvā
a [MHP0197]; e um relicário com a cena do Mahāparinirvā
a 

[MHP0217]. Esculturas de pequenas dimensões em estuque policromado também são 

encontradas no período Song [MHI0005; MHI0006]. 

                                                
97 Uma cópia dessas imagens chinesas do Buda reclinado pode ser observada no pequeno museu do Templo 

Zulai, em Cotia, SP. 
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Ebert98 propôs que a iconografia do Parinirvā
a no sul da China teve inicialmente 

um caráter totalmente independente, daí se explica a liberdade na representação do Buda, que 

aparece reclinado sobre o lado esquerdo, em vez do direito, ou de costas com a cabeça para o 

lado direito do espectador. Essas representações aparecem durante a dinastia Wei do Norte, 

após o século V d.C., e influenciaram as representações das grutas de Dunhuang, que também 

apresentam o esquema iconográfico clássico, estabelecido em Gandhāra.  

Mais tarde, com o aumento do conhecimento sobre a arte budista de Gandhāra e da 

Ásia Central, a representação chinesa se adaptou gradualmente, o esquema inicial e 

independente (grifo nosso) do Parinirvā
a foi modificado nos moldes daquele de Gandhāra, 

no que Ebert chamou de um revival que alcançou seu apogeu durante a época Tang, como 

pode ser observado nas grutas de Qumtura e Dunhuang. Assim, é essa fórmula iconográfica 

Tang, com uma nova ênfase nas figuras dos lamentantes, que formou a base dos demais 

Parinirvā
a encontrados na China e Japão. Durante a dinastia Tang, tais cânones se 

difundiram amplamente, junto da doutrina Mahāyāna 99. 

A suposta independência das imagens Wei, observada pela estudiosa, não nos 

parece precisa, pois existem imagens contemporâneas nas quais o Buda está voltado para o 

lado esquerdo [MHP0194; MHP0195; MHP0201; MHP0202], e principalmente, porque o 

padrão de lamentação está presente em algumas das cenas [MHP0129; MHP0191; MHP0195; 

MHP0201]. Além disso, existem, na maioria das representações, figuras padronizadas de 

discípulos do Buda, como Mahākāśyapa aos pés do mestre. 

Nesse sentido, é possível que a inversão da figura do Buda durante a época Wei 

tenha se devido, em alguns casos, ao conhecimento parcial do esquema iconográfico de 

Gandhāra  — apenas alguns elementos específicos. Ou, mesmo que essa fórmula iconográfica 

fosse razoavelmente conhecida, é possível que essa variabilidade na representação tenha sido 

decorrente da ausência de uma descrição precisa nas fontes canônicas, o que favoreceu uma 

interpretação menos rígida do episódio. 

Também é interessante pensar que os contatos culturais favorecidos pela Rota da 

Seda tenham colocado a China diante dos padrões iconográficos greco-romanos de 

representações fúnebres, mas essa questão envolve questões que escapam ao escopo desta 

pesquisa.  

O monastério de Bāmiyān foi outro importante centro do Budismo que se 

desenvolveu na fase mais tardia da arte de Gandhāra. Nas grutas de Bāmiyān, além das 

                                                
98 Ebert (1985, p. 340). 
99 Como pode ser verificado em MHP0197. 
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célebres esculturas colossais, destruídas há poucos anos por radicais muçulmanos, há uma 

outra importante vertente da representação do Mahāparinirvā
a que foi preservada: as 

pinturas murais. Mais tarde, essa tipologia alcançou as grutas da Ásia Central, associadas à 

Rota da Seda. O Buda e os discípulos podem aparecer pintados no painel, como em Bāmiyān 

[MHP0164 a MHP0169]; Qyzyl [MHP0179; MHI0003]; Quntura [MHP0184; MHP0185]; 

Bazaklik [MHP0186 a MHP0189]; e na China, em Dunhuang [MHP0201; MHP0202; 

MHP0203; MHP0204; MHP0205]; Hopei [MHP0200]. Ou o Buda pode, em vez disso, ser 

esculpido e ter as figuras de entorno pintadas ao seu redor, como em algumas esculturas 

monumentais já mencionadas e outras representações, como os exemplos de Dunhuang 

[MHP0207; MHP0208].  

A manutenção e reelaboração do padrão formal de lamentação ao redor do Buda 

original, embora contido e padronizado, manteve-se presente nas representações chinesas. 

Tais elementos são reelaborados na célebre representação tridimensional do Mahāparinirvā
a 

de Horiu-ji, em Nara, no Japão [MHP0209], datada do século VIII d.C. O lamento reencontra 

força expressiva no realismo das figuras emaciadas de discípulos ao redor do Buda, mais 

especificamente de monges presentes na área frontal e direita do conjunto. O sofrimento de 

alguns discípulos se contrapõe à serenidade expressa pelas figuras na parte posterior da cena e 

na área posterior direita da cena. Esse padrão de lamentação será incorporado às 

representações nas pinturas dos períodos subseqüentes [MHI0040; MHP0212; MHI0042; 

MHP0131; MHP0210; MHP0211; MHI0043]. Essa retomada de padrões de representação dos 

originais de Gandhāra, embora tenha influência chinesa, é uma interessante especificidade do 

Budismo japonês, talvez, em parte, decorrente do desejo de resgatar o esquema das narrativas 

iconográficas mais antigas, no entanto, difere do original ao apresentar o lamento realizado 

pelos monges, enquanto em Gandhāra ele é mais recorrente entre as figuras leigas. Outro 

elemento distinto nas pinturas japonesas dos períodos subseqüentes é a presença da figura 

jazente e não reclinada lateralmente do Buda, em algumas representações [MHP0210; 

MHP0212; MHI0040] encontradas séculos antes na China. 
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2.5 O MAHĀPARINIRVĀ A DO BUDA ŚĀKYAMUNI: INCORPORAÇÃO E 
ADAPTAÇÃO DO ESQUEMA ICONOGRÁFICO DA PRÓTHESIS GREGA EM 
GANDHĀRA  
 

Com base no que foi exposto até o momento sobre o Corpus Documental desta 

pesquisa, foi possível verificar, nas perspectivas sincrônica e diacrônica abordadas 

anteriormente100, os fatores que favorecem a interpretação da incorporação do esquema 

iconográfico da próthesis grega, em Gandhāra. Em síntese eles são: 

 

1. A quantidade e freqüência de cenas do Ciclo do Mahāparinirvā
a no repertório de 

Gandhāra são mais elevadas que aquelas encontradas nas escolas artísticas contemporâneas;  

2. Existe uma maior diversidade de episódios do Ciclo do Mahāparinirvā
a, em Gandhāra, 

que nas demais escolas que desenvolveram essa representação;  

3. Em Gandhāra há uma presença recorrente das unidades formais mínimas (UFMs) de 

origem grega, encontradas originalmente na representação da próthesis: a klíne e as figuras 

em esquema formal de lamentação; 

4. A variabilidade iconográfica e a presença de personagens específicos nas representações de 

Gandhāra não foram encontradas com a mesma freqüência nas demais escolas do período. Os 

principais discípulos descritos nas fontes textuais são identificados nas cenas de Gandhāra e 

um único personagem pode apresentar diferentes esquemas formais; 

4. Existe uma padronização do esquema formal dessas UFMs nas cenas do Mahāparinirvā
a 

das demais escolas indiano-budistas, como, por exemplo, em Mathurā, Sārnāth e Nālandā; 

5. A ênfase no lamento funerário ao redor do Buda, presente nas representações Gandhāra, 

teve desdobramentos posteriores que chegaram a suprimi-lo da representação iconográfica: a 

Morte e o Lamento deram gradualmente lugar à Transcendência.  

 

La Longue Durée: as Unidades Formais Mínimas Greco-Romanas no Ciclo do 

Mahāparinirvā
a do Buda 

Durante nossa pesquisa de Mestrado surgiram indícios de que as representações 

associadas à demonstração de sofrimento ocasionada pela perda do Buda Śākyamuni, 

presentes no Ciclo do Mahāparinirvā
a, podiam ter sido criadas originalmente em Gandhāra, 

a partir de esquemas representacionais de origem greco-romana.  

Antes de nos atermos especificamente ao repertório iconográfico do Ciclo do 

Mahāparinirvā
a, faz-se necessário lembrar que o caráter fundamentalmente narrativo da 

                                                
100 Ver Moret (1975, p. 293); e Morris (1987, p. 211-215). 
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iconografia de Gandhāra, como mencionado anteriormente, possui características diretamente 

relacionadas aos padrões representacionais desenvolvidos pela arte greco-romana. Essa 

associação favoreceu a incorporação efetiva de elementos formais greco-romanos no 

repertório iconográfico da região de Gandhāra. Como se sabe, esses contatos e assimilações 

foram comprovados arqueologicamente e historicamente, o que atesta uma interação prévia 

que incorporou diferentes elementos do repertório imagético greco-romano e uma 

reelaboração daqueles que puderam, de algum modo, refletir e reiterar concepções de 

interesse local.  

A existência comprovada de um conjunto de padrões de representação greco-

romanos inseridos num repertório iconográfico de caráter inerentemente narrativo pressupõe 

que os artífices dessa região dispunham de um conhecimento prévio desses elementos.  

Como observou Boardman101, o caráter estável e contínuo da arte indiana forneceu 

um campo adequado para o empréstimo de motivos clássicos, em especial de elementos 

greco-romanos que foram assimilados e adaptados às tradições locais, perdendo ao longo do 

caminho o contato direto com a fonte helenística original. Anteriormente, Tarn102 considerou 

que a maior parte dos empréstimos dos gregos foi mais uma questão da forma externa — o 

esquema — do que da substância — o tema.  

Um elemento fundamental à presente análise, enunciado na formulação teórica de 

Bruneau103, anteriormente abordada, foi a constatação da existência de esquemas igualmente 

convenientes a diferentes temas — isto é, imagens apropriadas a referentes diversos. Esse 

estudioso considerou que existiam “esquemas que, sem dúvida alguma, eram mais 

polisêmicos para o espectador de seu tempo que para nós”.  

A diferenciação entre o esquema e o tema da Imagem torna possível explicitar e 

compreender as razões da incorporação iconográfica de um esquema formal grego — no caso, 

a próthesis —, em um repertório iconográfico de caráter socioreligioso tão distinto como o de 

Gandhāra. A proposta desta análise é, portanto, abordar ambos — o esquema e o tema. 

No caso do Ciclo do Mahāparinirvā
a do Buda, como veremos, os escultores 

possuíam à sua disposição um repertório imagético composto por elementos suficientemente 

análogos104 e, portanto, capazes de permitir a transposição de um esquema originalmente 

grego para um referencial, um tema indiano-budista. 

                                                
101 Boardman (1994; 1997). 
102 Tarn (1951, p. 378). 
103 Bruneau (1986, p. 265-267). 
104 Cf. Moret (1975, p. 269). 
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A análise do Corpus Documental apresentou evidências de que esse repertório foi 

incorporado inicialmente na região bactro-gandhariana. Sua gênese esteve diretamente 

associada às representações de lamentação fúnebre, presentes na iconografia grega da 

próthesis, um esquema formal que, como vimos, já havia se tornado padronizado desde o 

período Geométrico, mas que possuiu exemplos ainda mais remotos, de época Micênica105. 

Existem muitos autores que recorreram à suposta existência dos cadernos de 

modelos, como são chamados os livros que continham esquemas formais preestabelecidos do 

repertório iconográfico greco-romano na Antiguidade, para explicar a disseminação desses 

padrões em diferentes regiões.106 

Contudo, essa premissa foi paralelamente questionada por outros pesquisadores 

que a consideraram indemonstrável, apesar de atraente.107 Apesar disso, quer os cadernos 

tenham ou não existido ou circulado, como havia lembrado muito antes Gombrich108 , não 

existe um grau nulo nas representações figuradas, o artista parte de um esquema preexistente e 

o ato criador se atém, quando muito, a um jogo de adaptação ou correção. Mais tarde, as 

teorias sobre a intertextualidade e seu neologismo, a intericonicidade, forneceram elementos 

analíticos para a compreensão da gênese iconográfica.  

Durante o levantamento da vertente greco-romana e indiano-budista do Banco de 

Dados e Imagens, foi corroborada a existência de elementos formais estrangeiros que foram 

incorporados à cena do Mahāparinirvā
a em Gandhāra. Essas unidades formais mínimas são, 

como vimos, a klíne grega, que já havia sido estudada anteriormente por outros pesquisadores; 

e o esquema formal do lamento fúnebre, que até o presente não havia recebido atenção.  

O que pretendemos discutir, portanto, é a razão da assimilação desses padrões de 

representação não constituir um mero empréstimo de elementos formais isolados — como 

aqueles examinados durante o desenvolvimento de nosso projeto de Mestrado, de caráter 

preponderantemente decorativo e de entorno109 —, mas, no caso específico do Ciclo do 

Mahāparinirvā
a do Buda, de uma incorporação de motivos iconográficos inseridos no 

próprio contexto da representação. Nesse sentido, o esquema formal não incorporou apenas a 

forma, como observou Tarn, mas também a substância, pois o tema fúnebre é o elemento 

catalisador na gênese da imagem, capaz de despertar mecanismos reminiscentes e associativos 

                                                
105 Ver LGR0129 
106 Ver Marcadé (1985, p. 29).  
107 Ver Moret (1975, p. 2). 
108 Gombrich (1960). Sobre os esquemas pré-fabricados ver também Bérard (1974, p. 47) e Bruneau (1986, p. 
259). 
109 Para mais detalhes, ver o artigo Aldrovandi e Hirata (2005, p. 306-315). Nesse sentido, Moret (1975, p. 296) 

observou que as pesquisas ornamentais são aquelas que primeiro conduzem às transformações iconográficas. 
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que fazem com que o espectador conecte a cena que tem diante dos olhos a um contexto 

familiar110. 

 

A klíne grega  

Como vimos, o leito funerário com pernas torneadas sobre o qual o Buda aparece 

representado é uma unidade formal mínima (UFM) recorrente nas cenas do Mahāparinirvā
a, 

de Gandhāra. Esse padrão iconográfico já havia sido observado anteriormente e sua origem 

grega reconhecida por uma série de estudiosos111. Trata-se da klíne, o leito fúnebre utilizado 

durante a próthesis e, em certos casos, a ekphorá gregas, e que continuou seu uso no período 

romano112. Conforme vimos, sua utilização e permanência nos ritos fúnebres greco-romanos 

foi atestada pelo registro arqueológico, iconográfico e textual. 

Em Gandhāra, além das cenas do Mahāparinirvā
a, essa UMF recorre nas cenas 

do Buda recoberto pelo Manto; da Urna do Buda; e foi transposta a algumas cenas da 

Cremação do Buda [MHP0072] e da Distribuição das Relíquias [MHP0003; MHP0057]. 

Uma cena de Cortejo Fúnebre [MHP0089] também utilizou a klíne para representar o leito 

que transporta o morto.113  

Também é necessário observar que a klíne, na época do florescimento dessa 

iconografia, já podia ser um item incorporado ao mobiliário das elites dominantes e, portanto, 

adequado à representação do Mahāparinirvā
a.114  

No entanto, diferente do que afirmou Ebert115, a figura do Buda reclinado em seu 

leito fúnebre não é apenas uma apropriação iconográfica de elementos formais de origem 

romana. Essa estudiosa propôs que a imagem do Parinirvā
a do Buda havia sido criada a 

partir das representações de figuras reclinadas sobre sarcófagos, disseminadas durante o 

período romano116. No entanto, ao observarmos o esquema do Buda deitado, a figura não 

aparece reclinada à maneira das efígies romanas, cujo corpo tem um aspecto mais 

                                                
110 Cf. Barthes (1970, p. 195, 209). 
111 Ver Tissot (1985, p. 102-103), que cita exemplares de leitos com pernas torneadas encontrados nas 

escavações arqueológicas. Para análise estilística das pernas dos leitos fúnebres, ver Ebert (1985, p. 95-114). 
112 Ver MHP0136, MHP0138. Ver uma representação de klíne em Palmira em LGR0131. 
113 Além do Ciclo do Mahāparinirvā
a o klíne foi utilizado nas cenas do Sonho da Rainha Mayadevi e do Sono 

das Mulheres. O Buda também aparece, em alguns casos, sentado em assentos com pernas torneadas.     
114 Tissot (1985, p. 102-103) sugeriu a existência de leitos em marfim para a elite, em madeira folheada de metal 

para a camada intermediária e em madeira simples, para a camada menos abastada da população, semelhante 
aos charpoï modernos encontrados no Paquistão. Ela mencionou um leito de época parta nesse estilo, 
descoberto em Fréhat-em-Nufegi. 

115 J. Ebert (1985).  
116 Os exemplos sugeridos por Ebert (1985) foram LGR0142; LGR0146; LGR0147. 
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descontraído, o Buda está invariavelmente deitado lateralmente o que, como veremos, é um 

indício da adaptação da imagem à narrativa canônica sobre o episódio. 

Essa é uma interpretação que considerou o Buda sobre klíne apenas como um 

elemento iconográfico isolado e, nesse caso, estranhamente descontextualizado da própria 

cena — da totalidade representacional. Como vimos, Ebert, a partir do tão discutido postulado 

anicônico de Foucher117, considerou as primeiras representações do Parinirvā
a simbólicas: 

os estupas. Estes, segundo a pesquisadora, foram seguidos de uma representação pictórica 

baseada nas narrativas textuais [Mahāparinirvā
asūtra], inicialmente desenvolvida em 

Amarāvatī [MHP0139 e MHP0140], durante o século I d.C. que teria servido de base para o 

desenvolvimento das representações em Gandhāra. No entanto, essas também são 

“representações anicônicas”, isto é, nenhuma das imagens mostra a figura antropomórfica do 

Buda, e sim, figuras em adoração diante de árvores, estupas, etc. Além disso, elas são datadas 

da mesma época em que a iconografia de Gandhāra floresceu. Essa interpretação é 

questionável.  

Essa estudiosa, em seguida, creditou a Gandhāra “o único mérito de ter colocado a 

imagem antropomórfica do Buda em seu leito de morte, que até então teria estado vazio”.  

Trata-se novamente de um postulado falacioso que pressupôs a atribuição da gênese da 

imagem do Buda à escola de Gandhāra, quando sabemos que a imagem do Buda foi 

originalmente representada na forma antropomórfica em Mathurā118; além disso, as fontes 

textuais fornecem diferentes descrições do leito do Buda, que variam de uma simples esteira 

ou manto a um leito ricamente adornado. Ebert chega, então, a ponto de sutilmente se 

contradizer: “os artistas de Gandhāra utilizaram indubitavelmente a iconografia dos relevos de 

tumbas romanas na representação do Parinirvā
a do Buda; tal iconografia originou-se no 

século I d.C. e não é encontrada anteriormente”. Sua análise baseou-se em critérios estilísticos 

para determinar uma cronologia relativa do desenvolvimento dos tipos do Buda reclinado, dos 

principais discípulos e dos tipos de pernas do leito fúnebre, o que certamente possui seu 

mérito. Além disso, a pesquisadora elaborou um detalhado catálogo de imagens pouco 

divulgadas das grutas da Ásia Central. No entanto, isso não a eximiu de utilizar um 

pressuposto tendencioso que tornou sua interpretação limitada e incapaz de compreender a 

dimensão da gênese dessa representação.   

Uma análise mais abrangente desses repertórios iconográficos nos permitiu 

observar que estamos diante, isto sim, de uma incorporação mais complexa de padrões de 

                                                
117 Ver Aldrovandi (2002b).  
118 Cf. Lohuizen-de Leeuw (1949; 1979) 
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representação de origem mais antiga, presentes na próthesis grega e que permaneceram no 

registro iconográfico como um padrão formal de longa duração, com um forte poder de 

permanência119. 

A análise das fontes textuais não indica que o Buda teria alcançado o 

Mahāparinirvā
a sobre um leito fúnebre. Ele estava no meio de um bosque e a tradução do 

MHP menciona “estender o leito”, o que remete a tecidos ou mantos. Essa discrepância é 

explicada pelo comentador do texto, Buddhagho"a, por meio da existência de um leito no 

local, no qual os Malla eventualmente descansavam, no entanto, as observações do tradutor 

inglês também não são claras.120  

No FSH, por outro lado, o local em que o Buda se deitou é primeiro descrito como 

uma esteira-assento e, num verso seguinte, consta que ele foi colocado num leito de ouro 

cravejado de diamantes121. Ambas as descrições são incompatíveis com a iconografia, quer a 

cena representada se referisse ao primeiro ou ao segundo momento. Isso indica, também, que 

a tradução chinesa do Buddhacarita provavelmente incorporou, durante suas transcrições, 

elementos distintos dos originais. Além disso, esse parece ser um dos excertos mais tardios 

incorporados ao discurso apresentado nas fontes escritas que tiveram por intenção modificar e 

acrescentar à narrativa original do Mahāparinirvā
a do Buda, aspectos que a tornassem 

grandiosa e digna de um cakravartin. Como vimos, essas questões são indícios claros da 

fluidez e permeabilidade a que estão sujeitos os registros literário e iconográfico que são, com 

o passar do tempo, reelaborados para satisfazer os interesses dominantes dos respectivos 

contextos históricos, por trás de cada suporte discursivo.  

                                                
119 Ver o conceito de inércia da imagem em Molyneaux (1997, p. 6), a imagem persiste por muito tempo, mesmo 

após as idéias por trás dela saírem de moda. 
120 Na tradução do MHP, no Apêndice desta, ver [V.2] e as observações na NTP.28: 

“ ‘Estende para mim, eu te peço, Ānanda, o leito com a cabeceira para o norte, entre as árvores śāl 
gêmeas[1]. Eu estou exausto, Ānanda, e gostaria de me deitar’. ‘Assim seja, Senhor!’, disse o venerável 
Ānanda a concordar com o Abençoado. E ele estendeu uma colcha sobre o leito com a cabeceira para o 
norte, entre as árvores śāl gêmeas. E o Abençoado se deitou sobre seu lado direito, com uma perna apoiada 
sobre a outra, ele estava sereno e imperturbável.”  
A palavra fornecida na versão pāli é mañca (leito). Rhys Davids mencionou que Buddhagho"a havia 
comentado a existência de “um leito ali no parque para uso especial do rāja dos Malla e foi este o leito que o 
Abençoado pediu para Ânanda preparar”. Mas acrescentou que “não há mais nenhuma explicação sobre o 
termo uttara-sīsakam, que deve ter sido o nome para uma estrutura de madeira ou pedra reservada em 
ocasiões especiais para o uso dos líderes das repúblicas vizinhas, mas disponível em outras ocasiões aos 
viajantes”. 

121 No FSH [1950]: “Desse modo, ele fez, então, um apelo a Ānanda: ‘Entre as árvores śāl gêmeas, varre e lava, 
consegue um espaço limpo, e então disponhas minha esteira-assento (leito)". Mais à frente [2196], os Malla 
“Então, sobre um leito de ouro e prata cravejado de pedras preciosas, luxuosamente decorado com flores e 
perfumes. Eles depositaram o corpo do Tathāgata. Eles construíram um baldaquino adornado com jóias e, ao 
redor, dispuseram bandeiras, fitas e faixas bordadas.” A tradução integral pode ser consultada no Apêndice 
desta.  
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De qualquer maneira, a variabilidade presente nas fontes textuais poderia ter se 

refletido no esquema iconográfico, porém, como foi verificado, ele partiu invariavelmente de 

um leito funerário. E, nesse caso, a representação mais recorrente foi a de uma klíne, o que 

denota a presença de uma incorporação estrangeira.  

 

A Representação do Lamento  

Além da klíne, existe uma dimensão da representação do Mahāparinirvā
a que 

não havia recebido atenção até o presente. 

A representação formal da próthesis grega que inclui elementos iconográficos de 

caráter decorativo ou de mobiliário, como a klíne, envolve também a presença de um padrão 

formal de cunho ritual: a Lamentação Fúnebre.  

Como anteriormente observado, nas representações do Ciclo do Mahāparinirvā
a 

do Buda, o esquema formal de Lamento Fúnebre aparece em três dos episódios: no 

Mahāparinirvā
a; no Buda Recoberto pelo Manto; e na Urna do Buda. As representações 

mostram uma série de figuras em postura de lamentação ao redor do Iluminado ou de sua 

urna. As demais cenas, por sua vez, não apresentam personagens em gestual de lamento e sim, 

em alguns casos, figuras em posturas de reverência. 

A partir da elaboração e análise de uma série de listagens iconográficas das 

representações que possuíam o padrão de Lamentação presentes em seu esquema formal, 

foram verificadas as posições características, os personagens convencionais e gestos típicos 

do Lamento Fúnebre utilizados pelos escultores e pintores na elaboração das cenas fúnebres 

gregas e, posteriormente, em Gandhāra. 

Com base na análise desses esquemas formais foi observado que as unidades 

formais mínimas que representam o lamento fúnebre grego recorriam nas cenas do Ciclo do 

Mahāparinirvā
a. Elas incluem figuras em pé com um braço elevado, com dois braços 

elevados, com as mãos no rosto, no peito, assim como figuras sentadas ou ajoelhadas em 

posturas pesarosas ou prostradas em gestos mais ou menos explícitos (ver Tabelas 7, 8 e 9). 

Assim, a combinação de elementos formais — klíne — e figuras em lamentação ao 

redor de um morto — que determinam a base esquemática e temática da próthesis —, estão 

também presentes na representação do  Mahāparinirvā
a do Buda em Gandhāra.  
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TABELA 7  
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TABELA 8 
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TABELA 9 
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A presença do elemento ritual do lamento fúnebre, assimilado no repertório 

iconográfico do Mahāparinirvā
a de Gandhāra, torna essa representação extremamente 

importante, uma vez que suscita, como veremos, questões bem mais complexas. Não se tratou 

somente da incorporação de elementos formais de caráter meramente ornamental, que podem 

fazer parte de diferentes repertórios iconográficos com propósitos diversos como, no caso do 

Budismo em Gandhāra, o de atender às demandas político-religiosas expansionistas e 

proselitistas do período Ku"ā a 122. 

Como anteriormente observado, as representações surgem e permanecem inseridas 

em circunstâncias temporais específicas, condicionadas pelas pressões sociais, econômicas e 

políticas de um momento determinado. A sucessão do poder por novos grupos étnicos, 

sociais, religiosos estabelece demandas precisas que, por sua vez, condicionam o 

desenvolvimento do programa iconográfico. Nesse sentido, imagens são particularmente 

eficientes para reforçar poder e ideologia, pois a visibilidade das imagens empresta força a 

qualquer mensagem que elas expressem, capazes de gerar o poder de persuasão necessário.123 

A representação do Mahāparinirvā
a do Buda nos relevos narrativos de Gandhāra 

não incorporou um motivo iconográfico único ou isolado: Buda sobre klíne. Trata-se de um 

esquema formal mais amplo e intricado, que inclui figuras em postura de lamentação, 

semelhantes àquelas encontradas na próthesis grega. 

O Lamento fúnebre, é preciso ressaltar, não foi um elemento tão presente nos 

relevos romanos de temática fúnebre como foi nas cenas de próthesis e ekphorá gregas. 

Embora ele seja encontrado em alguns exemplares124, a ênfase no período romano está muito 

mais voltada às representações encontradas nos sarcófagos de figuras reclinadas. Talvez essa 

tenha sido a razão da interpretação parcial de Ebert, pois embora a figura reclinada nos 

sarcófagos romanos apareça, por vezes, sobre uma klíne — como o faz o Buda nas 

representações de Gandhāra  —, não houve, naquele caso, qualquer observação do que nos 

parece ser o elemento fundamental para a compreensão da real dimensão da incorporação 

iconográfica que ocorreu na região e que está diretamente relacionada ao lamento fúnebre e, 

portanto, ao rito funerário.  

Assim, o elemento ritual da Lamentação, cuja representação em esquema formal 

possui uma anterioridade iconográfica remota e estrangeira, envolve um diálogo transcultural 

                                                
122 Ver Aldrovandi (2005, p. 307).  
123 Cf. Molyneaux (1997, p. 4-5, 108-129).  
124 Ver LGR0136; LGR0138. 
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e intericônico relacionado aos ritos funerários da Antiguidade e, portanto, não somente ao 

esquema, mas ao referente — à temática — que envolveu as exéquias do Buda.  

 

A adaptação do esquema iconográfico da próthesis ao tema do Mahāparinirvā
a  

A lamentação era o apogeu da próthesis na Grécia antiga — verificada, como 

vimos, tanto nas fontes escritas quanto arqueológicas. O lamento fúnebre também fez parte 

dos rituais funerários indianos desde o período védico, como atestam as fontes textuais 

analisadas nesta pesquisa. As fontes budistas, por sua vez, descreveram explicitamente a 

lamentação dos nobres Malla e de discípulos da comunidade monástica e mesmo de seres 

celestiais durante o Mahāparinirvā
a do Buda.  

Dessa forma, não havia em comum, no esquema formal e no tema, apenas a 

presença de um morto — no caso, o Buda —, mas também o tipo de ritual fúnebre que teria 

sido observado para esse personagem das narrativas textuais envolvia a lamentação ritual ao 

seu redor. Assim, a analogia morto-lamento que esteve presente no esquema e tema gregos, e 

nas fontes textuais budistas, possibilitou a transposição de um esquema formal preexistente ao 

tema indiano-budista  

Conforme observado anteriormente, o princípio da analogia é aquele que rege a 

maior parte das transformações iconográficas. Na própria imagem deve haver uma afinidade 

iconográfica que facilite a transformação analógica entre duas cenas. O caso mais freqüente é 

aquele no qual ocorre uma associação de idéias — temas —, algumas vezes, no entanto, a 

similitude formal — o esquema, é suficiente para justificar a passagem de um motivo de uma 

cena a outra.125 Assim, pode acontecer de uma cena lendária ser destituída de seu sentido 

original para se tornar apenas um quadro vivo suscetível a receber o conteúdo de um outro 

mito126. 

No momento em que o pintor esboça a cena, lembrou Moret127, ele também se 

refere ao mito específico do qual tem um conhecimento mais ou menos preciso, a menos que 

ele copie uma outra representação figurada, ainda assim se trata de uma transcrição por 

referência: “as inovações ocorrem, quase sempre, nos detalhes, mesmo no caso de uma 

situação inteiramente nova”. 

                                                
125 Cf. Moret (1975, p. 295).  
126 Cf. Barthes (1970, p. 203). 
127 Moret (1975, p. 301). 
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Um outro teórico da imagem, Marcadé128, considerou que, uma vez extraída de seu 

contexto e transferida a outra gama de representações, a imagem admite uma acepção mais 

ampla e mais vaga em um domínio muitas vezes próximo, porém distinto daquele em que ela 

nasceu — a polivalência da imagem, que quase sempre é uma conseqüência da banalização do 

modelo inicial.  

Esse estudioso apresentou o exemplo da passagem de um relevo mitológico a uma 

estela funerária e verificou a mudança de um motivo iconográfico de uma categoria de 

documentos a outra. Ao mesmo tempo, observou um caso um pouco diferente, no qual as 

composições helenísticas e romanas preexistentes foram utilizadas em um contexto narrativo 

novo, que lhes rendeu um sentido preciso e alterado.  

Estudos anteriores129 confirmaram que a criatividade do artista medieval, por 

exemplo, não devia ser mensurada pela invenção de temas e princípios compositivos novos — 

o que ocorria muito raramente —, mas pela maneira como uma iconografia e princípios 

compositivos preestabelecidos foram adaptados, transformados ou remodelados. O 

arqueólogo observou que a tarefa dos santeiros consistia em apropriar figurações existentes e 

mudar o significado das fórmulas repetidas, se apropriando de fórmulas iconográficas 

conhecidas ou compondo fórmulas semelhantes, por analogia. Para o autor, o imagista 

operava instintivamente a partir de elementos formais da linguagem figurativa que eram 

transmitidos pela tradição, seu universo mental era amplamente influenciado pela época e 

condicionava, também, sua visão. Como observou Moret: 

 
Do mesmo modo que a linguagem corrente não é uma nomenclatura, ou seja, uma lista de 
termos que corresponde aos objetos preexistentes, a linguagem figurativa não é a simples 
associação de uma forma e de um sentido. Antes do espectador ler a cena que tem diante 
dos olhos, de acordo com seu próprio universo de representações, o imagista escolheu, 
entre os motivos que estão a sua disposição, aqueles que se aproximam mais de seu modo 
habitual de expressão; ele parte do conhecido ao desconhecido, do mais ao menos 
familiar. 
 

Bérard130, pouco antes, descreveu que os artesãos partem de um conjunto de 

elementos formais prontos, fixos e limitados, nesse sentido a estabilidade formal do esquema 

fixado pela tradição permanece e, mesmo que novas situações surjam, os elementos 

figurativos constitutivos provêm de um patrimônio comum. O mérito de Gombrich131 foi 

                                                
128 Marcadé (1985, p. 31-34). 
129 Ver Moret (1975, p. 3). 
130 Bérard (1974, p. 47, 165). 
131 Gombrich (1960, p. 147-178). 
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justamente ter demonstrado que esse é um fenômeno recorrente e comum a todas as épocas e 

civilizações.  

Assim, nas duas regiões, Grécia e Gandhāra, o artífice não tinha a originalidade 

como preceito fundamental, ele partia de elementos formais preexistentes que, combinados de 

diferentes maneiras, tornaram-se significantes e capazes de transmitir determinadas 

mensagens a cada uma dessas civilizações, no caso da região de Gandhāra, a difusão da 

mensagem religiosa que a biografia do Buda tinha por intuito transmitir. 

Contudo, apesar de recorrer a um esquema formal preexistente — o da próthesis 

grega —, a representação do Mahāparinirvā
a do Buda foi consideravelmente adaptada às 

descrições presentes nas fontes narrativas, tanto em relação à figura do Buda quanto de seus 

discípulos, de modo a se adequar aos cânones budistas. 

Diferentemente da religião grega que não possuiu um dogma sacerdotal, a doutrina 

budista foi fundamentada por cânones estritos, a maior parte dos quais possui uma origem 

atribuída ao próprio Buda. A importância da oralidade no período Bramânico foi 

provavelmente um fator auxiliar, senão decisivo, na reelaboração do esquema formal 

preexistente, pois os discípulos convertidos provavelmente conheciam o importante episódio 

do Mahāparinirvā
a, por meio da recitação dos sūtra.  

A Índia, nesse sentido, difere consideravelmente da Grécia, pois desenvolveu suas 

formas artísticas num contexto distinto e pautado, tanto no caso do Bramanismo, do Budismo 

ou do Jainismo, em doutrinas rígidas que norteavam, por sua vez, os cânones formais de 

representação do sagrado.  

Embora os textos escritos mais antigos preservados dos Śilpaśāstra — os tratados 

que versam sobre a arquitetura e arte indianas — não tenham uma datação precisa, talvez 

pertencente à era Gupta, esse conhecimento extremamente detalhado e preciso sobre a 

confecção de imagens pode remontar a originais ou a um conhecimento oral, com muitos 

séculos de anterioridade.132  

                                                
132 Ver Misra (1988, p. 193-208). O estudioso analisou o termo śilpa  (habilidade, arte), que designa qualquer 

forma de arte ou artesanato na tradição indiana e remonta ao período védico, época em que está associado ao 
ato criador, divino ou humano. O vocábulo śilpin se refere àquele em quem o śilpa reside, as ocupações 
relacionadas à arte e artesanato, ao processo de criação e ao seu produto. Após o período védico e com o 
crescimento da estratificação social, o status do śilpa foi inferiorizado e passou a ser associado a indivíduos 
da casta mais baixa, os śūdra. Segundo o autor, ele já aparece estigmatizado nos Dharmasūtra, Sm&ti na 
época em que os trabalhos manuais e seus artesãos passaram a ser desvalorizados. No Maitrī Upani+ad há 
uma lista daqueles continuamente envolvidos com o śilpa, considerado um impedimento ao conhecimento e, 
portanto, desmerecedores do paraíso. O mesmo não parece ter ocorrido nos textos budistas, nos quais o 
termo é sippa, não há indicação de poluição ou impureza advinda desse ofício [MJN I.85; DGN I.51; Ud 31-
32]. O Mahāvastu apresentou uma lista dos śilpa associados às artes que inclui pintores, carpinteiros, 
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O Mahāparinirvā
a, um dos quatro episódios133 mais importantes da vida do Buda 

Śākyamuni — sua apoteose —, foi descrito nas fontes textuais sânscritas e pāli, traduzidas, 

mais tarde pelos diferentes ramos budistas para outros idiomas, como chinês, japonês e 

tibetano. Como vimos, esse tema mereceu uma atenção especial dos artesãos das regiões de 

propagação do Budismo, como está comprovado pelo repertório compilado no Banco de 

Dados e Imagens desta pesquisa, nas vertentes MHP e MHI. Todavia, como foi possível 

verificar, foi em Gandhāra que essa temática recebeu originalmente maior ênfase e tratamento 

pormenorizado. 

A imagem do morto, que na próthesis jaz reiteradamente de costas e com a cabeça 

voltada para direita do espectador, nos relevos de Gandhāra aparece invertida e reclinada 

sobre a lateral direita. Como vimos, Oakley134 mencionou uma rara representação invertida 

num lécito de fundo branco, na qual o morto está com a cabeça do lado esquerdo, o que indica 

que, apesar de não-freqüentes, as variações desse padrão iconográfico existiram na própria 

Grécia. Também vimos o exemplo de um relevo romano do final do século I a.C. 135, em que 

o morto é transladado deitado de lado. Essa variabilidade na posição da figura central do 

morto é um elemento auxiliar na análise da adaptação apresentada pela figura do Buda, uma 

vez que esses esquemas formais também já figuravam no repertório preexistente.  

Como na próthesis, o Buda morto, mas deitado de lado, era o protagonista da cena 

e, assim, intermediou a transferência do esquema iconográfico de uma representação à outra 

— adaptada, por sua vez, aos cânones budistas. A imagem se inverte porque esse era um 

elemento fundamental do discurso religioso, do qual não se podia prescindir sem que 

provavelmente se incorresse em ambigüidade, o que não era algo desejado pelos artesãos136. O 

contexto representacional devia indicar com clareza sem que restasse qualquer dúvida.  

Assim, no início da gênese do Mahāparinirvā
a, o fenômeno de sobrevivência da 

forma e de apresentação do novo conteúdo ainda não eram elementos independentes, 

associados ocasionalmente, mas, componentes indissociáveis de uma mesma e única 

realidade: a representação. Isso porque a variação dupla só é viável em um estado avançado de 

                                                                                                                                                   
escultores, entalhadores, modeladores de barro, gesseiros, decoradores, arquitetos, mestres de obra. É 
possível que o Budismo, que aceitava discípulos de qualquer casta, tenha recebido um influxo desses  

133 São eles: o Nascimento, a Iluminação, O Primeiro Sermão e o Mahāparinirvā
a. Como vimos, os lugares em 
que tais episódios teriam ocorrido, de acordo com a narrativa lendária [ver MHP V.16-22], são mencionados 
como os locais de peregrinação mais importantes do Budismo: Lumbinī, Bodh Gayā, Sārnāth, Kuśināgara.  

134 Oakley (2004, p. 86) 
135 Ver LGR0138 
136 Bérard (1974, p. 25-26) 
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evolução, em que os dois termos em jogo, tipo formal de um lado, situação lendária de outro, 

adquiriram uma rigidez suficiente137. 

No repertório iconográfico de Gandhāra, verificamos também uma clara 

preocupação com a representação precisa dos discípulos mais conhecidos do Buda, em que 

cada um deles assumiu o papel explicitamente narrado nas fontes textuais sobre o tema. A 

exceção, nesse caso, como vimos, foi Vajrapā i, que não foi citado, ao menos nas narrativas a 

que tivemos acesso. Sua presença, ao mesmo tempo, pode indicar o desenvolvimento paralelo 

das narrativas iconográfica e textual, depois que ambas já tinham alcançado consistência e 

independência suficientes. 

Esses monges e devotos leigos são aqueles que na representação realizam os 

gestos de lamentação ao redor do Buda (Tabelas 10 e 11). Os gestos e posturas realizados 

durante a Lamentação do morto, quer na vertente greco-romana, quer nas representações do 

Ciclo do Mahāparinirvā
a em Gandhāra, revelam paralelos iconográficos interessantes que 

precisam ser analisados enquanto elementos rituais comuns a essas civilizações.   

Nesse sentido, a afirmação dos historiadores de que uma das primeiras atribuições 

da iconografia é decifrar o sentido dos gestos e a expressão das emoções numa civilização 

específica foi questionada por Bruneau138 , pois é preciso levar em consideração o fato de que 

o sentido e expressão podem não ter sido os mesmos na imagem e na realidade. A mediação 

da técnica e sua autonomia relativa, a interposição do esquema entre a representação 

imagética possível e a imagem realizada, impede imputar automaticamente ao referente, 

aquilo que a imagem nos mostra. Mas as observações mais pertinentes sobre esse assunto 

foram discutidas por Bérard e Durand139 que afirmaram: 

 
Os gestos dos homens e suas posturas estabelecem a ligação entre os elementos gráficos, 
organizando, assim, um espaço sobre a imagem. É impossível compreender sem conhecer 
a rede gestual do conjunto, específico de cada civilização; sistema vasto de possibilidades 
combinatórias ao qual está preso cada instante do cotidiano. O real, a vida cotidiana, 
promove a intervenção dos seres divinos místicos. Sua aproximação se dá, aí também, 
pela gestualidade; mas mesmo para defini-los nós não escapamos dos gestos dos homens. 
As imagens são construídas sobre as escolhas de continuidade de gestos, que informam 
sobre a vida social. Tais escolhas retêm os momentos e situações, as mais claras aos seus 
contemporâneos, que fazem ver e exprimem os valores de sua própria sociedade. 

 
 
 
 

                                                
137 Cf. Moret (1975, p. 305). 
138 Bruneau (1986, p. 267). 
139 Bérard e Durand (1984, p. 32-33). 
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TABELA 10  
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TABELA 11 
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Nesse sentido, os gestos de lamentação explícita são elementos analógicos e 

capazes de ser compreendidos tanto pelo mundo greco-romano como pelos habitantes da 

região de Gandhāra. Esse fenômeno de transformação e renovação pode desenvolver uma 

tendência à simplificação e à banalização pois, como vimos, ele “remodela, sobre um mesmo 

paradigma, cenas de origens diferentes”140.  

À medida que seu emprego se torna mais freqüente, o valor original do motivo se 

altera. De modo inverso, essa atenuação do sentido original permite que ele se adapte a cenas 

mais numerosas. Entretanto, como vimos, em épocas mais tardias, enquanto o movimento 

Mahāyāna manteve o padrão do lamento fúnebre incorporado às suas representações na Ásia 

Central, China e Japão, na iconografia dos ramos Hīnayāna, o gestual do lamento se 

padronizou e sua expressão foi reduzida até finalmente perder o significado e ser suprimido 

nas representações do sudeste asiático, nas quais apenas as figuras em gestual de reverência 

permaneceram. 

As estratégias existentes para dirigir o olhar do espectador aos elementos 

compositivos incluem desde a visibilidade até elementos mais sutis, como o movimento.141 

Na representação da próthesis grega, o padrão formal do lamento fúnebre, que envolve um 

gestual típico, é realizado na maior parte das vezes por figuras femininas, as carpideiras, por 

outro lado, no esquema iconográfico do Mahāparinirvā
a a maioria dos lamentadores é de 

homens, em conformidade com o que foi descrito nas fontes textuais. As imagens femininas 

são mais raras nessa iconografia pois, como foi possível observar nas fontes pesquisadas, ao 

longo de seu desenvolvimento o Budismo criou preceitos específicos em relação às 

mulheres142.  

Nas fontes textuais, é preciso observar que enquanto, por exemplo, o MHP [V. 23] 

só faz uma breve menção à questão do trato com as mulheres, o FSH [IV. 22. 1749-1782], a 

tradução chinesa mais tardia de um texto contemporâneo à iconografia de Gandhāra apresenta 

um discurso bastante longo sobre as mulheres, que ocorre durante o episódio da Oferenda da 

Cortesã Āmrapāli. Como veremos mais à frente durante a análise das narrativas sobre a práxis 

funerária observada em honra ao Buda, é possível que as narrativas originais mencionassem a 

presença das mulheres em lamentação, mas que esses excertos tenham sido suprimidos.  

                                                
140 Moret (1975, p. 295).  
141 Molyneaux (1997, p. 3, 116-117).  
142 Para um estudo recente sobre o papel feminino na biografia do Buda, ver Young (2004). A estudiosa 

considera o Lalitavistara mais amigável em relação às mulheres se comparado ao Buddhacarita, por exemplo. 
As diferenças ideológicas de gênero estão expressas de formas paralelas nos textos e na iconografia, que 
Young (2004, p. 9) atribui ao controle monástico masculino dos textos e à influência leiga na iconografia. A 
autora analisa o papel de Āmrapāli e outras cortesãs presentes nas narrativas budistas. 
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O gesto grego masculino de reverência ao morto e despedida, por exemplo, não 

aparece na iconografia do Mahāparinirvā
a, possivelmente porque não possuía o mesmo 

sentido ou um sentido ao menos semelhante que pudesse ser transposto, uma vez que o 

gestual em cada sociedade costuma ser bastante específico. Alguns padrões gestuais podiam 

ser ambíguos ou sem significado no meio indiano-budista e, portanto, não foram utilizados.  

O fato, por exemplo, de existirem figuras sentadas à maneira indiana ou em gestual 

de reverência tipicamente indiano, como o añjalimudrā, ou a tocar os pés do Buda, revela o 

grau de interação e capacidade técnica dos escultores que integraram um esquema 

originalmente grego de Morte e Lamentação a uma temática voltada à Transcendência de um 

Mestre Iluminado.  

A imagem devia ser de fácil compreensão para que seus espectadores 

reconhecessem de imediato o importante episódio que se apresentava aos seus olhos. Assim, o 

esquema formal da próthesis que serviu de base à representação do Mahāparinirvā
a de 

Gandhāra foi apropriadamente adaptado ao novo referente. Isso porque o padrão iconográfico 

grego preexistente e a narrativa textual indiano-budista convergiam no que, como bem 

observara Bruneau143, envolvia uma dialética solidária e, nesse sentido, foi capaz de criar um 

diálogo iconográfico efetivo a partir de elementos rituais provenientes de culturas e religiões 

tão distintas. 

Para fazer sentido, uma imagem precisa ter conexões e contextos estabelecidos que 

operem dentro e além da imagem, de forma que o espectador possa reconhecer ali, relações 

específicas, o que pode ocorrer tanto com a composição, o esquema, quanto com seu tema. 

Isso envolve o uso da retórica do discurso imagético144, capaz de gerar a continuidade ou 

capacidade de permanência de um esquema formal e de um tema específico. Esses elementos 

da retórica imagética incluem técnicas de persuasão que permitem compreender e direcionar a 

atenção para seus aspectos significativos. 

Nesse sentido, as imagens podem permear a sociedade e se tornarem duradouras se 

forem continuamente projetadas, repetidas e renovadas, se tiverem a capacidade de exercer 

uma influência e deixar um legado para além do tempo e espaço ou da esfera cultural restrita 

em que foram originalmente criadas145. 

Como vimos, o tema da Transcendência — que o Buda alcançou definitivamente 

no Mahāparinirvā
a — possuiu extrema importância no contexto histórico do período 

                                                
143 Bruneau (1986). 
144 Cf. Shanks (1997, p. 81-82).  
145 Cf. Champion (1997, p. 213). 
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Bramânico. As Upani+ad mais antigas são um exemplo explícito das especulações filosóficas 

desenvolvidas sobre essa temática durante a época. O desejo pela liberação possuiu um 

caráter pan-indiano e permeou, de modo constante, as religiões do sul da Ásia.  

Assim, em seu aspecto simbólico o episódio do Mahāparinirvā
a estava 

diretamente associado à questão da transcendência, o Buda foi aquele que se libertou do ciclo 

do sa=+āra que inevitavelmente envolve sofrimento e morte recorrentes. Após a Iluminação 

ele teria passado mais de quarenta anos em pregação, no intuito de que a maioria daqueles que 

o ouvissem pudesse, como ele, se libertar. Nos seus momentos finais, ele mais uma vez 

reiterou seu discurso e esclareceu as últimas dúvidas dos discípulos. Por meio de técnicas do 

yoga ele atingiu os estágios sucessivos de meditação e partiu desse mundo, para não mais 

voltar.  

A relevância do discurso sobre a morte e a transcendência no Budismo exigia uma 

forma de representação visual clara e precisa. Esse esquema formal já existia no repertório 

imagético da próthesis grega, que congregava a representação de um morto e a lamentação ao 

seu redor. Tratava-se de uma formalização preexistente e apropriada à representação do 

importante evento que servia aos propósitos proselitistas do Budismo, pois era fundamental 

que os futuros discípulos, na sua maioria iletrados, compreendessem a mensagem doutrinária. 

Assim, a incorporação do esquema ocorreu na medida em que o meio socioreligioso 

encontrou um eco cultural no discurso iconográfico, a representação da lamentação do morto 

era capaz de reverberar e provocar estímulos no meio indiano-budista. 

O esquema iconográfico devia, portanto, congregar essa essência doutrinária, o 

paradoxo que envolve a impotência de qualquer indivíduo diante do Inexorável e, no caso do 

Budismo, a sua solução. Isso é realizado por meio de um movimento antagônico que se 

estabelece entre as figuras do Buda e de seus discípulos liberados, os arahat, contrapostas 

àqueles ainda presos ao mundo fenomênico. A tranqüilidade de expressão desses primeiros e 

o desespero e pesar das figuras em lamentação é polarizado na imagem. O próprio Foucher146 

observou tal antagonismo:  

 
O Buda morreu, pois ele era antes de tudo um homem e todos os homens são mortais (...). 
Ele morreu doente, com idade avançada, cuidado por seus discípulos e cercado de 
veneração pública. A Índia antiga, tal é sua honra, não matava seus sábios e seus profetas. 
A ausência da auréola do mártir não parece ter diminuído seu prestígio aos olhos dos 
asiáticos: no nosso ocidente, sempre ávido do sangue dos sacrifícios, poderia talvez ter 

                                                
146 Foucher (1949, p. 324-325). Ver também Wijayaratne (1994, p. 75), que ao analisar os ritos funerários no Sri 

Lanka, considerou a narração sobre a morte do Buda, feita por um monge durante o funeral, um ato 
pedagógico e ao mesmo tempo consolador para a família do morto, pois mesmo ser mais perfeito na terra 
faleceu.   
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sido diferente. As antigas escrituras nos pedem que compreendamos bem que o Buda 
morreu sem retorno. A opinião ortodoxa de sua Igreja não acredita mesmo em sua 
sobrevivência: ela professa que ele se extinguiu para sempre.  
 
Nesse sentido, a doutrina budista enfatiza que os discípulos estão diante daquele 

que, apesar de humano e morto, conseguiu fazer a travessia do grande oceano e transcendeu a 

existência e, portanto, a morte. A imagem central do Buda se opõe dialeticamente ao 

sofrimento da humanidade que o circunda. Aí reside a força expressiva da imagem do 

Mahāparinirvā
a.  

A análise da estatuária grega realizada por Steiner147 concebeu a imagem como um 

receptáculo de dois níveis, a superfície da estátua e seu conteúdo interno imperceptível. Entre 

esses, podia tanto operar uma tensão irremediável e incapaz de estabelecer essa conexão ou, 

por outro lado, a imagem podia ser capaz de exibir a força que habitava seu interior por meio 

de sua aparência visível. Os esquemas que os escultores usam para representar a divindade 

exploram essas muitas possibilidades: a relação entre o deus, ou herói, e sua representação 

visual. A eficácia atribuída às imagens de culto parte justamente dessa integração entre o 

receptáculo, um recipiente potencial ou real do poder numinoso e inspirado pelas qualidades 

transcendentais da divindade, que encontrava morada no interior da imagem. 

Vernant148 também descreveu o desafio que a estátua de culto e seu artesão deviam 

empreender: 

 
Em sua tentativa de construir uma ponte e, dessa forma, alcançar o divino, o ídolo precisa, 
ao mesmo tempo e na mesma figura, estabelecer sua distância deste domínio em relação 
ao mundo humano. Deve enfatizar a incomensurabilidade entre o poder sagrado e tudo 
aquilo que o revela aos olhos mortais no que pode apenas ser uma forma inadequada e 
incompleta. No contexto do pensamento religioso, toda forma de figuração deve 
apresentar uma tensão inevitável: a idéia é estabelecer contato real com o mundo além, 
torná-lo real, fazê-lo presente, e assim participar intimamente do divino; no entanto, esse 
mesmo movimento, deve também enfatizar o que é inacessível e misterioso na divindade, 
sua qualidade adventícia, sua alteridade. 
 
As imagens de culto deviam idealmente oferecer uma entre as várias moradas 

privilegiadas para o deus, como também garantir a eficácia das atividades rituais endereçadas 

às imagens. A eficácia desses rituais depende de uma segunda noção, mas não menos 

importante, que molda as atitudes em relação às imagens. Como argumentam trabalhos mais 

recentes, os ídolos não eram tanto objetos representacionais, mas persuasivos.149 

                                                
147 Steiner (2001, p. 79-80, 87).  
148 Vernant (1991, p. 66-67). 
149 Ver Faraone (1992, p. 117-120); Shanks (1997, p. 81-82); e Molyneaux (1997, p. 4-5, 108-129).  
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Nesse sentido, as imagens colossais mais tardias do Mahāparinirvā
a do Buda, 

anteriormente tratadas, serviram definitivamente à implantação do discurso doutrinário, ao 

ampliar a escala, os escultores aumentaram o distanciamento entre aquele que está totalmente 

liberto e seu espectador humano, recurso que foi utilizado por outras tantas sociedades 

antigas. Talvez seja essa a razão para sua permanência e recorrência no registro imagético 

budista até a época atual. Aí reside a força doutrinária do Budismo, pois o sofrimento e a 

morte pertencem a todos os seres humanos, sem exceção, e a resposta a essas questões estão 

disponíveis àquele que segue o caminho do Buda.  

A análise sincrônica e diacrônica deste Corpus Documental permitiu demonstrar a 

gênese e evolução do esquema e do tema do Mahāparinirvā
a em Gandhāra e, assim, 

conhecer não apenas os antecedentes, mas também precisar a origem dos motivos 

iconográficos, descrever sua aplicação temática, as transformações ulteriores das cenas e 

esclarecer a relação entre o sentido original de um motivo e as diferentes aceitações que ele 

recebeu ao longo da evolução. 

 
2.5 UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A PRÁXIS FUNERÁRIA GREGA E 
VÉDICO-BRAMÂNICA: SUBSTRATO COMUM OU DESENVOLVIMENTO 
PARALELO. 

 
A apresentação do ritual funerário observado no Mahāparinirvā
a do Buda como 

o funeral de um cakravartin, um monarca universal védico-bramânico, remete à questão de 

que a práxis funerária realizada para um guerreiro na Índia antiga pode ter possuído um 

substrato de origem indo-européia. Mais que isso, faz pensar sobre um possível paralelismo 

entre os ritos fúnebres gregos e indo-arianos, que teria favorecido a incorporação do esquema 

iconográfico da lamentação nas cenas do Mahāparinirvā
a de Gandhāra. Nesse sentido, o 

lamento fúnebre, elaborado a partir de uma origem ritual comum entre essas duas sociedades, 

podia ter encontrado nessa representação um campo apropriado para sua adaptação, uma vez 

que se tratava de uma temática pertencente a ambas.   

A lamentação certamente não é uma exclusividade dessas duas sociedades, ou 

mesmo dos grupos falantes IE, pois o sofrimento decorrente da perda de familiares e amigos 

possui um caráter universal e certamente foi expresso durante milênios, por meio do lamento 

do morto. Com o intuito de analisar até que ponto seria possível constatar os paralelismos 

existentes entre a práxis funerária grega e indo-ariana, foi realizada uma comparação entre as 

fontes que embasaram esta pesquisa, apresentadas nos capítulos anteriores. A Tabela (12) a 

seguir permite observar elementos passíveis de ser considerados semelhantes.   
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TABELA 12   
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Como vimos anteriormente, o Lamento Fúnebre é descrito na poesia épica de 

ambas as culturas, ele aparece na Ilíada, na Odisséia, no Mahābhārata e Rāmāya
a. A 

descrição da lamentação ao redor do Buda no MHP [V. 12; VI. 21; VI. 24] é semelhante 

àquela registrada na Grécia antiga: as pessoas arrepelam os cabelos, lastimam, estendem os 

braços para o alto, desesperadas, se atiram ao solo e rolam de um lado para o outro.  

Nesse sentido, se considerarmos que a gênese das representações da próthesis 

grega do período Geométrico esteve, conforme afirmaram alguns estudiosos, associada ao 

funeral heróico, também é interessante observar que a representação das exéquias de um 

cakravartin indo-ariano, que pertencia à casta guerreira dos k+atriya, por possuir paralelismo 

ritual com aquela observada para o hoplita grego, fornece um contexto propício à apropriação 

de elementos iconográficos do esquema formal de temática funerária. Isso porque, como 

observado anteriormente, existe uma convergência temática que favorece essa adaptação 

esquemática.    

Além desse paralelismo literário e iconográfico, existem outros elementos da 

práxis funerária que também apresentam semelhanças. A necessidade da presença do filho, ou 

do herdeiro, para oficiar a cerimônia, é comum nas duas sociedades. A preparação do corpo 

do morto, lavagem e unção, possivelmente foi realizada por mulheres. A cor da mortalha, por 

sua vez, parece ter sido preferencialmente branca ou vermelha, mas na Grécia existem outras 

cores registradas; e as cores dos mantos de um cakravartin presumidamente foi o branco, o 

vermelho e o dourado150. 

Uma diferença interessante é o fato do morto védico-bramânico ser colocado no 

solo assim que era constatada sua morte, enquanto o grego era deposto em um leito para a 

exposição durante a próthesis. Como pudemos verificar, o ato de depor um morto no solo é 

um costume observado ainda hoje entre os hindus. Isso possui uma implicação interessante 

em relação à questão do leito funerário do Buda, pois se o costume védico-bramânico tivesse 

sido seguido pelos Malla, o Buda talvez não teria sido deposto em um leito, o que favorece a 

interpretação de que o leito fúnebre foi uma adaptação literária posterior e a klíne grega uma 

incorporação iconográfica que condizia com o status de um cakravartin. 

O tempo de exposição era o de um dia apenas, mas exceções podiam ocorrer, de 

acordo com o status do morto ou ocasiões excepcionais. O local de exposição também 

dependia de diferentes fatores, como o status, o clima, entre outros. A lamentação, como 

vimos, é um elemento comum às duas civilizações. Existia o lamento dos parentes e um rito 

                                                
150 Cf. Przylusky (1919, p. 405). 
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formal, realizado ou por carpideiras profissionais ou, talvez, por sacerdotes. A circum-

ambulação do morto é mencionada pelas fontes das duas civilizações. Colocar os pés do 

morto voltados para a porta da casa ou preocupar-se com ritos que não favorecessem o retorno 

do morto, como amarrar seus pés ou varrer a estrada durante o cortejo, também são elementos 

que merecem atenção. Durante o cortejo fúnebre existiam regras em relação ao sexo e idade 

dos enlutados que seguiam separados.  

Embora existam evidências de variabilidade na forma de estabilização do morto 

nas duas civilizações, a poesia homérica, os hinos védicos e a literatura épico-bramânica 

favoreceram, tudo indica, a cremação. O mesmo tipo de tratamento é descrito nas narrativas 

sobre as exéquias do Buda. As fontes budistas também favoreciam a cremação, mas há 

menção a outros tipos de tratamento do cadáver. A cremação previa a coleta dos restos 

mortais e deposição em urna cinerária.  

No entanto, como observado anteriormente, os estudiosos associaram os povos 

falantes IE a inumações e a enterramentos com presença de cavalos, por exemplo. Nesse caso, 

a cremação poderia ser um elemento autóctone do período pré-védico que foi incorporado ao 

rito funerário indo-ariano? E o que dizer da poesia homérica? Não existe certeza sobre a 

datação dessa fonte escrita e há, portanto, um problema cronológico. Por outro lado, existem 

autores que associam a cremação aos povos nômades, enquanto outros conferem a introdução 

da cremação na Grécia a contatos com povos estrangeiros. Apesar dessas questões não serem 

facilmente respondidas, é notável o fato dos funerais dos guerreiros apresentarem esse 

paralelismo na épica das duas sociedades. 

Existem evidências de ritos expiatórios durante o período de luto. As duas 

sociedades apresentam uma associação dos ritos de passagem151 à impureza e poluição. Os 

nascimentos, casamentos e funerais envolvem purificações ritualísticas. A existência de 

cemitérios fora das cidades também é um elemento encontrado em ambas e associado à 

poluição. 

A presença de montes funerários — os týmboi e os śmaśāna (e estupas) para 

marcar o local de deposição da urna cinerária, também é comum a ambas, assim como as 

oferendas realizadas nesses locais. Há também evidências a respeito do banquete fúnebre e de 

cerimônias mensais e anuais em homenagem aos mortos.  

A legislação que determinava as práticas funerárias na Grécia é datada do período 

Arcaico, e na Índia, do período Bramânico. Assim é possível verificar que existiu uma 

                                                
151 Cf. Hertz (1907); Van Gennep (1909). 
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preocupação contemporânea com a regulamentação dos costumes funerários nas duas 

sociedades.  

As similaridades e diferenças entre o deus da morte grego e védico-bramânico, 

Hades e Yama, exigiriam um aprofundamento que escapa ao escopo desta pesquisa e portanto 

não foram verificados. Cabe, por ora, observar que Yama reinava em um paraíso celestial 

durante o período Védico e apenas mais tarde adquiriu características de juiz dos mortos 

associado aos infernos. O Hades grego, por sua vez, era uma divindade ctônica, reinando, 

juntamente com Perséfone, no mundo subterrâneo, destino final dos mortos. 

Sabemos que a Escola Dumeziliana trabalhou de modo pormenorizado essa 

identidade indo-européia. Embora existam claras indicações de paralelismo entre os ritos 

funerários gregos e védico-bramânicos, o conhecimento atual e a variabilidade de cerimônias 

existente em cada sociedade não permitem afirmar com segurança a existência de um 

substrato comum proto-indo-europeu. Existem problemas quando tentamos precisar quais 

foram realmente os ritos mais remotos, provenientes de um suposto substrato comum.  

Assim, embora o estudioso possa ficar tentado a admitir uma origem comum 

desenvolvida a partir de um substrato PIE, por meio da qual gregos e indo-arianos 

desenvolveram formas paralelas de lidar com o Morrer e a Morte, provar essa hipótese ainda 

está fora do escopo metodológico disponível no presente. Nesse sentido, os indícios aqui 

observados remetem a desenvolvimentos paralelos em sociedades (heróicas) distintas, como 

apontaram as análises sobre a gênese das sociedades complexas, discutidas anteriormente152.   

A ausência de elementos que confirmem um paralelismo desenvolvido com base 

numa origem comum entre gregos e indo-arianos nos levou a analisar outros aspectos 

concernentes à práxis funerária que foram observados nas exéquias do Buda Śākyamuni, 

tratados a seguir.   

 

2.6 A IDENTIDADE BUDISTA E A GÊNESE DA ICONOGRAFIA INDIANO-BUDISTA 
DE GANDHĀRA.  

 

Ao caráter doutrinário do Budismo primitivo, discutido anteriormente, somava-se 

outro aspecto fundamental ao desenvolvimento dessa religião: estabelecer uma distinção do 

Bramanismo que cerceava sua disseminação no meio socioreligioso da Índia antiga. A busca 

de uma identidade budista favoreceu a utilização de línguas como, por exemplo o pāli, para 

disseminar sua literatura canônica, ele era distinto e mais popular que o sânscrito. O que não 

                                                
152 Renfrew (1987, p. 252-255; 2005, p. 692-693); ver, também, Earle (1997, p. 193-194, 205-206). 
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quer dizer que o Budismo não tenha também utilizado o sânscrito.O Buddhacarita, como 

vimos, foi redigido originalmente em sânscrito por Aśvagho"a, que teria vivido em Gandhāra. 

Alguns estudiosos153 atribuem a substituição progressiva do gandhāri pelo 

sânscrito como língua religiosa, na região de Gandhāra, a um desejo de ganhar a simpatia dos 

meios bramânicos, bem como a uma forma de retirar o monopólio brâmane no uso dessa 

linguagem sagrada e se apropriar do prestígio conferido pela língua dos deuses, 

impressionando os ricos e poderosos upāsaka provenientes dessa origem.   

No campo iconográfico, por sua vez, os budistas recorreram à intericonicidade que 

envolveu a incorporação de padrões de representação estrangeiros para o desenvolvimento de 

seu repertório imagético. Isso era fundamental, pois não apenas os distinguia das 

formalizações bramânicas, pela especificidade dos novos elementos amalgamados, como 

permitia um acesso mais amplo às diferentes camadas da população, favorecendo a 

disseminação da doutrina budista. Ao mesmo tempo, os elementos imagéticos védico-

bramânicos e pré-védicos também tinham seu lugar nesse repertório multicultural, uma vez 

que também interessava ao Budismo converter a população de origem bramânica. 

Assim, o discurso budista envolvia, por um lado, um caráter propagandista154 e 

capaz de dialogar com as populações autóctones e estrangeiras, assim como a elaboração de 

uma identidade para se firmar entre os demais sistemas religiosos do período.  

A fronteira religiosa não era uma barreira geográfica, mas residia no interior da 

sociedade, dessa forma o discurso não podia ser excludente, mas sim autodefinidor, capaz de 

afirmar uma identidade que visava congregar povos distintos. Para se estabelecer, o Budismo 

devia romper a fronteira humana e étnica e para isso recorreu aos meios que lhe permitiam 

realizar tal tarefa de modo efetivo: o repertório imagético e a disseminação dos cânones. Pois, 

nesse sentido, as mensagens visuais podem ser tão fortes e distintivas quanto aquelas 

expressas nos textos155. 

Ao mesmo tempo, essas estratégias também interessavam aos Ku"ā a que 

desejavam, estes sim, ampliar suas fronteiras políticas no mesmo período em que a arte 

indiano-budista de Gandhāra se desenvolveu156. Nesse sentido, o Budismo tinha uma função 

mediadora entre os reis dessa dinastia e a população multiétnica da região. Ele era capaz de 

congregar diferentes etnias sob um mesmo referente doutrinário. Assim, a comunidade 

                                                
153 Ver Fussman (1989, p. 484-488; 1994, p. 42). O estudioso observou, que naquela época era possível ser um 

bramânico e fazer doações aos monges budistas.  
154 Ver Basham (1981, p. 30). 
155 Molyneaux (1997, p. 1). 
156 Ver Boardman (1994, p. 144). 
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monástica dirigiu um discurso doutrinário à população, patrocinado pela autoridade política, 

em um contexto que anteriormente chamamos Pax Ku+ā
a 157. 

No campo do discurso imagético, cada segmento da população era acessado por 

meio da estratégia intericônica utilizada de modo recorrente em seu repertório iconográfico.  

Os padrões de representação recognitivos que compunham esse conjunto imagético budista 

favoreciam a criação de um contexto de interações multiculturais, um mecanismo 

homeostático que reduzia os conflitos entre o indivíduo e a sociedade158. Assim, o Budismo 

foi capaz de prosperar e disseminar sua doutrina em Gandhāra e nas demais regiões. 

Embora, como observou Tarn159, não houvesse um estado declarado de guerra 

entre budistas e bramanistas, é provável que existissem tensões nos níveis político e religioso. 

Os próprios Ku"ā a, como vimos anteriormente, eram um povo estrangeiro e é provável que 

ao chegar à Índia eles tenham interagido mais facilmente com os budistas, que não tinham 

restrições de casta como o Bramanismo.   

A partir das questões abordadas anteriormente, o que pretendemos discutir a seguir  

é se as fontes narrativas — iconográficas e textuais —, analisadas nesta pesquisa, permitem 

resgatar os mecanismos de persuasão desenvolvidos pelo Budismo na busca de identidade 

própria e reafirmação doutrinária.  

 

Uma Estratigrafia das Fontes Narrativas: a Transformação da Persona Social do 

Śrama
a Gautama em Buda Śākyamuni 

 

A Arqueologia da Morte tem por objetivo analisar os vestígios funerários a partir 

dos quais se busca reconstruir a estrutura social das sociedades antigas. Na presente análise, 

essas teorias sobre o Morrer e a Morte, geralmente aplicadas a vestígios arqueológicos, foram 

transpostas e empregadas na verificação do discurso narrativo de caráter funerário presente no 

conjunto de fontes levantadas.  

Com base na análise dos elementos discursivos presentes no repertório imagético 

de Gandhāra, que compôs o Corpus Documental desta pesquisa, das fontes textuais budistas 

disponíveis sobre o episódio do Mahāparinirvā
a, das evidências da práxis funerária védico-

bramânica e do Budismo primitivo, procuraremos compor um quadro interpretativo que 

                                                
157 Aldrovandi e Hirata (2005). 
158 Ver Hodder (1979, p. 450-452); Rappaport (1971, p. 26); Morris (1987, p. 42). 
159 Tarn (1951, p. 176). 
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revele a transformação da persona social160 do śrama
a Gautama que, após seu funeral, foi 

gradualmente divinizado sob a égide de um cakravartin. Como já havia observado Senart, “a 

Vida do Buda não é a epopéia de Śākyamuni, mas a epopéia do Mahāpuru"a-Cakravartin”161. 

O conjunto de relevos narrativos pertencentes ao Ciclo do Mahāparinirvā
a de 

Gandhāra, além de constituir uma parte preponderante da paisagem imagética budista é, em 

seu caráter próprio, um repertório detalhado de representações das práticas funerárias 

adotadas pelas elites da sociedade que habitou o norte da Índia durante o período Bramânico. 

Como veremos a seguir, tratam-se dos rituais realizados durante o funeral de um monarca 

universal — um cakravartin.  

A lenda do rei Mahāsudassana [MHP V. 41-44] é um exemplo típico dessa 

adaptação nas fontes textuais. Em alguns casos, ela foi inserida no corpo dos 

Parinirvā
asūtra, enquanto no Dīghanikaya aparece como um sūtra independente. Essa lenda 

teve por objetivo apresentar Śākyamuni em suas existências anteriores, como esse poderoso 

rei cakravartin ao asseverar que a cidade de Kuśināgara, na qual ele iria finalmente atingir o 

Mahāparinirvā
a, já havia sido uma capital mais magnífica que o reino do maior dos 

monarcas. No campo iconográfico também cabe lembrar que as esculturas dos Bodhisattva 

em Gandhāra foram realizadas com base nas representações desses reis divinizados e dignos 

de pūjā162.  

Por sua vez, a análise das fontes textuais, abordadas sob uma perspectiva mais 

pormenorizada, possibilitou verificar um substrato narrativo original que foi modificado ao 

longo dos séculos para se adaptar às demandas dos períodos sucessivos de desenvolvimento 

do Budismo. Os excertos sobre os ritos e cerimônias fúnebres que aparecem descritos nos 

textos canônicos budistas formam o que podemos denominar uma estratigrafia literária e 

                                                
160 Como vimos o conceito de personalidade social do morto, inicialmente tratado por Radcliff-Brown (1922, p. 

234-9), foi mais tarde resgatado e reelaborado por Goodenough (1965), no conceito de persona social do 
morto: um conjunto das várias identidades sociais selecionadas em uma determinada situação que são 
consideradas apropriadas para uma dada interação social. A Arqueologia da Morte utilizou a noção de persona 
social do morto, na qual as identidades sociais são selecionadas para a representação do morto e eternizadas na 
morte. Ver Saxe (1970). 

161 Senart (1882, p. 437). Nesse sentido, ver também as considerações sobre o status, verdadeiro e divinizado, do 
Buda em Bashan (1954, p. 263). Para um interessante estudo sobre a paisagem budista no Sri Lanka, 
fundamentado na idéia de que houve uma alternância entre duas ideologias que modelaram o campo discursivo 
da soberania: uma baseada em Aśoka e outra no cakravartin divino (Indra), que por sua vez, influenciou a 
construção do espaço urbano, ver Duncan (1990). Segundo o estudioso, o discurso sobre Aśoka foi baseado na 
história do grande monarca do século III a.C., definido como o rei piedoso, correto e devotado à religião 
budista e o bem de seu povo, que favoreceu a produção de uma paisagem dominada por estruturas sagradas e 
obras públicas em benefício da população. O discurso de Śakra (cakravartin), cuja idéia central é a de que o 
rei deve se espelhar no rei dos deuses, tornar-se um rei divino, resultou numa paisagem de palácios e cidades 
modeladas naquela do paraíso do rei dos deuses.  

162 Ver Fussman (1994, p. 42); e Aldrovandi (2002, p. 122-127). 
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remetem aos palimpsestos analisados por Genette163, pois como veremos, esse corpo literário 

ainda permite entrever parte da narrativa primitiva: a época em que o Buda recebera 

simplesmente o funeral de um śrama
a.  

Às traduções do Mahāparinibbānasutta e da versão chinesa do Buddhacarita de 

Aśvagho"a, o Fo-sho-hing-tsan-king, realizadas durante esta pesquisa164, somam-se as demais 

fontes traduzidas por Rockhill165 e Jonhston166, bem como as porções do Vinaya dos 

Mūlasarvāstivādin analisadas por Przylusky167 e Schopen168, que ampliaram 

consideravelmente o conhecimento sobre esse horizonte discursivo.   

Conforme observamos, o funeral é a ocasião em que uma seleção das identidades 

sociais pertencentes ao morto quando ainda era vivo — a persona social — recebe 

reconhecimento simbólico. A escolha dos papéis significativos no funeral é determinada pelos 

princípios organizacionais do sistema social. Por essa razão, é possível ao sujeito da persona 

social fornecer informações sobre os princípios de organização de uma sociedade particular, 

uma vez que essas personae sociais permanecem arqueologicamente visíveis.169  

Os arqueólogos observaram que quanto maior o status de um indivíduo, maior é a 

possibilidade de que suas identidades mais significativas sejam representadas na morte, ao 

contrário de suas identidades menos importantes.170 Nesse sentido, os ritos funerários que 

foram observados nos funerais do Buda Śākyamuni foram narrados de modo recorrente, mas 

nem sempre semelhante, nas fontes textuais e iconográficas. No entanto, enquanto alguns dos 

elementos dessa práxis receberam atenção pormenorizada, outros foram apenas citados em 

passagens breves e sem aprofundamento, outros, ainda, foram suprimidos do discurso.  

A verificação do comportamento cerimonial e do discurso simbólico permitem 

observar os funerais como eventos dinâmicos, nos quais os papéis sociais são manipulados, 

adquiridos e descartados. Nesse sentido, o vivo podia ser representado de forma totalmente 

diversa após a morte. A cultura material resgatada pelo arqueólogo — nesse caso, as 

narrativas e os vestígios dos ritos funerários — não são objetos passivos de uma realidade 

estática, mas resultado de comportamentos dinâmicos e ativos da sociedade, isto é, parte da 

                                                
163 Gennete (1982). 
164 As versões integrais encontram-se no Apêndice desta. 
165 Rockhill (1907). 
166 Johnston (1936). 
167 Przylusky (1918; 1919; 1920). 
168 Schopen (1997). 
169 Ver: Radcliffe-Brown (1922, p. 285-296); Saxe (1970, p. 6-7); Tainter (1975, p. 1-3). 
170 Como vimos, a extensão com que as pressões sociais tendem a sobrepujar fatores puramente pessoais no 

ritual funerário foram observadas pela abordagem paleopsicológica de Gluckman (1937; 1962) e, mais tarde, 
retomadas por Metcalf e Huntignton (1979).  
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manipulação ativa das percepções, crenças e ações dos indivíduos e instituições. Assim, 

embora a morte represente uma enorme perda, ela também constitui o maior mecanismo 

regenerativo dentro do sistema171. 

Em vez de considerar a morte a mera remoção da pessoa social de uma sociedade, 

os estudiosos perceberam que a morte e o funeral promoviam ocasiões e materiais para 

elaboração de um discurso simbólico sobre a vida, por meio dos diferentes tratamentos dados 

àqueles cuja própria vida terminou172.  

As tendências contraditórias entre as noções vividas e idealizadas da estrutura 

social podem ser observadas nas práticas funerárias. Os grupos pertencentes a uma sociedade 

utilizam uma linguagem ou ritual formalizado para legitimar suas posições e, assim, criar uma 

estrutura social idealizada.173  

Dessa forma, o vestígio material era construído de modo significativo e as 

generalizações transculturais deviam considerar conjuntamente os aspectos ideacional e 

ideológico. A cultura material não constituía uma imagem perfeita da organização social. As 

relações entre os indivíduos podiam ser e, freqüentemente eram, reinterpretadas no momento 

de um falecimento. Assim, ao morrer, as pessoas freqüentemente se tornavam o que não 

tinham sido em vida.174 

A fim de demonstrar o que as fontes textuais e iconográficas registraram sobre as 

práticas funerárias e verificar sua correlação com as possíveis características da persona 

social do Buda Śākyamuni, iremos elaborar uma análise das fases das exéquias que foram 

realizadas para o Iluminado, a partir da estrutura analítica elaborada por Binford175, e adaptá-

la aos eventos presentes nas narrativas: o tratamento do cadáver, a forma de deposição e o 

mobiliário funerário. Durante a discussão, esses elementos serão comparados à práxis védico-

bramânica, com o objetivo de estabelecer evidências de continuidade ou diferenciação no 

tratamento e ritual funerário. 

 

1. O Tratamento do Corpo 

O tratamento do corpo envolve os preparativos como a lavagem e higienização 

para a apresentação do morto antes dos rituais de sepultamento. Também está incluído nessa 

                                                
171 Wiener (1980, p. 81-82). 
172 Humphreys (1981, p. 10). 
173 Bloch (1981, p. 146-147; 1982, p. 223-227, 229-230); Bloch e Parry (1982, p. 42). 
174 Hodder (1982a, p. 201; 1982b, p. 141-146); Binford (1971, p. 18). 
175 Binford (1971, p. 23).  
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variável o tipo de ação realizada para garantir a estabilização do cadáver, seja a inumação, 

cremação, ou outros meios disponíveis. 

As evidências do tratamento do corpo do Buda são registradas na iconografia de 

Gandhāra nos episódio do Mahāparinirvā
a; do Buda Recoberto pelo Manto; da Urna do 

Buda; do Translado do Corpo; e Cremação e Extinção da Pira Funerária. No entanto, assim 

como nas fontes escritas sobre o evento, o tratamento do corpo não recebeu uma descrição 

pormenorizada. Na iconografia, como anteriormente descrito, o Buda já aparece representado 

sobre seu leito fúnebre, recoberto pelo manto. A representação de detalhes do tratamento do 

corpo, como vimos, também não é recorrente na Grécia, talvez porque não fosse um tema 

considerado atraente ou simplesmente pela própria qualidade da iconografia narrativa que 

precisa transmitir uma idéia de forma sintetizada. Nas fontes textuais, por outro lado, existem 

mais alusões ao preparo do corpo que serão tratadas a seguir.  

 

A Lavagem e Unção  

Em relação à lavagem do corpo do Buda existe um excerto da narrativa do 

Primeiro Concílio budista, encontrado no Vinaya dos Mūlasarvāstivādin e dos 

Mahāsā9ghika, no Mahāprajñāpāramitāsūtra e em algumas outras fontes que narram uma 

reprimenda de Mahākāśyapa a Ānanda que pode estar associada a esses costumes. O episódio 

foi abordado por Przyluski176 e nele o ancião acusa Ānanda de ter exposto os órgãos sexuais 

do Buda às mulheres em lamentação. Ānanda lhe responde que esperava que ao contemplar a 

nudez do Buda as mulheres se libertassem dos desejos. Como observou esse estudioso, a 

desculpa do discípulo é tão inusitada quanto o ato que ela tenta justificar. No entanto, 

Pzrylusky apresentou uma interessante interpretação dessa passagem: ela faria parte do 

momento em que as mulheres de Kuśināgara lavaram e prepararam o corpo do Mestre.  

Outra fonte a corroborar essa teoria aparece num trecho da tradução chinesa do 

Dīrghāgama177 que incluiu nas instruções do Buda a Ānanda a lavagem do corpo com água 

quente e perfumada. 

Conforme anteriormente observado, as fontes textuais budistas informam sobre as formas de 

deposição do cadáver de um monge budista. O corpo deve ser cremado, mas se não houver 

madeira disponível deve ser atirado em um rio. Caso não haja um rio nas proximidades deve 

ser sepultado num local sombreado, a cabeça para o norte, deitado sobre o lado esquerdo, 

sobre um leito de erva e recoberto com erva verde ou folhas. Antes da cremação ou 

                                                
176 Przyluski (1920, p. 13). 
177 Tripi(aka [XII. 9, p. 23b, col. 18], edição de Tokyo; apud Przyluski (1920, p. 15).  
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sepultamento, devia ser realizada a adoração do corpo, isto é, ele devia ser lavado e, talvez, 

ungido. Um caitya devia ser erigido sobre os restos mortais.178  Este, como vimos, era um 

costume bramânico, o corpo do defunto devia ser lavado, ungido e vestido pelos parentes, em 

certos casos eram as mulheres que realizavam essa tarefa. O defunto era lavado, primeiro os 

pés até se chegar à cabeça, os cabelos, a barba e os pêlos do corpo eram raspados e as unhas 

cortadas [AGS I. 16], em seguida o corpo era recoberto por um tecido novo179.    

Entre os budistas primitivos, conforme anteriormente observado, o śarīrapūjā, 

palavra utilizada para se referir às exéquias do Iluminado e, geralmente, traduzida como 

adoração das relíquias, foi analisada por Schopen180 como a adoração do corpo do monge 

falecido — que teria incluído a lavagem e a unção do morto —, que era realizada antes da 

cremação e constituía um requisito elementar do funeral.   

Entretanto, nas tradições mais tardias, como o Parinirvā
asūtra chinês, Pan-ni-

yuan-king181, Ānanda fala da extrema pureza do corpo do Buda, constituído de uma 

substância perfeita e que foi envolto em mil mortalhas de algodão. O mesmo discípulo 

acrescenta que o corpo não foi recoberto por tecidos e nem lavado. Uma outra narrativa, 

citada por Przyluski182, registrou que o corpo foi lavado sete dias depois de ser retirado da 

urna.  

A variabilidade narrativa é evidente na confrontação dessas fontes, o que permite 

pensar que o episódio em que as mulheres teriam participado ou apenas presenciado da 

lavagem do morto pode ter sido considerado impróprio aos olhos dos indivíduos mais austeros 

de certos ramos budistas e foi gradualmente suprimido dos registros escritos e substituído por 

episódios cada vez mais repletos de pompa e eventos milagrosos.  

 

O Lamento Fúnebre 

Na Índia antiga, como em outras sociedades, o rito funerário era acompanhado de 

cenas de lamentação, o sofrimento dos presentes era expresso de modo solene e ficou 

registrado na poesia épico-bramânica. 

                                                
178 Schopen (1997, p. 192-193; 204-237). 
179 Ver Przyluski (1920, p. 16); e Auboyer (1960, p. 270-271) que mencionou a unção do corpo do morto com 

óleos perfumados e a troca das vestes por um traje novo, a união das mãos e as guirlandas para enfeitar o 
morto 

180 Schopen (1997, p. 99-113, 211). 
181 Tripi(aka [XII. 10, p. 46b, col. 10]; apud Przylusky (1920, p. 18). 
182 Przyluski (1920, p. 18). 
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O estudo elaborado por Przyluski183 denotou uma distinção entre dois tipos de 

categorias de ritos orais de caráter fúnebre: a recitação de fórmulas e hinos sagrados por parte 

de sacerdotes e cantores dos sāman; e, de outro lado, o lamento da poesia mais simples, 

proferido pelos parentes, mais especialmente pelas mulheres. Como observou o estudioso, 

enquanto os sūtra bramânicos prescreviam a recitação dos hinos e negligenciavam a regras do 

lamento feminino, as epopéias atestam sua existência. Também devemos lembrar que logo 

após a partida do Iluminado, os textos narram as elegias feitas pelos deuses e discípulos, o que 

pode ser considerado, em certo sentido, uma forma de lamentação solene. 

Nesse sentido, as narrativas do MHP [V. 45-48] revelam claramente esse tipo de 

costume entre os habitantes de Kuśināgara. O lamento fúnebre foi realizada pelos Malla, seus 

filhos, filhas e esposas ao saber da morte iminente do Iluminado, durante a visita ao Mestre 

ainda vivo, e o mesmo ocorreu quando eles receberam a notícia da morte do Mestre [MHP VI. 

23-26]. A descrição menciona que enquanto uns pranteavam, com os cabelos em desalinho, 

outros lamentavam com os braços elevados; outros, ainda, se atiravam ao solo e rolavam 

tomados de angústia e a gritar. Em seguida, os Malla seguiram até o bosque com perfumes, 

guirlandas e instrumentos musicais para a recitação dos hinos e a execução das danças 

sagradas184. Ao chegar ao bosque os Malla teriam realizado os mesmos atos. A mesma 

fórmula descreve o lamento dos seres celestiais e dos monges [V. 11-13; VI. 19-21; VI. 39-

40], essa a repetição era um recurso para memorização185 do sūtra.  

O FHS [V. 25. 1956, 1960-83], o Parinirvā
asūtra186 dos Mūlasarvāstivādin e do 

Dulva187 tibetano, descrevem igualmente a desolação ruidosa dos homens e mulheres Malla, 

que levaram oferendas para o Buda. Nesses dois últimos textos, as mulheres vão ao bosque, 

mas seu papel não é esclarecido.  

Um episódio interessante, presente numa tradução chinesa do Dīrghāgama188, 

menciona a poluição causada pelas lamentadoras. Nessa versão, Mahākāśyapa observa que os 

pés dourados do Buda tinham mudado de cor e Ānanda lhe responde que a cor de ouro do 

Buda tinha sido manchada pelas lágrimas de uma anciã que lamentava enquanto tocou seus 

                                                
183 Przyluski (1920, p. 8). 
184 Przylusky (1920, p. 10-11) observou que enquanto na primeira passagem homens e mulheres lamentam, no 

trecho seguinte, apenas os homens seguem para o local em que está o Buda. O estudioso pensou se tratar de 
uma modificação dos sthavīra, que consideravam inconveniente narrar a presença de mulheres em contato 
com o Mestre, mesmo depois de sua morte. Não sabemos, no entanto, se o texto realmente se referiu apenas 
aos homens Malla ou aos Malla como uma coletividade. Sobre a relação entre o Cullavaga e o 
Mahāparinibbānasutta ver Finot (1932-6). 

185 Ver Przyluski (1920, p. 9). 
186 Tripi(aka [XVII.2, p. 86, col.10]; apud Pryzlusky (1920). 
187 Ver a tradução de Foucaux (1947), no apêndice do Lalitavistara [XI, f. 940]; e também Rockhill (1907).  
188 Tripi(aka [XII.9, p. 24, col.18]; apud Przyluski (1920, p. 12). Ver também Bareau (1970;1971, 2, p. 215-222). 
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pés. Esse episódio, embora envolva elementos tardios, como a cor dourada do Buda, 

conservou a presença das mulheres que lamentaram a partida do Buda.   

Um outro excerto, presente na narrativa do Concílio de Rājag0ha [Cullavagga XI. 

1.10], diz que Mahākāśyapa também censurou Ānanda por ter deixado as mulheres se 

aproximarem do Buda morto, o que permitiu que “seu corpo maravilhosamente belo fosse 

poluído pelas lágrimas”.  

Enquanto a maior parte dos textos canônicos praticamente não mencionam o papel 

do lamento durante o funeral do Buda, a iconografia de Gandhāra, como vimos, registrou sua 

presença, mas na maioria dos casos realizada por figuras masculinas. O relevo com cena de 

Cortejo Fúnebre [MHP0089], por sua vez, é um exemplo interessante da presença do lamento 

feminino. Conforme observamos, é possível que essa imagem esteja associada às cenas dos 

Quatro Encontros, na qual o príncipe Siddhārtha se deparou com um morto. A figura 

feminina está sem a parte superior das vestes, os braços elevados, a ausência de ornamentos 

pode ser o indício de que se tratava de um cortejo popular realizado pela camada menos 

favorecida da população.  

Nesse sentido, a baixa freqüência do lamento feminino nos dois tipos de fontes 

pode ser considerada um indício da mudança no discurso budista para uma narrativa mais 

conservadora, que procurou suprimir de modo geral a presença feminina na biografia do 

Buda. Nas fontes mais tardias além dos Malla e dos discípulos, os seres celestiais também 

lamentaram. 

O episódio foi reelaborado a tal ponto que no excerto fornecido pelo peregrino 

chinês Hiuan-Tsang189, o momento em que Mahākāśyapa pergunta sobre a descoloração dos 

pés do Buda, isso foi atribuído ao pranto realizado pela multidão de deuses e homens no 

momento da morte do Iluminado. De qualquer modo, a descrição pormenorizada dos gestos 

de lamentação fornecida por algumas dessas fontes indica que houve um substrato mais antigo 

em que o lamento feminino ainda estava incorporado à narrativa do episódio.      

Outro elemento interessante presente na narrativa da visita de Hiuan-Tsang a 

Kuśināgara, é que o peregrino foi levado a um estupa consagrado ao lamento da mãe do 

Buda190. Na narrativa do Mahāmāyāsūtra, a mãe do Buda, avisada por Ānanda, desceu do 

paraíso para lamentar sua morte. É possível que o peregrino chinês tenha se inspirado no sūtra 

ao escrever sobre sua viagem191. Esse foi um texto canônico muito popular entre os budistas 

                                                
189 Ver a tradução de Julien (1858, I, p. 265-266). 
190 Ver Julien (1858, I , p. 342). 
191 Ver Przyluski (1920, p. 15). 
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chineses e a representação da figura materna também ficou registrada na iconografia [ver, por 

exemplo, MHP0197; MHP0203; MHP0205], mais tarde, foi incorporada pelas pinturas 

japonesas. Esse episódio do Lamento de Mahāmāyā recorre na tradução chinesa do 

Dīrghāgama, mas não é encontrado nos textos mais antigos192.  

Embora não possamos precisar se o lamento feminino era um costume 

contemporâneo ou um ornamento poético da épica bramânica, podemos pensar que ele era 

conduzido possivelmente pela matriarca, uma mulher mais experiente, e caso ainda estivesse 

viva, talvez a própria mãe do morto. 

Assim, algumas fontes, como o Vinaya dos Mūlasarvāstivādin, preservaram 

alusões aos costumes populares como a lavagem do corpo e o lamento das mulheres. Os 

monges, para reiterar a reprovação desses costumes imaginam que o contato com as mulheres 

poluiu o corpo do Buda e imputam a Ānanda a responsabilidade sobre os episódios. Se 

observarmos a narrativa [MHP V. 21] da visita dos Malla ao bosque śāl quando o Buda ainda 

vivia, ficou registrado que foi Ānanda quem organizou as famílias, para que elas, entre 

rompantes de lamentação, pudessem prestar reverências ao Mestre antes de sua partida 

definitiva. Apesar da passagem seguinte não mencionar esses eventos — a lamentação e 

lavagem após a morte do Buda —, se eles ocorreram, como registraram as narrativas do 

Primeiro Concílio, foi Ānanda quem provavelmente os autorizou e acompanhou. 

 

A apresentação e o tempo de exposição do corpo 

Um elemento da práxis funerária bramânica que não teria sido seguido pelo Buda, 

foi o de dispor a cabeça do morto voltada para o sul, pois nas narrativas escritas o Mestre 

partiu com a cabeça voltada para o norte e reclinado sobre o lado direito. Isso significa que, 

ele estava com a face voltada para o lado oeste e os pés ao sul. 

O sul era a região dos ancestrais e do deus védico Yama193. O oeste, local em que 

o sol se põe, também tinha uma associação com a morte194. Contudo, o norte era associado 

                                                
192 Tripi(aka [XII. 9, p. 22, col. 11]; apud Przyluski (1920, p. 15). O estudioso apresentou analogias do episódio 

na épica bramânica como, por exemplo, no MHB [XVI] durante a cremação de Bhī"ma, em que sua mãe, a 
deusa Gangā, vem lamentar sua morte.  

193 É possível pensar que o panorama geográfico do desconhecido tenha influenciado as diretrizes e associações 
mitológicas com a morte - na China, o norte e o oeste eram as regiões de onde surgiam os perigos, e são 
associadas aos infernos; na Índia, o sul representava o desconhecido para os povos ārya.   

194 Cf. Gonçalves (1975, p. 68). O estudioso mencionou uma tradição no cânone pāli referente a um Buda do 
passado, Vipassi que, como Siddhārtha Gautama, foi criado num palácio isolado das misérias humanas e 
também foi exposto aos Quatro Encontros. Nota-se nesta tradição que o encontro com o morto se deu 
quando o candidato a Buda saiu do palácio pela porta oeste. 
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aos k+atriya e, segundo algumas fontes195, aos deuses. Essa mudança pode indicar a 

incorporação de um elemento novo e associado à elevação de status e à divinização do Buda, 

que foi em seguida, conforme anteriormente observado, adotado pelos monges budistas.  

Outro elemento que não fica muito claro é o tempo que decorre da extinção do 

Buda até sua cremação. As fontes textuais mencionam um intervalo de sete dias. Todavia, o 

costume védico-bramânico não menciona um intervalo longo. O cortejo e a cremação ocorrem 

assim que os preparativos são arranjados.  

Essa espera maior foi analisada por Przyluski196, que utilizou uma analogia 

existente no RAM [II.65], na qual a cremação de Daśaratha só ocorre após a chegada de seus 

filhos. O estudioso procurou estabelecer um paralelo com Mahākāśyapa, que seria o filho 

espiritual do Buda (Cf. o Vinaya dos MahāsāBgika) e, nesse sentido, era preciso aguardar o 

oficiante principal.  

O assunto foi retomado por Schopen197 sob o ponto de vista de que Mahākāśyapa 

devia realizar o ritual para se tornar o herdeiro do Buda. Assim, na narrativa do MHP [VI. 44-

45] apesar do śarīrapūjā já ter sido realizada pelos Malla, ele foi repetido. Isso era necessário 

para que o monge Mahākāśyapa pudesse herdar o legado do Iluminado e se tornar o primeiro 

Patriarca budista, pois como vimos, essa era uma prerrogativa do funeral monástico primitivo: 

para ter direito sobre a herança, um monge devia realizar sua adoração e participar do funeral. 

A narrativa pāli atribui essa necessidade a um desejo celestial e o atraso é uma 

decorrência disso. O Parinirvā
asūtra dos Mūlasarvāstivādin 198 é semelhante. No entanto, 

como vimos, no MHP [V. 24-26] foi Ānanda quem recebeu as últimas ordens do Mestre e as 

transmitiu à comunidade leiga. Os Malla são incumbidos dos preparativos para as cerimônias 

fúnebres199. Isso pode indicar que a necessidade da presença de Mahākāśyapa foi um 

acréscimo tardio. No mesmo texto, os Malla realizam suas reverências e oferendas no 

primeiro dia, mas precisam deixar a cremação para o dia seguinte e, assim, sucessivamente, a 

cada dia [MHP VI. 25-27]. No entanto, os Malla não estavam esperando por Mahākāśyapa, 

pois eles tentaram acender a pira funerária no sétimo dia, o que deixa o atraso sem explicação. 

Talvez a explicação mais provável seja que os leigos precisaram de todo esse tempo para 

preparar um funeral tão elaborado.  

                                                
195 Cf. Przyluski (1920, p. 19). 
196 Przyluski (1920, p. 19). 
197 Schopen (1997, p. 99-113, 214, 230, n.º 46) 
198 Tripi(aka [XVII.2, p. 86b, col. 18]; apud. Pryzluski (1920, p. 19). 
199 Ver Bareau (1970-71, 2, p. 37). 
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Essa explicação é encontrada no Parinirvā
asūtra dos Mūlasarvāstivādin200, pois 

após Ānanda instruir os Malla sobre os preparativos, esses lhe responderam que não era em 

um, dois, ou três dias que essas coisas poderiam ser preparadas e que era melhor esperar o 

sétimo dia para realizar a cerimônia. No MHP [VI. 33-35], o Buda foi envolto em quinhentos 

tecidos (de acordo com algumas interpretações, quinhentos de cada tipo, isto é, mil) no sétimo 

dia de seu funeral, providenciar uma tamanha quantidade de vestes não era algo tão simples, e 

o atraso se justifica. Assim, as fontes estão razoavelmente de acordo, mas é possível que não 

tenha havido um intervalo tão grande nas narrativas originais, com o desenvolvimento de um 

discurso focalizado no funeral de um cakravartin, a necessidade de mais tempo para os 

preparativos fez com que tenha sido atribuído um período mais longo aos dias que 

antecederam a cremação.  

Como observou Foucher (1949, p. 317), as celebrações ininterruptas com música e 

oferendas durante esses sete dias indicam que “com o passar do tempo, as obséquias do Buda 

não foram mais concebidas como um funeral; elas foram transformadas (...) em um festival 

para a celebração das relíquias do Iluminado”.  

 

Os preparativos para cremação  

A preparação dos tecidos que envolveram o Buda, antes de sua cremação, como 

mencionado acima, é um dos episódios mais discrepantes da literatura canônica sobre o 

Mahāparinirvā
a do Buda. O exame comparativo das principais narrativas revelou a 

distinção entre dois estados sucessivos da tradição escrita: no início amortalhado com um 

cīvara como um monge, o śrama
a Gautama recebeu, em seguida, o privilégio dos funerais 

reais de um cakravartin, tendo sido envolto em quinhentos tecidos ou mil ou mantos.  

Przyluski201 foi o primeiro a observar e fornecer uma interpretação mais 

pormenorizada e extremamente interessante sobre o episódio. O estudioso fez um extenso 

levantamento de textos em que o evento foi narrado, enquanto, por exemplo, as partes em 

verso do Avādanaśataka e do Vinaya Mūlasarvāstivādin mencionam que o corpo do Buda foi 

envolto em uma mortalha religiosa (sânsc. cīvara; tib. - šhos gos, “manto da Lei”); os textos 

em prosa do Vinaya Mūlasarvāstivādin, do Mahāparinibbānasutta e do Dulva tibetano dizem 

que o corpo foi envolto em tiras de algodão de modo a somar mil tecidos.202  

                                                
200 Tripi(aka [XVII.2, p. 86a, col. 17]; apud Przyluski (1920, p. 20). 
201 Przyluski (1918, p. 514-517; 1919). 
202 Ver também Bareau (1970; 1971, 2, p. 259). 
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Para esse pesquisador, a primeira versão, em verso, era a mais antiga, na qual o 

Buda recebera um funeral de um monge amortalhado no cīvara, e que, mais tarde, foi 

substituída pela segunda, em que o Buda, superior a qualquer grande monarca na terra e 

divinizado, recebeu os funerais de um cakravartin.   

Em relação ao cīvara, a nova tradição contradiz a mais antiga. O Vinaya do 

Mūlasarvāstivādin fornece um exemplo desse anacronismo: nos versos atribuídos a Ānanda é 

dito que o Buda foi envolvido por mil vestes monásticas; no contexto em prosa, são pedaços 

de tecido novo nos quais o corpo foi enrolado como uma múmia. Os redatores do MHP [VI. 

33-35] foram mais lógicos, eles suprimiram as duas estrofes que contradiziam as idéias novas. 

Por analogia, o Sa5yutta pāli sofreu as mesmas modificações que o texto do Dīghanikaya. 

Como vimos anteriormente, os Vinaya contêm um grande número de preceitos 

sobre as vestes de um bhik+u, elas aparecem na seção sobre mantos e material para mantos — 

no Cīvarakkhandhaka e Cīvaravastu203. Com o passar dos anos os preceitos foram sendo 

modificados e as vestes compreendem desde farrapos apanhados no chão (pā5śukūla) a 

mantos ricamente adornados. Nas listas apresentadas nos Vinaya dos Sarvāstivādin, 

Dharmagupta, o pā5śukūla é o primeiro dos dhūthā
ga204.  

O VNP [I. 208; II.196] menciona dois tipos de restos de tecido que podiam ser 

utilizados para fazer os pa5sukūlacīvara: pedaços de pano encontrados nos cemitérios e 

trapos encontrados nas ruas, perto das lojas. Os trapos eram encontrados nos cemitérios, pois 

os cadáveres eram envoltos em mortalhas.  

No LLV [XVIII] há uma passagem que narra um episódio no qual o Buda, após 

abandonar as austeridades, fez um manto para si a partir da mortalha de uma menina que 

havia sido sepultada recentemente. Essa idéia recorre nas fontes budistas que recomendam 

que um bhik+u devia trajar mantos encontrados nessas circunstâncias funestas. 

O ato de se cobrir com vestes sujas e esfarrapadas fez parte do período mais antigo 

do Budismo. Como vimos, nas fases subseqüentes os monges passaram a receber mantos 

ofertados pelos devotos leigos que com o passar do tempo tornaram-se cada vez mais 

elaborados e distantes das vestes originais. Cada uma dessas regras é devidamente atribuída 

ao Buda, que as teria prescrito. Práticas tão diferentes não podiam coexistir numa mesma 

época. Elas marcaram as etapas sucessivas de uma evolução do Budismo ao longo das eras.  

Uma indicação dessas mudanças se encontra no DLV [f. 32b], no qual se observa 

que o monge que veste os trajes de um cadáver de cemitério não devia entrar num vihāra, 

                                                
203 Ver Schopen (1997, p. 206-207). 
204 Cf. Przyluski (1919, p. 66-67). 
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nem adorar ou circum-ambular um caitya, não podia ter uma casa ou residir num dormitório, 

nem permanecer entre os bhik+u, nem ensinar o dharma a brâmanes e pais de família, ou 

mesmo entrar em suas casas e devia permanecer do lado externo da entrada; se estivesse entre 

os ārya, ele devia dizer “eu sou um freqüentador dos locais de sepultamento (pāli. 

sosānika)”.205 

Os peregrinos budistas chineses206 registraram que as vestes do Buda, preservadas 

milagrosamente das chamas207 durante a cremação, foram conservadas e veneradas nos 

santuários do noroeste da Índia, região associada aos Mūlasarvāstivādin. As tradições 

budistas, sânscrita e pāli, atribuem a introdução do Budismo na Caxemira e em Gandhāra ao 

arhat Madhyāntika (Majjhāntika), após o falecimento de Ānanda, no final do reinado de 

Aśoka. Os Sarvāstivādin e Mūlasarvāstivādin consideravam Madhyāntika um deles e 

atribuem à comunidade monástica de Mathurā um papel preponderante na conversão da 

Caxemira ao Budismo.208 

Nesse sentido, segundo Przyluski209, a sobrevivência regional dos excertos sobre o 

cīvara pode ter decorrido de implicações relacionadas à preciosidade dessas relíquias, que 

recebiam culto nessa região. Esse estudioso considerou não ser uma surpresa que os redatores 

dessas áreas tivessem tido pena de renunciar a uma lenda que dava valor aos tesouros 

encerrados em seus monastérios.  

No entanto, embora Przyluski tenha considerado que o costume de envolver o 

corpo em um cīvara foi abolido mais cedo entre os Theravādin do que entre os 

Mūlasarvāstivādin, acreditamos ser mais provável que a mudança tenha ocorrido apenas nas 

narrativas presentes nas fontes que trataram do Mahāparinirvā
a do Buda, mas não 

necessariamente se tornado um costume entre os ritos fúnebres observados pela comunidade 

monástica. Envolver o corpo com mantos ricamente adornados ou uma grande quantidade de 

tecidos demandava gastos elevados e esse costume parece estar, a princípio, de acordo apenas 

com a reelaboração da narrativa lendária do Buda.  

Conforme vimos anteriormente, o costume de oferecer um pa5sukūlavattha, uma 

espécie de estola que deve ser dada pelos parentes do morto ao monge que irá oficiar um 

funeral leigo no Sri Lanka, é um costume ainda praticado entre os budistas Theravādin. 

                                                
205 Ver Rockhill (1907, p. 29).  
206 Fa-hien, ver a tradução de Legge (1886, XIII); e Song Yun, Chavannes (1903, p. 500). 
207 Ver Bareau (1970; 1971, 2, p. 261), que considera esse episódio em que dois mantos, o mais externo e o mais 

interno, não terem se incinerarado, um possível indício da sobriedade monástica em relação ao corpo do 
Iluminado. 

208 Ver Bareau (1955b, p. 131-133); Lamotte (1958, p. 320-332, 364-365); e Fussman (1994, p. 19-20). 
209 Przyluski (1918, p. 519). 
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As cenas anteriormente analisadas do Buda Recoberto pelo Manto, elaboradas na 

região de Gandhāra, retrataram a forma mais antiga da narrativa, com o Buda recoberto 

apenas por um manto — cīvara. Isso pode ser interpretado, em certa medida, como um 

indício da afiliação dos Mūlasarvāstivādin na região. 

De qualquer modo, a antiga cerimônia dos funerais de um monge budista pode ter 

sido considerada muito vulgar aos membros do Budismo mais tardio. O corpo sagrado e belo 

do Buda não podia ter sido amortalhado em farrapos grosseiros, usados e impróprios, nem 

mesmo em um único tecido novo. Só era admissível que o funeral de Śākyamuni tivesse sido 

tão, ou mais, pomposo quanto o dos reis cakravartin. Pretendeu-se mesmo que pouco tempo 

antes de seu fim, ele tivesse exprimido claramente suas intenções sobre o assunto e que essas 

teriam sido as últimas instruções do Mestre, tanto no MHP [V. 24-26] quanto no Vinaya dos 

Mūlasarvāstivādin210.  

Essa é uma observação extremamente relevante e que já havia sido observada por 

Senart211, pois é possível verificar que o ideal do cakravatin não influenciou apenas a épica 

bramânica, mas também teve uma grande repercussão sobre o desenvolvimento da narrativa 

lendária da biografia do Buda Śākyamuni.  

Como sabemos, as fontes textuais narraram que após o nascimento do Buda, um 

sábio vidente previu que o príncipe Siddharta se tornaria, de acordo com suas inclinações, um 

cakravartin (se permanecesse no mundo fenomênico) ou um Buda (se rompesse com o mundo 

fenomênico). O cakravartin estava sujeito aos efeitos de sua vida no mundo, ele é 

inevitavelmente subjugado pela natureza e pelo tempo, mas o Buda conseguiu romper esses 

liames. Assim, o Buda é mais importante que o cakravartin, seu funeral devia ser tão ou mais 

magnífico que o de um monarca universal.  

Com o passar do tempo a narrativa se estende. tradições distintas se cristalizam, 

mas as idéias mais recentes, uma vez incorporadas não conseguiram apagar completamente as 

antigas. As tradições mais antigas que apresentaram a extinção do Tathāgata com 

simplicidade, amortalhado sem pompa, como um simples śrama
a, são transformadas. A 

persona social do Tathāgata é despida das imperfeições humanas e das impurezas da matéria, 

o Buda é associado à pureza e, assim, não havia qualquer necessidade de higienizá-lo. É 

desejável que o Buda iguale ou mesmo ultrapasse os soberanos das lendas, assim devia ser 

                                                
210 Przyluski (1920, p. 22). 
211 Senart (1882, p. 437).  
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envolto de acordo com os ritos védico-bramânicos para um cakravartin, mas por ter um status 

ainda mais elevado, o número de tecidos se multiplicam ad infinitum.  

Przyluski212 considerou que o Buda teria sido envolto apenas nos dois mantos 

geralmente utilizados pelo cakravartin, como a versão original, suplantada pela hipérbole 

mais tardia. Bareau213, por sua vez, preferiu uma versão chinesa que menciona dez mantos, 

em vez das centenas, e observou que o tecido de algodão devia ser espargido com óleo .  

As fontes passaram a narrar o episódio das exéquias do Buda  Śākyamuni de 

acordo com o magnífico funeral dos reis cakravartin. Sob a influência dessas novas 

tendências, as estrofes da cremação foram modificadas ou desapareceram e a consciência 

popular passou a associar a noção do Buda àquela do cakravartin, monarca mais poderoso 

que o maior dos reis da terra.  

Outro elemento não muito claro nas fontes textuais é a deposição do corpo do 

Buda em uma urna de ferro214 repleta de óleo (sânsc. tailadro
ī). Trata-se do mesmo vocábulo 

utilizado na tradição pāli — telado
ī. Przyluski215 analisou esse tipo de prática e mencionou 

um costume védico-bramânico, no qual o āhitāgni que falecia em país estrangeiro podia 

receber dois tipos de tratamento. No primeiro, o corpo era cremado no próprio local e os 

restos mortais recolhidos num tubo longo de bambu que era então levado à sua cidade natal. 

No segundo, o corpo era deposto em uma urna repleta de óleo e nesse recipiente ele era 

transladado até o local em que seriam celebradas as cerimônias fúnebres. Nesse segundo caso, 

a cremação podia demorar e o óleo servia para preservar o cadáver. O estudioso citou 

exemplos dessa prática mencionados nos poemas épicos, no RAM [II.64,77], por exemplo, 

Daśaratha foi colocado num tailadro
yām  — a urna com óleo —, e retirado apenas quando 

seus filhos chegaram para realizar a cremação. No DLV, a urna é de ferro e o óleo vegetal, ela 

é recoberta por duas camadas de ferro. A tradução chinesa do Vinaya dos Mūlasarvāstivādin a 

urna é de ouro, recoberta de ouro e repleta de óleo perfumado.  

Nesse sentido, existem algumas incongruências que merecem atenção. Enquanto 

na tradição bramânica esse receptáculo era apenas para conservar o cadáver, nos excertos 

budistas, o Buda foi colocado dentro dessa apenas urna no sétimo dia e, em seguida, ela foi 

lacrada e seu corpo cremado. Essa disparidade pode ter sido uma modificação tardia que não 
                                                
212 Przyluski (1919); ver também Foucher (1949, p. 318). 
213 Bareau (1970; 1971, 2, p. 39, 43).  
214 Bareau (1970; 1971, 2, p. 43-44), observou que a palavra pāli do
a (sânsc. dro
a) original se referia a um 

esquife de madeira. 
215 Przyluski (1920, p. 23). O estudioso citou um costume presente na região da fronteira do Nepal, local em que 

o Buda teria vivido, no qual os defuntos que precisavam ser conservados eram submersos num receptáculo 
cheio de mel. Um deles, de nome Jang Bahadur, possivelmente um personagem importante da região, recebeu 
esse tratamento, para aguardar a chegada das esposas que iriam se tornar satī na pira funerária.   
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desejava mais conceber o corpo do Buda como algo sujeito à deterioração e que tivesse a 

necessidade de ser preservado com óleo. Como vimos, a urna também foi retratada na 

iconografia do Ciclo do Mahāparinirvā
a, ela aparece fechada e figuras em lamentação 

aparecem ao seu redor. 

O uso do telado
i era algo excepcional, talvez por isso tenha sido utilizado nas 

narrativas, mas seu emprego incomum aponta para mudanças nas circunstâncias narrativas. 

Mesmo porque, encerrar um morto envolto em quinhentos ou mil tecidos numa urna repleta 

de óleo, não parece algo fisicamente provável. Como observou Foucher216, sobre a questão da 

elevada quantidade de tecidos não era apenas difícil imaginar o corpo do Buda como uma 

enorme múmia envolta por mil tecidos de algodão, mas também pensar como seus discípulos 

poderiam tê-lo deposto, em seguida, numa urna de tamanho natural. 

É mais provável que o Buda, que morreu num país estrangeiro, a região dos Malla 

de Kuśinagāra, tenha sido deposto nesse receptáculo para aguardar seu translado até a região 

dos Śakya, à cidade de Kapilavastu. Nesse sentido, o costume estava de acordo com a tradição 

bramânica. Pensamos que, talvez, a menção e Ānanda, no MHP [V. 41-43], para que o Buda 

não atingisse o Mahāparinirvā
a em Kuśināgara, mas em outra cidade maior fosse, entre 

outras coisas, parte dessa preocupação com o translado do seu corpo. Teriam os Malla tido 

dificuldades em conseguir tal receptáculo e por isso o Buda só foi ali encerrado no último 

momento? Infelizmente não é possível saber. 

Uma observação interessante feita por Przyluski217 diz respeito ao costume de 

levar o corpo inumado dos ascetas próximo a um rio, preferivelmente o Ganges, para atirá-los 

ao mar218. Se esse costume popular bramânico tivesse sido observado pelos discípulos do 

śrama
a Gautama, a necessidade de transportar o corpo a uma grande distância explicava a 

necessidade da preservação em um telado
i.  

Infelizmente o estudioso não desenvolveu a idéia, mas essa possibilidade teria 

implicações mais sérias, pois caso o Buda tivesse recebido originalmente esse tipo de funeral 

śrama
a, o restante da narrativa budista sobre suas exéquias torna-se inevitavelmente um 

discurso lendário. 

                                                
216 Foucher (1949, p. 279-290). 
217 Przyluski (1920, p. 25). 
218 O corpo dos ascetas era considerado puro e portanto não requeria a incineração, as impurezas já tinham sido 

eliminadas pelo “fogo do yoga” — tapas, as austeridades dessa disciplina. Também vimos anteriormente, que 
existe um outro costume popular, preservado atualmente entre os hindus, de inumar os ascetas sentados em 
postura yogue e erigir um templo sobre seu corpo, no entanto não sabemos precisar a anterioridade dessa 
prática. 



 

 

495 

Uma sugestão mais recente219 considerou a utilização desse receptáculo de ferro 

uma forma de garantir que os restos mortais incinerados não se misturassem às cinzas da pira 

funerária, o que está de acordo com a importância do culto às relíquias entre os budistas 

primitivos. Uma preocupação com essa diferenciação pode ser observada no MHP [VI. 60-

61], que chama os restos mortais de śarīra, e as cinzas da pira funerária, jvalanasyāngāra.  

Também é interessante observar que Dro a, ou Do a, é o nome do brâmane que 

realizou a divisão das relíquias. A palavra dro
a designava vasilha, um tipo de caixa de 

madeira que era usada para medir grãos220. O mesmo vocábulo é usado nos textos budistas 

para se referir às porções das relíquias que couberam a cada um dos reis.  

 

O cortejo fúnebre 

Entre os costumes bramânicos, o AGS [II. 2-3] menciona que os parentes do morto 

carregavam os fogos sagrados e seus recipientes sacrificiais na direção sudeste ou sudoeste; a 

urna era transladada por um grupo de anciãos em número ímpar, homens e mulheres 

separados; e, em certos casos, o cadáver seguia em um carro puxado por vacas. O MNV 

[VI.92] instruía a saída do cortejo de um brâmane pela porta leste e de um k+atriya pela porta 

norte da cidade.  

Tanto a tradição pāli como as fontes sânscritas estão de acordo sobre o desejo dos 

Malla realizarem o cortejo de certa maneira, mas que isso havia sido impedido pelos deuses. 

Existe aí, possivelmente, uma indicação de que o costume mais antigo, aquele que iria ser 

realizado pelos Malla nos moldes da tradição bramânica, foi substituído por uma inovação. O 

DLV [XI, f. 641b-642b] acrescentou que os Malla queriam que a urna fosse carregada por 

mulheres e jovens, mas que os deuses queriam participar do cortejo. No Vinaya dos 

Mūlasarvāstivādin221, eram os homens Malla que deviam transladar a urna.  

Como vimos, no MHP [VI.28-39], são oito líderes Malla que lavam suas cabeças 

para carregar a urna, e não um número impar de indivíduos como prescrevia a tradição, mas 

ainda assim, eles são k+atriya, como o próprio Buda, originalmente. O corpo iria ser 

transladado para o sul da cidade, como prescrito na tradição bramânica, mas o desejo dos 

deuses era que o corpo do Buda fosse levado para o norte e, desse local, entrasse na cidade e 

seguisse até o centro da para depois sair pelo portão leste, o portão sagrado reservado aos 

brâmanes. A narrativa mais incomum e, possivelmente, a mais tardia, é mencionada por 

                                                
219 Strong (2004, p. 108-109). 
220 Ver Foucher (1949, p. 318, 379). 
221 TPT [XVII. 2, p. 86a, col. 18]; apud Przyluski (1920, p. 29). 
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Przyluski222, o Fo-pan-ni-yuan-king, no qual a urna foi transportada por Śakra, Brahma, 

Ānanda e alguns reis. 

O sul era a região de Yama e dos ancestrais, atravessar a cidade com o cadáver de 

um morto era algo que causava poluição, mas a narrativa divinizada desejava contestar a 

tradição bramânica, o Buda não é impuro, a ele é permitido cruzar a cidade e receber honras 

de toda a população. Seria interessante verificar se um funeral cakravartin previa esse 

translado do monarca pela cidade, como vimos anteriormente, o Mānavadharmaśāstra [V.93-

97] dizia que um rei não era afetado pela impureza. De qualquer modo, a mudança preservou 

elementos que denotam o possível rito original, mas o substituiu por outros que ampliam a 

pompa e distinguem o episódio.  

Na iconografia, como vimos, a única representação do evento possui quatro 

personagens a redor da urna que é bastante elaborada, e não um número ímpar. O que indica 

uma preponderância das narrativas mais tardias. Mas o relevo [MHP0089], mencionado 

anteriormente, também fornece indícios interessantes do cortejo fúnebre, o leito é igualmente 

carregado por quatro homens e, no centro, uma figura feminina lamenta o morto.   

 

A cremação e a extinção da pira funerária 

Como havíamos observado, o status mais elevado de um indivíduo morto devia 

corresponder a uma maior mobilização da coletividade e a uma perturbação mais elevada das 

atividades normais da sociedade. Por conseguinte, o investimento de energia devia estar 

refletido nas práticas funerárias meio de vestígios, como a forma e o grau de elaboração da 

sepultura, a preparação e deposição do corpo, a natureza do mobiliário funerário e, assim, ser 

capaz de evidenciar o status social.223 Dessa forma, um status social elevado correspondia a 

um alto gasto de energia nas atividades de funeral e sepultamento do corpo do morto. 

As prescrições bramânicas para a realização da cremação são extremamente 

elaboradas e incluem a escolha do local adequado [AGS I.6-15], a circum-ambulação do local 

e a purificação do terreno [AGS II.10], a distribuição dos fogos [AGS II.11.13], a construção 

da pira funerária [AGS II.14], a deposição do morto com a cabeça voltada para o sul [AGS 

II.15] e todos os elaborados ritos e sacrifícios que precedem a incineração do corpo, os ritos 

realizados durante a cremação e as purificações subseqüentes.  

                                                
222 Przyluski (1920, p. 34). 
223 Tainter (1977, p. 113, 332). A cremação foi considerada, pelo pesquisador, um gasto elevado de energia e, 

por isso, devia ser considerada um padrão indicativo de elevado status, ainda que não acompanhada por 
objetos de valor. 
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Como observou Parry224, a cremação possui significados simbólicos distintos entre 

hindus e budistas. Enquanto o ritual védico-bramânico é um sacrifício cuja intenção é 

assegurar um renascimento auspicioso, a cremação de um monge budista tinha por objetivo 

produzir relíquias. Outro ponto importante é que a cremação do Buda também se diferencia da 

práxis observada entre os ascetas bramânicos — sannyāsin —, que, conforme anteriormente 

mencionado, não costumam ser cremados, mas inumados ou depostos em rios.  Nesse sentido, 

as fontes budistas não registraram o funeral de um śrama
a, mas as exéquias de um 

cakravartin, talvez também decorrente de um desejo de diferenciação entre a tradição budista 

e as tradições bramânicas ortodoxas225. 

No MHP [VI.45-47] Mahākāśyapa e seus quinhentos monges circum-ambularam o 

Buda sobre a pira funerária três vezes, apenas depois disso, a pira funerária se auto-incendiou. 

Exceto por esse episódio, as fontes budistas praticamente não descrevem qualquer dos 

elementos, mas somente a construção da pira funerária com madeiras perfumadas, que recorre 

em todas as versões. A cremação com madeiras perfumadas, assim como amortalhar o corpo 

com pares de mantos decorados, era um privilégio dos reis da Índia antiga226.  

A extinção da pira funerária, entre os bramânicos, era realizada com água e leite, 

por um dos parentes do morto. A coleta dos ossos [AGS V. 1-10] era uma tarefa elaborada e 

acompanhada da recitação de hinos védicos, era realizada por pessoas idosas em quantidade 

ímpar, homens ou mulheres, separados. O oficiante da cerimônia dava três voltas ao redor do 

lugar, com seu lado esquerdo voltado para dentro, asperge leite misturado com água, com um 

ramo de planta sagrada. Os ossos eram depositados numa urna e enterrados em um local 

apropriado.  

As instruções fornecidas por Ānanda aos Malla não foram claras a esse respeito. 

As fontes textuais registram torrentes de água provenientes do céu e da terra que extinguiram 

a pira, mas também a água perfumada trazida pelos Malla [MHP 44-50]. No DLV [XI. F. 

646ª], o Buda prescreve a extinção com leite de vaca; no Vinaya Mūlasarvāstivādin [TPT 

XVII. 2, p. 87. col.6] incluiu o leite e a seiva de árvores, que é vertida milagrosamente 

A análise de Przyluski considerou as versões sobre as torrentes da água provindas 

do céu e da terra como elaboração das narrativas budistas sobre as forças da natureza 

                                                
224 Parry (1994, p. 187-188). 
225 Cf. Strong (2004, p. 115). 
226 Ver a análise das fontes épico-bramânicas em Przyluski (1920, p. 35).  
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conclamadas pelos mantras védicos que são entoados, nesse momento, para resfriar a pira 

funerária, assim o ato milagroso teria sido fruto da fórmula mágica227.   

As cenas de cremação representadas em Gandhāra favorecem a extinção com leite 

ou água perfumada, pois além das duas figuras com recipientes esféricos, as representações 

não possuem qualquer árvore ou elemento associado ao céu ou à terra. Existem também dois 

relevos que apresentam cenas de inumação em tumbas [MHP0087; MHP0088], indicando a 

variabilidade no tipo de deposição do morto durante essa época.  

A água e o leite podem ter sido considerados, com o passar do tempo, produtos 

muito comuns para extinguir a pira do Grande Mestre e eventos milagrosos tiveram que ser 

adicionados às narrativas para torná-las adequadas à persona social que surgia. 

Após a coleta dos ossos, Przyluski mencionou uma cerimônia bramânica chamada 

dhuvanam [esta é uma cerimônia expiatória no AGS VI. 1-3], na qual a urna que continha os 

ossos do morto era colocada em um abrigo construído entre a cidade e o local de construção 

da tumba. Ali, os brahmacārin ou quatro filhos de brâmanes circum-ambulavam a urna três 

vezes e a elevavam com a extremidade de suas vestes, e bater na perna com as mãos. O rito é 

repetido pelos parentes do morto e pelas mulheres, sem lamento mas com música e dança. A 

cerimônia deve ser realizada três vezes por dia, em dias ímpares.  

Esse estudioso sugeriu que o episódio no MHP [VI. 50], em que os Malla levam a 

urna com os ossos do Buda para a sala cerimonial do Conselho, onde ela é cercada por uma 

paliçada de lanças e arcos, e as veneram por sete dias, seria uma referência a tal cerimônia, 

mas os textos são absolutamente concisos e dizem apenas que os Malla lhes prestaram 

reverências e o local é sempre dentro da cidade de Kuśināgara.228 Como vimos, as 

representações da Urna do Buda que apresentam um elemento recoberto sendo venerado 

podem ser atribuídas a esse episódio. 

O caráter sintetizado apresentado pelas narrativas sobre esse evento podem indicar 

que os ritos bramânicos e seus sacrifícios de sangue não eram tolerados entre os budistas e 

talvez realmente não tenham feito parte das narrativas.  

 
 
 

                                                
227 Przyluski (1920, p. 41-42). 
228 Sobre a questão da disputa pelas relíquias, ver a discussão em Strong (2004, p. 117-120). O autor observou 

um possível paralelismo entre as dez porções de relíquias do Buda e o navaśrāddha bramânico, em que dez 
bolinhos de arroz (pi
-a) são unidos e deixados por dez dias de modo a formar um novo corpo para o morto. 
Em seguida ele aborda a divisão tripartite das relíquias, entre os homens, os nāga e os deuses, como um 
paralelo entre a cerimônia sapi
-akara
a bramânica, na qual o pretapi
-a (bolinho de arroz) é dividido em 
três e unido a outros bolinhos para formar três gerações de ancestrais.  
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2. A Forma de Deposição  
 

A segunda variável utilizada pela Arqueologia da Morte — a deposição — fornece 

distinções entre a preparação da cova ou invólucro no qual o corpo é depositado. No contexto 

arqueológico ela apresenta três categorias observáveis. A forma da deposição refere-se à 

diferenciação reservada a indivíduos com status diferentes, ao tamanho e variação nos 

materiais construtivos empregados. A orientação, por sua vez, está relacionada ao eixo 

longitudinal do enterramento, associado aos pontos de referência estabelecidos, como as 

direções cardeais, ângulos do solstício e ocorrências do relevo que possam revelar 

preferências na forma de orientação do morto. Finalmente, a localização ou espaço da cova 

podem ser observados na área do assentamento ou em locais reservados intencionalmente aos 

sepultamentos — cemitérios. 

No MHP foi registrado que os estupas que abrigavam as relíquias do Buda deviam 

ser erigidos em encruzilhadas. As urnas cinerárias deviam ser enterradas em pequenas covas 

no interior do monumento, que em seguida recebia oferendas. No Vinaya dos 

Mūlasarvāstivādin229 a urna cinerária era de ouro e o caitya foi construído no cruzamento de 

quatro estradas230, ele recebeu um pára-sol (emblema da realeza), bandeiras e longas 

bandeirolas, as oferendas eram de perfume, guirlandas, pós-perfumados, e música.  

As duas tradições, pāli e sânscrita, situam os estupas em encruzilhadas e esta é a 

única informação sobre a orientação e localização do monumento fúnebre. Contudo, algumas 

outras evidências sobre a construção do estupa, a partir dos Vinaya, foram mencionadas por 

Bareau231. Entre elas, existiu um preceito de que os estupas não deviam ser situados no sul 

nem no oeste do monastério, mas a norte ou a leste. O estupa devia ser construído num lugar 

elevado e bem visível. No entanto, o estudioso também observou que outras escolas 

recomendavam o oposto, justamente por que o estupa estava associado à morte última do 

Buda. As mesmas fontes dizem que as águas do terreno da comunidade budista não deveriam 

escorrer sobre o terreno do Buda, e vice-versa. A questão da escolha do local adequado no 

cemitério e a preocupação com a confluência das águas faziam parte dos costumes 

bramânicos, registrados no AGS [IV. I. 6-19].  

Sabemos também que alguns importantes estupas, como os de Sāñcī eram 

construídos com as entradas voltadas para os pontos cardeais, estando a principal voltada para 

                                                
229 Przyluski (1920, p. 45). Esse estudioso associa as encruzilhadas aos sacrifícios e o estupa do Buda seria 

também um local para realização de oferendas.  
230 Sobre a existência original de um único sepulcro construído perto de Kuśināgara noventa dias após a 

cremação, ver Bareau (1970; 1971, 2, p. 314-320). 
231 Bareau (1964, p. 202). Ver também Hocart, Hocart (1924;1928, p. 105-111; 1928b, p. 86-88). 
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o sul.232 A arquitetura budista talhada na rocha também levou em consideração os pontos 

cardeais, grande parte dessas grutas foram construídas voltadas para sul e oeste233.   

No ritual bramânico, a construção do śmaśāna podia ser feita de torrões de terra ou 

de tijolos, em número predeterminado. A forma e proporção dessas estruturas variavam em 

cada escola, elas podiam ser quadradas ou redondas. Entre os Mādhyandina e os Baudhāyana 

o monumento devia ter no máximo o comprimento de um homem. A altura podia variar de 

acordo com o status do defunto. Entre os Mādhyandina, o śmaśāna de um k+atriya podia ser 

tão alto quanto um homem em pé; o de um brâmane não devia alcançar a altura da boca; para 

um śūdra, a altura dos joelhos234. A tumba de um rei, por sua vez, podia atingir grandes 

dimensões235.  

As fontes textuais budistas citam aqueles que são dignos de um estupa: um 

Tathāgata, um Buda Pratyeka; um verdadeiro ouvinte do Tathāgata e um Cakravartin. Como 

foi observado anteriormente, a construção dos estupas budistas era um elemento de 

continuidade dentro da tradição bramânica.  

Nos relevos de Gandhāra, com a representação da Guarda das Relíquias ou de 

Adoração do Estupa as proporções variam: existem exemplos em que o estupa é da altura das 

figuras laterais236; outras vezes os pára-sóis ultrapassam as figuras ou o monumento tem 

proporções maiores237. A representação dos monumentos nas demais escolas artísticas 

também apresenta variação: a cabeça dos devotos pode alcançar o domo ou o harmikā238, ou 

os monumentos são maiores que a altura dos homens ao seu redor239. Na arquitetura budista 

de Gandhāra, os para-sóis de multiplicaram e passaram a ser esculpidos em pedra, sinal de 

uma monumentalização intencional voltada à valorização da persona social do Buda 

Śākyamuni. 

A proporção dos estupas é claro indicador do status do morto, tanto entre os 

bramânicos como os budistas. Assim, caso a atribuição do tamanho do monumento tenha sido 

                                                
232 Ver MHP0115 e MHP0118. 
233 Ver o capítulo I no Apêndice desta. Entre os conjuntos explorados durante o estágio de pesquisa, a única 

exceção encontrada foi o conjunto de Mahad que está voltado para o leste.  
234 Cf. Przyluski (1920, p. 47). O estudioso não mencionou os vaiśya. Interessante notar que a altura do 

monumento para um k+atriya era superior ao brâmane 
235 Ver também Foucher (1943, p. 2), que mencionou a divisão das cinzas do rei indo-grego Menandro entre as 

cidades do noroeste da Índia e a construção de mnêmeia, os memoriais ou caitya para consagração de cada 
porção. 

236 Ver MHP0006; MHP0055; MHP0063; MHP0076; MHP0084.  
237 Ver MHP0007; MHP0077. 
238 Ver o exemplo de Bhārhut,  MHP0119; e Amarāvatī, MHP0136; MHP0138; MHP0224;  
239 Ver o exemplo de Sāñcī MHP0118; e Amarāvatī, MHP0223; MHP0225 
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utilizada nas representações iconográficas, isso indica que os estupas nas cenas foram erigidos 

no mínimo para um k+atriya ou para um personagem de status social mais elevado.  

Embora a cremação fosse o método mais utilizado, também existem evidências 

arqueológicas e textuais de inumação e exposição do morto no período védico-bramânico. 

Como vimos, existem dois relevos que apresentam cenas de inumação em tumbas [MHP0087; 

MHP0088], interessante também notar que um deles parece ser uma construção de tijolos. 

 

3. O Mobiliário Funerário 
 

A terceira variável — o mobiliário funerário — está presente no interior ou 

exterior da cova ou monumento e é classificado de acordo com a forma ou tipo de oferenda; a 

quantidade e disposição; a forma associada à quantidade de oferendas. A partir da qualidade, 

quantidade e disposição dentro do espaço, os objetos presentes dentro da sepultura é possível 

observar um discurso sobre a persona social do indivíduo ali encerrado240. 

Nesse sentido, os ritos funerários procuram assegurar a transformação do cadáver 

em uma representação material estável do morto. Esse objetivo geralmente envolve três 

possibilidades241. Na primeira, o morto pode ser identificado com um objeto material estável, 

geralmente um receptáculo ou representação de seu próprio corpo, no caso do Buda, as suas 

relíquias corpóreas encerradas nos estupas, e o terceiro tipo de śarīra, as suas imagens. Em 

outros casos, o morto pode ser reincorporado à sociedade na forma de um ancestral ou pela 

reencarnação. Uma outra maneira de transformar o morto é acreditar que ele pode iniciar uma 

nova vida no mundo dos mortos. Esses dois últimos elementos são verificados nas crenças 

védico-bramânicas e budistas. 

Com o desenvolvimento do Budismo e sua ênfase no culto a relíquias a dimensão 

do estupa se ampliou e o ritual se tornou mais elaborado. De acordo com as fontes textuais, os 

estupas recebiam um ou mais pára-sóis, que são considerados emblemas da realeza, eram 

decorados com bandeiras e longas bandeirolas e ornamentos de tecido, as oferendas eram de 

guirlandas, perfumes, ungüentos, lamparinas, pós-perfumados, alimentos, dança e música 

eram parte do ritual. Parte desses elementos pode ser observada nas representações 

iconográficas acima tratadas.  

Como vimos, a monumentalidade funerária pode estar associada a momentos de 

instabilidade política e a ostentação funerária nas elites contribuía para sua própria 

legitimação política. A presença de inovações é estabelecida por grupos de status 
                                                
240 Ver Ucko (1969, p. 262-264), sobre a intencionalidade na escolha e deposição das oferendas. 
241 Humphreys (1981, p. 263-268).  
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relativamente elevado, cujo exemplo tende a ser disseminado, posteriormente, nos chamados 

ciclos de legitimação do poder.242 

O śantikarman era o rito bramânico que marcava a reintegração dos enlutados ao 

mundo dos vivos após o afastamento temporário do convívio social243, como vimos, essas 

datas eram celebradas com festividades, geralmente marcadas por um banquete fúnebre. Após 

a construção dos estupas as fontes textuais mencionam a realização de festividades. No 

Vinaya Mūlasarvāstivādin o Buda fala que após erigir o estupa uma grande celebração deve 

ser realizada244. No MHP após a construção dos estupas são celebradas festividades mas, 

nesse texto, não foi o Buda quem recomendou a realização desse evento.  

Outras informações do tipo de mobiliário funerário dos estupas budistas de 

Gandhāra permaneceram no registro arqueológico. Essa vertente, que incluiu cinqüenta peças, 

faz parte no Banco de Dados e Imagens e está à disposição para consulta a partir da Listagem 

Temática de Gandhāra. A maior parte desses vestígios é composta por relicários em pedra, 

mas também inclui exemplares de cristal, ouro, prata, cobre e bronze. As formas e proporções 

desses relicários são bastante variadas. Eles podem ser globulares [MHP0015], esféricos 

[MHP0017, cilíndricos [MHP0019], ou piriforme [MHP0030] e podem apresentar decoração 

elaborada e figurativa [MHP0031; MHP0133] ou ser bastante simples [MHP0033; 

MHP0038]. Podem apresentar formato de estupa, também em materiais diversos. Alguns 

desses relicários possuíam depósitos no seu interior [MHP0100], que incluíam pequenos 

fragmentos de ossos [MHP0030] e pedras preciosas associadas [MHP0042]; outros estavam 

envoltos em tecido quando foram encontrados [MHP0011; MHP0051]. Existem outros 

objetos associados como amuletos-relicários [MHP0040], pratos [MHP0014], pequenas 

esculturas [MHP0029]; e, freqüentemente, moedas245 [MHP0008; MHP0023; MHP0024; 

MHP0050; MHP0052].  

Com base no que foi exposto passamos, a seguir, à conclusão desta análise. 

 

                                                
242 Ver Childe (1945); Parker-Pearson (1982); e Morris (1991; 1992, p. 128-155). 
243 Cf. o conceito tripartite de Van Gennep (1909, p. 125-128). 
244 Cf. Przyluski (1920, p. 53). O estudioso acredita que o fato de se tratar de uma festividade da comunidade 

leiga explica a falta de atenção dos monges que redigiram os cânones budistas.  
245 Sobre o costume de oferecer moedas nos estupas ver Foucher (1949, I, p. 62); e de oferecer moedas aos 

ancestrais nos śrāddha (Przyluski 1920, p. 51). 
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CONCLUSÃO 
 

Death is not extinguishing the light, 
 it is putting out the lamp because dawn has come. 

(atribuído a RABINDRANATH THAKUR) 
 
 

As análises esquemática e temática do Corpus Documental desta pesquisa, 

embasadas pelas teorias da Arqueologia da Imagem e da Arqueologia da Morte, 

possibilitaram demonstrar a dimensão da assimilação imagética de origem estrangeira no 

repertório iconográfico de Gandhāra. A análise arqueológica realizada sob uma perspectiva de 

longa duração se mostrou capacitada a denotar mudanças no eixo sincrônico e diacrônico, 

uma característica fundamental à compreensão da gênese iconográfica abordada nesta 

pesquisa. 

Assim, observamos a assimilação do esquema formal da próthesis grega na 

gênese da representação do Mahāparinirvā
a do Buda Śākyamuni. Ao mesmo tempo, 

verificamos também se tratar de uma incorporação esquemática, adaptada às descrições 

temáticas desse episódio presente nas fontes textuais que narram a biografia do Buda. Essa 

análise permitiu, ainda, verificar e caracterizar os desdobramentos que essa representação 

adquiriu nas demais regiões da Índia e da Ásia.  

Com base nos vestígios materiais e nas fontes textuais foram elaboradas 

reconstruções da práxis funerária nas diferentes sociedades que forneceram elementos para a 

formação do repertório imagético de Gandhāra. Essa perspectiva teórico-metodológica 

permitiu analisar as mudanças no discurso textual e iconográfico sobre as exéquias do Buda 

Śākyamuni e, nesse sentido, compreender as questões socioreligiosas que favoreceram a 

gênese e o desenvolvimento do repertório imagético do Mahāparinirvā
a do Buda, em 

Gandhāra e nas demais regiões da Ásia. 

O conjunto de dados provenientes das fontes arqueológicas e textuais também 

permitiu a realização de uma análise pormenorizada das fases da práxis funerária descritas nas 

fontes textuais e iconográficas, observadas no Mahāparinirvā
a do Buda, que incluíram o 

tratamento do cadáver, a forma de deposição e o mobiliário funerário. Esses elementos, uma 

vez comparados aos rituais védico-bramânicos, possibilitaram observar indícios de 

continuidade ou diferenciação no tratamento e ritual funerário prestado ao Iluminado, 

utilizados para promover o discurso de sua divinização, após a morte. 

Com base nas narrativas textuais e nos registros imagéticos, foi possível observar 

uma continuidade entre a práxis funerária bramânica e budista, o que não é algo inesperado ou 
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incongruente se considerarmos que os ritos de passagem, os funerais, por exemplo, 

costumaram apresentar alto grau de estabilidade nas sociedades antigas.  

No entanto, nos parece que o elemento mais importante revelado ao longo desta 

foi a constatação de mudanças substanciais no discurso sobre as exéquias do Buda, 

evidenciadas nas fontes textuais e, na maior parte dos casos, reiteradas pelo registro 

iconográfico. A abordagem utilizada nesta pesquisa favoreceu a elucidação de elementos 

importantes das exéquias prestadas ao Buda Śākyamuni, demonstrando quais os aspectos de 

sua persona social foram favorecidos após sua partida. Com base nas evidências de 

favorecimento e manipulação engendradas pela comunidade monástica sobre alguns aspectos 

da persona social do morto ilustre, foi possível verificar a transformação do discurso sobre as 

exéquias do Iluminado, que esteve diretamente associada ao desenvolvimento do Budismo. 

A práxis funerária realizada para o Iluminado pode ter sido originalmente mais 

simples, como aquelas descritas nos funerais dos monges budistas primitivos que discutimos 

no capítulo III. As narrativas originais podem ter refletido essa simplicidade do funeral 

observado para o śrama
a Gautama. Num segundo estágio de desenvolvimento, as narrativas 

incorporaram as características das exéquias reais védico-bramânicas ao discurso budista — a 

pompa de um funeral cakravartin —, o que, possivelmente, foi favorecido pelo fato do 

príncipe Siddhārtha ser de origem k�atriya. Finalmente, num terceiro momento, a narrativa é 

amalgamada a elementos milagrosos e associados à divinização do Buda Śākyamuni. Como 

vimos, algumas das fontes textuais preservaram alusões aos elementos do discurso original 

aos quais foram adicionados excertos novos, já em outras obras literárias os trechos 

incoerentes foram completamente suprimidos.  

À medida que o discurso foi modificado, algumas das analogias com as práticas 

bramânicas, que provavelmente fizeram parte desse segundo estágio das fontes narrativas, 

foram substituídas por elementos distintos, como o local de cremação diferente dos padrões 

usuais, a passagem do corpo e a guarda da urna cinerária na cidade e a disputa acirrada pelas 

relíquias. A cremação no lado norte dos monastérios e o cuidado com as relíquias de figuras 

proeminentes do Budismo são elementos que se tornaram práticas correntes do Budismo 

primitivo e estão diretamente associados à gênese da identidade budista. 

A iconografia de Gandhāra, como vimos, está inserida nos segundo e terceiro 

estágios desse desenvolvimento narrativo, nos quais algumas das modificações doutrinárias já 

tinham sido incorporadas ao discurso budista. As representações do Buda e do aparato 

associado à práxis funerária que permaneceram impressos nessa iconografia incorporaram a 

ostentação digna de um monarca universal, bem como de elementos milagrosos. É preciso 
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observar que isso não se limitou ao Ciclo do Mahāparinirvā
a, pois todo o repertório 

iconográfico do Buda nessa região incluiu episódios de eventos milagrosos. Por outro lado, 

alguns elementos tardios, como as centenas de tecidos que envolveram o corpo do Buda, não 

foram registrados pela iconografia da região.  

Algumas das razões dessas alterações podem ser pontuadas: o desenvolvimento 

do Budismo, a necessidade de uma identidade própria, distinta da bramânica, o crescimento 

do proselitismo e as mudanças nos aspectos rituais de cada escola budista exigiram uma 

diferenciação efetiva desse milieu bramânico original. Na medida em que os adeptos da nova 

religião tomaram consciência de sua identidade e sistematizaram a doutrina, eles se 

mostraram mais intransigentes em relação às seitas rivais e preferiram rejeitar certas práticas e 

crenças contemporâneas.  

Nesse sentido, a persona social do mestre desaparecido, o śrama
a Gautama foi 

modificada ao longo dos séculos e foi cada vez mais idealizada. A noção de humanidade do 

simples asceta foi reelaborada com base na figura heroicizada do cakravartin védico-

bramânico, que substituiu o monge renunciante pela imagem do Buda soberano e divinizado. 

Para afirmar essa nova ortodoxia budista foi necessário suprimir elementos incongruentes do 

discurso original, o que não ocorreu em todas as obras, pois cada escola budista possuía suas 

próprias idiossincrasias.  

Curiosamente, o Budismo, ao se afastar do funeral de um simples monge e 

construir seu novo paradigma, emprestou ao discurso sobre o Mahāparinirvā
a de seu 

fundador, elementos da práxis observada nos funerais dos grandes monarcas védico-

bramânicos.  

O fato dessas inovações e adaptações recorrerem ao referencial do antigo sistema 

védico-bramânico pode parecer, a princípio, uma incoerência, pois, de acordo com a narrativa 

lendária, o Buda foi aquele que rompeu com a ortodoxia védico-bramânica de seu tempo. No 

entanto, como pudemos observar, os mecanismos utilizados pelo Budismo desse período 

buscaram incorporar ao seu discurso proselitista, elementos que pudessem atrair o maior 

número possível de devotos. Nesse contexto, associar seu ilustre fundador ao personagem 

heróico e idealizado nas narrativas épico-bramânicas era um recurso plenamente lógico de 

persuasão da coletividade, uma vez que as exéquias de um cakravartin eram parte do 

imaginário popular dessa sociedade bramânica.  

Enquanto a organização social envolve a distribuição empírica das experiências 

cotidianas, a estrutura social remete ao modelo ideal, uma criação mental do local dos 
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indivíduos no mundo1. A estrutura social é criada no processo de socialização e, na prática, na 

maior parte das vezes, pelos rituais, como o próprio funeral, por exemplo. Como vimos, os 

papéis e as personae sociais não são predefinidos, mas criados e manipulados por intermédio 

da prática social e, no caso aqui tratado, da práxis religiosa. Assim, as identidades 

simbolizadas na morte eram o resultado de muitas forças diferentes que atuavam sobre os 

enlutados e o morto. Como consta nas teorias que fundamentam a Arqueologia da Morte:  

 
Para compreender as práticas funerárias, o arqueólogo deve considerar esses eventos como 
representações da realidade percebida das relações sociais, que também são passíveis de 
conflito, negociação e representações equívocas. Funerais são momentos em que a 
estrutura de poder pode ser radicalmente reorganizada; eles não são simples reflexos da 
ordem social. A compreensão das relações sociais e o próprio significado da existência 
também estão expressos nas formas materiais e imateriais. Os ritos funerários são apenas 
um meio, embora poderoso, entre as muitas formas de representar e formar a experiência 
vivida, tanto ritual quanto mundana.2 
 
Podemos concluir que assim como os vestígios arqueológicos permitem recuperar 

parte dessa estrutura social das sociedades do passado, a análise conjunta de um repertório 

iconográfico de temática fúnebre e das respectivas fontes literárias e arqueológicas 

favoreceram, por extensão do conceito, a reconstrução da estrutura social e religiosa de uma 

determinada sociedade.  

A estrutura da sociedade, interpretada no ritual, não é necessariamente a mesma 

que a organização da sociedade em ações sociais e religiosas práticas. As relações empíricas 

de autoridade que existem na organização social podem ser utilizadas, negadas ou exageradas 

na estrutura social. As implicações são claras, os dados recuperados refletem o ideal dessa 

sociedade e religião: aquilo que a ideologia dominante da comunidade monástica e das 

instituições políticas desejava legitimar, e não a organização social ou religiosa, do cotidiano 

dessas sociedades.   

Contudo, esse discurso ideológico sobre o Morrer e a Morte do Buda foi 

construído e dirigido à coletividade. O domínio discursivo não está  separado da experiência 

cotidiana ou da realidade política e econômica. Os rituais funerários são uma entre as muitas 

arenas de representação3 que favorecem a dinâmica social.  

Enquanto o discurso teórico budista procurou desenvolver uma narrativa cada vez 

mais elaborada das exéquias de seu fundador, verificado no grande investimento dispendido 

                                                
1 Pader (1984, p. 54-56). 
2 Parker-Pearson (1999, p. 86). 
3 Parker-Pearson (1999, p. 33). 



 

 

507 

com o aparato simbólico — iconografia, arquitetura e paisagem sagrada —, a prática ritual 

cotidiana e a práxis funerária budista podem ter sido preservadas de modo mais conservador.  

Desse modo, com base na verificação das mudanças ocorridas no discurso sobre o 

Mahāparinirvā
a do Buda, observadas no repertório iconográfico e nas fontes textuais, é 

possível denotar e ressaltar com evidências a reelaboração do momento da morte do fundador 

do Budismo como propaganda, fundamentada na legitimação do culto às relíquias do Buda. 

O mecanismo persuasivo que envolve o discurso sobre a morte, aliado ao respeito 

conservador que se une aos ritos funerários nas sociedades humanas, favoreceu a reelaboração 

e adaptação das exéquias do Buda Śākyamuni às novas necessidades de cada período de 

desenvolvimento do Budismo. Entre as várias identidades sociais do Mestre, foram escolhidas 

aquelas que melhor se adequavam à persona social que a comunidade budista, cada vez mais 

hierarquizada, desejava representar. 

Como vimos, a intenção de legitimar esse novo paradigma divinizado da persona 

social do Buda está claramente refletida na recorrência e monumentalidade encontradas no 

aparato simbólico budista: seja na freqüência do episódio do Mahāparinirvā
a, presente no 

registro imagético; na freqüência elevada dos vestígios arqueológicos associados ao contexto 

funerário budista — estupas e relíquias; ou nas constantes adaptações a que esteve sujeito o 

discurso narrativo presente nas fontes textuais. Essa monumentalidade está dirigida à devoção 

a um ser supremo ou à idéia da transcendência. 

A partir da perspectiva fenomenológica da Arqueologia da Consciência da Morte, 

proposta por Parker-Pearson4, podemos verificar que esse aparato simbólico elaborado pelo 

Budismo serviu e ainda serve, fundamentalmente, para reiterar e propagar a mensagem de que 

as exéquias de seu fundador — o Buda Śākyamuni —, antes de tudo, são um discurso sobre a 

Transcendência daquilo que parece ser inevitável ao ser humano: a transitoriedade da 

existência que, em última instância, se manifesta no Morrer e na Morte.  

Chegamos, assim, ao final desta pesquisa. Esperamos que ela possa fornecer, por 

meio das abordagens e análises desenvolvidas, vias de interpretação de repertórios imagéticos 

não apenas circunscritos ao Budismo ou à Índia antiga, mas também aqueles elaborados pelas 

demais sociedades do passado. 

  

 

                                                
4 Parker-Pearson (1999, p. 145). 


