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RESUMO 

 

O propósito desta pesquisa é responder à seguinte questão: Por que os devotos 

do Movimento Hare Krishna cantam? A partir desta pergunta norteadora, o objetivo é 

analisar qual a importância da música e da produção sonora para a comunidade Hare 

Krishna. Sendo o trabalho etnográfico realizado no templo da ISKCON de Curitiba, 

buscar-se-á compreender qual a relevância social e cultural que a música, elemento 

fundamental constituinte de todas as cerimônias rituais do grupo social, exerce na 

comunidade religiosa. A tentativa é de compreender o processo de organização social, 

pertencimento dos devotos ao grupo, produção e reprodução das práticas culturais 

cotidianas, olhando não só para a música, mas para toda produção sonora no interior do 

templo. Em suma, olhando para tais sonoridades, como produto do comportamento 

humano, relacionadas às práticas culturais da sociedade aqui estudada, este trabalho 

busca entender o processo de comunicação de valores, regras e crenças estabelecidas 

pela comunidade.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O Movimento Hare Krishna é uma associação religiosa, originária da tradição do 

gaudya-vaishnavismo
1
, trazida ao ocidente por Srila Prabhupada

2
. Em Curitiba, o 

templo do grupo religioso está localizado na Rua Duque de Caxias, 76, próximo ao 

Largo da Ordem. Ao adentrar ao templo, muitos são os impactos provocados pelas 

diferenças culturais. Homens vestindo trajes peculiares de cor alaranjada, mulheres com 

seus cabelos escondidos por debaixo do véu, o cheiro forte de temperos incomuns, os 

quadros pendurados nas paredes exibindo um homem de pele azulada, o altar repleto de 

flores em meio às imagens de homens sentados em postura meditativa, e os dois 

bonecos gigantes de cabelos compridos vestindo roupas coloridas e enfeites variados, 

são alguns dos aspectos presentes dentro do templo que podem causar um choque 

cultural a quem visita o espaço da ISKCON pela primeira vez. Porém, em minha 

primeira experiência no templo Hare Krishna, um elemento da cultura deste grupo em 

especial impressionou-me: a música. A entoação de músicas em uma língua estranha 

para mim, os instrumentos diferentes de todos que até então conhecia, e os corpos 

acompanhando os sons, dançando em pleno êxtase e felicidade.  

Na época, já me encontrava na metade do curso de graduação em Ciências 

Sociais, e foi por meio dos conhecimentos na Universidade que comecei a me 

questionar, afinal, qual o significado que a música tem para os membros deste grupo? 

Por que cantam várias vezes, todos os dias? Que importância o ato de cantar tem para os 

devotos, e qual sua relação com a comunidade da qual fazem parte? Em meio a dúvidas 

que surgiam, e a ânsia em respondê-las, encontrei o trabalho de um antropólogo que já 

havia se deparado com questionamentos semelhantes em relação a uma sociedade 

indígena.  

_______________ 

1
 Tradição religiosa da Índia, formada por devotos de Vishnu, conhecidos como vaishnavas. 

2
 Abhay Charanaravinda Bhaktivendanta Swami Prabhupada  Fundador da ISKCON, (Internacional 

Society for Krishna Consciousness –Sociedade Internacional para a consciência de Krishna), conhecida 

popularmente como o Movimento Hare Krishna.   
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Por que membros de um grupo social específico valorizam tanto a música? Por 

que performances de música possuem certas estruturas, timbres, estilos? Por qual 

motivo certos membros de uma comunidade cantam determinadas músicas, de 

determinadas formas, para uma determinada audiência, em certo tempo e lugar? 

(SEEGER, 2004, p. xiii, tradução nossa). Estas foram algumas perguntas que Anthony 

Seeger se comprometeu a responder em sua etnografia realizada no Parque Nacional do 

Xingu, na comunidade da tribo indígena Suyá. As respostas encontradas por ele foram 

buscadas na observação do modo particular de vida da tribo, bem como nas ideias sobre 

música e sons dos membros da comunidade. Pensando na relação entre o canto com 

outras formas verbais de comunicação, atentando-se para os processos sociais dos 

membros da sociedade Suyá, Seeger realizou uma antropologia musical, documentada e 

publicada em seu livro “Why Suyá Sing”. Anthony Seeger, ao se perguntar por que os 

Suyá cantam, e ao fazer o esforço antropológico de compreender do que música e 

sociedade se tratam, procurou fazer uma antropologia musical, examinando o modo 

como a música é parte da construção e interpretação das relações e processos sociais 

(SEEGER, 2004, xiii, tradução nossa).  

Tendo como principal base teórica e inspiração etnográfica o trabalho deste 

autor, e tendo como campo de pesquisa o templo Hare Krishna de Curitiba, a proposta 

do trabalho é tentar responder a seguinte pergunta “Por que os devotos do Movimento 

Hare Krishna cantam?”. E dentro desta questão, pensar especificamente por quais 

motivos o grupo social Hare Krishna canta determinadas músicas em determinados 

processos rituais, tentando compreender o processo de comunicação de valores, regras e 

crenças estabelecidos pela comunidade, e qual a importância musical em relação ao 

grupo social e cultural dos devotos de Krishna.  

A ideia de estudar a sociedade Hare Krishna, tendo como recorte etnográfico a 

música produzida pelo grupo, surgiu depois de finalizada a disciplina de “métodos e 

técnicas de pesquisa em Antropologia” na Universidade Federal do Paraná. Meu 

primeiro contato com os devotos do templo foi feito devido à necessidade de escolher 

um grupo social, e pensar em um objeto de pesquisa como recorte para observação e 

pesquisa antropológica. Tendo, previamente, interesse pela filosofia de vida proveniente 

da Índia, e sabendo da existência de um templo do Movimento Hare Krishna no centro 

da cidade de Curitiba, surgiu o interesse e a oportunidade de conhecer o templo, com 

grandes possibilidades de desenvolver meu trabalho de pesquisa naquele local. Passei, 
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então, a frequentar o templo no período da noite, acompanhando semanalmente a 

cerimônia ritual de louvor e glorificação às deidades adoradas pelos devotos, as leituras 

do Bhagavad-gita, um dos principais livros do grupo religioso, e o jantar vegetariano, 

servido aos visitantes. 

Meu trabalho final apresentado à disciplina, no segundo semestre de 2011, não 

foi sobre música, mas depois de certo tempo, permanecendo em contato com os devotos 

e frequentando o templo, não somente na programação da noite, mas também 

acompanhando suas atividades durante o dia e os festivais de domingo, aprofundando, 

assim, meus conhecimentos sobre seus hábitos culturais, a ideia de estudar as 

sonoridades produzidas pelo grupo veio à mente, bem como, a vontade de compreender 

melhor qual a importância da musicalidade para os membros da comunidade. Passei, 

então, a realizar etnografia tendo como recorte a música em meados do ano de 2013. 

Neste processo, permaneci seis meses frequentando assiduamente o templo, passando 

dias inteiros vivenciando a experiência social e o cotidiano de dentro do templo Hare 

Krishna. E, juntamente com membros do grupo, realizamos uma viagem de uma semana 

para a fazenda de Nova Gokula, centro do Movimento Hare Krishna no Brasil.  

A viagem à comunidade rural foi realizada no início de dezembro de 2013. No 

período, acompanhei parte dos devotos do templo de Curitiba durante uma semana, 

entre deslocamentos e permanência na fazenda. O objetivo desta viagem era encontrar o 

guru Jayapataka Swami, discípulo de Prabhupada, e mestre espiritual de grande parte 

dos devotos. Em razão de sua vinda ao Brasil, Nova Gokula estava repleta de devotos 

de diferentes partes do Brasil, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, além 

dos devotos provenientes de outros países da América Latina.  

Realizando observação participativa, acompanhei de perto as práticas culturais e 

toda rotina vivenciada por aqueles que dedicam suas vidas ao devotamento à Krishna. 

Durante todo o processo, Prabhu Hara Kanta Das, o mestre espiritual instrutor dos 

devotos e presidente do templo na cidade de Curitiba, foi essencial em minhas visitas ao 

templo, passando seus conhecimentos e respondendo a todas as minhas dúvidas e 

perguntas, além dele, as devotas do templo foram de grande ajuda ao compartilhar 

comigo o modo de vida da comunidade. 
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Desta forma, as observações feitas e relatadas no presente trabalho, têm como 

base etnográfica estes dois locais diferentes: o templo de Curitiba e a fazenda de Nova 

Gokula, acompanhando a rotina dos mesmos devotos em cada localidade. Durante todo 

o período de observação, procurei participar de todas as atividades realizadas no interior 

do templo, das cerimônias rituais, prestando atenção às sonoridades, atentando-me, em 

particular, às músicas produzidas pelos devotos, e aos discursos feitos sobre as mesmas. 

Mas afinal, qual a importância de se estudar um grupo social atentando-se 

principalmente para a dimensão musical do mesmo? Pessoas ao redor do mundo fazem 

diferentes tipos de músicas e sons por diferentes motivos (SEEGER, 2004, p. xv, 

tradução nossa), estudá-la permite a compreensão de valores socioculturais da 

comunidade, bem como o entendimento das formas de organização da vida em 

sociedade. Como afirma Tiago de Oliveira Pinto:  

“Música não é entendida apenas a partir de seus elementos estéticos, 

mas, em primeiro lugar, como uma forma de comunicação que possui, 

semelhante a qualquer tipo de linguagem, seus próprios códigos. 

Música é manifestação de crenças, de identidades, é universal quanto 

à sua existência e importância em qualquer que seja a sociedade. Ao 

mesmo tempo é singular e de difícil tradução, quando apresentada fora 

de seu contexto ou de seu meio cultural.” (PINTO, 2001, p. 223). 

Música é uma parte tão importante a ser estudada como qualquer outra da vida 

social de uma comunidade, em especial, na sociedade Hare Krishna, em que a música 

está presente em todos os processos rituais e em diferentes contextos da vida social. 

Para entendê-la, é necessária sua análise e correlação com os vários aspectos 

constituintes do grupo social em questão. Desta forma, durante este trabalho, tentarei 

demonstrar a relação entre a produção sonora e a musicalidade, constituinte de todas as 

cerimônias realizadas no interior do templo, com os aspectos característicos da rotina 

dos membros da comunidade. Esta pesquisa apresenta, em consonância com o que foi 

demonstrado por Seeger, como a música, as cerimônias musicais, e a produção sonora 

de uma sociedade, é parte da construção da vida social, criando e recriando valores, 

regras e comportamentos, influenciando contextos sociais da comunidade. 

Pretende-se olhar para a música feita no interior do templo Hare Krishna, pelos 

devotos do qual fazem parte, examinando não só a produção musical, mas todo o 

sistema sonoro existente dentro da comunidade. Isto significa voltar à atenção para a 
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música em si mesma, mas acima de tudo, para o comportamento social em relação a 

esta, tendo como princípio metodológico os conceitos sobre o estudo Etnomusicológico 

preconizado por Alan P. Merriam, o qual afirma que o estudo-objeto da 

Etnomusicologia é a música, mas em seu sentido mais amplo e visto como um 

fenômeno humano. A música é produto da realização humana, é resultado de um 

complexo de atividades revelado em seu comportamento social e cultural. Segundo o 

autor, o sistema de som tem uma estrutura, mas deve ser considerado como o produto 

do comportamento humano, o qual inclui físico, social, verbal e aprendizagem dos 

aspectos (MERRIAM, 1969, p. 226, tradução nossa). 

Com base nisso, pretende-se realizar aqui um estudo de Etnomusicologia da 

comunidade Hare Krishna, pretende-se, como afirma Anthony Seeger, realizar uma 

antropologia musical, que olha para o modo como a música cria aspectos da vida social 

e cultural (SEEGER, 2004, p. xiv, tradução nossa). O sistema sonoro tratado neste 

trabalho envolve toda a produção sonora do grupo, sendo ela verbal, técnica e corporal, 

assim será possível entender melhor de que forma a sonoridade produz aspectos sociais 

e culturais, e qual a importância desta sonoridade para os Hare Krishna enquanto 

comunidade.  

Durante minhas observações, percebi como a devoção e a servidão às deidades 

adoradas pelo grupo religioso são práticas fundamentais características da vida dos 

membros do grupo Hare Krishna. Neste trabalho procurarei demonstrar como a música, 

sendo elemento central dos processos rituais e de outros contextos da rotina do grupo, 

permite a expressão mais profunda, verbal e corporal, do devotamento dos mesmos às 

deidades. Além disso, não só a música, mas, baseando-se na perspectiva de Anthony 

Seeger, o qual defende a análise inter-relacionada de diferentes formas vocais de arte e 

expressão, todo o sistema sonoro Hare Krishna, cria e reestabelece o grupo social, no 

que diz respeito a valores, crenças, práticas culturais e a própria organização social da 

comunidade. Assim, a música pode ser interpretada como uma forma de construir e 

reconstruir aspectos essenciais do grupo social. 

Esta forma comunicativa de devotamento que se realiza por meio da música é 

possível, principalmente, através dos rituais, os quais acontecem diariamente no interior 

do templo. Para entender a produção sonora Hare Krishna, portanto, é preciso entender 

tais cerimônias, como e por que acontecem. Para tanto, “O processo ritual” de Victor 
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Turner será essencial nesta análise das práticas sociais do grupo, no melhor 

entendimento de porque os membros do grupo cantam durante os ritos e como se 

efetivam as formas de comunicação empreendidas pelos devotos. Os conceitos de 

communitas e liminaridade serão essenciais para este trabalho. O primeiro, ajudando a 

entender a forma de organização social do grupo, o segundo possibilitará a compreensão 

dos rituais Hare Krishna e consequentemente da produção sonora dos membros do 

grupo, produção esta que está presente durante todo desenrolar das cerimônias rituais. 

No primeiro capítulo desta pesquisa será apresentado um breve histórico da 

vinda do Movimento Hare Krishna da Índia para o Ocidente e seu estabelecimento 

enquanto religião nas Américas. O trabalho de Miriam Adelman será importante na 

reconstrução histórica do contexto social que Prabhupada encontrou em sua vinda ao 

ocidente. Também serão descritos algumas das principais práticas e concepções do 

gaudya-vaishnavismo, tradição filosófica e religiosa que fundamenta a constituição e 

alguns valores dogmáticos do Movimento. Além disso, os rituais realizados no templo 

serão introduzidos ao leitor. Neste capítulo, o trabalho de Marcos Silva da Silveira será 

relevante para pensar este contexto de transitoriedade da tradição indiana para à 

sociedade americana e o estabelecimento do Movimento enquanto religião. Também, 

para se pensar na contextualização do Movimento no Ocidente, e, principalmente no 

Brasil, Silas Guerriero será referenciado. E para se pensar nas práticas cotidianas e na 

tradição vaishnava, além do autor, a etnografia feita por Ana Paula Ribeiro Dalla Costa 

embasará a apresentação das tradições dogmáticas, filosóficas e das práticas culturais do 

Movimento Hare Krishna. Nesta introdução das práticas do grupo, a interpretação dos 

processos rituais será feita com auxílio dos textos de Victor Turner e Arnold Van 

Gennep. 

O capítulo 2 será reservado à apresentação do cotidiano dos membros da 

comunidade, com descrição de como é o dia-a-dia no templo. A fim de melhor entender 

a rotina dos devotos, suas práticas sociais e a organização social da comunidade, os 

trabalhos de Vitor Hugo da Silva Adami e de Victor Turner serão utilizados como 

referência. Para uma descrição mais detalhada das práticas realizadas no templo, o 

capítulo será dividido em seis partes, fragmentando o dia do devoto na sequência de 

seus acontecimentos, objetivando o melhor entendimento de tais práticas para o leitor. 

Algumas interpretações em relação à musicalidade do grupo serão iniciadas, com o 

auxílio dos trabalhos de Anthony Seeger e Tia Denora. 



12 
 

Já o terceiro e quarto capítulos, são reservados à análise Etnomusicológica. O 

objetivo do capítulo 3 é compreender a música relacionada às práticas descritas no 

capítulo anterior, isto é, olhar para a música como produto humano, relacionado ao 

comportamento social do grupo. Para pensar na produção sonora Hare Krishna, é 

necessário entender a constituição do que é ser devoto, e qual o significado de “pessoa” 

para os membros do grupo. A compreensão do processo de significação deste conceito 

será essencial para responder a questão de por que eles cantam. Desta forma, os 

trabalhos de Marcel Mauss e de Rafael José de Menezes Bastos serão importantes. E 

assim, se tentará responder à questão de porque os devotos de Krishna cantam e qual a 

importância da musicalidade e da produção sonora para o grupo, os trabalhos de 

Anthony Seeger e Victor Turner, autores já citados, serão essenciais neste processo. No 

último capítulo deste trabalho, estarão contidos os mantras devocionais entoados nas 

cerimônias rituais do templo, com suas traduções e origens. A descrição dos 

instrumentos musicais utilizados será feita, bem como a realização de uma reflexão 

sobre as formas de expressão musical produzidas no interior do templo Hare Krishna. 

Anexo a esta monografia há um cd com algumas das principais canções gaudya-

vaishnavas entoadas no decorrer das cerimônias da ISKCON. Este cd pode ser ouvido 

juntamente com a leitura do último capítulo desta monografia.  
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL DA COMUNIDADE 

HARE KRISHNA  

 

1.1. HISTÓRIA DO MOVIMENTO HARE KRISHNA 

A formação do Movimento Hare Krishna, tem seu início na Índia, com Caitanya 

Mahaprabhu, um avatar de Krishna, isto é, considerado uma manifestação humana de 

Krishna na Terra. Caitanya Mahaphabu nasceu em 1486 na região de Bengala, e foi 

responsável pela criação do Hari Nama Sankirtana, o canto congregacional dos santos 

nomes de Krishna (SILVEIRA, 1999a, p.1). A constituição do Movimento Hare 

Krishna foi longa e processual, não cabendo aqui remontar a história de 500 anos, desde 

o início da prática do cantar do maha-mantra preconizado por Caitanya Mahaprabhu até 

a formação do Movimento na Índia
1
. É importante ressaltar, entretanto, a vinda do 

Movimento para o Ocidente e a fundação da hoje conhecida religião do Movimento 

Hare Krishna.  

Segundo Marcos Silva da Silveira, o Movimento Hare Krishna de Srila 

Prabhupada Bhaktivedanta Swami chega à Nova York em 1966, se constituindo em um 

claro exemplo de “nova religião”, característico da contracultura da década de 1960. 

Srila Prabhupada, nascido em Calcutá, se muda para os Estados Unidos com o objetivo 

de disseminar os ensinamentos deixados por Caitanya Mahaprabhu. Silveira afirma 

como foi cantando o maha-mantra Hare Krishna, por meio do Hari Nama Sankirtana, 

acompanhado por um par de címbalos, um tambor ou um harmônio, que Prabhupada 

chamou atenção dos jovens nova-iorquinos (SILVEIRA, 1999b, p.18).   

Quando Srila Prabhupada desembarca naquele país, uma revolução social e 

cultural é vivenciada pela sociedade norte-americana. A vida pacata e ordenada dos 

anos 50, no período do pós-guerra, era contestada pelos novos grupos jovens que 

surgiam, demonstrando o descontentamento com o “American way of life”, da casa 

____________________ 

1
Para saber mais sobre a história da formação do Movimento Hare Krishna na Índia, ver artigo 

apresentado ao XXIII Encontro Anual da ANPOCS, “Do Renascimento Hindu à Contracultura.” De 

Marcos Silva da Silveira. 
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confortável, do consumo vazio e da vida doméstica dos subúrbios (ADELMAN, 2009, 

p.29). Os beats, como ficaram conhecidos os poetas, escritores e boêmios que 

articularam a crítica social às tradições de sua época, foram um dos responsáveis pelas 

revoluções culturais que atingiriam a sociedade dos Estados Unidos na década de 60.  

Além deles, os hippies, os quais foram os mais radicais na crítica ao modo de 

vida vigente, foram importantes no processo de mudanças culturais e sociais, buscando 

a libertação das amarras sexuais, institucionais, e de consciência da época, procuraram 

viver em comunidades, rejeitando a vida urbana e ressaltando a importância de se viver 

em meio à natureza, defendendo princípios ligados à ecologia e ao meio ambiente. 

Também procuraram se afastar da instituição familiar, criando laços não ligados ao 

parentesco. Em adição, através do consumo de drogas, buscavam obter novos níveis de 

percepção “transcendental”.  

Muitos foram os sujeitos atuantes nesta revolução cultural, jovens universitários 

conduziram a criação de uma Nova Esquerda, a qual se caracterizava pela 

reinterpretação da teoria marxista e defendia um novo modelo de socialismo, exigindo 

também a transformação da vida cotidiana, da família, da sexualidade e das relações 

entre homens e mulheres (ADELMAN, 2009, p. 40). Por fim, as mulheres 

reivindicavam direitos reprodutivos e sexuais, através de várias manifestações 

simbólicas, lutavam contra a desvalorização do sexo feminino (ADELMAN, 2009, p. 

66).  

Dentre as características dos novos contextos sociais pelos quais adentrava a 

sociedade norte-americana, pode-se citar a intensificação do contato entre diferentes 

grupos sociais e a realização de trocas culturais: as novas linguagens e formas de 

expressão cultural como música, dança, vestuário, ultrapassavam fronteiras de classe, 

raça ou nacionalidade (ADELMAN, 2009, p.37). Segundo Miriam Adelman, tais trocas 

culturais aconteciam além de fronteiras nacionais e políticas, incorporando ao 

movimento de crítica ao modo de vida americano o elemento terceiro-mundista, que 

serviria como crítica à sociedade capitalista industrializada do primeiro mundo. 

Inspirada numa mistura de aspectos como a cultura negra, as tradições dos índios norte-

americanos e a espiritualidade das religiões orientais e tradições comunitárias, a 

contracultura fez uma série de reapropriações, reinterpretações e reinvenções da cultura 

e da tradição ocidental (ADELMAN, 2009, p. 49). 
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O modelo de família nuclear, o papel social da mulher, a industrialização e 

crescimento do consumo, a autoridade e o controle de ordem cultural e social, o 

imperialismo e o conservadorismo político, foram alvos das críticas e revoltas feitas 

pela geração beat, pelos hippies, feministas, a Nova Esquerda, enfim, pelos jovens que 

buscavam a liberdade e uma cultura mais permissiva, o contato maior com a natureza, 

um estilo de vida mais simples, e o modo de vida comunitário em que se privilegiaria o 

relacionamento e afinidade entre as pessoas. 

Desta forma, o Movimento Hare Krishna foi bem sucedido, respondendo às 

demandas do ambiente cultural norte-americano. A espiritualidade que Srila Prabhupada 

apresentava à sociedade norte-americana da época fornecia o contraste ao 

individualismo utilitário e à tecnologia da sociedade industrial, conquistando uma 

geração que buscava o retorno a uma vida mais simples, marcada por relações pessoais 

vivenciadas em pequenas comunidades (SILVEIRA, 1999b, p.18).  

Srila Prabhupada chegou a se hospedar na parte leste inferior de Nova York, 

habitada por milhares de jovens hippies e por aqueles descontentes com a cultura da 

sociedade vigente, os quais buscavam criar sua própria contracultura. Assim, o Swami 

se encontrava em um centro receptivo à filosofia e espiritualidade que procurava 

disseminar. Como exemplo da receptividade da geração ao Movimento trazido por 

Prabhupada, é possível citar Allen Ginsberg, poeta americano que juntamente com 

outros contestadores dos anos de 1950, a geração beat, realizaram importantes 

mudanças na linguagem e nos valores literários da época. Allen Ginsberg chegou a 

conhecer Srila Prabhupada na década de 1960. Segundo o mesmo, o fato de Prabhupada 

se hospedar na parte simples da cidade chamou sua atenção, isto porque, diferentemente 

de outros Swamis, que preferiam ficar em áreas nobres e ricas da cidade, Prabhupada 

permaneceu juntamente com os jovens, como se estivesse nas profundezas de Calcutá. 

Segundo o autor: “Pareceu ser um tipo de raio de som e luz no lugar certo, nas 

profundezas onde ele era necessário”
2
. Muitas foram as conversas gravadas entre os 

dois, nas quais discutiam aspectos da religião e da sociedade norte-americana. A seguir 

o trecho de uma delas: 

____________________ 

2
 Depoimento retirado do documentário “Vida de Srila Prabhupada”. 
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Allen Ginsberg: But the question is, Is the mode of life that you are proposing adaptable to 

many, many, many people? 

Srila Prabhupada: To that I say that this Krishna culture is not something that many, many 

people can immediately accept. 

Allen Ginsberg: Yeah. But there is a thirst felt by many, many people for an alternative 

answer, for a better alternative system. 

Srila Prabhupada: Yes. So if people are actually thirsty—if they are actually thirsty—then 

they can adopt this system given by the Supreme Lord. What is the difficulty there? There 

is no difficulty. So many American boys and girls have already adopted it, and they are not 

feeling any difficulty. They are feeling relief. In what respect is chanting Hare Krishna 

difficult? You are chanting. 

Allen Ginsberg: Yes. 

(Em: http://www.krishna.com/%E2%80%9Cyou-can-pronounce-krishna-any-

way%E2%80%9D) 

Em 1966, Prabhupada fundou a ISKCON, a Sociedade Internacional para 

Consciência de Krishna, e, aos poucos, foi disseminando a tradição do Movimento, 

conseguindo discípulos norte-americanos. Segundo dados da instituição, ao todo, 1679 

pessoas receberam sua primeira iniciação com Srila Prabhupada na América, e 679 

receberam a segunda iniciação. Após sua morte, em 1977, seus adeptos continuaram a 

missão de propagar o Movimento Hare Krishna, o que acontece até os dias atuais, 

dando continuidade ao seu trabalho. A ISKCON se espalhou pelo Ocidente durante as 

décadas seguintes, hoje são 556 centros pelo mundo, sendo estes, templos, fazendas 

comunitárias, escolas e restaurantes. A ISKCON chegou também ao Brasil, na década 

de 1970, por meio de alguns de seus discípulos que ficaram encarregados de disseminar 

o Movimento na América Latina, como Hrdayananda Dasa Goswami. (GUERRIERO, 

2001, p. 50). 

Entre 1974 e 1977, formaram-se pequenas comunidades de devotos nas cidades 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. A existência de grupos isolados foi possível, 

primeiramente através dos livros traduzidos por Prabhupada, provenientes dos Estados 

Unidos e da Europa. Como afirma Guerriero, não havia, ainda, templos com deidades 

instaladas, e a presença desses grupos na sociedade mais ampla era tímida. Neste 

processo de disseminação e primeiro contato com a sociedade brasileira, quando 

membros destes pequenos grupos saiam para as ruas em pregações, não deixavam de 

causar espanto entre as pessoas. Após 1977, já sob a autoridade de Hridayananda, a 

ISKCON do Brasil experimentou um forte avanço. Vários templos surgiram nas capitais 

http://www.krishna.com/%E2%80%9Cyou-can-pronounce-krishna-any-way%E2%80%9D
http://www.krishna.com/%E2%80%9Cyou-can-pronounce-krishna-any-way%E2%80%9D
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e em outras grandes cidades, em um período de institucionalização e crescimento. 

Através de um marketing agressivo, os devotos se fizeram aparecer nos meios de 

comunicação. As pessoas se mostravam abertas para ouvir o que diziam. A pregação 

calcava-se na venda dos livros de Prabhupada, publicados pela filial da BBT instalada 

no Brasil, a Bhaktivedanta Book Trust, editora fundada também por Prabhupada nos 

Estados Unidos. O crescimento editorial possibilitou uma forte arrecadação de recursos 

que financiou tanto a instalação e manutenção dos templos como a compra de uma 

fazenda no interior de São Paulo, construindo ali uma grande comunidade rural, a 

fazenda de Nova Gokula (GUERRIERO, 2001, p. 50). 

 Nova Gokula está localizada aos pés da Serra da Mantiqueira, em São Paulo, 

numa bela área de mata nativa. Ali está localizado o maior templo do Movimento no 

Brasil, numa rica construção em estilo indiano, que contou com a dedicação de vários 

devotos por muitos anos para se manter ativa. Na fazenda encontram-se também 

dezenas de casas onde moram as famílias que optaram por uma vida longe das cidades 

urbanas (GUERRIERO, 2001, p. 52). Todos os anos são realizados festivais e eventos 

de grande porte na comunidade, a qual recebe a visita de devotos de diferentes lugares 

do Brasil e da América Latina.  

Ainda segundo Guerriero, o período que compreendeu o final da década de 1970 

e toda a década de 1980, tratava-se de um momento em que se objetivava demonstrar a 

radicalização entre dois modos de vida: aqueles que atingiam a consciência de Krishna 

estariam salvos; os demais que não a aceitassem estariam condenados, ainda, a viverem 

repetidas encarnações nesse mundo material. Em seguida, nos anos de 1990, acontece a 

consolidação do Movimento, o qual deixa de ser revolucionário e inovador, 

acomodando-se no interior de um campo mais amplo das demais denominações 

religiosas. Passa a ser mais uma religião dentre as várias existentes na sociedade 

brasileira, assumindo as características próprias de uma igreja (GUERRIERO, 2001, p. 

51). 

Em relação às características socioeconômicas dos devotos, Silas Guerriero 

afirma que o Movimento Hare Krishna sempre esteve voltado às camadas médias, sendo 

que o grupo de devotos da religião é composto majoritariamente por jovens, com 

razoável nível de escolaridade (GUERRIERO, 2001, p. 47). A ISKCON está presente 

em 12 cidades do país. Nos dados do senso demográfico do IBGE não consta o 
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Movimento Hare Krishna enquanto religião, mas considera “outras religiões orientais – 

novas religiões orientais” como um grupo. Segundo censo realizado em 2010, 52.235 

pessoas são adeptas destas outras religiões orientais que não o hinduísmo no Brasil. Só 

no estado de São Paulo, são 28.963 pessoas. Estes números não correspondem à 

quantidade de devotos do Movimento Hare Krishna no Brasil, mas, pode-se afirmar que 

os membros do Movimento estão inseridos neste grupo, por ser o mesmo uma 

constituição religiosa oriental recente no Brasil.  

Assim, o Movimento Hare Krishna permanece vivo, num processo de 

reprodução cultural e expansão religiosa. A principal estratégia para chamar novos 

visitantes para o templo e angariar fundos não mudou, se dá através da venda dos livros 

traduzidos e comentados por Srila Prabhupada, os quais são publicados pela BBT. Além 

disso, o templo se mantém com as permanentes doações feitas por devotos e visitantes 

frequentes. 

 

1.2. A TRADIÇÃO VAISHNAVA E A BHAKTI-YOGA 

Os devotos do Movimento Hare Krishna seguem a bhakti-yoga: yoga significa 

união, bhakti quer dizer devoção, bhakti-yoga, portanto, significa a realização de 

serviço devocional com o objetivo de realizar a conexão ou união com Deus. Esta 

prática religiosa feita pelos devotos de Krishna é baseada no gaudya-vaishnavismo, uma 

das mais importantes seitas do leste da Índia, popularizado no Ocidente por Srila 

Prabhupada (SILVEIRA, 1999a, p.3).  

A tradição do gaudya-vaishnavismo, por sua vez, provém do Hinduísmo, e 

sustenta o reconhecimento de Krishna como a suprema personalidade de Deus. Os 

devotos procuram, através de disciplinas espirituais rígidas, desenvolver um 

relacionamento íntimo com Krishna, prestando adoração a ele e suas várias formas. Esta 

relação que se busca alcançar é feita por meio do serviço devocional, isto é, a realização 

de atividades que tenham por intuito a servidão completa a Krishna. 

Todo conhecimento e os valores vaishnavas são transmitidos através da 

sucessão discipular, em que mestres espirituais, ou gurus, ensinam a tradição aos seus 

discípulos, os quais, por sua vez, repassam os ensinamentos aprendidos, em um 
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processo conhecido como parampara. Esta forma de transmissão da tradição é 

extremamente importante para os devotos, os quais consideram os mestres contidos 

nesta linha de sucessão como autoridades do conhecimento. Além deste conhecimento 

proveniente dos mestres espirituais, o Movimento Hare Krishna tem como base as 

escrituras védicas, isto é, textos considerados sagrados. Dentre estes textos, dois são 

principais na tradição do Movimento: o Srimad-bhagavatam, onde os devotos de 

Krishna falam sobre ele, suas atividades e diferentes encarnações; e o Bhagavad-gita, 

constituído por versos, os quais, segundo os devotos, foram falados há cerca de cinco 

mil anos pelo próprio Krishna, que veio à Terra e transmitiu seus ensinamentos à 

Arjuna, no campo de batalha de Kuruksetra (COSTA, 2013, p.6). 

A bhakti-yoga tem como principais pilares a adoração às deidades, e o cantar 

dos santos nomes, essas são as práticas espirituais fundamentais da vida dos devotos de 

Krishna (COSTA, 2013, p.14). São adoradas, cotidianamente através de cerimônias 

rituais, seis deidades específicas: Caitanya Mahaprabhu, avatar de Krishna, acredita-se 

que veio a Terra como um devoto, a fim de experimentar a prática do serviço 

devocional, acredita-se também que foi o responsável por reavivar o gaudya-

vaishnavismo através da sucessão discipular, a qual se encontrava perdida no período; 

seu associado Nityananda, é dito que Krishna nunca vem à Terra sozinho, sempre vem 

acompanhado de seu associado, o qual corresponde à Balarama, uma expansão de 

Krishna; Mukunda, considerado uma manifestação de Krishna em forma de pedra; 

Lakshmi, esposa de Vishnu e deusa da fortuna, é a manifestação de Radharani, também 

uma expansão de Krishna; Nrsimhadeva, outra encarnação de Krishna em sua forma 

metade homem, metade leão, é considerado uma deidade de proteção; e Pralahda 

Maharaj, é o devoto que pediu ajuda à Nrsimhadeva e foi protegido do demônio 

Hiranyakasipu (COSTA, 2013, p.24). Também são adorados, além das deidades, os 

mestres espirituais e os devotos puros de Krishna, sendo o principal deles, Srila 

Prabhupada, 

O canto dos santos nomes do Senhor, por sua vez, caracteriza-se, pelo cantar do 

maha-mantra Hare Krishna, o mantra trazido por Caitanya Mahaprabhu, o qual tem por 

significado “Senhor, faça de mim seu servo humilde, ocupando-me em seu serviço”. O 

maha-mantra, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama 

Hare Rama Rama Rama Hare Hare, constitui-se de diferentes nomes de Krishna, sendo 

Hare uma evocação à energia feminina de Krishna, energia de amor e serviço; o nome 
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Krishna significa “o todo atrativo” ou “aquele que atrai a todos”, e Rama refere-se à 

“fonte de todo o prazer” (COSTA, 2013, p. 6).  

Esta prática de entoar os nomes de Krishna, um dos pilares da vida espiritual, é 

realizada de diferentes maneiras pelo grupo: uma delas é através do sankirtana, o canto 

congregacional, feito em público, uma forma específica de glorificar e levar os nomes 

de Deus à população; o maha-mantra é também cantado em todas as cerimônias rituais 

de adoração às deidades, ou pujas, este cantar é chamado kirtan; há também o bhajam
3
, 

o canto devocional realizado principalmente no início de festas e antes das cerimônias 

para criar um ambiente apropriado na sala do altar; e por fim, o maha-mantra é cantado 

com a prática da japa-mala, este cantar é obrigatório a todos os devotos iniciados, os 

quais entoam o maha-mantra com o colar de 108 contas, num processo individual de 

cumprimento da disciplina espiritual (SILVEIRAa, 1999a, p.11). 

A música está na centralidade da vivência cultural Hare Krishna, permeando as 

experiências cotidianas dentro do templo, e todas as práticas devocionais e rituais. Uma 

das causas para a música ser tão importante na cultura deste grupo está na tradição 

védica a qual prescreve a existência de yugas, isto é, eras ou períodos de tempo pelos 

quais passariam a humanidade, sendo a era atual conhecida como Kali-yuga, a era das 

desavenças, considerada a pior era de todas as quatro existentes. A prática de cantar o 

maha-mantra Hare Krishna é considerada o processo de purificação e auto-realização 

pessoal prescrito para esta era, isto é, segundo Caitanya Mahaprabhu, responsável pela 

difusão do mantra na Índia, e segundo os devotos do Movimento, o cantar deste mantra 

seria a melhor forma para a purificação e o desenvolvimento espiritual de cada ser 

humano durante o período de Kali-yuga. Assim, este processo é gradual e contínuo, 

quanto mais se canta, mais se purifica a mente, o corpo, realizando uma conexão maior 

com Krishna. O cantar é também uma forma de realizar esta união, e se distanciar dos 

aspectos da vida em sociedade que não correspondem aos valores que são sustentados e 

defendidos pelos membros do grupo.  

____________________ 

3 
é possível escutar exemplos de bhajan e sankirtana  ouvindo as faixas 16 e 17 respectivamente. As 

músicas foram gravadas no templo e durante a caminhada dos devotos pelo largo da ordem em Curitiba. 
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Entre estes valores está a separação entre o que é mundano e o que é espiritual. 

Assim, a comunidade busca o distanciamento de outras formas de vida que não as 

vivenciadas dentro do templo, conservando valores e regras diferentes da sociedade 

ocidental vigente. Entre estes valores, por exemplo, estão a simplicidade e a negação de 

posses materiais. Os Hare Krishna também vivenciam a relação entre gêneros e a 

sexualidade diferentemente: o contato social entre homens e mulheres dentro do templo 

é bastante restrito, principalmente em frente ao altar, onde homens e mulheres devem se 

posicionar em lados opostos. Sempre que possível, permanecem em ambientes 

separados, há dentro do templo dois espaços constituídos de quarto e banheiro, os quais 

são denominados pelos devotos como ashram, um destes só é frequentado por 

mulheres, o outro é reservado aos homens. O contato físico nunca ocorre, se feito por 

algum descuido, como quando se esbarra ou encosta-se a alguém do sexo oposto, 

pedidos de desculpa são feitos logo em seguida. Homens casados possuem mais 

liberdade para conversar com outras mulheres dentro do templo do que aqueles que 

permanecem celibatários. Por fim, defende-se que homens devem estar na companhia 

preferencialmente de outros homens, o mesmo acontece para mulheres. O ato sexual é 

também restrito aos casados, e permitido apenas com o propósito de reprodução. 

Bem como, há formas específicas de alimentação. Os devotos se alimentam 

apenas de prasada
4
, e seguem uma dieta lacto-vegetariana, isto é, qualquer tipo de 

carnes e de alimentos de origem animal que não o leite, como ovos, por exemplo, é 

proibido aos membros do grupo. Os devotos também realizam o que chamam de jejum 

sagrado, ou Ekadasi. As datas do jejum são calculadas com base no calendário lunar. 

Nestas datas, todos os devotos não ingerem nenhum tipo de grãos, e alguns realizam o 

jejum completo, com o objetivo de purificação do corpo e também a fim de atingir um 

estado de austeridade e elevação espiritual.  

Estes exemplos das práticas sociais do grupo apontam algumas das diferenças 

marcantes em relação à sociedade mais ampla. Tais divergências provocam o 

distanciamento de alguns aspectos da vida a qual os devotos estavam acostumados antes

____________________ 

4
 Alimento oferecido às deidades. Após o processo ritual de oferecimento, o alimento é considerado 

sagrado e purificado. 
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 de se inserir no grupo Hare Krishna. Entre algumas dessas mudanças, está o 

fortalecimento das relações que se constroem com outros devotos, e o distanciamento de 

pessoas que reproduzem práticas que são evitadas por aqueles da religião.  Relatos de 

devotos que deixaram de se relacionar com amigos por não mais frequentar bares, 

restaurantes, e outros locais socialmente generalizados na sociedade ocidental são 

frequentes. Além disso, os devotos passam a reconhecer a espiritualidade na 

centralidade do ser, como consequência, as atividades cotidianas começam a ser 

efetuadas com o proposito de servir à Krishna. Assim, práticas cotidianas não são mais 

feitas da mesma forma, como será mais bem explicado posteriormente. 

Aos poucos, com as visitas frequentes dos novatos ao templo, estas relações vão 

sendo firmadas com aqueles que já se encontram seguindo a tradição do gaudya-

vaishnavismo. Por meio das visitas frequentes ao templo, relacionando-se com outros 

devotos, é possível aprender gradualmente a maneira cultural específica de ser um 

devoto. Entre os Hare Krishna a associação é uma palavra frequentemente usada e 

muito difundida dentro do templo. A associação com outros devotos, isto é, relacionar-

se com aqueles que estão seguindo os princípios da bhakti-yoga, é crucial na vivência 

religiosa Hare Krishna, bem como, utilizam a expressão má associação para se referir 

ao ato de manter relações com pessoas ou lugares que sustentem experiências não 

aceitas culturalmente pelo grupo. É preciso, portanto, se desligar das atividades 

consideradas mundanas e ligadas ao que é material, para se ligar ao serviço devocional, 

realizando, assim, apenas atividades que tenham por propósito a adoração à Krishna e 

consequentemente o desenvolvimento da espiritualidade. 

Estas relações que se criam e se fortalecem dentro do templo possibilitam a 

perpetuação de conhecimentos e de práticas sócio comportamentais. Os devotos mais 

antigos ensinam aos mais novos, e os auxiliam no processo de inserção dentro do grupo. 

Através das instruções feitas por meio destas relações, as regras sociais são ensinadas a 

novos membros e participantes, e aos poucos se aprende os comportamentos específicos 

de hábitos culturais dentro do grupo tornando-se um devoto, fato que tem como auge 

cultural o rito de passagem vivenciado pelo ritual de iniciação. Para ser iniciado no 

Movimento Hare Krishna, é necessário ter um guru, e passar por um ritual de iniciação 

na presença do mesmo, fazendo o juramento de seguir os quatro princípios regulativos 

(não comer carnes, peixes e ovos; não praticar sexo ilícito; não participar de jogos de 

azar; e não se intoxicar) e cantar 16 voltas de japa mala todos os dias.  
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Em Nova Gokula, presenciei uma cerimônia de iniciação feita pelo guru 

Jayapataka Swami Maharaj. Neste ritual, todos aqueles que serão iniciados sentam-se 

em semicírculo, de frente para o guru. Então, de um em um, fazem o juramento de 

seguir os princípios regulativos. Em seguida, o guru pergunta a cada um dos presentes 

devotos da roda se aceitam ajudá-lo na missão de continuar o trabalho iniciado por Srila 

Prabhupada, na propagação do Movimento. Recebendo sim como resposta de cada um, 

tem-se fim a esta parte do ritual. Em seguida, o guru realiza uma palestra aos que estão 

recebendo a iniciação e a todos os presentes, que se amontoam sentados no chão ao 

redor do círculo de futuros iniciados. E por fim, é chegada a hora mais aguardada da 

cerimônia, o momento em que o guru revela os novos nomes pelos quais passarão a 

serem chamados os iniciados. O guru revela o nome em sânscrito escolhido para cada 

um e segura uma japa que deve ser retirada da mão do guru por cada devoto iniciado, já 

com seu novo nome. A cerimônia desta primeira iniciação, ou diksa, é conhecida como 

hari-nama. Depois de seis meses desta cerimônia, os devotos já podem tomar a segunda 

iniciação, chamada iniciação bramínica, nesta, o devoto recebe de seu guru o mantra 

gayatri, um mantra secreto que jamais deve ser pronunciado em voz alta (COSTA, 

2013, p. 10). 

Porém, antes de chegar o momento da iniciação é preciso passar por um longo 

processo de aprendizado e vivência dentro da comunidade Hare Krishna, processo este, 

como percebi entre alguns devotos iniciados e outros prestes a se iniciar, que pode levar 

alguns anos. Só se pode tomar a iniciação por indicação do mestre espiritual instrutor, 

nunca se pede para ser iniciado, para tanto, um convite deve ser feito. Com a indicação, 

então, é preciso realizar os preparativos e esperar pela oportunidade do encontro com o 

guru. 

Esta cerimônia é interessante para se pensar neste afastamento próprio do grupo, 

ao ser iniciado recebe-se um novo nome que é escolhido pelo guru. A partir daí, a 

pessoa não é mais chamada pelo seu nome de nascença, dentro do templo é chamada 

apenas pelo seu novo nome, como se renascesse como devoto, deixando sua vida 

material para trás, assumindo uma nova identidade espiritual. 

Para Van Gennep, a vida individual, de qualquer que seja a sociedade, consiste 

na passagem sucessiva de uma idade, classe, ocupação, de uma posição para outra 

diferente. Esta passagem é acompanhada por atos especiais, que se constituem de 
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aprendizagem, por exemplo, ou de cerimônias. Toda alteração na situação de um 

indivíduo implica ações e reações relacionadas ao que é profano e sagrado, e estão 

implicadas com a organização e constituição da sociedade geral, portanto, tais ações e 

reações são regulamentadas e vigiadas (VAN GENNEP, 1978, p. 24). A ideia dos ritos, 

regidos pela decisão coletiva se caracteriza pela necessidade do indivíduo de 

transformação de si mesmo tendo em vista seu pertencimento ao grupo social. Van 

Gennep afirma que os ritos podem assumir determinadas classificações: os ritos de 

passagem podem ser decompostos em ritos de separação (preliminares) do mundo 

anterior, de margem (liminares) e de agregação (pósliminares) ao novo mundo (VAN 

GENNEP, 1978, p. 30). Pode-se afirmar que os rituais de iniciação do Movimento Hare 

Krishna de transformação do indivíduo, se caracterizam pela existência desta separação 

com uma fase anterior de vida, ligada ao mundano, profano, material; também, pela 

existência do momento de transição e liminaridade, representado pelo momento das 

cerimônias e dos aprendizados; e por fim, pela agregação a uma nova posição dentro do 

grupo, como um vaishnava, realmente. 

 Este processo, de desvinculação da materialidade e realização do contato com a 

espiritualidade, o qual é marcado pelo ritual de passagem, é apreendido cotidianamente 

através das instruções que são realizadas por palestras e aulas, mas, principalmente, por 

meio das relações interpessoais que se realizam dentro da comunidade, em especial, as 

relações estabelecidas com devotos mais antigos e com o mestre espiritual instrutor, no 

caso do templo Hare Krishna de Curitiba, o Prabhu Hara Kanta Das. 

Esta separação entre o mundo ocidental e a comunidade religiosa e o 

aprendizado de como viver dentro da comunidade enquanto devoto, pode ser explicada 

utilizando o conceito de communitas de Victor Turner. Diferentemente da sociedade de 

estrutura social segmentária ou hierárquica em que as relações existentes se definem 

entre posições, funções e cargos, a communitas consiste em uma relação entre 

indivíduos concretos, os quais se defrontam uns com os outros à maneira do “Eu e Tu”, 

são grupos sociais onde as relações pessoais são mais acentuadas (TURNER, 1974, p. 

161). A comunidade Hare Krishna constitui-se em uma communitas do retiro, do 

afastamento das relações estruturais do mundo, e da produção de relações pautadas na 

proximidade dos indivíduos pertencentes ao grupo e o consequente fechamento da 

comunidade em relação à sociedade em geral, recusando acúmulo de propriedade, 

posses, individualismo, aspectos muito presentes na sociedade contemporânea. Os Hare 
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Krishna, em via oposta a tais aspectos, ressaltam valores de simplicidade, servidão e 

devoção.  

Turner descreve algumas das características da communitas, as quais são 

encontradas na comunidade Hare Krishna: homogeneidade, igualdade, ausência de 

propriedades; abolição de categorias, humildade, altruísmo; obediência total ao líder, 

instrução sagrada; levar ao máximo as atitudes e comportamento religioso etc. 

(TURNER, 1974, p.136). Este processo de instrução e aprendizado, e separação das 

atividades da sociedade no entorno da comunidade, pode ser compreendida enquanto 

uma communitas normativa, a qual se caracteriza em uma communitas marcada pela 

existência de controles e regras sociais bastante rígidas.  

 

1.3. OS RITUAIS DA ISKCON 

 Como vimos, a adoração e o cantar dos nomes de Krishna constituem-se nos 

pilares da vida religiosa Hare Krishna, estas duas se unem, realizando-se em conjunto 

durante as cerimônias rituais. São quatro rituais de adoração às deidades principais 

realizados diariamente no templo da ISKCON: o mangala-arati, o govinda-puja, o 

bhoga-arati e o goura-arati. Todas estas cerimônias de adoração, ou arati, seguem um 

padrão similar de adoração e utilização de objetos e gestos simbólicos. Diferenciam-se, 

essencialmente por cada ritual possuir seus mantras específicos, mas em todos, alguns 

mantras são cantados invariavelmente, dentre eles, o panca-tattva-mantra, o mantra de 

louvor aos cinco discípulos de Caitanya Mahaprabhu, e o maha-mantra Hare Krishna. 

Além destes quatro rituais, há o guru-puja, o ritual de adoração aos mestres espirituais, 

que segue o mesmo princípio de oferecer objetos simbólicos à Srila Prabhupada e aos 

gurus, cantando-se os mantras específicos de glorificação à Prabhupada. Também há o 

tulasi-puja, o ritual de adoração à tulasi, uma planta conhecida como “manjericão 

sagrado”.  

Os devotos seguem uma rotina programada diária, em que todos estes rituais são 

realizados. No cotidiano do templo também estão presentes as aulas do Srimad-

bhagavatam e do Bhagavad-gita, a leitura dos livros de Srila Prabhupada, o preparo e 

distribuição de prasada e os cuidados dispensados às deidades. Cada uma dessas etapas 
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do dia no templo será descrita com detalhes no capítulo 2. A seguir será descrito o 

processo ritual das cerimônias de adoração no templo.  

As cerimônias, como dito anteriormente, seguem um mesmo padrão ritual, 

começando com o soar do búzio
5
, tocado por três vezes, o que significa que as cortinas 

do altar se abrirão e o ritual de adoração irá iniciar. Uma vez abertas, os devotos 

prestam reverências às deidades, as mulheres ajoelham-se e encostam a cabeça no chão, 

os homens tocam todo o corpo no solo. Em seguida, com o auxílio das karatalas, os 

címbalos, e da mrdanga, o tambor, as vozes se iniciam entoando os mantras 

devocionais, dando início ao kirtan, o canto em conjunto feito em rituais de adoração. 

Em todos os rituais, e em qualquer processo de entoação de mantras em conjunto, há 

sempre um devoto que entoa o mantra primeiro, em seguida, a letra do canto e a 

melodia feita é repetida pelos demais devotos presentes. Todos permanecem em frente 

ao altar, do ponto de vista de dentro do altar, homens do lado direito, e mulheres do lado 

esquerdo, cantando os mantras e dançando. O único que não se encontra na frente, e sim 

dentro do altar, é o pujari
6
, isto é, o responsável por realizar a adoração, oferecendo 

objetos simbólicos às deidades.  

Durante todo o processo ritual, o pujari permanece dentro do altar, tocando um 

pequeno sino e oferecendo objetos que representam os quatro elementos da natureza 

(terra, ar, fogo e água), enquanto isso, os devotos continuam cantando, tocando os 

instrumentos e dançando. Após os objetos (o incenso, o lenço, as lamparinas de ghee, a 

água colocada dentro do búzio e flores), terem sido oferecidos às deidades, são 

oferecidos também aos mestres espirituais por um devoto, o qual passa com os objetos 

por cada imagem dos gurus, as quais se encontram em um pequeno altar do lado oposto 

do altar principal. Só então, cada um destes objetos passa por cada devoto, que deve 

realizar gestos simbólicos com os mesmos: no caso da lamparina, deve-se levar a testa 

ao fogo, ou passar a mão na chama e leva-la à testa; a flor deve-se ser cheirada; a água é 

jogada pelo pujari de dentro do altar, neste momento todos os devotos erguem as mãos,

____________________ 

5
 o búzio é uma concha soprada para marcar o início e o término das cerimônias. Segundo os devotos, o 

búzio entoa um som transcendental, OM . Este som foi soado por Deus antes da criação do mundo. 

6
 somente devotos com segunda iniciação podem entrar no altar e realizar a oferenda dos objetos 

sagrados, sendo o pujari da cerimônia. 
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alguns que se encontram afastados pulam para serem tocados pelas gotas de água. Os 

objetos simbólicos passam primeiramente entre os homens, e em seguida, entre as 

mulheres, os devotos mais antigos tem preferência, recebendo-os antes dos demais, só 

então os visitantes podem usufruir dos elementos. Estas práticas são feitas com a mão 

direita, pelo fato de a mão esquerda ser considerada contaminada e impura. 

Este ritual gestual realizado com objetos por parte dos devotos se constitui em 

uma forma de purificação pessoal. Após a entoação de todos os mantras devocionais e 

com o término do processo de oferecimento realizado pelo pujari, o ritual se encerra 

com o soar do búzio. Todos os devotos se prostram ao chão, em seguida sentam-se de 

frente para o altar e cantam os mantras de glorificação e reverência a Nrsimhadeva. Por 

fim, as cortinas são fechadas, os devotos prostram-se uma vez mais, os iniciados 

recitam os mantras do seu mestre espiritual, quase em silêncio, como uma forma de 

oração. 

Este padrão de adoração é realizado em todas as cerimônias, há pequenas 

variações feitas pelos devotos que acompanham o ritual, já a prática de oferecimento 

realizada pelo pujari é sempre a mesma. No caso do govinda-puja, enquanto o pujari 

oferece os objetos, os devotos entoam o mantra sri govinda-stotram, esta música é 

colocada para tocar no rádio do templo durante o ritual de adoração, ao final da música, 

todos os devotos falam em voz alta o significado do mantra. No guru-puja, por sua vez, 

os devotos realizam a mesma cerimônia de adoração, cantando mantras específicos à 

Srila Prabhupada, e oferecendo os mesmos objetos simbólicos. Os devotos também 

oferecem pétalas de flores aos pés de lótus de Prabhupada, neste ritual simbólico, cada 

devoto, em sua vez, despeja pétalas de rosas aos pés do altar. No guru-puja, todos estão 

voltados para o altar de Prabhupada e dos gurus.  

No mangala-arati além dos devotos realizarem a adoração às deidades, também 

participam da cerimônia de adoração à tulasi devi, uma erva proveniente da Índia. No 

templo Hare Krishna, há um vaso com a tulasi, que permanece em cima de um banco 

alto de madeira. Todos os dias pela manhã, o vaso é colocado no centro do ambiente em 

frente ao altar, e começa o processo de adoração. Em primeiro lugar, os devotos se 

prostram ao chão, entoando mantras específicos em reverência à planta. Então, são 

oferecidos incenso, flores, e as lamparinas de ghee. Durante este ritual a entoação de 

mantras específicos continua, os devotos cantam e dançam fazendo círculos ao redor da 
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planta. O devoto que está oferecendo os objetos permanece ao lado da tulasi, a partir 

daí, despeja-se algumas gotas de água na mão direita dos devotos que vão parando de 

um em um. Com esta água, a mão do devoto passa por um processo de 

descontaminação, e em seguida, algumas gotas da água são postas pelo devoto na terra 

da planta. Um a um, os devotos vão passando por este ritual, se descontaminando, 

umedecendo a tulasi e saindo da roda. Ao final, quando todos já regaram a planta com 

algumas gotas da água, se prostram novamente ao chão. Este ritual é feito primeiro 

pelos homens, enquanto isso, as mulheres ficam na parte de trás da sala acompanhando 

o processo ritual, cantando e dançando, depois, chega a vez delas e os homens se 

retiram, fazendo o mesmo. Ao final da cerimônia, com todos os devotos sentados, há o 

momento da recitação do sri sri siksastaka, que são oito únicos versos deixados por Sri 

Caitanya Mahaprabhu, considerados a essência para desenvolver o amor puro a Deus. 

Siksa significa “instrução” e astaka significa “contido em oito estrofes” (COSTA, 2013, 

p. 32). 

Neste capítulo, o contexto histórico e social do grupo, bem como algumas 

práticas sociais, foi apresentado. Em seguida, tais práticas serão aprofundadas com a 

descrição etnográfica de aspectos sociais do dia-a-dia da comunidade, evidenciando o 

cotidiano e organização do grupo. A compreensão dos hábitos culturais, e 

principalmente das cerimônias rituais dentro do templo Hare Krishna será crucial para a 

análise antropológica do que a música representa para a sociedade dos devotos. 
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CAPÍTULO 2 – O DIA NO TEMPLO 

 

2.1. MANGALA-ARATI 

O dia para os devotos começa cedo. Estes se levantam por volta das quatro horas 

da manhã, fazem sua higiene matinal de descontaminação, lavando o corpo, escovando 

os dentes e passando a tilaka, argila usada para marcar pontos do corpo com o objetivo 

de purificá-lo e torná-lo um templo, a morada de Krishna. Então, se dirigem ao altar 

para participar do mangala-arati, o ritual matinal de adoração. Devido ao horário, não 

são todos os devotos que participam deste ritual, durante minha observação, no templo 

de Curitiba, participavam principalmente aqueles que moravam no templo. Em Nova 

Gokula da mesma forma eram poucos os que acordavam cedo para acompanhar a 

cerimônia, isto porque a casa onde ficamos hospedados se localizava longe do templo, e 

para chegar até lá era necessário andar por cerca de vinte minutos no escuro, em meio à 

mata densa.  

Aqueles que se dirigem ao altar acompanham o primeiro ritual do dia cantando 

os mantras de adoração às deidades, seguindo o padrão de adoração, o qual é repetido 

na maioria dos rituais da ISKCON, também participam do tulasi-puja, recitam os versos 

deixados por Caitanya Mahaprabhu e falam em voz alta as “dez ofensas que devem ser 

evitadas ao cantar os santos nomes do Senhor” (1. Blasfemar os devotos que tem 

dedicado suas vidas à propagação dos santos nomes do Senhor; 2. Considerar que os 

nomes dos semideuses tais como o Senhor Shiva e o Senhor Brahma estão à altura ou 

são independentes do nome do Senhor Vishnu; 3. Desobedecer as ordens do mestre 

espiritual; 4. Blasfemar a literatura védica ou a literatura que segue a versão védica; 5. 

Considerar que as glórias de cantar Hare Krishna são produtos da imaginação; 6. 

Interpretar os santos nomes do Senhor de alguma maneira deturpada; 7. Cometer 

atividades pecaminosas apoiando-se na força de cantar os santos nomes do Senhor; 8. 

Considerar o cantar de Hare Krishna como uma das atividades ritualísticas auspiciosas 

oferecidas pelos Vedas como atividades fruitivas karma-kanda. 9. Instruir um infiel 

sobre as glórias dos santos nomes; 10. Não ter fé completa no cantar dos santos nomes e 

manter algum apego material mesmo após ter recebido tantas instruções sobre este 

assunto. Também é considerado uma ofensa estar desatento durante o cantar).  
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2.2. JAPA-MALA 

Ao final do mangala-arati, tem-se início o cantar do maha-mantra com a prática 

da japa-mala. Apesar de o período de tempo compreendido entre o fim do mangala-

arati e o início do govinda-puja, entre seis e oito horas da manhã, não ser obrigatório o 

cantar com o colar de contas (os devotos podem cantar as 16 voltas diárias obrigatórias 

a qualquer momento do dia), completar as voltas da japa dura de uma a três horas, 

dependendo da agilidade em catar, a qual vem com a experiência, sendo este um 

momento do dia em que os devotos não têm obrigações específicas. Em especial, em 

Nova Gokula onde todo o trabalho a ser feito com as deidades dentro do altar eram 

realizadas apenas por moradores da comunidade, as obrigações dos devotos de fora 

eram menores. Já no templo em Curitiba, o trabalho de tratar as deidades, realizado por 

Prabhu Hara Kanta Das, tomava muito do seu tempo pelo período da manhã, sendo que 

este realizava seu canto particular de japa pela parte da tarde. Em Curitiba, o cantar 

realiza-se principalmente em frente ao altar, em Nova Gokula, os devotos espalham-se 

por toda a fazenda, cantando, sentados, ou andando pela área ao redor do templo. 

Também, este momento é oportuno para os devotos cantarem o maha-mantra, pelo 

processo de purificação representado pela prática da japa-mala. 

A prática de entoar o maha-mantra com o colar de contas representa a principal 

atividade da bhakti-yoga, cantar Hare Krishna é recitar uma prece, ato que a japa mala 

realiza plenamente. Este cantar é essencial na experiência devocional, a prática se 

constitui em uma identificação do indivíduo enquanto devoto, é através deste cantar em 

forma de prece que a purificação do ser acontece, ao pedir repetidas vezes “Senhor faça 

de mim seu servo humilde”.  

Em minhas visitas ao templo de Curitiba durante o dia, a primeira ordem que 

recebia de Prarbhu Hara Kanta Das era para cantar a japa, não importando o horário em 

que chegava ao templo, esta era a primeira coisa que deveria ser feita antes de iniciar 

qualquer serviço devocional. Esta ordem do mestre espiritual instrutor reforça a prática 

simbólica de purificação da japa-mala: antes de se colocar em serviço à Krishna, é 

necessário passar por um processo de purificação e pedir a ele, para que o coloque em 

seu serviço devocional. O cd que acompanha este trabalho inclui uma faixa com o 

próprio Srila Prabhupada realizando sua prática pessoal da japa-mala. 
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2.3. GURU-PUJA E GOVINDA-PUJA 

Às 07h30min, pontualmente em Nova Gokula, o ritual do guru-puja tinha início, 

Em Curitiba, a adoração à Prabhupada inicia às 8 horas da manhã. Logo após este ritual 

os devotos viram de frente para o altar principal para acompanhar o govinda-puja, 

porém, em Curitiba, o horário de início deste ritual depende de quão atrasados estão os 

devotos com as atividades de cuidar das deidades no altar, sendo que em certos dias a 

cerimônia se inicia por volta de 9 horas, em outros podendo começar até às 11 horas da 

manhã. Quando há poucos devotos ajudando no templo, ou ainda se o dia anterior for de 

festa, os atrasos do programa cerimonial são maiores. Neste ritual, também a 

participação é pequena, em Curitiba participam, principalmente, aqueles que residem no 

templo. Em Nova Gokula, mais pessoas participam pelo fato de haver mais visitantes e 

mais moradores habitando na fazenda, mesmo assim, a participação dos devotos não é 

maciça. A maioria dos devotos de Curitiba, durante a permanência na fazenda, não 

participava destes rituais, se dirigindo para a cozinha para preparar a prasada para 

devotos e moradores. Em Nova Gokula, como também em Curitiba, há duas cozinhas, 

uma reservada para a preparação de alimentos das deidades, e outra onde são preparadas 

apenas refeições para a população.  

Em Curitiba, as preparações dos alimentos são as mesmas para deidades e 

devotos, a definição do que será preparado no dia é estabelecida por Prabhu Hara Kanta 

Das, e os alimentos são feitos em grande quantidade para servir a população que 

frequenta o templo. Porém, como afirma Ana Paula Ribeiro Dalla Costa, estas 

preparações feitas para as deidades devem ser opulentas, o padrão é que a oferenda seja 

constituída de dois tipos de sabji (preparo de vegetais), dahl (sopa de grãos), arroz, 

samosa (pastéis indianos), capati (pão assado), doce, salada e suco. (COSTA, 2013, p. 

39). Doze porções de tudo que é feito são reservadas às deidades, assim, por exemplo, 

as samosas feitas para as deidades são maiores que as demais. Depois de oferecidas, as 

preparações voltam às panelas se juntando à grande quantidade de alimentos 

preparados, acredita-se que a quantidade oferecida é suficiente para purificar todo o 

resto preparado daquele tipo de alimento. Assim, este se transforma em prasada, um 

alimento purificado que pode ser distribuído a todos. Os devotos acreditam que o 

alimento oferecido é a misericórdia de Deus, os restos do alimento usufruído por 

Krishna.  
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Em Nova Gokula, apenas moradores da comunidade têm acesso à cozinha das 

deidades, a outra, durante toda nossa estadia, ficou sob responsabilidade de Prabhu Hara 

Kanta Das, o qual comandava as preparações com o auxílio dos devotos que seguiam 

suas instruções. Lá, os alimentos não eram levados ao altar para oferenda, mas eram 

oferecidos pelo mestre espiritual instrutor com a ajuda de um pequeno sino. Enquanto 

este era tocado, se oferecia mentalmente o alimento pelo Prabhu, que ao final do breve 

ritual, se prostrava ao chão em frente à preparação oferecida. 

 

2.4. KRISHNA-HATKA E AULA DO SRIMAD-BHAGAVATAM 

Em Nova Gokula, após o término do govinda-puja, havia uma pausa na 

programação, até o início da aula do Srimad-bhagavatam, neste tempo, os devotos se 

dirigiam ao ambiente em frente à cozinha para tomar o desjejum, ou se mantinham 

cantando a japa, ou ainda lendo. No templo em Curitiba, este momento é reservado ao 

Krishna-katha, isto é, a leitura dos livros traduzidos por Srila Prabhupada, sendo estes 

“o néctar da devoção”, “o néctar da instrução”, as biografias de Prabhupada, de 

Caitanya Mahaprabhu, entre outros. No momento das leituras, todos os devotos 

presentes no templo sentam-se no chão, as mulheres e os homens, em lados opostos, 

como é de costume, fazem uma roda, cada um pega um livro para ler um trecho de uma 

a duas páginas, um por vez, em voz alta. 

Após o término da leitura de todos os livros, tem-se início a aula do Srimad-

bhagavatam. No templo em Curitiba a aula é sempre ministrada por Prabhu Hara Kanta 

Das. Durante sua aula, mais devotos chegam ao templo, este é um momento 

considerado de grande importância para os mesmos, pelo fato de ser nesta aula que 

recebem as instruções provindas de seu mestre espiritual instrutor acerca de como 

conduzir suas vidas em consciência de Krishna mantendo-se livre da influência de 

maya, isto é, ilusão. 

A aula funciona da seguinte forma: um verso do Srimad-bhagavatam é escolhido 

para ser lido, este é escrito por um dos devotos no quadro negro do templo. Antes de 

iniciar a aula, o mestre espiritual instrutor canta, com o auxílio do harmônio, o maha-

mantra Hare Krishna e os versos recitados antes das aulas do bhagavam, este canto 

tem como propósito pedir ao escritor e aos devotos de Krishna permissão para ler os 
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versos contidos no livro. Em seguida cada palavra do verso é cantada pelo mestre e 

repetida pelos devotos presentes, esta prática se repete várias vezes, até que são lidas as 

traduções em português das palavras cantadas em sânscrito, e por fim, é lido o 

significado do verso escrito por Srila Prabhupada. Ao término da leitura, uma palestra 

de cerca de 30 min é feita pelo mestre espiritual instrutor, o qual comenta o verso lido e 

instrui os devotos acerca de aspectos filosóficos da religião. Segue uma das aulas 

proferidas por Prabhu Hara Kanta Das no templo em Curitiba no dia 14/08/2013. A aula 

aqui descrita seguiu a leitura do canto 1, capítulo 9, do Srimad-bhagavatam, intitulado 

“A morte de Bhismadeva”: 

Bom, a gente observa que são muito diferentes os desejos de uma pessoa 

consciente de Krishna, e os desejos de uma pessoa materialista. Metas muito diferentes. 

E vemos como essas metas diferentes, assim como sempre mencionamos, deixam a 

pessoa livre de ansiedades, livre de ansiedades que produzem sofrimentos e 

insegurança. Isto é típico em pessoas comuns, terem tantas preocupações, e isto gera 

conflitos. No verso, ele está falando coisas muito lindas. E parece distante, mas está 

próximo, está chegando a nós. É uma graça podermos estar ouvindo essas coisas. (...) 

É dito que a única coisa que é capaz de atrair a Deus, de vencer a Deus, há só uma 

coisa que pode derrotar a Krishna. O que pode fazer Krishna se render? O amor, a 

devoção de seu devoto. É dito que é a kriptonita que pode derrotar a Kirshna. Krishna 

se rende ao amor de seu devoto. Isso não é uma aquisição que se faz com desejos de ter 

alguma coisa deste mundo. Ontem vocês estavam fazendo a leitura, né? E se falava 

isso, que um devoto não aspira nada nesse mundo. Nós somos aspirantes a devotos, não 

é, mas essa é a postura correta para poder conquistar Krishna. Por isso é dito que 

Krishna é aquele que atrai a todos. E qual o exemplo prático daquele que atrai a 

todos? Aquele que atrai a todos é Radharani. Nós começamos a orar invocando o nome 

de Radha, a energia de Radha, a potência de Radha. É muito forte, por isso que esse 

meio é tão destacado para se comunicar com o Senhor, porque ele começa com a 

energia de prazer do Senhor, quando o Senhor escuta algo de Radha ele fica muito 

atento. Já estamos despertando a atenção de Krishna por falar Hare. E quando isso é 

falado de maneira pura, quando essas palavras são faladas de maneira pura, assim 

como as gopis ficam completamente descontroladas quando escutam a flauta de 

Krishna, Krishna escuta falar de Radharani também não pode simular. Então este 

grande devoto, Bhismavedava, ele está recebendo sua graça tão especial, mas antes de 
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receber esta graça, ele recebeu muito trabalho! muito trabalho, muitas dificuldades! 

Ele teve que ter muita renúncia! Mas todo esse trabalho e toda essa renúncia, em 

nenhum momento foi para “ah, porque eu quero isto?” Não, era para dar benefícios 

para os outros, começou dando benefícios para o pai, e depois de tantos afilhados, 

netos, tanta gente. Ele teve que arriscar-se, arriscar até seu próprio voto de 

bramachari, e se arriscou. (...) Bhismadeva passou por situações muito difíceis, sempre 

em prol de ajudar os outros! Nunca pensando “eu quero”. Ele era livre de desejos 

mundanos. Ele estava muito bem preenchido com seu voto, com seu dever. Sempre 

muito equilibrado, sempre. Ele tinha esta misericórdia de morrer quando quisesse. 

Todas as bênçãos que podemos obter neste mundo podem ser capazes de atingir o 

corpo de alguém, podem atingir a consciência de alguém. Ninguém pode destruir nossa 

consciência de Krishna, a não ser a gente mesmo. Esse é um exemplo prático, sua 

consciência não foi atingida, sua consciência ficou em Krishna. Seu corpo ficou preso, 

mas a consciência não ficou presa. A consciência não pode ser detida por nada, a 

consciência de Krishna. Já a consciência mundana sim, pode ser levada pelos rumores 

da nossa mente. Por isso que nós aceitamos estas designações das grandes 

personalidades védicas: que nós temos que orar e nos dedicar a Deus, a Krishna. Esta 

é a única proteção que nós temos. Isso é inatingível. Isto que nos torna poderosos. 

Ninguém pode atingir aquele que se mune de treinamento espiritual. Você se torna 

invencível. Com Krishna tudo termina bem, com maya tudo termina mal, muito mal.  

Na aula é possível notar como o mestre espiritual instrutor enfatiza que o 

individualismo e a busca pela satisfação de desejos mundanos ligados ao materialismo 

devem ser evitados. Bem como, se enfatiza a busca incessante e dedicação a Deus, 

Krishna, e o afastamento de maya, a ilusão do mundo material, onde tudo acaba mal. 

Todas as instruções dadas pelo Prabhu Hara Kanta Das tem importância primordial na 

vida dos devotos. É a partir destas instruções que se aprende como ser um devoto, como 

agir enquanto participante da comunidade. Durante as aulas, os devotos se mantêm 

concentrados em sua fala, muitos anotam em seus cadernos as instruções que estão 

sendo passadas, outros colocam o celular para gravar a fala do mestre instrutor.  
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2.5. BHOGA-ARATI E SERVIÇO DEVOCIONAL 

 Ao final da aula, alguns devotos tomam o desjejum, se alimentando da prasada 

da manhã, composta de frutas e doces. Sempre antes da alimentação, os devotos cantam 

os mantras sarira avidya-jal e o maha-mantra Hare Krishna; além disso, se prostram ao 

chão em frente ao alimento. A prasada é considerada pelos devotos os restos do 

alimento de Krishna, significa para eles à materialização da misericórdia de Deus. 

Assim, as refeições passam a ser também uma forma de purificação e distanciamento do 

material e corporal, isto porque se acredita que ingerindo apenas prasada o devoto está 

purificando a língua, para se distanciar de práticas como a gula, comer por prazer ou 

vontade. Para transformar um alimento em prasada é apenas necessário cantar os 

mantras, e, segundo palavras de Prabhu Hara Kanta Das, oferecer com o coração. 

Durante a viagem para Nova Gokula, um devoto pediu ao motorista para parar a 

condução a fim de comprar bananas, então, dentro do veículo, o devoto realizou a 

oferenda das frutas para Krishna. Em poucos minutos as bananas compradas na estrada 

haviam se transformado em alimento puro, e foram distribuídas a todos os devotos. 

 O Movimento Hare Krishna possui vários rituais simbólicos que poderiam ser 

classificados como exemplos dos rituais de liminaridade e transformação, definidos 

por Victor Turner. Este processo simbólico de realizar a passagem de um alimento 

impuro, para prasada, por meio de cantos e recitação de versos é um deles. Para o autor, 

os atributos de liminaridade são necessariamente ambíguos, pois escapam da rede de 

classificações que normalmente determinam a localização de estados e posições num 

espaço cultural (TURNER, 1974, p.117). Durante o processo de purificar o alimento, as 

frutas passam a investir os atributos da liminaridade, se situando entre o impuro e o 

puro. Esta liminaridade, como veremos, está presente em todos os rituais do 

Movimento Hare Krishna, os quais possibilitam aos devotos passar por um processo 

ritual, em que, ao final do mesmo, encontrar-se-ão em uma posição diferente da qual se 

encontravam antes do ritual. 

 No templo de Curitiba, a prasada que é preparada com o serviço devocional, 

passa pelo processo de oferecimento às deidades. Em seguida, as cortinas são abertas 

para o bhoga-arati. Apesar de ser um ritual de adoração como os outros, com o 

oferecimento dos objetos simbólicos pelo pujari, este é o arati menos frequentado de 

todos. Isto, porque a maioria dos devotos neste momento está realizando o serviço 
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devocional, assim, quando o búzio é tocado e as cortinas são abertas, os devotos se 

dirigem para a área em frente ao altar apenas para reverenciar as deidades, em seguida 

voltam aos seus afazeres. 

O serviço devocional, por sua vez, é essencialmente feito de duas formas: a 

distribuição de livros, e a preparação do alimento para Krishna. Como observado por 

Adami, a distribuição de livros, apesar de envolver a arrecadação de dinheiro para 

ajudar nas despesas do templo, não é considerada a reprodução da lógica capitalista, 

mas a pregação, uma atividade missionária em favor de Krishna. O sankirtana, ou 

pregação da palavra do Senhor, possibilita fazer a ponte entre mundos, e faz com que os 

devotos tenham contato com o mundo material, e com os valores não aceitos dentro do 

templo (ADAMI, 2013, p.127).  

Por isso, apenas com experiência, e após terem lido o “O Néctar da Distribuição 

de Livros”, os devotos saem às ruas. Aqueles que ficam dentro do templo, permanecem 

realizando atividades sob as ordens de Prabhu Hara Kanta Das. Como existem duas 

cozinhas no templo, e o contato entre homens e mulheres é evitado, geralmente, as 

mulheres ficam em uma cozinha, os homens em outra. Para entrar na cozinha reservada 

ao preparo dos alimentos à Krishna, é necessário vestir a roupa devocional, para homens 

o doth, para as mulheres o saree, apesar de, como afirma Adami, na Índia, tais roupas 

serem usadas no dia-a-dia dos indianos, independentemente se estão no templo ou na 

rua. Isso demonstra a apropriação de um hábito e costume ordinário da Índia 

transformado em um hábito e costume religioso no Ocidente. Tal atuação religiosa por 

parte dos devotos brasileiros foi entendida como uma necessidade de validar a tradição 

no Ocidente ao procurar reproduzir um hábito e costume ordinário da Índia (ADAMI, 

2013, p. 141).  

Adami afirma que a decisão de combinar a atividade de pregação com a coleta 

de dinheiro, estabelecida por Prabhupada, se deu pelo fato de que ele não queria que 

seus discípulos dependessem de outros tipos de negócios que não fossem relacionados à 

consciência de Krishna (ADAMI, 2013, p.127). Apesar disso, os devotos do templo de 

Curitiba desempenham diferentes atividades profissionais. Dentre eles, encontrei uma 

professora de pilates, uma cozinheira, uma dona de loja de vestuário, uma costureira, 

um tatuador, um motorista de taxi, entre outros. Mesmo com a sustentação de valores 

diferenciados da sociedade no entorno do templo, e das instruções feitas em favor do 
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distanciamento das práticas consideradas mundanas, os devotos que não moram dentro 

do templo, os quais representam a maioria deles, continua desempenhando atividades 

que, em primeira instância não apresentam conexões com a vida de serviço e devoção à 

Krishna. 

Para dar conta da contradição e continuar realizando atividades consideradas 

mundanas e impuras, o discurso da realização de serviço à Krishna é relevante: os 

devotos afirmam que não há problema em realizar atividades desconexas à ISKCON, é 

necessário, no entanto, que todas elas sejam realizadas a serviço de Krishna. Assim, o 

motorista de taxi fala sobre o Movimento para seus clientes, a costureira produz roupas 

que irão vestir as deidades, a empresária comercializa roupas consideradas devocionais, 

auxiliando a perpetuação de uma tradição, a cozinheira trabalha em um restaurante 

vegetariano oferecendo suas preparações e permanecendo de acordo com os valores 

aprendidos com os devotos no templo, etc. Esta forma de relacionamento que se cria 

com o trabalho e com outras atividades que são feitas fora do templo, permite também a 

possibilidade de transitar por esta ponte entre mundos, permitindo aos devotos 

permanecerem vinculados à tradição do Movimento, sem perder contato com a 

sociedade no entorno do templo.  

Outro exemplo da existência desta ponte observada por Adami, que se 

estabelece entre os mundos de dentro do templo e da sociedade ocidental fora dele, é a 

banda formada pelos devotos, a Krishna-Katha. Durante minhas observações no templo 

em Curitiba tive a rara oportunidade de acompanhar um ensaio da banda, a qual é 

composta por quatro devotos homens: o baixista, o baterista, o guitarrista e por fim, o 

violonista e vocalista. Por se tratar de uma banda composta apenas por homens, as 

mulheres não tem permissão para assistir aos ensaios da banda, o que as restringe à 

possibilidade de apenas ouvir as músicas tocadas enquanto realizam serviço devocional 

dentro da cozinha. Segundo os participantes da banda, as músicas tocadas são 

composições próprias que falam sobre Krishna, além de versos das literaturas védicas. 

A banda apresenta-se à sociedade em geral em praças da cidade para ajudar na 

divulgação das festas que comemoram o nascimento de Krishna, de Balarama, de 

Prabhupada etc. Kirshna-Katha significa “falando sobre Krishna”, assim, uma atividade 

recreativa, tocar instrumentos e montar uma banda, se torna um serviço devocional em 

favor de Krishna. 
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Apesar de todas estas atividades serem consideradas serviços devocionais, são 

feitas fora do templo em contato com valores e costumes divergentes daqueles 

consolidados dentro do Movimento, o que significa que esta ponte permite o contato 

com o que é impuro e material. Desta forma, a volta para o templo, após os devotos 

passarem a tarde fora dele, é essencial para a retomada da condição enquanto devotos, 

da separação com o material e aproximação com o espiritual. Isto se dá por meio do 

ritual de adoração. 

 

2.6. GOURA-ARATI E LEITURA DO BHAGAVAD-GITA 

 O goura-arati é a cerimônia que reúne mais devotos no templo. É realizada às 

19h00min da noite, quando os devotos retornam ao templo após o dia de trabalho. Após 

o término da cerimônia ritual, há a leitura do Bhagavad-gita, o qual, juntamente com o 

Srimad-bhagavatam constitui-se da principal escritura para o grupo. Ao invés de apenas 

um verso ser lido e comentado, como é feito nas aulas da manhã, vários versos do livro 

são lidos em sequência, sendo que cada um dos visitantes e devotos presentes recita um 

verso e lê em voz alta a tradução feita por Srila Prabhupada. Após o término das leituras 

dos versos, um devoto com experiência comenta os mesmos e tira dúvidas dos visitantes 

que acompanham a leitura. Este momento, diferentemente da aula em que os devotos se 

sentam para ouvir as instruções do siksa guru, o mestre instrutor, é mais descontraído, 

como um estudo coletivo do livro. Neste momento, geralmente, Prabhu Hara Kanta Das 

permanece dentro do altar atendendo às deidades, ouvindo a leitura e os comentários, 

sendo que em certos momentos o mesmo é requisitado para tirar alguma dúvida, ou faz 

algum comentário por detrás das cortinas. A leitura do Bhagavad-gita segue o mesmo 

modelo da aula do Srimad-bhagavatam apenas nos festivais de domingo, quando é 

escolhido apenas um verso da escritura, o qual é transcrito no quadro negro, e 

comentado por Prabhu Hara Kanta Das, ou por algum devoto com mais experiência. 

O ritual do goura-arati segue o mesmo padrão dos rituais já citados 

anteriormente: as deidades são adoradas com o auxílio de objetos simbólicos e canto 

intenso de mantras. É notável a utilização de um vasto material simbólico nas 

cerimônias Hare Krishna, os rituais são permeados por vários objetos e gestos 

significativos para os devotos. Como afirma Anthony Seeger, as cerimônias não se 
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constituem simplesmente de obediência estrita a um conjunto de regras. Cerimônias e 

música são realizadas por sujeitos conscientes que estão criando algo que é ao mesmo 

tempo uma recriação e uma nova criação sob circunstâncias únicas (SEEGER, 2004, p. 

85, tradução nossa). Assim, tanto os objetos, quanto o cantar dos mantras tem como 

propósito a efetivação do processo ritual de liminaridade e passagem do estado impuro, 

para o puro, do material para o espiritual. 

Victor Turner define o ritual como uma manifestação de simbologias associada a 

aspectos cotidianos da sociedade. Esta associação entre as formas rituais e as práticas 

sociais diárias, é expressa em sua análise sobre os rituais “ndembu” e sua conexão com 

as descontinuidades ou contradições e anomalias estruturais da cultura. Para Turner, 

estas assimetrias são recobertas por camadas de mitos, rituais e símbolos (TURNER, 

1974, p. 65). Desta forma, os processos rituais possibilitam a reintegração social. No 

caso dos Hare Krishma, os rituais de adoração às deidades, feitos através do cantar dos 

mantras, possibilitam reestabelecer contato com a espiritualidade e com Krishna, 

reafirmando a natureza espiritual compreendida pelos devotos, possibilitando a solução 

para a dualidade em que se encontram, realizando a reconexão individual à essência 

espiritual, e afastamento da materialidade. 

Para Turner, a vida social para os grupos sociais, ou indivíduos, é um tipo de 

processo dialético que abrange a experiência sucessiva do alto e do baixo, da 

communitas e da estrutura, da homogeneidade e diferenciação. A passagem de uma a 

outra é feita através de um limbo de ausência social, isto é, a passagem se dá por meio 

da vivência em um estado de ausência de posição cultural, em que a condição do grupo, 

ou pessoa, é difícil de ser classificada. Esta transitoriedade constitui-se como 

liminaridade (TURNER, 1974, p. 117). Os rituais realizados no templo Hare Krishna 

constituem-se desta condição liminar, em que os indivíduos são despidos de sua 

indumentária social, o sentimento de grupo torna-se mais forte, o status e a condição de 

cada um deixa de existir. Neste momento de liminaridade, todos os participantes 

encontram-se em uma posição de igualdade, enquanto devotos de Krishna, e todos tem 

o mesmo propósito, de realizar a conexão com a espiritualidade, e com as deidades. Os 

rituais permitem a reafirmação da espiritualidade e atualização de todos enquanto 

devotos de Krishna e seres espirituais, permite também, a atualização da communitas, 

através das relações sociais, as quais são reforçadas durante as cerimônias.  



40 
 

A música é essencial neste processo de reaproximação que acontece no ritual, 

reaproximação do indivíduo com a espiritualidade e com as deidades, e da comunidade 

como um todo: é por meio dela que esta atualização das conexões se realiza 

cotidianamente nas cerimônias de adoração, em especial nos festivais de domingo, 

quando o número de devotos presentes é maior, e o modo como se manifesta a prática 

de cantar e vivenciar os rituais é mais intensa. 

A cerimônia ritual é o momento em que os devotos expressam de forma mais 

exacerbada a devoção e a adoração à Krishna. Esta devoção se manifesta pela música. O 

processo de cantar durante os rituais de adoração constitui-se do momento de maior 

euforia e entusiasmo experimentado pelos devotos do Movimento, este é o momento em 

que, conscientemente, a conexão com Krishna buscada pelos devotos se realiza mais 

fortemente, o que provoca o retorno ao estado natural do ser. Implica, também, o 

fortalecimento de relações sociais e a recriação, e reprodução de uma cultura. Com o 

fim do ritual, a condição material é sentida novamente, e a necessidade de cumprir as 

tarefas cotidianas no templo, e seguir a disciplina rigorosa para purificação e 

desenvolvimento espiritual individual, faz-se presente outra vez. 

Tia DeNora demonstra em seu trabalho “Music in everyday life”, através de 

vários exemplos, como a música não é apenas um meio de significação e comunicação, 

ela está envolvida em todas as dimensões da ação social: a música pode influenciar a 

forma como as pessoas compõem seus corpos, como se comportam, como 

experimentam a passagem do tempo, como se sentem, em termos de energia e emoção, 

sobre si mesmas, sobre os outros e sobre as situações. A este respeito, a música pode 

implicar, e em alguns casos, provocar modos associados de conduta, a partir daí, é 

necessário entender como as pessoas percebem, consciente ou inconscientemente, as 

vias potenciais de conduta e de ação social (DENORA, 1999, p.17, tradução nossa). 

No terceiro capítulo, a música será analisada de forma inter-relacionada ao 

comportamento social, com o intuito de refletir sobre a forma como a música se 

relaciona com a dimensão da ação social, e como a produção sonora, como um todo, dos 

membros da comunidade influencia nas práticas do grupo. Veremos como se relacionam 

as sonoridades com o cotidiano e o contexto cultural apresentado neste capítulo. O 

sistema sonoro do grupo será apresentado em detalhes, para então pensar qual a 

importância do mesmo na sociedade Hare Krishna. 
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CAPÍTULO 3 – A MUSICALIDADE HARE KRISHNA 

 

3.1. O CONCEITO DE PESSOA 

Para entender o processo de reprodução cultural da comunidade, processo este 

atrelado às cerimônias musicais, e para compreensão do que significa ser um devoto de 

Krishna, é preciso pensar no que os Hare Krishna entendem por “pessoa”. O conceito do 

que é uma pessoa, a composição do indivíduo biológico e social, é importante para a 

compreensão de processos sociais (SEEGER, 2004, p. 81, tradução nossa).  

Em “Uma categoria da noção do espírito humano: a noção de pessoa, a noção de 

eu”, Marcel Mauss desenvolveu um estudo sobre a categoria do “eu” e a concepção 

cultural e social do que significa “pessoa”. Para ele, a “pessoa” é algo além de um fato 

de organização, mais do que o nome ou o direito reconhecido a um personagem e mais 

do que uma máscara ritual (MAUSS, 1974, p. 227). A noção de pessoa diz respeito à 

construção de identidades, à construção de discursos e práticas que falam de si e dos 

indivíduos pertencentes ao mesmo grupo ou comunidade social.  

No caso dos Hare Krishna, a compreensão da pessoa enquanto devoto 

pertencente ao grupo social converge com o conceito de humanidade pensado por 

Rafael José de Menezes Bastos. Para ele, o conceito de humanidade, isto é, a percepção 

cultural do que é ser humano, e por outro lado, o que não é ser humano, constitui-se em 

um ponto essencial da formação de toda e qualquer cultura (BASTOS, 1999, p. 59). 

Entender este conceito cultural de cada grupo permite a compreensão mais abrangente 

do processo de socialização de cada grupo.  

No que concerne aos Hare Krishna, ser humano, ou o conceito de pessoa, 

implica necessariamente em “ser espiritual”, isto é, a espiritualidade na concepção de 

cada pessoa é central, esta se encontra dentro da matéria, isto é, no interior do corpo. O 

processo de socialização de novos membros na comunidade, dos visitantes em geral, e 

da experiência pessoal enquanto devoto de Krishna, é um processo gradual de aumentar 

a auto-percepção em relação à espiritualidade, entendida pelos membros como imanente 

a todos os seres humanos, e de diminuição da percepção material e corporal que todos 

possuem. A humanidade seria, portanto, espiritual e material, sendo que os Hare 



42 
 

Krishna têm como propósito libertar-se da última, realizando todas as tarefas diárias 

conscientes da sua espiritualidade, se aproximando dela, e se desvinculando da 

materialidade.  

Porém, a noção de ser humano não se sustenta isoladamente. A categorização do 

que é ser humano, e consequentemente, dentro do grupo Hare Krishna, o que é ser 

devoto, está atrelado à comunidade constituída no Movimento Hare Krishna. Segundo 

Adami: 

O indivíduo transforma-se em pessoa a partir do momento que se 

relaciona consigo mesmo, sob forma de um diálogo interno, numa 

busca por significados que permitem a sua auto-apreensão enquanto 

sujeito social. No momento que isso acontece, o agente social estaria 

se pessoalizando. A pessoalização é um processo identitário que gera 

vínculos relacionais entre a pessoa e o seu coletivo. Por exemplo: os 

nomes e os papéis que se desempenham somente existem mediante o 

diálogo tríplice do indivíduo com ele mesmo, dele com seu coletivo e 

do seu coletivo frente a ele. O reconhecimento do indivíduo como 

pessoa depende das percepções internas sobre o que ele pensa ser e 

das percepções externas dos outros de como ele possa ser classificado 

(ADAMI, 2013 p. 67). 

Dentre os muitos exemplos utilizados por Mauss, em seu trabalho de análise do 

“eu” em diferentes sociedades, o autor cita a constituição do que é pessoa para os 

“pueblos”, no qual os indivíduos estão atrelados ao nome do clã, e configuram-se como 

partes de um conjunto total (MAUSS, 1974, p. 215). Nesse sentido, a pessoa não se 

trata de uma unidade separada do todo, ela possuí um caráter de personagem cujas ações 

são relacionadas ao meio social. No que concerne aos Hare Krishna, para existir 

enquanto ser humano, isto é, possuir a dualidade espiritual/material, é necessário apenas 

nascer; para existir enquanto devoto, no entanto, e ter a possibilidade de se desvencilhar 

da dualidade natural ao ser, é essencial estar atrelado à comunidade e a outros devotos. 

Algumas práticas sociais são sustentadas como soluções para a questão da 

dualidade do ser, e possibilitam este afastamento da materialidade, como o serviço 

devocional, sendo as principais formas de atividades devocionais cozinhar o alimento 

para as deidades e distribuir os livros traduzidos por Srila Prabhupada. Ouvir os 

ensinamentos, ler as escrituras e se alimentar da prasada também são práticas de 
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afastamento da vida não espiritual. Porém, o canto do maha-mantra Hare Krishna é 

crucial neste processo de desenvolvimento da espiritualidade individual, pois é através 

deste processo musical que a conexão profunda com a espiritualidade se realiza. O 

cantar deste mantra é um pedido de ocupação no serviço devocional, assim, sem a 

música, o processo de servidão e devoção não se estabelece por completo. Segundo as 

concepções da própria comunidade, este processo de desvinculação material e de 

purificação foi revelado pelo próprio Krishna, no corpo de Caitanya Mahaprabhu. Este 

fato gera importância para os devotos que buscam a purificação e a libertação do 

aprisionamento da vida material, libertação esta que se concretiza com o ato de cantar. 

Desta forma, a música está intimamente ligada com a noção de pessoa, isto é, 

está relacionada com a constituição do que é ser devoto. Sem o cantar do maha-mantra 

Hare Krishna, o processo de purificação e conexão com a espiritualidade e com a 

própria energia divina de Krishna não se realiza. O sistema de sonoridade e 

musicalidade da comunidade é central para compreensão do processo de devoção Hare 

Krishna. 

 

3.2. O SISTEMA SONORO HARE KRISHNA 

O sistema sonoro e musical Hare Krishna passa pela forma da verbalização. É 

possível identificar o discurso e a música como formas elementares da constituição 

social da comunidade. Através da fala, representada pelo discurso e pelo canto, aspectos 

fundamentais do grupo social são produzidos. Além da fala, o ouvir é da mesma forma 

essencial, sendo assim, é possível afirmar que a produção e reprodução cultural Hare 

Krishna perpassam principalmente por dois sentidos físicos, o ouvir e o falar. 

Observando-se o comportamento social desta comunidade, identifica-se o ouvir, o 

instruir (o modo primeiro de discurso), e o cantar, como fundamentais. Este grupo 

social possui três formas específicas de construção e reprodução de aspectos sociais: 

ouvir, instruir e cantar.  

Para Anthony Seeger, música é muito mais que sons captados em um gravador, é 

a intenção de fazer algo chamado música a qual é diferente de outros sons, é a emoção 

que acompanha a produção, a apreciação e participação em uma performance. O mesmo 

pode ser falado do discurso, é mais que apenas uma coleção de sons (SEEGER, 2004, p. 
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xiv, tradução nossa). Ao invés de se estudar discurso e música separadamente, faz-se 

importante analisar formas de expressão de maneira inter-relacionada, demonstrando o 

uso de tais formas no contexto da vida social (SEEGER, 2004, p. 51, tradução nossa). 

No que se trata dos Hare Krishna, procurar-se-á identificar os três modos específicos, 

citados acima, como formas inter-relacionadas de construção da vida em sociedade e de 

expressão cultural. 

 

3.2.1. OUVIR 

A primeira forma constituinte do sistema sonoro Hare Krishna, de reprodução 

cultural, está na prática de ouvir. Seeger chama atenção para como culturas diferentes 

enfatizam e definem significados de órgãos e faculdades de diferentes formas 

(SEEGER, 1980, p. 57). O autor identificou na sociedade indígena Suyá a importância 

da prática de ouvir, sendo esta referente à moralidade, compreensão e ao saber. Em suas 

observações percebeu que o ouvido para os Suyá é um receptor e depositário de códigos 

sociais (SEEGER, 1980, p. 46). Entre os Hare Krishna a audição é ressaltada. Ouvir é 

considerado como um dos nove processos do serviço devocional, sendo este o mais 

importante, pois o contato constante com o som transcendental (sabda brahmam), que 

manifesta-se através do maha-mantra, das escrituras e das palavras do guru, é capaz de 

despertar a consciência espiritual adormecida (COSTA, 2013 p. 40).  

Há vários exemplos da importância do ouvir nas práticas cotidianas do grupo. A 

prática da japa-mala, por exemplo, apesar de constituir-se no canto individual do maha-

mantra Hare Krishna, deve ser feita em voz alta, pois, a purificação, além de ser feita 

pelo cantar, é também feita através do ouvir. Segundo os devotos, é necessário ouvir o 

mantra enquanto se canta. Desta forma o processo de purificação e contato com a 

espiritualidade se efetiva. Assim, no período da manhã, reservado a esta prática, o 

templo se enche de murmúrios provocados pela entoação do mantra, cada devoto em um 

tempo e timbre diferente. 

Um exemplo claro do ato de ouvir também é possível perceber durante as 

cerimônias rituais. O ato de cantar as músicas é guiado por uma pessoa, geralmente 

homem e devoto com experiência. Primeiro este canta e em seguida todos seguem o 

mantra escolhido e a melodia feita por ele. Um devoto canta, após ouvirem, todos os 
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outros respondem. Mesmo durante as práticas diárias dentro do templo, o rádio está 

sempre ligado, tocando mantras ou ainda aulas gravadas. Assim, é recomendado estar 

atento, e ouvir aos que possuem mais conhecimento em todos os momentos, em especial 

durante as instruções formais, isto é, as aulas e palestras. 

As aulas demonstram a importância do ouvir. Todos os dias, a aula do Srimad-

bhagavatam feita pelo mestre espiritual instrutor é atentamente ouvida por todos os 

devotos, pois, através da escuta das palavras proferidas por Prabhu Hara Kanta Das, o 

processo de identificação da pessoa enquanto devoto pode ser efetivada, já que é por 

meio de seus ensinamentos que se aprende a forma específica de conduzir o 

comportamento social. Para ser um devoto, é necessário ouvir e apreender o que é servir 

a Krishna, assim, a aquisição de conhecimento é ressaltada na experiência da devoção. 

Todos os comportamentos sociais e culturais produzidos na comunidade têm como 

justificativa e como base do discurso a disseminação dos conhecimentos feitos por 

gurus, e compilados em literaturas védicas. Desta forma, a transmissão da cultura é 

baseada no processo de falar e ouvir.  

Para instruir é necessário ser instruído; para cantar, é necessário aprender as 

músicas. O ato de ouvir tem importância central no processo de produção de práticas 

culturais. A necessidade de ouvir e obedecer aos mestres espirituais e àqueles que se 

encontram em um estágio devocional mais avançado é reforçada constantemente. Deve-

se prestar atenção às aulas do mestre espiritual instrutor e ouvir suas instruções diárias, 

deve-se ouvir o guru e seguir suas instruções.  

A passagem a seguir, retirada do discurso feito durante a palestra de domingo 

demonstra claramente o primeiro passo da prática de devoção e de vivência da tradição 

do gaudya-vaishnavismo: 

“eu sou apenas um neófito, mas vou tentar passar um pouco das minhas 

realizações, um pouco daquilo que eu venho aprendendo, e como a gente aprende que a 

gente avança na vida espiritual seguindo as instruções do nosso mestre espiritual, estou 

aqui humildemente tentando prestar um serviço a pedido do nosso querido Siksa guru 

Prabhu Hara Kanta Das Bramacharya ki jaya! (todos respondem “jaya!”)”. 

Na concepção Hare Krishna do processo de desenvolvimento espiritual, não é 

possível avançar neste decurso sem seguir as instruções, isto é, ouvir os ensinamentos e 
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segui-los, obedecendo aos mestres espirituais. Além disso, a prática missionária é 

bastante valorizada pelo grupo, o que é feito, além de outras coisas, por meio de 

palestras. Apenas aqueles que já ouviram seus mestres, e através dos ensinamentos 

recebidos, podem repassar os conhecimentos e instruir sobre as formas de ser um 

devoto, possibilitando a disseminação do Movimento e reprodução das práticas 

culturais, dando continuidade à sucessão discipular, às práticas de falar e ouvir.  

 

3.2.2. INSTRUIR 

O falar se realiza fundamentalmente pela instrução. Através dos ensinamentos 

passados de mestre a discípulo o conhecimento e hábitos culturais são transmitidos, 

possibilitando a continuidade da filosofia vaishnava e das práticas devocionais. A 

instrução está presente em vários segmentos do sistema filosófico e religioso Hare 

Krishna, é possível percebê-la, primeiramente, com a prática da sucessão discipular. 

Como vimos, os mestres contidos nesta linha de sucessão são considerados autoridades, 

e seus conhecimentos são considerados verídicos e confiáveis por este fato. Segundo os 

devotos, a sucessão discipular tem como o primeiro a instruir a própria personalidade 

de Deus, Krishna, passando conhecimentos por meio da fala há mais de cinco mil anos, 

de geração a geração, chegando até Srila Prabhupada. É possível notar a instrução na 

base do conhecimento Hare Krishna, como fonte primeira de conhecimento e de 

fundamentação para práticas da vida social. Os conhecimentos que fundamentam as 

práticas dos devotos, que se encontram hoje na forma de livros, foram passadas por um 

processo de transmissão oral, através da fala. 

Desta forma, a instrução está na base da existência da comunidade. Está presente 

nos ensinamentos das escrituras védicas, principalmente no Bhagavad-gita e no Srimad-

bhagavatam, constituindo-se, hoje, em formas materiais de instrução. Isto porque, 

segundo Guerriero, não haveria dadas as diferenças culturais, a possibilidade da 

permanência da antiga tradição oral da convivência mestre-discípulo na sociedade 

ocidental (GUERRIERO, 2001, p. 46).  

Mas no que concerne às instruções práticas e recorrentes, permeadas pelas 

relações sociais dentro da comunidade, a instrução está presente principalmente por 

meio do mestre espiritual instrutor, no caso do templo Hare Krishna de Curitiba, Prabhu 
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Hara Kanta Das. Através de suas aulas proferidas diariamente pela manhã, e pelos seus 

ensinamentos durante todo o dia, é possível aprender sobre o modo de viver, hábitos, e 

práticas culturais específicas. 

Aqui, é importante ressaltar não só a prática de instruir, mas o papel do instrutor. 

Segundo Turner, a redução de todos os membros da communitas ao mesmo nível de 

condição social, e a obediência total ao profeta ou líder, são algumas de suas 

características (TURNER, 1974, p. 136). A comunidade Hare Krishna caracteriza-se por 

possuir tais elementos. Todos os devotos, independente de idade, sexo, ou tempo de 

serviço em devoção à Krishna, obedecem às ordens de Prabhu Hara Kanta Das. Ele é o 

mestre espiritual instrutor, e seguir suas ordens é considerado pelos devotos, mais que 

um dever, um privilégio, necessário à evolução na vida espiritual, pela qual os devotos 

almejam. Não seguir as ordens do mestre pode provocar consequências em relação ao 

indivíduo dentro da comunidade. Em Nova Gokula, o desacato às ordens de Prabhu 

Hara Kanta Das, por parte de um devoto, culminou em sua expulsão do templo de 

Curitiba, fato que provocou comoção grande entre os devotos. Este exemplo demonstra 

uma vez mais, a importância da instrução e, também do ouvir, relacionado a esta. A 

prática inter-relacionada de instruir/ouvir é um dos elementos que possibilita o 

equilíbrio, permanência e continuação da existência da comunidade.  

No interior do templo, no contexto social diário, a instrução possui duas formas 

de realização: a formal, a qual se trata do discurso produzido durante as palestras e 

aulas, somente proferidas por determinadas pessoas, em determinados momentos; e a 

informal, proferida por qualquer devoto que tenha mais experiência aos devotos com 

menos aprendizado ou aos novatos no templo, em qualquer momento ou circunstância. 

A instrução é o meio principal de comunicação e de reprodução cultural Hare 

Krishna. Além do mestre espiritual instrutor, devotos mais antigos ensinam os mais 

novos, num ciclo de introdução de valores e aprimoramentos progressivos de condutas e 

de conhecimentos perpassados de forma não formal, por meio de conversas, conselhos e 

instruções práticas cotidianas. Um exemplo onde fica clara esta prática de instruir é 

possível perceber durante os rituais de adoração, principalmente o goura-arati, o qual é 

aberto a visitantes: todos os movimentos realizados neste ritual, como cheirar a flor, 

encostar a mão direita no fogo e tocar a testa, posicionar-se no lugar certo, comportar-se 

corporalmente durante a cerimônia, são instruídos aos visitantes pelos devotos mais 
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antigos. Os devotos instruem novatos acerca da maneira correta de segurar a japa, da 

maneira correta de se portar em frente às deidades, da forma de comer, de ter hábitos 

higiênicos, de vestir-se adequadamente, de se relacionar com o sexo oposto etc. A 

instrução permeia aspectos pontuais da vida pessoal e em comunidade, reproduzindo 

práticas sociais específicas. Além de tais detalhes de comportamento social prático, os 

ensinamentos acerca das escrituras, da filosofia, e dos conhecimentos absorvidos através 

de devotos mais antigos, das leituras, e dos mestres espirituais, são repassados 

diariamente em forma de conversas informais durante práticas diárias dentro do templo, 

principalmente no ambiente da cozinha. 

A cozinha se mostrou ser um ambiente de socialização com importância central 

na prática de instruir, já que, é possível fazer o serviço devocional dentro deste ambiente 

em grupos. Já a distribuição de livros é feita individualmente, cada devoto escolhe um 

ponto da cidade para vender os livros. Assim, na cozinha, é possível conversar 

livremente enquanto as preparações dos alimentos são feitas. Desta forma, mulheres 

instruem outras mulheres, homens instruem homens. Através de conversas informais 

dentro deste ambiente, as práticas cotidianas são repassadas, bem como as conversas 

acerca dos fundamentos filosóficos são realizados. Além da cozinha, também, o 

momento da prasada, isto é, os momentos destinados às refeições, são importantes na 

realização da instrução informal, através das conversas entre devotos mais antigos e 

mais novos, principalmente com visitantes que vão ao templo para o jantar vegetariano. 

Ao contrário desta, a instrução formal tem momento certo para acontecer: as 

aulas do Srimad-bhagavatam, as leituras do Bhagavad-gita e as palestras dos festivais 

de domingo. Todas estas instruções são feitas especificamente por homens, devotos 

antigos e iniciados, com experiência de ao menos alguns anos com o serviço 

devocional. Este tipo de instrução é realizado sempre dentro do templo, na área em 

frente ao altar. Todos os devotos e visitantes sentam-se no chão de frente para o altar e 

para o palestrante, que permanece sentado em um lugar reservado àquele que irá 

instruir.  

No momento das instruções formais, a música se faz presente mais uma vez. 

Além da fala, a música sempre fez parte das práticas de instrução feitas na tradição do 

parampara. Já que os registros dos saberes desta cultura sempre foram feitos de forma 

oral, um mecanismo utilizado para preservar tais registros era colocá-los em versos, os 
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quais eram cantados. O hábito de cantar os versos dos vedas permanece, mesmo com a 

materialização dos registros em forma de livros. Durante as leituras e aulas dos 

principais livros da comunidade, os versos invariavelmente são primeiramente cantados 

pelo instrutor, seguidos da repetição do canto destes versos pelos ouvintes.  

Além disso, é importante ressaltar que o ato de cantar os versos das leituras 

durante as aulas, se mostrou ser um processo agregador entre ouvintes e palestrante ou 

instrutor. Durante minhas observações, presenciei a visita de devotos de diferentes 

partes do mundo ao templo da ISKCON em Curitiba. Durante a curta permanência de 

tais devotos no templo (não mais que uma semana de visita), tais devotos realizavam 

aulas e palestras utilizando principalmente o inglês como idioma para realização das 

palestras, sendo preciso um devoto para traduzir a fala do palestrante para o português. 

Fato este que também ocorreu em Nova Gokula, quando o guru de tantos devotos 

presentes palestrava em inglês. O canto dos versos das literaturas realiza a conexão de 

diferentes devotos do mundo, isto porque tais versos são em sânscrito, idioma que todos 

os devotos têm contato após adentrar na comunidade Hare Krishna. 

A importância do ato de instruir formalmente está presente no trecho da palestra 

do festival de domingo expresso a seguir, em que o devoto que irá professar a palestra 

sobre o Bhagavad-gita explica alguns fundamentos da tradição seguida, ele justifica este 

momento de instrução: 

“Essa é a nossa missão, é a nossa proposta, tentar propagar o conhecimento 

que tão misericordiosamente recebemos de Srila Prabhupada. Certa vez, um discípulo 

perguntou à Prabhupada, como ele poderia fazer para retribuir o que Prabhupada 

tinha feito por ele, afinal, desde quando ele tinha entrado em contato com esse 

conhecimento, sua vida tinha mudado muito, mudado pra melhor. Prabhupada 

perguntou pra ele se ele realmente queria retribuir aquilo, e ele disse que sim. E 

Prabhupada disse pra ele que a única maneira pela qual ele poderia retribuir é levando 

para outras pessoas aquilo que ele tinha recebido. Então, nós todos aqui nos 

encontramos na mesma situação, infinitamente endividados com Srila Prabhupada, que 

a misericórdia e a dádiva que ele nos deu é impagável, mas a gente tenta humildemente 

retribuir o que ele fez por nós, tentando levar este conhecimento tão transcendental, tão 

especial para outras pessoas. Então, ficamos felizes em ver vocês aqui, na ISKCON, a 

sociedade internacional para consciência de Krishna, e agora eu espero falar algumas 
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palavras pra vocês, através das quais vocês possam tentar entender um pouco mais 

dessa sabedoria. Eu não me considero qualificado para realizar esse serviço. Esse 

momento geralmente é destinado a um devoto mais experiente, que tem um 

conhecimento mais profundo acerca das escrituras..”. 

Para Victor Turner, nas sociedades tribais, a fala não é apenas comunicação, mas 

poder e sabedoria, estes, por sua vez, transmitidos na liminaridade sagrada não 

consistem somente num aglomerado de palavras e sentenças, tem valor ontológico, 

remodelando o ser neófito (TURNER, 1974, p.127). A comunidade Hare Krishna, 

caracterizada por possuir aspectos determinantes de uma communitas, e 

consequentemente a presença de condições liminares em suas práticas sociais, apresenta 

a fala não apenas como um fator comunicativo, mas como um instrumento poderoso de 

instrução e aprendizado, necessário para vivenciar a devoção à Krishna. Assim, como 

presente no discurso do devoto palestrante, a importância da fala e da instrução tem 

valor fundamental, sendo que é na fala que se encontra o poder dos ensinamentos. 

Como observado por Turner em seu trabalho, a fala representa sabedoria e poder, 

portanto, para realiza-lo é preciso ter “qualificação” e profundo conhecimento da 

tradição védica.  

Também é possível perceber, mais uma vez, a manifestação da importância da 

prática de servir presente na comunidade. Por ser um devoto mais antigo, que já foi 

instruído por outros devotos e por seus mestres, ele encontra-se possibilitado a realizar a 

instrução formal, segundo o juízo e ordens de seu mestre espiritual instrutor. 

Obedecendo às suas ordens, realizando um serviço devocional, a instrução se realiza, 

por encontrar-se o devoto em uma posição de já ter ouvido seus mestres e possuir os 

conhecimentos da tradição, sendo apto a continuar a prática de reprodução do discurso, 

mantendo vivo o processo de aquisição e transmissão da filosofia Hare Krishna, 

instruindo visitantes e novatos no templo, através da instrução formal. 

É importante ressaltar que a propagação de conhecimento está entre uma das 

prioridades doutrinárias da religião Hare Krishna, esta é feita prioritariamente através da 

instrução, verbal e escritural, isto é, através de discursos e das literaturas védicas. 

Disseminar a filosofia está entre um dos preceitos para se tornar um devoto, sendo um 

dos juramentos que devem ser feitos na cerimônia de iniciação, deve-se jurar continuar 

a missão iniciada por Srila Prabhupada, de propagação do Movimento. Srila Prabhupada 
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foi o instrutor maior do Movimento Hare Krishna, seus devotos perpetuam sua prática, 

sendo instruídos, e instruindo novas pessoas, numa prática de reprodução e perpetuação 

dos dogmas religiosos, com o objetivo de dar continuidade ao vaishnavismo e de 

multiplicar os seguidores desta linha religiosa. É possível identificar isto pela própria 

fala do devoto em sua palestra no domingo, quando descreve um episódio, uma 

conversa entre um discípulo e Srila Prabhupada. 

É através da instrução que a missão de Prabhupada tem continuidade e se 

cumpre o juramento feito durante o ritual de iniciação de auxiliar o guru na continuação 

da missão iniciada por Srila Prabhupada. É por meio da reprodução da tradição feita 

pelo discurso que a ISKCON permanece viva, estando, esta prática, na base da 

experiência social Hare Krishna. 

 

3.2.3. CANTAR 

Por fim, a terceira forma fundamental de perpetuação cultural é a música em si, 

realizada por meio da voz, no ato de cantar os mantras, isto é, as canções devocionais 

realizadas durante as cerimônias religiosas. Segundo Rafael José de Menezes Bastos, 

toda sociedade, para ter existência precisa dispor de um ou mais sistemas de 

comunicação que tornem viável o estabelecimento de relações entre seus membros 

(BASTOS, 1999, p.32). Em relação à comunidade Hare Krishna pode-se afirmar que 

um destes sistemas comunicativos pauta-se na produção sonora e musical. Segundo o 

mesmo autor, o qual realizou uma antropologia da comunicação no Alto Xingu, 

analisando as formas de comunicação intertribal dos grupos da região, a falta de 

bibliografia consistente que tenha por objetivo a análise da forma linguística destes 

mesmos grupos, explica-se pela falta de comparação e pela suposição de que a 

comunicação intertribal deve ser feita, forçosamente no plano linguístico (BASTOS, 

1999, p. 242). É possível utilizar esta análise feita por Bastos para entender a forma de 

comunicação Hare Krishna. Identifico a música como esta forma de conexão 

comunicativa em diferentes instâncias: com os visitantes de fora; com os membros de 

dentro do templo; e com a própria espiritualidade e com as deidades adoradas. 

Na continuação de sua palestra do templo, no dia de domingo, o devoto também 

expressa a importância da música para o grupo Hare Krishna:  
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“(...) é o yuga dharma dessa era o maha-mantra Hare Krishna. Hare Krishna 

Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare 

Hare (todos falam juntos). Essa é uma vibração transcendental. É dito que apenas por 

ouvir, por entrar em contato com essa vibração transcendental, a gente vai aos poucos 

limpando a poeira que a gente vem a milhares e milhares de vidas acumulando em 

nosso coração que nos impede de perceber quem nós somos de verdade. Então este 

cantar é muito poderoso, esse cantar é o processo pelo qual podemos alcançar a 

perfeição da existência. A perfeição da existência humana, que é compreender a nossa 

relação eterna com Deus. Então é dito que mesmo que a pessoa não compreenda o 

significado do mantra, mesmo que a pessoa não compreenda nada da filosofa, apenas 

por entrar em contato com esta vibração, ela vai pouco a pouco despertando esta 

consciência espiritual. Esta é a potência transcendental do som. A gente percebe que se 

passar um carro com um som muito potente aqui fora, as paredes chegam a tremer, o 

som é muito poderoso, e esse não é um som qualquer, esse é um som transcendental. 

Esse som é igual à Suprema personalidade de Deus, igual à Krishna. Simplesmente por 

cantar esse mantra a gente entra em contato com Deus. As coisas materiais estão 

submetidas a dualidades, por exemplo, a água, ninguém pode matar a sede 

simplesmente pronunciando a palavra água repetidas vezes, a forma é diferente do 

nome, a palavra água é diferente da água em si mesma, mas isso não acontece com 

Deus. Deus é onipotente, é absoluto, não existe dualidade em sua pessoa. Desse modo, 

simplesmente por falarmos a palavra Krishna, simplesmente por entoarmos seus 

nomes, simplesmente por falarmos sobre Krishna, nós entramos diretamente em contato 

com a pessoa de Krishna. Esse é um processo muito transcendental, muito especial, que 

tivemos a oportunidade de receber por Srila Prabhupada”.  

A linguagem é a forma básica que os devotos do templo possuem para se 

comunicar com os visitantes e com a população em geral, fora do templo. Por 

possuírem a missão de difundir a filosofia Hare Krishna, através da linguagem 

compartilhada pelos membros da sociedade brasileira, este propósito se realiza como já 

vimos anteriormente através da instrução. No entanto, a música se mostrou ser um 

elemento agregador entre os membros de fora, os visitantes, e os de dentro, os devotos. 

Por mais que as pessoas que visitam o templo, não entendam o sânscrito, idioma 

utilizado em todas as canções, e nem o significado dos mantras, são convidadas a se 

juntar ao kirtan, cantar e dançar os mantras em frente às deidades. Fato este que 
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realmente acontece, com novatos participando das cerimônias através do corpo, 

dançando com os devotos e cantando o maha-mantra Hare Krishna. 

As próprias crenças dos devotos sustentam a música como forma de 

comunicação com os membros de fora. Para eles, o maha-mantra Hare Krishna 

constitui-se em uma forma de purificação, do corpo e da mente: pode-se beneficiar do 

mantra cantando-se, principalmente, mas também apenas ouvindo. Os Hare Krishna 

possuem a prática de sair do templo em sankirtana, cantando pela cidade com o 

propósito de fazer a população ouvir, na tentativa de realizar esta comunicação com o 

maior número de pessoas possível, fazendo-os ouvir e atentar-se para a espiritualidade e 

para Krishna. Os devotos consideram o maha-mantra como o som transcendental, um 

som com a propriedade de purificar todos que o ouvem. Por isso, a prática de sair em 

sankirtana pelas ruas de Curitiba constitui-se em dois elementos principais: a atividade 

missionária de transmissão da tradição a que seguem e a realização de um serviço 

devocional, a manifestação e disposição amorosa, até mesmo caridosa, de levar o som 

que produz a purificação aos ouvidos da população em geral. 

Dentro do templo, cantar também se constitui em uma prática que possibilita a 

comunicação com aqueles que não pertencem ao grupo, pois no momento das 

cerimônias, em específico, não é preciso ser devoto para participar de uma prática 

característica da religiosidade Hare Krishna. Através do maha-mantra Hare Krishna, o 

contato entre devotos e não devotos, os quais possuem valores, regras, condutas, formas 

de viver diferentes, se efetiva. Durante as cerimônias, na entoação do mantra, os 

indivíduos de dentro e de fora dividem o mesmo espaço, participam da cerimônia em 

igualdade, e segundo as concepções nativas, são influenciados e recebem os benefícios 

desta prática ritual simbólica da mesma forma.  

 A música se constitui em um sistema comunicativo com as deidades, pois cantar 

os mantras, em especial o maha-mantra Hare Krishna é, para os devotos, evocar as 

energias espirituais provenientes das deidades adoradas. Quando se canta os Santos 

nomes, evoca-se, como já colocado no primeiro capítulo, a energia feminina de Krishna 

de amor e serviço, a própria personalidade de Deus, ou aquele que atrai a todos, e a 

energia que emana todo prazer e felicidade. Segundo os devotos, em Krishna não 

existem dualidades, assim, cantar os nomes de Deus não é diferente da própria pessoa 
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de Deus, portanto, cantar é a forma de se conectar à Krishna e à espiritualidade de forma 

mais íntima e plena. 

O potencial purificador do maha-mantra se efetiva principalmente quando as 

duas faculdades corporais são ativadas, neste ponto, o cantar e o ouvir se inter-

relacionam. Já que o maha-mantra é a evocação do próprio Krishna, ao cantar, o devoto 

purifica-se, através da entoação e evocação da energia divina da deidade; ao escutar, o 

mesmo acontece, apenas por manter-se em contato com o som considerado 

transcendental. A prática da japa-mala é um exemplo disso: é necessário entoar o 

mantra em voz alta, para que se cante e se escute. 

Os devotos estabelecem contatos com o Deus pelo qual prestam adoração 

também durante as cerimônias rituais, momento em que os pilares da bhakti-yoga se 

unem no propósito da servidão e consequente elevação espiritual. Canta-se em adoração 

às deidades, conectando-se a elas. Desta forma, a prática de cantar estabelece a relação 

entre o devoto e Krishna. Para os devotos, o processo de entoar o maha-mantra, ou os 

Santos nomes, possibilita a auto-realização, isto é, o despertar para a espiritualidade que 

se encontra, até então, confundida com a materialidade do ser. Se o canto é feito com o 

objetivo de aproximação da espiritualidade, os males espantados ao cantar se constituem 

no que é material e mundano, enquanto a espiritualidade é concebida como a realização 

e efetivação do estado de prazer e felicidade do ser. 

Além disso, diferentemente da japa-mala, a entoação individual do maha-

mantra, as cerimônias possibilitam a interação com os outros devotos, fortalecendo as 

relações da comunidade em sua totalidade. A entoação do mantra durante os rituais de 

adoração possibilita pensar na música também como uma forma de comunicação entre 

os membros de dentro da comunidade, na medida em que proporciona a reprodução e o 

fortalecimento da doutrina, dos preceitos que devem ser seguidos, restabelecendo a 

comunidade Hare Krishna. Para Seeger, cada performance recria e reestabelece ou 

altera o significado de cantar e também das pessoas, tempos, lugares e público 

envolvido. Esta reprodução cultural ocorre por meio da música, e principalmente do 

maha-mantra, nas cerimônias rituais. Assim, o significado do maha-mantra é 

restabelecido, a constituição dos membros enquanto devotos é fortalecida, 

possibilitando não apenas a expressão cultural, mas a reprodução da cultura. 
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Anthony Seeger observou como cantar é parte da reprodução social do grupo 

indígena Suyá. Esta prática é uma parte integrante da série de ritos de passagem que 

ordenam a vida de uma pessoa. Cerimônias ordenam a produção, e através de sua 

natureza performativa, se constituem em uma maneira de criar e recriar a aldeia dos 

membros da comunidade e a si mesmos (SEEGER, 2004, p. 130, tradução nossa). O 

mesmo pode ser afirmado em relação aos Hare Krishna. Como vimos com o auxílio da 

obra de Turner, as cerimônias e todos os rituais do grupo se constituem em ritos de 

passagem, os quais reestabelecem a posição dos devotos, e do grupo em si mesmo. 

Cantar é parte desta reprodução social, pois sem ela, a afirmação e recriação de si 

mesmo enquanto devoto e ser espiritual, e enquanto comunidade Hare Krishna, não 

seria possível. 

Até aqui, se mostrou como por meio da produção sonora (ouvir, instruir e 

cantar), os devotos criam e reproduzem padrões e práticas culturais, as quais são 

realizadas cotidianamente no templo. Vimos como, em especial, através das cerimônias 

musicais, a comunicação de valores, regras e crenças acontece, além da afirmação e 

reafirmação da identidade enquanto devoto, e o fortalecimento do grupo social. No 

último capítulo deste trabalho, serão aprofundados os conhecimentos sobre a música em 

si mesma, os instrumentos musicais utilizados, os mantras devocionais cantados nos 

processos rituais serão expostos, bem como suas traduções, origens, mitos e histórias 

ligados a cada uma das músicas devocionais. 
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CAPÍTULO 4 – OS MANTRAS DEVOCIONAIS 

 

4.1. OS INSTRUMENTOS MUSICAIS 

 Para a compreensão mais profunda sobre a música produzida no templo, o 

conhecimento dos instrumentos utilizados para entoação dos mantras durante as 

cerimônias rituais é essencial. E para que haja o entendimento mais completo sobre a 

forma de uso de tais instrumentos, um pouco acerca do sistema de música clássica 

indiana será exposto neste capítulo. É preciso afirmar, entretanto, que a estrutura 

musical deste sistema é extremamente complexa, e o que será exposto aqui, é apenas 

uma base ou o mínimo para se refletir acerca das práticas culturais do grupo Hare 

Krishna. 

O sistema sonoro indiano é baseado em dois conceitos principais, o primeiro 

deles, é um conceito chamado raga. Esta se refere à estrutura melódica da tradição 

clássica de música indiana. No entanto, raga não designa somente a composição 

melódica das músicas, aliado a isto, este conceito traz em sua constituição a referência à 

existência de um elemento sutil, o qual pode ser percebido ao combinar notas de uma 

escala. Acredita-se que a música carrega energias e tem a possibilidade de criar 

impactos emocionais naquele que está ouvindo a música produzida.  A combinação de 

cada nota ou acorde, bem como o arranjo entre eles, atua de uma forma particular nas 

emoções dos ouvintes. Assim, os mantras possuem suas melodias específicas, e é 

importante cantá-los sem alterá-las, pois tais melodias também possuem o elemento 

energético, o qual causa determinadas sensações nas pessoas. Desta forma, a música 

indiana se baseia no conceito de que o som tem dois aspectos: a expressão audível e a 

essência sonora sutil (shabda ou vach).  O segundo aspecto essencial da música indiana 

é o taal, que corresponde à estrutura rítmica das músicas. Taal designa um ciclo rítmico 

que contém um número determinado de batidas. A expressão dos taals se dá por meio 

de sílabas, chamadas bols, as quais são utilizadas ao se tocar instrumentos de percussão, 

como a mrdanga. 

A classificação dos instrumentos musicais utilizados na tradição musical indiana 

está contida no Bharatiya-natya-shastra, uma literatura védica, datada do início da era 
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cristã, que trata do teatro e das artes de forma geral (PINTO, 2001 p. 268). A seguir, 

uma explicação breve sobre os instrumentos utilizados pelo grupo Hare Krishna. 

 

4.1.1. MRDANGA 

Mrdanga significa “feito de barro” e designa o tambor que é tocado em todas as 

cerimônias rituais. Os devotos acreditam que este instrumento surgiu juntamente com o 

advindo de Caitanya Mahaprabhu, há aproximadamente quinhentos anos atrás. Para os 

devotos, a mrdanga corresponde à flauta do Senhor Krishna encarnada. Quando Krishna 

estava planejando seu avatar como Caitanya, sua flauta queria acompanhá-lo. Porém, a 

flauta não seria um meio prático de levar as vibrações espirituais, as quais Krishna tinha 

como intenção propagar na Terra. Assim, a flauta veio na forma de um tambor, 

auxiliando Caitanya Mahaprabhu durante o Hari Nama Sankirtana. 

Este tambor é feito de barro terracota e o corpo do instrumento é revestido por 

tiras de couro. Através dos tempos, outros materiais, tais como fibra de vidro e metal, 

começaram a ser usados para produção do corpo deste instrumento. A mrdanga possui 

duas extremidades, sendo que as duas são tocadas pelo instrumentista, o qual posiciona 

a mrdanga em frente ao peito, atravessando uma alça, que é presa nas extremidades do 

tambor, às suas costas, mantendo as duas mãos livres para realizar as batidas nas 

extremidades direita e esquerda. 

O corpo da mrdanga é conhecido como anga. A extremidade direita, a qual 

corresponde à menor extremidade, é chamada de dayan, a esquerda e maior é 

denominada baya. Tais extremidades são compostas de pele, a qual se convenciona 

chamar de puri. O puri é constituído de quatro partes distintas: o gajara é uma trança de 

couro externa que reveste a extremidade do tambor, nela estão inseridas, de forma 

entremeada, as tiras de afinação, o gajara não é tocado; a próxima camada de dentro do 

puri é o kinar, esta é a primeira camada da pele que é tocável e serve para filtrar e 

controlar os sons. A camada aberta da pele é chamada maidan ou “meio-campo”, está 

localizada entre o kinar e o syahi; este último, por sua vez, é o círculo preto no meio do 

puri, o syahi proporciona o som característico do instrumento, a redução da altura do 

som e o controle do mesmo. 



58 
 

Para tocar a mrdanga é preciso aprender as batidas específicas, os bols. Segue os 

nomes das principais batidas e a maneira de tocá-las: 

TA: com o dedo indicador, bate-se no centro do dayan.  

TI: esta batida também é feita no dayan, utilizando os dedos médio e anular, os 

dois tocam juntos.  

KHE: com a mão bem aberta, todos os dedos tocam no baya. Nesta batida, a 

palma da mão não toca a extremidade da mrdanga, apenas os dedos.  

GE: com os dedos da mão bem unidos, toca-se no centro do baya.  

Estas são as quatro batidas principais da mrdanga. Os mantras são tocados com 

estas batidas, além da combinação das mesmas. A seguir, alguns exemplos de 

combinações: 

DHA: combinação de GE e TA.  

KHA: combinação de KHE e TA. 

O mantra, então, é tocado fazendo-se uma sequência destas batidas. Para 

exemplificar, segue algumas sequências que podem ser feitas na mrdanga: 

TA KHE KHE TA GE GE 

TA KHE TI KHE TA GE GE 

DHA GE TI KHA 

KHE KHE TI GE DHA 

A mrdanga é tocada em todos os momentos em que a música está envolvida. Ela 

está presente durante o kirtan, nas cerimônias rituais dentro do templo, como também 

nos momentos em que os devotos saem às ruas cantando o maha-mantra. A mrdanga 

também é tocada durante o bhajan, com todos sentados, durante a entoação de mantras 

em sua forma mais contemplativa. A forma de aprender a tocar este e todos os 

instrumentos do grupo Hare Krishna é através da instrução, isto é, através das instruções 

feitas por alguém que já tem experiência e conhecimento acerca do instrumento. A 

mrdanga é, na maioria das vezes, tocada por homens. Apenas uma devota do templo 
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tocava o tambor, por ser esposa de um mridangueiro. Na época de minha observação, 

ela estava tendo aulas com o esposo para aprender a forma de tocar o instrumento. 

Mesmo assim, era difícil haver a oportunidade da devota tocar este tambor durante as 

cerimônias rituais, isto porque os homens sempre tem a prioridade na hora de tocar os 

instrumentos musicais. 

 

4.1.2 HARMÔNIO 

 Este não é um instrumento originário da Índia. Ele foi criado em Paris, por 

Alexandre Debain, em 1840. Quando a Índia se encontrava sob o governo britânico, o 

instrumento chegou e se popularizou por todo país, se tornando um importante 

instrumento de acompanhamento na entoação das músicas devocionais. O harmônio é 

como um pequeno órgão. É tocado pressionando as teclas do teclado com a mão direita, 

enquanto, simultaneamente, a mão esquerda permanece bombeando o ar através do fole 

que se encontra na parte de trás do instrumento. Este mecanismo permite que o som, 

produzido pelas notas feitas no teclado, possa se dissipar e ser ouvido.  

O teclado é divido em quatro oitavas: oitava baixa (mandra saptak); oitava 

média (madhya saptak); oitava alta (tar saptak); oitava altíssima (atti tar saptak). No 

sistema de música indiano, sete são as notas reconhecidas (swaras) que são comumente 

feitas no harmônio: Sadja, Rsabh, Gandhar, Madhyam, Pancam, Dhaivat e Nisad. Estas 

são abreviadas respectivamente por Sa, Ra, Ga, Ma, Pa, Dha e Ni. Estas notas são 

mencionadas no Srimad-bhagavatam. 

Apesar de o conhecimento sobre o harmônio ser amplo, assim como toda a 

estrutura da música clássica indiana, os devotos do templo pouco sabem em relação à 

teoria musical e o funcionamento mais aprofundado deste instrumento. No templo, 

também, apenas uma devota sabia tocar algumas notas no harmônio. Era ela, 

geralmente, a responsável por iniciar os festivais e dias de festa com o bhajan, tocando 

o instrumento e liderando os mantras antes das celebrações, porém, seu conhecimento 

acerca da teoria musical era bastante restrito. 

O harmônio é tocado apenas durante o bhajan. Como o instrumento é tocado no 

chão, ele acompanha o cantar dos mantras antes das aulas do Srimad-bhagavatam e do 
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Bhagavad-gita. Como dito anteriormente, ele também é tocado no início das festas e 

dos festivais de domingo. 

 

4.1.3 KARATALAS  

 As karatalas são címbalos, dois discos pequenos de metal, utilizados como 

instrumentos de percussão para, principalmente, marcar o tempo da música. As 

karatalas possuem uma fita de cetim presa no centro da parte de fora, a qual deve ser 

amarrada ao dedo indicador de cada mão. Para tocá-las é preciso bater um címbalo ao 

outro. No templo Hare Krishna, o ritmo padrão é feito ao tocar um címbalo no outro, 

por três vezes seguidas, com o dedo polegar encostado na parte de trás do mesmo. Na 

terceira vez, o polegar deve se afastar do prato, realizando um efeito de vibração sonora. 

Este ritmo é feito durante todo o período em que os mantras são cantados. Estes 

pequenos instrumentos servem mais para marcar o tempo que a mrdanga, a qual tem 

mais liberdade na realização das batidas. Durante as cerimônias rituais, o som das 

karatalas se mistura ao som realizado pelas palmas dos participantes, os quais 

acompanham o ritmo realizado pelos címbalos. 

 

4.2. A BANDA KRISHNA-KATHA 

 Há no templo, além da expressão devocional por meio das músicas durante as 

cerimônias rituais, outra forma de demonstração musical da devoção e servidão à 

Krishna. Durante minhas observações no templo, no ano de 2013, presenciei um ensaio 

da banda Krishna-Katha, como dito anteriormente, constituída por quatro devotos, 

tocando instrumentos bastante ocidentais: bateria, baixo, guitarra e violão. As músicas 

tocadas pela banda falam sobre Krishna, como o nome sugere, suas letras são escritas 

por eles mesmos, bem como por alguns devotos do templo que contribuem com a 

banda. Além disso, práticas realizadas pelos devotos são mencionadas, alguns versos 

das escrituras também são tocados. Em suas músicas, predominam os estilos de rock e 

MPB, segundo os próprios devotos, estilos familiares a eles antes de sua inserção no 

templo. Os ensaios acontecem esporadicamente, marcados conforme a disponibilidade 

de seus integrantes. Para eles, tocar na banda tem um propósito em específico, como 

qualquer outra atividade de seu dia, o de prestar serviço à Krishna. Isto acontece por 
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meio das apresentações feitas durante o ano em praças da cidade, a fim de divulgar a 

ISKCON e convidar a população a participar dos dias festivos no templo, os quais 

acontecem nas datas comemorativas do aparecimento de Krishna na Terra, de Balarama, 

de Radharani, Caytania, Nityananda, etc. 

Como exposto no capítulo 2, ao se tornar devoto, o foco na execução de 

atividades diárias muda, passando a ter como propósito a satisfação a Krishna. Segundo 

Adami, a devoção a Krishna é medida, institucionalmente, através do quanto o devoto 

se dispõe e se dedica a praticá-la. Adami faz distinção entre duas etapas da prática do 

serviço devocional, estas evidenciam o respaldo institucional para o indivíduo 

experimentar sua identidade enquanto devoto. Tais etapas de devoção se constituem na 

fase regulamentada, em que há a predominância do valor da experiência regulamentada 

subordinada a um mestre espiritual, e na fase espontânea, em que não se exclui por 

completo a influência do mestre, mas o devoto passa a valorizar a sua espontaneidade 

de se perceber consciente de Krishna. Assim, uma experiência espontânea de devoção é 

o que deve gerar a individualidade do devoto (ADAMI, 2013, p. 181). 

Enquanto o processo de entoação de mantras, e de produção musical com os 

instrumentos indianos, no arati, se constitui em uma forma de reafirmar o 

pertencimento e os valores da comunidade, em que todos os participantes da cerimônia 

se estabelecem como iguais, num momento de expressão e exaltação de devoção às 

deidades, há, no ato de tocar as músicas na banda, a execução de uma atividade de 

servidão por meio da exaltação da individualidade do devoto, utilizando habilidades 

próprias para glorificar e servir a Krishna. Apesar de a exaltação da individualidade 

estar presente nos processos rituais, uma vez que o entoar do maha-mantra é 

caracterizado como uma vibração transcendental proveniente da espiritualidade do ser, 

que o torna mais consciente de Krishna e distante da matéria e de maya, o ritual em si, 

constitui-se em uma atividade comunitária, realizada em grupo, exaltando a comunidade 

em devoção, ressaltando e reafirmando os valores e as premissas da tradição vaishnava. 

Já enquanto membros da banda, a individualidade é ressaltada mais fortemente. 

Participar da Krishna-katha significa utilizar habilidades próprias e individuais para 

realização da adoração. Esta forma possibilita aos membros, não apenas reproduzir um 

padrão de adoração, mas o poder de criar musicalmente. Todos os membros da banda 

eram iniciados, e experimentavam a vida enquanto devotos há pelo menos um ano. A 
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formação da banda, realização de ensaios e apresentações, representa uma forma 

espontânea de servir. Tocar na banda também representa associar a expressão musical, 

característica dos rituais de adoração, com o ato de prestar serviço, realizar atividades 

que tenham por objetivo servir à Krishna. Assim, a produção sonora por meio da banda 

representa a expressão de adoração e a realização do serviço devocional. A seguir, a 

letra de uma das composições da banda, intitulada “pra ver o sol nascer”. Esta música 

corresponde à faixa número 18 do cd. Além desta, é possível ouvir outra música da 

banda Krishna-Katha na faixa número 19. 

Ó meu amigo 

Preste atenção no que vou lhe falar 

A vida é assim, é assim mesmo 

É isso que faz o mundo girar 

Mas não se apegue ao sofrimento 

Nem deixe o ódio te dominar 

É só outra face da moeda 

Mas tudo um dia vai mudar 

Deixe o véu de maya cair 

E a ilusão ir embora 

Deixe de lado esse apego que nada colabora 

Observe então, liberar a realidade que nos permeia 

A natureza eterna dos seres 

Que nos une, nos faz amar 

Você vai ver, basta querer 

É muito fácil despertar a consciência de Krishna 

É só cantar o maha-mantra 

A sua alma despertar  

E ver o sol nascer 

Você e eu, eu e você 

Servos eternos de Krishna 

Nós somos parte deste todo 

Basta servir com alegria 
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4.3. OS MANTRAS DO MOVIMENTO: ORIGENS E HISTÓRIA 

Seeger ressalta em seu livro a importância de saber as ideias sobre origem e 

composição das músicas, por se tratarem de importante indicador do que é a música e 

qual sua relação com outros aspectos da vida e do cosmos da comunidade, para tanto é 

importante saber o que a música é e como ela é aprendida (SEEGER, 2004, p. 52, 

tradução nossa). Passo agora então, a enumerar os mantras cantados pelos devotos nas 

cerimônias rituais. Como será notado, nas descrições das origens e traduções dos 

mantras entoados pelo grupo, os mantras, em sua maioria, são provenientes de 

composições feitas por mestres da tradição da sucessão discipular. Esta prática 

demonstra, mais uma vez, a importância da transmissão e reprodução das tradições por 

meio do ouvir e do instruir, utilizando-se das músicas, isto é, do cantar, como forma de 

criação e expressão da devoção às deidades. É possível acompanhar as letras dos 

mantras ouvindo as músicas contidas no cd que acompanha este trabalho. 

 

Maha-mantra Hare Krishna 

Hare Krishna Hare Krishna  

Krishna Krishna Hare Hare 

Hare Rama Hare Rama  

Rama Rama Hare Hare 

 

O maha-mantra é o principal mantra para os devotos. Maha significa grande, 

maior; man significa mente; tra, que liberta. Sendo assim, este é considerado o maior de 

todos os mantras, libertador dos pensamentos e da mente. Para os devotos, o cantar 

deste mantra constitui-se no processo de dissociação com a matéria, desvencilhando-se 

de maya, ou ilusão, reavivando a consciência de Krishna. Segundo a descrição do 

mantra no manual “Canções Vaishnavas”, um pequeno livro com descrições dos 

mantras entoados na ISKCON, cantando o maha-mantra, ou o “grande cântico da 

libertação”, a pessoa pode de imediato sentir um êxtase transcendental proveniente da 

camada espiritual. Acredita-se que a música surge automaticamente do plano espiritual, 

o que permite que qualquer pessoa, que, como vimos no capítulo anterior, constitui-se 

de matéria e espírito, pode tomar parte no canto e dançar em êxtase. Como origem, este 

mantra é considerado uma música proveniente do próprio Deus, que veio à Terra no 
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corpo de Caitanya Mahaprabhu, e constitui-se em uma forma de falar diretamente com 

Krishna, tendo como tradução “Senhor, faça de mim seu servo humilde”.  

A primeira faixa do cd que acompanha esta monografia é o maha-mantra, 

cantado pelos devotos da ISKCON no templo de Curitiba em um festival de domingo, 

durante o guru-puja, cerimônia de adoração à Prabhupada e aos gurus. Como é possível 

notar ao ouvir a música produzida pelos devotos, o mantra se inicia em um ritmo mais 

lento, e, aos poucos, a intensidade e velocidade do mantra crescem. É possível notar a 

euforia experimentada pelos mesmos. Durante o entoar deste mantra, homens se 

mantém em um círculo, as mulheres fazem o mesmo, todos permanecem dançando em 

conjunto, experimentado o êxtase do som considerado transcendental. 

 

Srila Prabhupada Pranati 

nama on vishnu-padaya krishna-preshtaya bhu-tale 

srimate bhaktivedanta-svamin iti namine 

namaste sarasvati deve gaura-vani-pracarine 

nisvisesha-sunyavadi-pascatya-desa-tarine 

 Este mantra é entoado na cerimônia do guru-puja. Seu significado é “Ofereço 

minhas respeitosas reverências à Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami 

Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna, pois se refugiou em seus pés de 

lótus. Dirigimos a ti nossas reverências, ó mestre espiritual, servo de Sarasvati 

Gosvami. Estás bondosamente pregando a mensagem do Senhor Caitanya e libertando 

os países ocidentais, que estão cheios de impersonalismo e niilismo”. Este verso é 

cantado no início da cerimônia, como é possível escutá-la na faixa 2, e logo em seguida, 

se inicia o entoar do mantra panca tattva. 

 

Panca Tattva 

Jaya Sri-Krishna-Caitanya Prabhu Nityananda  

Sri-Adwaita Gadadhara Srivasad-Gaura-Bhakta-Vrinda 
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 Este mantra é cantado antes de se iniciar o cantar do maha-mantra Hare Krishna. 

Tanto nas cerimônias de adoração, quanto na prática de cantar a japa, é preciso entoar 

este mantra primeiro. Os versos contêm os nomes de Krishna em suas encarnações na 

Terra, suas expansões, e os nomes de seus devotos puros, os quais, se acredita, vieram 

juntamente com Krishna como seus associados. Acredita-se que as reverências à 

Caytania Mahaprabhu só são completas quando se reverencia seus associados, os quais 

estão sempre presentes com Krishna em suas encarnações. O panca-tattva tem por 

significado: “Eu ofereço minhas respeitosas reverências a Sri Caitanya Mahaprabhu, 

Prabhu Nityananda, Sri Adwaita, Gadadhara Pandit, Srivasa Thakur e a todos os 

devotos de Krishna”. Como é possível perceber na segunda faixa, estes versos são 

repetidos várias vezes. Durante o entoar do mantra, as personalidades de Caitanya, o 

próprio Krishna, e Nityananda, a expansão de Krishna e seu associado, são exaltadas. 

 

Sri Guru Vandana 

sri-guru-carana-padma, kevala-bhakati-sadma, 

bando mui savadhana mate 

jahara prasade bhai, e bhava toriya jai, 

krsna-prapti hoy jaha ha'te 

guru-mukha-padma-vakya, cittete koriya aikya, 

ar na koriho mane asa 

sri-guru-carane-rati, ei se uttama-gati, 

je prasade pure sarva asa 

cakhu-dan dilo jei, janme janme prabhu sei 

divya-jnan hrde prokasito 

prema-bhakti jaha hoite, avidya vinasa jate, 

vede gay jahara carito 

sri-guru karuna-sindhu, adhama janara bandhu 

lokanath lokera jivana 

(srila prabhupada lokera jivana) 

ha ha prabhu kora doya, deho more pada chaya 
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ebe jasa ghusuk tribhuvana 

(prabhupada patita pavana) 

 Este também é um mantra entoado durante o processo ritual de adoração aos 

mestres espirituais. Foi escrito por Srila Narottama Dasa Thakura, o qual nasceu em 

1466. Por se tratar de um mantra de louvor aos mestres, este é cantado para Prabhupada, 

considerado o grande guru de todos os devotos, e aos mestres espirituais pessoais de 

cada vaishnava. Ao final do guru-puja sua tradução é falada por todos os devotos em 

uníssono: “Os pés de lótus de nosso mestre espiritual são o único caminho pelo qual 

podemos alcançar o serviço devocional puro. Eu me prostro perante os seus pés de lótus 

com grande respeito e veneração. Por sua graça uma pessoa pode cruzar o oceano de 

sofrimento material e alcançar assim a misericórdia de Krishna. Meu único desejo é ter 

a minha consciência purificada pelas palavras que emanam de sua boca de lótus. O 

apego aos seus pés de lótus é a perfeição que satisfaz todos os desejos. ele abre os meus 

olhos obscurecidos e enche o meu coração com conhecimento transcendental. Ele é meu 

Senhor, nascimento após nascimento. Dele o prema extático emana, por ele a ignorância 

é destruída. As escrituras védicas cantam seu caráter. nosso mestre espiritual é um 

oceano de misericórdia, amigo dos pobres, senhor e amo dos devotos. Ó mestre, sê 

misericordioso comigo e concede-me a sombra de seus pés de lótus. A sua fama se 

espalha por todos os três mundos e nós caímos aos seus pés de lótus”. 

 

Gurudeva 

Gurudev! 

Krpa-bindu diya, koro ei dase 

 trnapekha ati hina 

Sakala sahane, bala diya koro  

nija-mane sprha-hina 

Sakale sammana korite sakati, 

Deho natha! Jathajatha 

Tabe to gaibo, hari-nama-sukhe 

Aparadha há be hata 
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Kabe herno krpa, labhiya e jana, 

Krtartha hoibe natha! 

Sakti-buddhi-hina, ami ati dina,  

koro more atma-satha 

jogyata-vicare, kichu nahi pai, 

tomara karuna-sara 

karuna na hoile, kandiya kandiya, 

prana na rakhibo ara 

 

 Após o término do guru-puja, os devotos sentam-se no chão, e da mesma forma 

que cantam os mantras glorificando Narasimha, canta-se o mantra gurudeva, 

composição de Bhaktivinoda Thakura. Os instrumentos são tocados e a música é 

cantada com todos sentados, de frente para o altar de Prabhupada. A música se constitui 

em uma forma de glorificar o guru: “Gurudeva, concede a este servo apenas uma gota 

de tua misericórdia. Sou mais baixo do que uma folha de grama. Dá-me toda a ajuda. 

Dá-me força. Deixa-me ser como és, sem desejos ou aspirações. Ofereço-te todos os 

respeitos, pois talvez assim eu obtenha a energia para conhecer-te corretamente. Então, 

cantando o santo nome em grande êxtase, todas as minhas ofensas cessarão. Quando 

será que esta misericórdia irá cair sobre este que é fraco e desprovido de inteligência? 

Permite-me estar contigo. Se me examinares, não encontrarás nenhuma qualidade. Tudo 

o que há em mim é produto de sua misericórdia. Se não fores misericordioso comigo, só 

me restará chorar, e não serei capaz de manter a minha vida.” 

 

Kiba Jaya Jaya Gaucander 

(kiba) jaya jaya goracander aratiko sobha 

jahnavi-ta a-vane jaga-mana-lobha 

jaga-jana-mana-lobhā 

gaurāńger ārotik śobhā 

 jaga-janer-mana-lobhā 
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dakhi e nitāicānd, bāme gadādhara 

nika e advaita, śrīnivāsa chatra-dhara 

bosiyāche gorācānd ratna-si hāsane 

ārati koren brahmā-ādi deva-ga e 

narahari-ādi kori' cāmara dhulāya 

sa jaya-mukunda-bāsu-gho -ādi gāya 

śańkha bāje gha  ā bāje bāje karatāla 

madhura m dańga bāje parama rasāla 

śankha bāje gha  ā bāje madhur madhur madhur bāje 

bahu-ko i candra jini' vadana ujjvala 

gala-deśe bana-mālā kore jhalamala 

śiva-śuka-nārada preme gada-gada 

bhakativinoda dekhe gorāra sampada 

 Assim como tantos outros mantras entoados pelos vaishnavas da ISKCON, este 

mantra foi escrito por um devoto de Krishna e mestre contido na sucessão discipular, 

Srila Bhaktivinoda Thakura. Este foi mestre do mestre de Srila Prabhupada, e escreveu 

uma série de mantras, dentre os quais o kiba jaya jaya gauracander, um dos principais 

feitos por ele.  Este mantra é o primeiro a ser cantado no ritual do goura-arati, tem por 

finalidade expressar reverências a Sri Caytania e Sri Nityananda, bem como aos 

semideuses (expansões de Krishna), e seus devotos. O mantra é composto por sete 

versos e dois refrãos, glorificando as deidades já citadas.  

 Tradução: “Todas as glórias à bela cerimônia do Senhor Caytania. Este goura-

arati realiza-se num bosque às margens do Ganges, e está atraindo as mentes de todas 

as entidades vivas do Universo. Ao lado direito do Senhor Caytania Mahaprabhu está o 

Senhor Nityananda, e à sua esquerda está Sri Gadadhara. Nas proximidades está Sri 

Advaita, e Srivasa Thakura está segurando um pára-sol sobre a cabeça do Senhor 

Caytania. O senhor Caytania sentou-se num trono cravejado de joias, e os semideus 

liderados por Senhor Brahma, realizam a cerimônia de arati. Narahari Sarakara e outros 

associados do Senhor Caytania o abanam com camaras e devotos liderados por Sanjaya 
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Pandita, Mukunda Data e Vasu Ghosa cantam doce kirtana. Búzios, sinos e karatalas 

ressoam, e as mrdangas tocam mui docemente. Esta música de kirtana é supremente 

doce e agradável de ouvir. O brilho do rosto de Senhor Caytania supera milhões e 

milhões de luas, e a guirlanda de flores silvestres ao redor de seu pescoço brilha. O 

Senhor Shiva, Sukadeva Gosvami e Narada Muni estão todos lá, e suas vozes se 

embargam no êxtase do amor transcendental. Eis como Thakura Bhaktivinoda vê a 

glória do Senhor Sri Caytania”. 

 Ao ouvir a música é possível perceber o desempenho e função dos instrumentos 

utilizados na produção sonora do grupo. Sendo as karatalas utilizadas para marcar o 

tempo da música, e as palmas feitas para acompanhar as mesmas. Durante a música, é 

possível ouvir como o devoto que conduz a entoação dos mantras, para de tocar por um 

momento a mrdanga e bate palmas para ajudar a devota que está tocando as karatalas a 

entrar no tempo certo do mantra. Esta música foi gravada durante um ritual com alguns 

visitantes novos, e poucos devotos. Aos poucos mais devotos vão chegando e 

participando do ritual. 

 

Sri Narasimha Pranam  

namas te narasimhaya 

prahladahlada-dayne 

hiranyakasipor haksah 

srila tanka-nakhalaye 

ito nrsimhah parato nrsimho 

yato yato yami tato nrsimho 

bahir nrimho hrdaye nrsimho 

nrsimham adim saranam prapadye 

Ao final das cerimônias rituais, o búzio é tocado, todos terminam de cantar o 

mantra Hare Krishna e se prostram ao chão em reverência às deidades do altar. Em 

seguida, todos se sentam, e inicia-se uma nova série de dois mantras: o Sri Narasimha 

Pranam, e a Oração à Narasimha. Estes dois mantras são cantados em sequência, como 

é possível ouvir na faixa 6, e direcionados ao Senhor Narasimha, a deidade metade 
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homem, metade leão. Esta forma de Krishna é bastante admirada e louvada, pois é a 

deidade que traz proteção aos seus devotos.  

Há um mito por trás desta deidade: Acredita-se que um demônio chamado 

Hiranyakashipu procurou o deus Brahma a fim de pedir-lhe a benção da imortalidade. 

Em razão da negativa do deus, o demônio rogou a Brahma que não fosse morto por 

qualquer criatura jamais criada, nascida de uma mãe, de um pai, de um ventre, de um 

ovo, que não pudesse ser morto nem de dia nem de noite, que não morresse nem na 

terra, nem na água e nem no ar, que não fosse morto por qualquer tipo de arma, que 

sempre estivesse livre de doenças e de catástrofes naturais e que o seu próprio corpo e 

mente não fossem capazes de causar sua morte. Assim, suas preces foram concedias 

pelo deus, no entanto, o demônio começou a se tornar um problema devido à sua ânsia 

por prazeres materiais. Seu filho clamou pelo deus Visnu (Krishna), pedindo-lhe para 

que o protege-se de seu pai. Assim, Vishnu surgiu de um pilar de pedra na forma de 

Narasimha, metade homem, metade leão, não sendo gerado, e matou o demônio no 

crepúsculo, nem de dia, nem de noite, sobre seu próprio joelho, usando suas garras. 

 São devotados a esta deidade dois mantras, este mantra é o primeiro a ser 

cantado. Estes versos do Narasimha Pranam estão contidos em uma literatura védica, o 

Nrsimha Purana, compilado por Vyasadeva, considerado uma encarnação de Krishna 

que veio à Terra a cerca de três mil anos atrás, e foi responsável pela compilação de 

vários textos védicos. Este mantra tem por significado o louvor à Narasimha: “Ofereço 

minhas reverências ao Senhor Narasimha, que traz alegria para Pralhada Maharaja e 

cujas unhas são como cinzéis no peito pétreo do demônio Hiranyakasipu. O Senhor está 

aqui e também lá. Aonde quer que eu vá o Senhor Narasimha estará presente. Ele está 

no coração e também se situa externamente. Tendo-se ao Senhor Narasimha, a origem 

de todas as coisas e o refúgio supremo”. 

  

Oração ao Senhor Narasimha 

tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-shringam 

dalita-hiranyakashipu-tanu-bhringam 

keshava dhrita-narahari-rupa jaya jagadisha hare 
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Estes versos constituem-se de uma passagem de um mantra escrito pelo devoto 

Jayadeva Gosvami, é cantado juntamente com o exposto anteriormente. Além de serem 

entoados após o arati, estes mantras são cantados pelos devotos antes de dormir, com o 

intuito de pedir proteção ao Senhor Narasimha. Segundo Prabhu Hara Kanta Das, a 

noite é considerada o período da ilusão, o mais perigoso e menos auspicioso, além 

disso, quando dormimos nos contaminamos e estamos desprotegidos, assim, é 

recomendável cantar o mantra evocando proteção.  

Significado: “Ó Kesava! Ó Senhor do Universo! Ó Hari, que assumiu a forma 

metade homem, metade leão! Todas as glórias a ti! Assim como alguém pode 

facilmente esmagar uma vespa entre as unhas, da mesma forma, o corpo de 

Hiranyakasipu, um demônio parecido com uma vespa, foi dilacerado pelas maravilhosas 

unhas pontudas de Tuas belas mãos de lótus”. 

 

Jaya Radha-Madhava 

jaya radha-madhava kunja Bihari 

jaya gopi-jana-vallabha giri-vara-dhari 

jasoda-nandana braja-jana-ranjana 

jamuna tira-vana-cari 

 Segundo o manual de canções vasihnavas, Srila Prabhupada adorava esta canção 

e cantava antes de suas palestras. Este hábito de Prabhupada foi incorporado à 

ISKCON, e sempre antes das aulas do Srimad-bhagavatam, estes versos são cantados, 

também com o auxílio do harmônio, o qual é tocado pelo mestre espiritual instrutor, que 

professa a aula sobre os versos escolhidos do livro. A mrdanga e as karatalas 

acompanham o harmônio, como se pode ouvir na faixa 7. Este mantra é também 

cantado antes de palestras professadas pelos devotos mais experientes, que é o caso da 

música gravada e contida no cd. 

 

Versos recitados antes da aula do Bhagavam 

naraya am namask tya 
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naram caiva narottamam 

devim sarasvatim vyasam 

tato jayam udirayet 

 

srnvatam sva-kathah krsnah 

punya-sravana-kirtanah 

hrdy antah stho hy abhadrani 

vidhunoti suhrt satam 

 

nasta-prayesv abhadresu 

nityam bhagavata-sevaya 

bhagavaty uttama-sloke 

bhaktir bhavati naisthiki 

 

 Antes do início da aula, os versos deste mantra são cantados. Como 

acompanhamento, é tocado o harmônio pelo mestre espiritual instrutor. Alguns dos 

vários devotos que se encontram sentados de frente para ele, a fim de ouvir seus 

ensinamentos, acompanham o harmônio e as melodias cantadas com a ajuda da 

mrdanga e das kartalas, repetindo os versos recitados com a voz. Esta música 

corresponde à faixa 8 do cd. Logo após de cantada a música, e após entoar outros 

mantras como o maha-mantra Hare Krishna, a palestra de Prabhu Hara Kanta Das tem 

início. 

 A tradução do mantra, a qual é falada pelo mestre espiritual instrutor como é 

possível ouvir na faixa 8, diz: “Antes de recitar o Srimad-bhagavatam, que é o 

verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana, a 

personalidade de Deus; a Naranarayana Rsi, o ser humano supremo; a mãe Sarasvati, a 

deusa da sabedoria; e a Srila Vyasadeva, o autor. Sri Krishna, a personalidade de Deus, 

que é o paramatma, a superalma, no coração de todos e o benfeitor do devoto veraz, 

purifica do desejo de gozo material o coração do devoto que desenvolve o desejo 

ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas quando 

adequadamente ouvidas e cantadas. Assistindo regularmente às aulas sobre o 

Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase 
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que completamente destruído, e o serviço amoroso à suprema personalidade de Deus, ao 

qual se louca com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável”.  

 

Om Namo Bhagavate Vasudevaya 

 Este mantra contém apenas um verso, de quatro palavras: om namo bhagavate 

vasudevaya. É cantado antes das leituras do Bhagavad-gita. Este mantra não é 

acompanhado de nenhum instrumento, sendo apenas vocalizado repetidas vezes por 

aquele que irá fazer a palestra sobre o verso lido do livro, e repetido por aqueles que 

estão ouvindo a palestra, como é possível perceber na faixa 9. Depois de entoado o 

verso, os versos que irão ser lidos para a palestra são cantados. A entoação dos versos 

do Bhagavad-gita foi incorporada a este cd para que o leitor perceba de que modo a 

música também está presente no momento da instrução. Om namo bhagavate 

vasudevaya significa “ofereço meus respeitos a Vasudeva, o Senhor supremo”. Este 

verso representa uma saudação de louvor a Vishnu, o próprio Krishna. 

 

Sri Govinda Stotram 

govindam adi-purusam tam aham bhajami 

venum kvanantam aravinda-dalayataksam 

barhavatamsam asitambuda-sundarangam 

kandarpa-koti-kamaniya-visesa-sobham 

govindam adi-purusam tam aham bhajami 

angani yasya sakalendriya-vrtti-manti 

pasyanti panti kalyanti ciram jaganti 

ananda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya 

Por volta das oito da manhã, acontece o govinda-puja. Em um rádio, os devotos 

colocam o mantra Sri govinda stotram para tocar. A música é do álbum produzido por 

George Harrison, em parceria com os devotos de Krishna, no início da década de 70, 

“Chant and be Happy”. Os versos deste mantra estão contidos no Brahma-samhita, uma 

das literaturas védicas também compiladas por Vyasadeva. Este trecho do livro se 

popularizou com George Harrison. A música gravada por ele e pelos devotos agradou à 
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Prabhupada, o qual designou que a mesma deveria ser tocada diariamente pela manhã 

no início da cerimônia ritual de Govinda. A música produzida por George Harrison está 

contida no cd anexado a esta monografia. 

No horário estipulado para o ritual, os devotos, direcionados ao altar, 

acompanham a música cantando o mantra, com as mãos unidas em forma de oração, ou 

erguidas para o alto. Enquanto a música é tocada, o pujari segue o ritual de adoração às 

deidades dentro do altar. Em seguida, a tradução do mantra é falada por um devoto, e 

repetida por todos os outros presentes. Govinda é um dos nomes de Krishna, e significa 

“cuidador de vacas”, este mantra constitui-se em uma forma de louvor à Krishna, e 

contém em seu significado características da pessoa de Krishna: “Adoro Govinda, o 

Senhor primordial, que é perito em tocar sua flauta, que tem olhos exuberantes como 

pétalas de lótus, e a cabeça ornada com uma pluma de pavão. Sua bela forma apresenta 

o matiz de nuvens azuladas, e Seu encanto incomparável cativa milhões de cupidos. 

Adoro Govinda, o Senhor primordial, cuja forma transcendental é plena de bem 

aventurança, verdade e substancialidade e é, portanto plena do mais deslumbrante 

esplendor. Cada um dos membros desta forma transcendental possui em si mesmo as 

funções completamente desenvolvidas de todos os órgãos, e vê, mantêm e manifesta 

eternamente infinitos universos, tanto espirituais quanto mundanos”. 

 

Sri Tulasi-arati 

Namo namah tulasi maharani 

Vrnde maharani namo namah 

Namo re namo re meiya namo narayani 

Janko darase, parasse agha-nasa-i 

Mahima beda-purane bakhani 

Janko patra, manjari komala 

Sri-pati-carana-kamale lapatani 

Dhanya tulasi meiya, purana tapa kiye, 

Sri-salagrama-maha-patarani 

Dhupa dipa naivedya arati 
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Fulana kiye varakha varakhani 

Chappanna bhoga, chatrisa byanjana, 

Bina tulasi prabhu eka nahi mani 

Siva-suka-narada, aur brahmadiko, 

Dhunrata phirata maha-muni jnani 

Candrasekhara meiya, terá jasa gaowe 

Bhakati-dana dijiye maharani 

Este é um dos mantras entoados durante a cerimônia de adoração à tulasi. Foi 

composto por Candrasekhara Kavi, e tem por significado: “Ó Tulasi Maharani! Ó 

Vrnda! Ó mãe da devoção! Ó Narayani, ofereço-te minhas reverências repetidas vezes. 

Vendo-te ou apenas tocando-te, todos os pecados são destruídos. Tuas glórias são 

descritas nos Vedas e nos Puranas. Tuas folhas e suaves manjaris entrelaçam-se aos pés 

de lótus de Narayana, o Senhor de Laksmi. Ó abençoada mãe Tulasi, realizaste 

austeridades bem-sucedidas e assim te tornaste a principal consorte e rainha de Sri 

Salagrama-sila. Tu derramas uma chuva de misericórdia sobre aquele que te oferece um 

pouco de incenso, uma lamparina de ghi, naivedya e arati, trazendo-lhe alegria. O 

Senhor não liga nem mesmo para alguma das cinquenta e seis variedades de alimento 

cozido ou trinta e seis diferentes pratos condimentados oferecidos sem folhas de tulasi. 

O Senhor Shiva, Sukadeva Gosvami, Devaki Narada e todos os jnanis e grandes munis, 

liderados pelo Senhor Brahma, estão te circungirando. Ó mãe! Ó Maharani, 

Candrasekhara assim canta tuas glórias. Por favor, concede-lhe como dádiva a devoção 

pura”. É possível ouvir esta música colocando a faixa 11 do cd para tocar. O áudio desta 

música foi concedido pelos devotos do templo Hare Krishna de Curitiba. 

 

Sri Tulasi Pranama 

vrdaya tulasi-devyai 

priyayai kesavasya ca 

krishna-bhakti-prade devi 

satyavatyai namo namah 
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 No ritual feito em adoração à tulasi, durante o mangala-arati, são cantados mais 

três mantras enquanto a cerimônia e os gestos rituais e simbólicos são realizados. Estes 

mantras foram compostos por um discípulo de Caytania Mahaprabhu, o devoto 

Krishnadasa Kaviraja Goswami, o qual nasceu em 1496, e era um discípulo de Sri Rupa 

Gosvami, servo e devoto bastante próximo de Caytania. Este primeiro mantra significa: 

“Ofereço minhas repetidas reverências a vrnda, srimati tuladi devi, que é muito querida 

do Senhor Kesava. Ó deusa concedes às pessoas o serviço devocional ao Senhor 

Krishna e possuis a verdade mais elevada”. 

 

Sri Tulasi Kirtana 

namo nama  tulasi k   a-preyasi namo nama  

radha-k   a-seva pabo ei abilasi 

ye tomara sara a loy, tara vancha pur a hoy 

k pa kori koro tare v ndavana-vasi 

mora ei abhila a, vilasa kunje dio vasa 

nayana heribo sada yugala-rupa-rasi 

ei nivedana dhara, sakhira anugata koro 

seva-adhikara diye koro nija dasi 

dīna k   a-dase koy ei yena mora hoy 

sri-radha-govinda-preme sada yena bhasi 

 Há uma história por trás da planta adorada pelos devotos: Acredita-se que 

Srimati Tulasi foi uma encarnação na Terra da deusa Lakshmi. Durante sua vida terrena 

na Índia, se dedicou a prestar devoção e reverências à Krishna, com o desejo íntimo de 

ir até Ele e tornar-se Sua esposa. Após muitas provações, Tulasi alcançou o que 

desejava, encontrando-se com Krishna. Na Terra, se converteu em uma planta, 

considerada a melhor de todas. Tulasi também é considerada uma manifestação de 

Radharani, a consorte de Krishna e sua expansão. 

Este mantra é cantado em adoração à planta: “Ó Tulasi, amada de Krishna, 

prostro-me diante de ti repetidas vezes. Meu desejo é obter o serviço a Sri Sri Radha-
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Krishna. Quem quer que se abrigue em ti tem seus desejos atendidos. Concedendo-lhe 

tua misericórdia, fazes dessa pessoa um residente de Vrndavana. Meu desejo é que 

também me concedas uma residência nos bosques prazerosos de Sri-Vindavana-dhama. 

Portanto, com minha visão sempre apreciarei os belos passatempos de Radha e Krishna. 

Peço-te que faças de mim um seguidor das donzelas que são vaqueiras de Vraja. Por 

favor, concede-me o privilégio do serviço devocional e faze de mim tua própria criada. 

Este caidíssimo e baixo servo de Krishna ora: que eu sempre nade no amor de Sri Radha 

e Govinda”. 

No cd, as músicas sri tulasi pranama e sri tulasi kirtana são cantadas em 

sequência na mesma faixa, número 12. O áudio desta música também é proveniente dos 

arquivos concedidos pelos devotos do templo de Curitiba.  

 

Sri Tulasi Pradaksina Mantra 

yani hanca ca papani 

brahma-hatyadikani ca 

tani tani pranasyanti 

pradaksinah pade pade 

Significado: “Pela circum-ambulação a srimati tulasi devi, todos os pecados que 

alguém possa ter cometido são destruídos a cada passo, mesmo que ele tenha matado 

brahmana”. 

 

Sarira Abidya-jal 

sarira abidya-jal jodendriya tahe kal 

  jibe phele bisaya-sagore  

ta'ra madhye jihva ati lobhamoy sudurmati  

ta'ke jeta kathina somsare 

krsna baro doyamoy karibare jihva jay  

swa-prasad-anna dilo bhai  
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sei annamrta khao radha-krsna-guna gao 

preme dako caitanya-nitai 

Antes de todas as refeições, os devotos cantam os mantras de oferenda e 

glorificação do alimento à Krishna. São dois mantras, que se complementam, sendo 

cantados em sequência. O primeiro é composição de Srila Bhaktivinoda Thakura. 

Também é cantada uma música em português, com o mesmo ritmo, como forma de 

mantra: 

 

este corpo de ignorância 

nos enreda nos sentidos 

ao oceano sensorial nos lança 

a minha língua é um perigo 

por obstinada e insaciável 

custa muito conquistá-la 

mas o mui bondoso Krishna 

nos ajuda a que se enreda 

dando-nos Seu próprio prasadam 

este rico alimento prova 

E Radha-Krishna celebra 

E com muito amor exclama 

Jay Caitanya Nityananda! 

Os devotos cantam os mantras com entusiasmo, dando ênfase em algumas 

palavras, como em “jay Caitanya Nityananda!”. Após o canto, os devotos se prostram 

ao chão, fazendo reverência ao alimento, o qual é considerado a misericórdia de 

Krishna, então todos se sentam e comem. O mantra tem por significado: “Ó irmãos! 

Este corpo material é um lugar de ignorância, e os sentidos são uma rede de caminhos 

que seguem em direção à morte. De alguma forma, caímos neste oceano de desfrute dos 

sentidos materiais, e de todos os sentidos a língua é muito voraz e incontrolável, é muito 

difícil conquistar a língua neste mundo. Porém, o Senhor Krishna é muito bondoso 

conosco e deu-nos essa prasada tão saborosa, só para que possamos controlar a língua. 

Agora, tomemos esta prasada até ficarmos satisfeitos e glorifiquemos a Radha e 

Krishna, e com amor peçamos a ajuda do Senhor Caitanya e Nityananda”. 
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Glorificações da prasada ao Senhor 

maha-prasade govinde 

nama-brahmani vaisnave 

svalpa-punya-vatam rajan 

visvaso naiva jayate 

 “Pessoas que não são muitíssimo elevadas em atividades piedosas não acreditam 

nos restos do alimento (maha-prasada) da suprema personalidade de Deus, nem em 

Govinda, nem no santo nome do Senhor, nem nos vaishnavas”.  

 Os mantras entoados pelos devotos da ISKCON ressaltam a importância de 

servir e reverenciar os mestres espirituais e devotos contidos na linha de sucessão das 

tradições vaishnavas. Trazem em seus versos a glorificação à Krishna em suas variadas 

formas, como Krishna, Caitanya, Narasimha, Govinda, etc, e afirmam o pedido do 

serviço devocional, da salvação de maya, ignorância e ilusão, através do refúgio em 

Krishna, através da misericórdia concedida por ele e por suas expansões. A música é a 

maneira eficaz encontrada pelos devotos da comunidade Hare Krishna de reafirmar 

valores dogmáticos da tradição religiosa que seguem, reproduzir suas práticas culturais, 

reforçar individualmente a identidade de devoto de Krishna, e coletivamente a 

comunidade da ISKCON. Ao entoar os mantras, os devotos suplicam pelo afastamento 

da ignorância e dos males de se viver imerso na materialidade, e pedem pela emersão da 

espiritualidade, e aproximação de Krishna. É também por meio da música que os 

devotos encontram a maneira de expressar espontaneamente os sentimentos de devoção 

característicos da identidade e individualidade de cada um, criando e disseminando as 

práticas e valores de servidão à Krishna. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo analisado algumas das práticas culturais do grupo Hare Krishna, e após 

refletir sobre a importância da música para o grupo social, cabe responder a pergunta 

que se colocou no início deste trabalho, afinal porque a comunidade Hare Krishna 

canta? Cantar possibilita a realização de práticas sociais cotidianas, como o serviço 

devocional, o qual se caracteriza por ser a concretização simbólica daquilo que 

permitirá aos devotos à aproximação de Krishna, que é servi-lo, cozinhar para as 

deidades, cuidá-las, se dedicar a elas, e espalhar os conhecimentos da tradição 

vaishnava. Quando cantam o maha-mantra, os devotos estão pedindo à Krishna para 

que os aceite como servos, para que eles possam se colocar em serviço às deidades. E o 

ato de cantar estabelece a identificação dos participantes da comunidade enquanto 

devotos, na medida em que clamam por este serviço e ressaltam os valores vaishnavas. 

Com a prática da japa-mala, o devoto reafirma sua identidade, diariamente, na prática 

individual de oração, o devoto pede repetidas vezes para que Krishna o coloque em seu 

serviço, reforçando sua condição de devoto. Como vimos, a identidade dos indivíduos 

enquanto devotos também se realiza pela música na forma espontânea de serviço, a 

música foi uma maneira escolhida pelos devotos de prestar devoção à Krishna. Cantar e 

produzir sons se caracterizou como um meio de criar, e expressar devoção.  

A vida em devoção a Krishna inicia com as visitas frequentes ao templo. Aos 

poucos, se aprende a maneira de ser um devoto, de comportar-se enquanto tal, com os 

ensinamentos e instruções daqueles que já se encontram em atividade de devoção. Os 

relacionamentos com os devotos vão se fortalecendo, bem como os ensinamentos e o 

aprendizado que acontece nesta relação. Depois de um determinado tempo em 

aprendizado o convite para ser iniciado pode ser feito, e o rito de passagem marca a 

entrada do indivíduo na comunidade de devotos. As musicas que são cantadas durante 

os processos cerimoniais permite o reestabelecimento constante da posição em que se 

estabeleceram após a cerimônia de iniciação. O ato de cantar é recolocar-se 

incessantemente nesta posição de servir, é recordar repetidamente os valores que 

afirmaram, e a missão de vida que escolheram cumprir. 
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Quando cantam, os devotos reafirmam não só identidades de forma individual, 

mas a identificação enquanto um grupo, uma comunidade. Durante os rituais, as 

individualidades cessam, e se ressalta a união do grupo, a identificação de todos 

enquanto devotos de Krishna. Ressalta-se a identificação enquanto uma sociedade que 

tem os mesmos valores, e os mesmos objetivos, servir, se aproximar de Krishna, deixar 

aflorar a espiritualidade e se distanciar da materialidade, da ignorância e de maya, a 

ilusão. É cantando que a expressão do devotamento de todos os participantes das 

cerimônias se realiza com mais intensidade, na expressão corporal da devoção, cantando 

e dançando em êxtase. Durante estes momentos, todos se colocam no mesmo patamar 

de devotos, cantando em uníssono para o mesmo Deus, adorado por todos da mesma 

forma. Cantar é o processo de purificação e se constitui em uma forma de afirmação. 

Cantar é lembrar repetidamente a condição em que se encontram, possibilitando aos 

devotos continuar sua missão, e não cair, isto é, se deixar mergulhar novamente na 

ignorância de maya. 

É por meio da música que os Hare Krishna reproduzem sua tradição, repassam 

conhecimentos, e se mantém no tempo, permanecendo enquanto comunidade religiosa. 

A instrução é feita pelo canto. Desde tempos imemoriais, os versos cantados de mestre a 

discípulo possibilitam a continuação da cultura. As aulas, que permitem aos devotos o 

aprendizado profundo da forma de se comportar social e culturalmente, não se realizam 

sem a música. É cantando que se aprende e se ensina. Cantar é também a maneira 

encontrada por eles de tocar os que não conhecem as tradições, é a forma de 

impressionar a população e convidá-la a entrar em contato com a espiritualidade, que 

segundo os devotos, é inerente a todos os seres. Assim como Caitanya fez com sua 

mrdanga, os devotos fazem hoje, saindo pelas ruas e disseminando o som considerado 

transcendental, purificando todos que escutam, chamando atenção para a percepção da 

existência de Krishna. 

Para Anthony Seeger qualquer estudo etnomusicológico deve ser examinado em 

relação com outras formas de arte, porque nada simplesmente existe (SEEGER, 2003, p. 

25, tradução nossa). Seguindo esta linha, neste trabalho buscou-se o estudo inter-

relacionado de diferentes formas vocais de expressão do grupo Hare Krishna, sendo a 

instrução e o cantar formas de produzir sonoridades. Vimos que por meio da 

vocalização a cultura é vivenciada, e o ouvir é também considerado entre os devotos o 

sentido corpóreo de grande importância na experiência da devoção à Krishna. Através 
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de práticas como o Sankirtana e a japa-mala o processo completo, Sravanam Kirtana, 

ouvir e cantar se realiza (SILVEIRA, 1999, p. 11).  

Os atos de ouvir, cantar e instruir se complementam e fazem a comunidade Hare 

Krishna ser o que é, permitindo a reprodução das atividades características deste grupo 

religioso. A música, o cantar e o instruir, estabelecem relacionamentos, o fortalecimento 

das relações entre os indivíduos que se encontram na condição de devoção. Através da 

música, identidades são reforçadas, a comunidade se reinventa e se reestabelece, os 

devotos se reafirmam enquanto tal. As relações entre os mesmos são ressaltadas, e a 

comunidade se exalta, todos se reconhecem estando na mesma posição, a de oferecer 

reverências à Krishna. 

Cantar é também uma forma de organizar eventos, o tempo e espacialidades. Há 

determinadas formas de cantar em diferentes circunstâncias. O kirtan é feito durante as 

cerimônias rituais; o bhajan é o canto que inicia eventos com o objetivo de criar uma 

atmosfera de quietude e contemplação; o sankirtana acontece quando os devotos saem 

às ruas espalhando os santos nomes. Assim, determinados espaços e eventos 

correspondem a determinadas formas de cantar e produzir sonoridades. O tempo é 

marcado pelo cantar na medida em que as cerimônias rituais permeadas pela música 

estabelecem a rotina diária dos devotos. Há determinadas músicas a serem cantadas em 

cada momento do dia, organizando a vida e os acontecimentos dentro do templo. 

A vida dentro do templo Hare Krishna caracteriza-se pela alternância entre 

períodos de cerimônias rituais e períodos em que estas cerimônias não acontecem. O dia 

de um devoto se estabelece nesta alternância entre a produção sonora e musical e os 

momentos reservados ao serviço. Assim, cantar, produzir músicas, se constitui em uma 

atividade entrelaçada aos eventos corriqueiros do seu dia, estando diretamente 

relacionado a tais períodos não musicais, de serviço devocional. Alternar os momentos 

cerimoniais e os momentos de serviço possibilita reproduzir a cultura e mantê-la, a 

comunidade se reafirma por meio da música. Como afirma Anthony Seeger em seu 

livro “Why Suya Sing”: 

“Música é todo o processo de concepção, realização e 

avaliação de música. Cada performance recria, restabelece ou altera o 

significado de cantar e também das pessoas, tempos, lugares e 

públicos envolvidos. É expressar o status, sexo e sentimentos dos 
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artistas, e os traz para a atenção de toda a comunidade, que os 

interpreta em uma variedade de maneiras” (SEEGER, 2003, p. 65, 

tradução nossa). 

 Cantar é expressar status, reafirmar a condição em que se encontram os devotos, 

e possibilita trazer a atenção para a comunidade em sua totalidade. As cerimônias rituais 

que se intercalam com o serviço devocional no dia-a-dia dos devotos possibilita reforçar 

a existência da comunidade. Como vimos no segundo capítulo, Victor Turner ressalta a 

existência da variação de uma sociedade entre os estados de communitas e estrutura, 

entre a homogeneidade e a heterogeneidade. Nas cerimônias rituais, os devotos se 

encontram na posição do limbo, de liminaridade, para através da música e do processo 

ritual, retornar da estrutura à communitas, exaltando os valores próprios da 

comunidade Hare Krishna. As cerimônias possibilitam a equiparação de todos os 

indivíduos enquanto devotos, pertencentes a uma mesma comunidade. 

 Apesar de negar a vida material, e viver de forma a exaltar a espiritualidade, o 

contato com o mundo da materialidade não pode ser inteiramente evitado pelos devotos. 

É necessário cruzar a ponte entre o espiritual e o material com frequência, seja para 

sobreviver economicamente em um mundo que é essencialmente material, seja para 

propagar os valores gaudya-vaishnavas, vendendo livros ou cantando os santos nomes 

em meio às pessoas que se encontram absortas na materialidade. Como descrito 

anteriormente, é esta ponte, percebida por Victor Hugo Adami, que permite aos devotos 

permanecer em contato com a sociedade no entorno do templo, mantendo-se, no 

entanto, também em contato com práticas sociais negadas pela tradição da ISKCON. 

 Cantar possibilita o retorno à espiritualidade, a purificação do corpo e mente do 

devoto. A música permite ao mesmo que possa se desvencilhar do contato empreendido 

com o mundo material. Cantando com louvor e êxtase às deidades, o devoto retoma a 

consciência do que realmente importa para a comunidade Hare Krishna: a 

espiritualidade e Krishna como o centro na vida de todos. Desta forma, com a realização 

de processos rituais intercalados a outras práticas cotidianas, o devoto permanece firme 

em seu propósito de servir. Servir ao mestre espiritual instrutor, servir ao guru, servir 

aos devotos puros, servir às deidades, para que possa, enfim, atingir seu objetivo, o de 

tornar-se puro e consciente de Krishna. Somente desta forma, quando morrer, o devoto 

poderá viver junto com ele em Vaikuntha, o planeta onde reside Krishna, vivendo, 
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assim, eternamente em um mundo espiritual, não mais necessitando voltar à condição 

da materialidade. 

Este texto se constituiu em um argumento a favor da importância da música na 

vida social da comunidade Hare Krishna. Este trabalho teve como objetivo defender a 

ideia de que por meio das performances musicais realizadas nas cerimônias rituais, a 

comunidade se reinventa, cria e recria relações, valores, e práticas culturais, 

permanecendo viva enquanto religião e sociedade, enquanto comunidade de devotos. 

Desta forma, os Hare Krishna cantam para reinventar-se e reestabelecer-se enquanto 

comunidade, também para reafirmarem-se individualmente como devotos de Krishna. 

Eles cantam para reproduzir e disseminar sua cultura, mantendo-se e expandindo-se na 

condição de Sociedade Internacional para Consciência de Krishna. Através da música o 

grupo social Hare Krishna restaura a ordem do seu mundo. Cantar se constitui em uma 

experiência da pessoa social, do corpo, e da sociedade como um todo.  Os Hare Krishna 

cantam, porque cantar se constitui em uma parte essencial na articulação das 

experiências de suas vidas e nos processos enquanto sociedade. 
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ANEXOS 

 

 

O templo de Nova Gokula. 
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Devotos no templo de Nova Gokula, cantando em frente ao altar das deidades. 

 

Os devotos no templo de Nova Gokula cantando em euforia na presença do guru 

Jayapataka. 
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Devota como pujari, oferecendo os elementos da natureza às deidades no templo da 

ISKCON em Curitiba. 

 

Devotos dançando e cantando durante o guru-puja. 
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Devotos em sankirtana, no centro de Curitiba. 

 

Os instrumentos musicais: a mrdanga e o harmônio. 

 


