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8. RELIGIÃO AO LONGO DOS TEMPOS  
 
Xintoísmo - “A via dos Deuses” 
 
A religião nativa do Japão, tem as suas raízes nas crenças animistas dos japoneses 

ancestrais. Estava grandemente relacionada com a cultura do arroz, com as suas festas 

sazonais antecipando ou agradecendo a fertilidade dos solos dada pelos Deuses. 

 

O Xintoísmo é pela primeira vez assumido como a religião do Japão no século V com o 

apoio da Imperatriz Suiko dos Soga, quando estes sobem ao trono. 

 

O Xintoísmo transformou-se numa religião da comunidade, com santuários locais para as 

famílias e deuses guardiães locais. Durante muitas gerações o povo divinificou os heróis e 

lideres de projecção da sua comunidade e prestou culto às almas dos ancestrais da sua 

família. 

 

As pessoas que morrem são louvadas em suas casas como os Kami ancestrais. As 

pessoas que são louvadas antes da sua morte são apenas as que tiveram um poder 

espiritual sobre a vida humana. 

 

A certa altura, o mito da origem divina da Família Imperial tornou-se um dos dogmas 

básicos do Xintoísmo, e no início do século XIX um movimento Xintoísta patriótico ganhou 

terreno. Após a Restauração Meiji em 1868, em especial durante a Segunda Guerra Mundial, 

o Xintoísmo foi promovido pelas autoridades como religião estatal. Entretanto, pela 

constituição do pós – guerra, o Xintoísmo não recebe mais nenhum estímulo ou privilégio 

oficial, embora ele ainda desempenhe um importante papel cerimonial em muitos aspectos 

da vida Japonesa. O xintoísmo existe, hoje, lado a lado com o budismo, numa relação de 

grande tolerância, por vezes sobrepõem-se na cabeça do povo. Hoje em dia, muitos 

Japoneses realizam ritos xintoístas quando casam, e passam por ritos fúnebres budistas 

quando morrem. 

 

No xínto não existe fé no conceito da existência de um só deus, de que ele criou a 

natureza e os seres humanos. 

 
Na antiguidade, nunca se separou a existência material da espiritual, nunca existiu uma 

fronteira entre o ‘ser’ objecto - material e o trabalho efectuados por esse mesmo objecto. 

De acordo com o mito Xínto – existia uma ‘coisa’ no inicio do universo, essa ‘coisa’ dividiu-

A palavra Kami foi inventada pelos 
Padres Jesuítas quando Chegaram ao 
Japão, tentando traduzir a palavra 
Deus que não existia em conceito. 
Kami é hoje utilizada também no 
Xínto. 
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se em dois – céu e terra, do céu nasceu ‘Kami’ e um conjugue de Kami – Homem / Mulher – 

que deu origem a todos os outros Kami – a terra, a natureza e os humanos. 

 

Desta forma o xínto não acredita na existência de uma descontinuidade entre os Deuses e 

o Homem, a Natureza e os Homens. Pode dizer-se que o Xínto é basicamente a fé no poder 

da dádiva de vida. No entanto Xínto não é panteísta, não vê Kami em todas as coisas vivas, 

pode dizer-se que Kami são apenas aquelas coisas fantásticas, que possuem uma qualidade 

de excelência e virtude. Por outro lado, tanto os elementos como ao homem é dada a 

possibilidade de se tornarem Kami. 

 
A única coisa que pode ter efeito sobre o homem, é Kami, por exemplo: Kami da Chuva, 

Kami do Vento, Kami das montanhas, etc.. 

 

Alguns ritos são praticados nos nossos dias, como nas faculdades médicas, com o 

objectivo de consolar os espíritos dos animais que foram mortos para efectuar a experiência. 

Há ainda alguns casos de ritos praticados para consolar os espíritos de alguns 

instrumentos, como agulhas, sapatos, ou de purificação de edifícios antes da sua 

inauguração. 

 

O Xínto é uma religião politeísta, e isso tem relações muito importantes . Numa discussão 

de ideias entre duas pessoas uma é considerada como certa, e outra como errada; numa 

religião politeísta, este conceito não existe, a verdade última não existe. Se existe um conflito 

entre duas entidades, as duas estão certas e erradas ao mesmo tempo, assim os dois lados 

vão ser castigados igualmente. Para os Japoneses também não existe nenhum Kami que não 

tenha defeito. 

 

“Pedir um discurso  filosófico sobre o Xinto a um Japonês, é o mesmo que pedir a um 

ocidental que descreva metodicamente em todos os seus detalhes os sentimentos que ele 

nutre por sua mãe ou a evolução de um pôr-do-sol que o tivesse impressionado muito.”  

(Costa, J.; 1995) 

 

“O Xintoísmo, foi, desde o seu início, um tipo de animismo, em que se reconhecia o poder 

sobrenatural de todas as forças da natureza e de todos os seus elementos, e ainda o dos 

espíritos dos antepassados. 

Colocando o ser humano no meio, poder-se-ia dizer no interior da Natureza, o xinto 

descobre nessa Natureza as leis que regem o Homem; ele não as espera de uma revelação 

de um Deus existente fora da Natureza e que não se confunde com essa Natureza . [...] Agir 

Excelência neste contexto significa: 
enorme poder que tem grande 
influência em muitas coisas, para lá 
das obras ou poderes humanos. 
Pode dar sorte ou azar, felicidade ou 
infelicidade. 
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19. Santuário Xínto

em conformidade com o curso da Natureza, sem esforço consciente, obedecendo ao impulso 

que nos sugere a nossa constituição, é, para o Xínto, a mais elevada virtude. Esse curso da 

Natureza é a vontade dos Deuses. A vontade dos Deuses realiza-se em tudo o que age 

naturalmente. Encontramos aí uma extrema simplicidade, uma fé total na Justeza do que é 

natural” (Costa, J. 1995) 

 

No Xínto acredita-se que o mar é grande e profundo para que possa levar todas as 

impurezas  que contaminam o Homem e as transformar novamente na sua existência 

originalmente pura. 

 

Os espaços sagrados onde se dão os rituais são, tradicionalmente, constituídos por, um 

rectângulo coberto de seixo rolado, rodeado por pedras, e marcados por uma corda que 

une os quatro pilares extremos, no centro deste rectângulo 

encontra-se uma pedra (iwasaka ou iwakura), um pilar ou uma 

árvore (himorogi). Os mosteiros mais típicos estão localizados 

perto da fonte de um rio no sopé de uma montanha. Rodeados 

por uma vedação (tamagaki), a sua entrada está marcada por 

um portão de madeira (torii) de um estilo muito simples, onde 

uma corda (shimenawa ou shime) se encontra pendurada. Os 

mosteiros são de arquitectura muito simples, para que dê uma 

impressão de Simplicidade e pureza. 

 
 
 
 A principal incumbência de um Xintoísta é a de poder assistir ao imperador, este é 

descendente de Amateraso Ohimikami, cuja missão é fazer do território japonês próspero e 

estável, e dar à terra onde existe vida Humana significado e alegria. Assim, viver significa 

trabalhar e trabalhar é fonte de alegria. O xínto tem na sua base conceitos confucionistas e 

taoistas, trazidos para o Japão da China, pela ponte da Coreia. 

 
Confucionismo 
 

 O confucionismo foi trazido da China por volta do século VI d.C., ao mesmo tempo que o 

Budismo.  

 

 Os Japoneses encararam o confucionismo mais como um código de preceitos morais do 

que como uma religião. Introduzido no Japão no começo do século VI, o confucionismo 

exerceu um grande impacto no pensamento e comportamento dos Japoneses, mas a sua 

influência diminuiu após a Segunda Guerra Mundial. 

A influência do Confucionismo  
verifica-se pela atribuição da 
condição divina do Imperador. 
Condição que só se destificou no 
século XX depois da guerra, altura 
em que o imperador foi persuadido a 
renunciar à sua divinificação pelos 
Estados Unidos. 
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A sua Influência verifica-se essencialmente na conduta social, os seus princípios fora em 

grande parte assimilados pelo Xintoísmo. 

 

 
 
 
 
Budismo 
 
De acordo com as tradições, quem fundou o budismo 

foi Gautama Siddharta, nascido em 446 a.C.. Primeiro 

filho do rei Suddhodana do clã Sakya, localizado no 

centro do território hoje chamado Nepal. A pesar de ter 

nascido no luxo, aos 29 anos deixou a sua casa para 

procurar uma resposta, pela renuncia, ao problema da 

existência humana. Quando completa seis anos de 

ascetismo, atingiu um estado de compreensão superior, 

de iluminação em Buddhagaya de baixo de uma árvore, 

sendo conhecido como o Buda (“O que foi acordado 

para a verdade”). Até à sua morte aos 80 anos, ele 

viajou até ao centro da Índia revelando a sua sabedoria. 

Passou a ser conhecido pelo nome Sakyamuni. 

 

Vários filósofos iniciaram intermináveis discussões metafísicas de problemas que não 

tinham solução, mas Gutama aparece, defendendo que essas discussões não fazem 

qualquer sentido. Budismo tenta apontar para o ensino do dharma, “a verdadeira e eterna 

lei”, que seria válida para a humanidade por todos os séculos. O dogma budista não é 

especifico, mas uma ética prática que promete um estado ideal à humanidade. 

 

Segundo Gutama, a vida é sofrimento, em face do qual o homem é impotente. O homem 

experimenta o sofrimento porque está sempre em alteração, relacionando condições e 

20. Pintura Japonesa 

21. Árvore em Flor
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causas, a existência humana está sempre em fluxo e transformação. Assim é impossível 

proclamar qualquer coisa como nossa ou afirmar que existe um ‘ser’ (atman). Negando a 

existência do atman, os budistas negam também a dicotomia entre palavras subjectivas e 

objectivas. A nossa dolorosa existência é derivada de inúmeras causas, e se essas causas 

são extintas, a confusão e sofrimento será dissolvido também. Em Japonês esta cadeia de 

casualidades é chamada de enji. 

 

Aqueles que se querem livrar do sofrimento devem chegar a uma clara compreensão 

(iluminação) sobre o sofrimento, impermanência não ser e realidade. Para atingir o 

verdadeiro conhecimento, toda a luxuria e seus derivados devem ser extintos, para se 

conseguir alcançar este estado, deve-se submeter a uma dura disciplina espiritual, obedecer 

aos preceitos e praticar a meditação. Só então será possível a libertação do verdadeiro eu 

das restrições banais e atingir a verdadeira liberdade chamada nirvana. Mais tarde foram 

impostas regras para uma vida religiosa: 1. Não matar; 2. Não roubar; 3. Não agir 

imoralmente; 4.não mentir; 5. Não beber licor. Todos os actos de magia ou feitiçaria são 

também proibidos. 

 

Com os tempos o budismo foi evoluindo criando duas escolas diferentes: Shojo – veiculo 

pequeno, e, Mahayana – veiculo grande; nesta forma de budismo as pessoas acreditavam 

em vários budas, históricos ou budas por vir – bodhisattvas - tanto monges como leigos 

poderiam ser bodhisattvas; este é o mais divulgado e o que chega ao Japão.  

 

Duas das maiores escolas filosóficas no ramo Mahayana foram a Madhyamika e a 

Yogakara. No século VIII  o budismo esotérico foi levado para o Tibete onde deu origem ao 

Lamaismo – acreditam na existência de lamas – existências superiores. 

 

O budismo é introduzido na China no século I e II, aí sofre uma influência do Taoismo e 

Confucionismo, dá origem a diferentes seitas: Jodo, Tendai; Shingon, tendo sido todas elas 

transmitidas para o Japão. 

 

O Budismo foi introduzido no Japão no ano de 538, a família soga aceita o budismo, e 

quando ganha a guerra contra os Mononobe (Xintoístas) espalha o Budismo por todo o 

Japão. No Período Heian são introduzidas as seitas Tendai e Shingon que seduzem 

essencialmente a classe alta. De 1185 – 1333 é introduzida a seita Zen que é muito aceite 

entre os militares. Nesta altura são também introduzidas as seitas Nichiren e Jodo. 
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O Budismo floresceu não apenas como religião, mas também fez muito para enriquecer as 

artes e o saber do país. 

 

O budismo Japonês prega, em geral, a salvação no paraíso por todos, mais do que a 

perfeição individual, e existe em uma forma bem diferente daquela encontrada em grande 

parte do sudoeste asiático. Todas as seitas do budismo hoje existentes, têm na sua origem 

seis ramos principais introduzidos na antiguidade: Jodo, Jodo Shin, Nichiren, Shingon, Tendai 

e Zen. 

 
Budismo Zen Japonês 
 

 
 
 
Zen, mais do que uma religião é uma disciplina de meditação podendo mesmo ser 

aplicada por cristãos. É uma forma transcrita da palavra ‘Dhyana’ que significa pensamento 

correcto. Pela meditação pode-se concentrar o espírito e à sua maneira pode-se conseguir 

pensar correctamente. 

 

Zen não é filosofia nem uma conduta moral. Não é apenas um simples treino espiritual. De 

acordo com Zen o acordar espiritual significa ver o universo e a vida como elas realmente 

são, ser capaz de encontrar a sua natureza intrínseca. Este conceito não está limitado ao 

budismo, mas crê-se porém que o Budismo Mahayana revela melhor a essência da natureza 

do Zen. 

22. Buda em Meditação 
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A meditação é feita por perguntas sem resposta (koan) para meditar, tal como: “Como 

era antes do nascimento dos pais? Qual o som de uma só mão a bates palmas? Nesse 

confronto deve encontrar o verdadeiro ser .” Ao descobrir que a pergunta não tem resposta 

e ao assumir que é um ser limitado atinge um estado de satori (iluminação profunda). 

 

Os príncipios fundamentais do Budismo Zen foram descritos por Dogen da seguinte 

forma: 

“To learn the way of thew Buddha is to learn about one self.  

To learn about one self is to forguet about one self. 

To forguet one self is to be enlightened by everything in the world. 

To be enlightened by everything is to let fall one’s own body and mind.”1 

 

O Homem é finito, relativo e incompleto. Não interessa quão profundamente ele é versado 

nas ciências ou filosofias, é impossível retermos a totalidade do mundo infinito. Não 

conseguimos escapar de um mundo onde a subjectividade e objectividade se opõem. De 

qualquer das maneiras, o nosso desejo é sermos infinitos, absolutos e completos. 

 

O Budismo Mahayanista abre duas portas para a salvação da toda a humanidade. Uma é 

auto confiança e a outra a salvação pela fé. A escolha de qual dos caminhos a percorrer é 

tomada individualmente. A salvação pela fé prega que o homem não consegue ultrapassar a 

distância entre a humanidade e buda. Para ser salvo e levado para o estado de infinitude e 

absoluto o Homem deve pedir perdão  a Amitabha Buddha. A salvação ser-lhe-á dada se 

este se entregar completamente nas mãos de buda rezando “salva-me buda”. 

 

Pelo contrário a autoconfiança significa que um homem pode chegar ao estado de 

infinitude pelo seu poder e força de vontade. O ensinamento de que pela meditação 

qualquer um pode atingir o estado de buda é o mais comum na seita Zen. Mas, como pode 

um homem finito e relativo por natureza entrar num mundo de infinitude e absoluto, apenas 

pelo seu próprio poder, e provar que ele próprio é buda e que é absoluto? Tal como buda, 

pela meditação, afastando todos os maus pensamentos e atingindo um estado perfeito de 

concentração espiritual. A meditação torna-se o caminho certo para a salvação. 

 

O Zen entrou na cultura japonesa entre 1130 e 1333, sendo as seitas mais importantes 

que hoje existem no Japão, as seitas Rinzai, (Não privilegia  as tradições literárias nem a 

severidade de outras seitas, utiliza desenhos e musica para divulgar a sua sabedoria, prega 

“Ser capaz de encontrar a sua 
natureza intrínseca” - Na teoria o 
caminho e os fins a que se propõe a 
meditação zazen apresentam-se 
paradoxais. Na prática, a meditação 
deve apenas ser feita quando 
conduzida por um monge experiente, 
ou seja, todo o caminho percorrido é 
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que a meditação pode ser feita por qualquer pessoa) e Soto (onde a busca do 

conhecimento é essencial). 

 

                                                                                                                    
1 Dogen, in Philip Cave, “Creating japanese gardens”, Aurum press, 10ª edição, Londres 2000. 
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8.1 INFLUÊNCIA DA RELIGIÃO NAS DIFERENTES FORMAS ARTÍSTICAS 
 
Xínto 
 
A influência do Xínto nas artes é mais relevante, nas pinturas, na arquitectura dos 

mosteiros, extremamente sóbria, numa buscada simplicidade e pureza. A sua influência dá-

se também nos Jardins, onde se podem encontrar dispostos no caminho pequenos 

santuários tradicionais, como os descritos anteriormente.  

 

A utilização de pedras, de árvores de excelência e virtude, originais na sua forma; parte 

de um princípio xínto de que Kami se encontra nestes objectos. A presença de cordas, de 

seixo rolado, de lagos, a utilização dos materiais está intimamente relacionada com os 

princípios Xíntos.  

 

O respeito pela natureza e o reconhecimento de forças maiores aprendido no xínto dá 

origem ao tamanho cuidado notório nos Jardins Japoneses. O tratamento das árvores de 

formas originais, a disposição dos elementos em torno da água – símbolo de purificação, 

tem a sua origem no xínto. 

 
Budismo  
 
O chá, que foi transmitido para o da China para o Japão pelos portugueses, popularizou-

se entre as classes altas no período Muromachi (1338 – 1573). O espírito da casa de chá, 

que era construída especialmente para a cerimónia do chá, eventualmente passou a 

influenciar a arquitectura residencial e desenvolveu um estilo arquitectónico chamado 

sukiya–zukuri, ou estilo da cabana da cerimónia do chá. A Katsura Rukyu de Kyoto, que 

antes foi uma vila imperial, é o exemplo máximo deste estilo, construída na  primeira parte 

do período Edo (1603 – 1868), a sua estrutura é famosa pela sua soberba harmonia e rara 

simplicidade.  

 

Muitos castelos foram construídos no Japão no século XVI, quando o espírito guerreiro 

dominou a sociedade japonesa. Embora fossem construídos como bases militares, os 

castelos também cumpriam um papel importante em tempos de paz como símbolo de 

prestígio de um senhor e como centro de administração. Por esta razão eles eram 

projectados não apenas para os propósitos militares, mas tendo também em mente a 

estética. Hoje em dia sobrevivem um grande número de castelos em cidades espalhados 

pelo país. Talvez o mais proeminente deles seja o castelo Himeji, que muitas vezes é 

comparado com uma garça branca devido à sua beleza equilibrada. 

Nalgumas referências bibliográficas 
Sukiya-zukuri aparece com o nome 
de  shinden – zukuri. 
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Com a restauração de período Meiji em 1868 surgiu 

um período de modernização e ocidentalização, tendo 

sido introduzidas técnicas de construção que usam a 

pedra e tijolo. O novo estílo espalhou-se pelo país e foi 

adoptado em muitas fábricas administrativas pelo poder 

e repartições oficiais. Depois do terramoto de 1923 as 

construções tradicionais não conseguiram manter-se de 

pé, foram feitos estudos na construção à prova de 

terramotos, e entrou em voga a arquitectura de betão 

armado. 

 

Nos últimos tempos tem havido uma tendência para expressar as formas tradicionais 

Japonesas, usando tecnologia e materiais modernos. Devido ao aumento populacional, nas 

cidades, onde a terra é escassa, a engenharia dos prédios urbanos altos tem feito notáveis 

progressos. 

 
Budismo Zen  
 
Arquitectura 
 
No período Kamakura (1192–1338), os samurais assumiram o poder, depondo a 

nobreza como classe dominante da sociedade. A chegada do Zen da China nessa era fez 

surgir o estilo arquitectónico T’ang nos templos e mosteiros de Kyoto e Kamakura. Num 

dado momento, transformou-se na arquitectura de vários andares de templos como o  

Kinkakuji (templo do pavilhão dourado) e o Ginkakuji (templo do pavilhão prateado) em 

Kyoto.  

 

A influência do Zen foi reflectida na pureza e simplicidade da arquitectura desse período. 

Ainda hoje em dia podem ser encontrados na arquitectura japonesa traços da influência da 

tradição estabelecida no período Kamakura. 

 
Escultura 
 
A autoridade do regime da classe guerreira e do Zen Budismo foi reflectida no período 

subsequente Kamakura, quando a escultura se tornou extremamente realista no estilo e 

vigorosa na expressão.  

 

23. Castelo Himeji construído originalmente século XVII. 
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A escultura entrou em declínio durante o período Edo, mas as artes manuais tiveram 

consideráveis avanços. 

 
Pintura 
 
No período Heian, os monges Zen valorizavam a pintura e a poesia como uma forma de 

expressão e ensinamento das tradições Zen. Verificou-se o aparecimento de pinturas a 

preto e branco de estilos Sung e Yuan é uma técnica muito simples utilizando linhas e 

pontos, com sombras escuras e claras para empolar o tema do quadro. 

 

Os rolos ilustrados e as pinturas de retratos estiveram em voga durante o período 

Kamakura. 

 

O Sumie, o delicado estilo de pintura a pincel com tinta preta, foi desenvolvido  no período 

Muromachi (1338- 1573). Este foi originado na seita Zen, que estava familiarizada com a 

arte  da china na dinastia Sung. 

 

O período Azuchi – Momoyama (1573 – 1603), que se seguiu, foi o tempo de transição. 

Foi também um período de grande sofisticação artística. Os artistas expressavam-se com 

cores vivas e desenhos elaborados. Foram introduzidos os biombos sumptuosos e flexíveis. 

Os castelos e templos eram decorados com elaboradas esculturas de madeira. Máscaras de 

grande refinamento artístico começaram a ser usadas no teatro nõ. 

 

A forma artística mais famosa do período Edo (1603 – 1868) talvez tenha sido o género 

de pintura ukiyoe, que ganhou 

imensa popularidade entre o público 

em geral. É bem conhecida a 

influência do ukiyoe sobe a arte 

europeia da Segunda metade do 

século XIX.  

 
Paisagismo 
 
A origem do estilo Zen na 

construção de Jardins não é 

conhecida. No entanto crê-se que 

Musô Soseki que construiu o templo 

Saihô-ji, (geralmente conhecido 
24. O Templo de Tenryû-ji
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como o ‘Templo do Musgo’), e o templo Tenryû-ji, (ambos em Kyoto), foi o inventor deste 

tipo de jardins. Os dois templos estão em conformidade com o gosto e tradições Zen. 

Provavelmente este monge Zen que estudou na China trouxe com ele as técnicas de 

jardinagem. Ao mesmo tempo aparecem os jardins miniatura em tabuleiros e a prática de 

árvores em miniatura – bonsais. 

 

O simbolismo destes Jardins era a expressão do universo figurado pela natureza, num 

espaço fechado e limitado. A natureza é representada num estado de máxima depuração 

apenas com pedra e areia branca, sem água. Tal como a doutrina Zen, ensina, que dentro 

de um ser limitado e finito, se pode viver, como buda, pela meditação, uma vida infinita. 

 

O Jardim de pedras do templo Ryûanji, e o Karasenzui de  Taicchû Daisenin, um sub 

templo do Daitokuji, são Jardins tipicamente Zen, dispostos com pedras e areia branca. Os 

monges zen começam a dominar as técnicas de Jardinagem, e apesar de no século XVII o 

estilo estar já Japonizado, o estilo zen tem permanecido nas bases do Jardim Japonês. 

 

Partindo do espírito de respeito 

pela natureza comum na seita Zen, 

as montanhas, rios, e rochas nos 

limites do templo são relacionadas 

com os 10 preceitos de conduta 

pregados. Desta forma a natureza 

era utilizada para ensinamentos 

Zen. 

 

No período Kamakura tornaram-

se populares estes jardins de 

paisagens seca, nos quais são 

usados areia, pedras e arbustos 

para simbolizar montanhas e água. 

Embora todos eles fossem meios muito extravagantes dos samurais e da nobreza 

mostrarem o seu poder, deles resultou também o florescimento de uma cultura artística 

singularmente Japonesa.  

 
A cerimónia do chá desenvolveu-se sob a influência do Zen, sendo o seu objectivo, em 

termos simples, a purificação da alma através da unificação com a natureza. O verdadeiro 

espírito da cerimónia do chá tem sido descrito com termos tais como calma, rusticidade, 

25. O Templo Saihô-ji

Ryoan-ji – Jardim do período 
Muromachi caracterizado pela 
ausência de uma simples flor ou 
árvore dentro dos limites do jardim, 
este dá uma impressão de refinada 
simplicidade. 
 
Karezenzui - a tradução directa  é: 
árvores murchas, montanhas e água; 
um Jardim que utiliza areia, pedras, e 
arbustos de crescimento lento. 
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graça e “esteticismo da simplicidade austera e da natureza refinada”. A evolução da própria 

habitação onde  se dá a cerimónia do chá, leva á evolução do jardim também, com as suas 

características especiais, como a existência de “steeping stones”, de lanternas de pedra,  de 

alamedas de árvores, bacias de pedra para lavar as mãos e uma construção muito simples e 

contemplativa onde se serve o chá.  

 
Na Katsura Rukyu de Kyoto construído no período Edo (1603 – 1868) o jardim é 

considerado um dos melhores exemplos da jardinagem paisagística japonesa. 

 

Arranjos Florais 

 

Arranjos de flores “Kadõ2” “À maneira das flores”, é uma forma de arte tipicamente 

Japonesa que consiste na prática de oferecer flores num altar budista. Esta forma de arte é 

conhecida desde a antiguidade, mas no século XV uma nova moda de arranjos florísticos 

aparece na classe guerreira e nobre, num vaso disposto num recanto para que pudessem 

admirar as alterações nas quatro estações pelo transplante da natureza para os seus 

quartos. A influência do Zen foi a difusão do conceito do Kadõ, que em tudo se adaptava aos 

ensinamentos Zen. Com a divulgação da cerimónia do chá, os arranjos florais passaram a 

ser utilizados. Com os tempos aparece um estilo simples de arranjos florais ‘nageire’ 

somente para estas cerimónias. 

 

Nestes arranjos florísticos a disposição, o tipo de flores a utilizar têm um simbolismo 

específico, tal como: Os galhos de pinheiro significam as pedras e rochas, o crisântemo 

branco significa o rio, os galhos que apontam em direcção ao céu, 

como símbolo de fé. 

 

Enquanto os Ocidentais tentam enfatizar num arranjo de flores as 

cores das flores, num arranjo japonês, o aspecto linear é mais 

importante, o seu todo. Esta arte inclui o vaso, o talo, as folhas e 

ramos assim como as próprias flores, no seu todo simboliza o céu, 

a terra e a humanidade. 

 

A influência Zen nota-se ainda na escrita, nas suas publicações, 

na música e teatro nô, nas artes marciais: Bushido, Kendõ e Judo.   

                                                 
2 Nalgumas referências bibliográficas os arranjos florais aparecem com o nome de Ikebana. 

26. Arranjos Florais
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9. O SENTIDO DE BELEZA JAPONÊS 
 
O Jardim japonês não é simplesmente Natureza, é e sempre foi, a natureza esculpida pelo 

homem, é natureza como uma forma de arte. 

 

No Japão como em muitas outras culturas, os princípios paisagísticos, vêm desde os 

primórdios da cultura. O Jardim aparece como um produto de afluência material e de lazer 

vivido pelas civilizações primitivas. Nos tempos que se seguem a natureza é catalogada e 

certas formas isoladas do seu contexto natural, dispostas em situações não naturais, 

encerradas. A Natureza é fisica e visualmente enquadrada dentro de barreiras 

rectangulares, dentro de muros.  

 

O pedaço de natureza enclausurado torna-se o jardim do paraíso, nome que deriva de 

paradeisos, em grego que significa 

parque ou parque para animais, originário 

do persa pairi-daeza – enquadramento; 

espaço fechado; rectangular. 

 

Este noção de paraíso é comum a 

todas ao culturas, parte de uma ligação à 

natureza e a sua identificação com o 

divino. As imagens do paraíso podem 

divergir entre culturas e religiões, mas a 

idealização de um espaço natural é uma 

constante. A ideia sempre permanente ao 

longo da história de um jardim do paraíso 

pode ser ainda entendida como uma 

manifestação da nostalgia de uma 

inocência perdida, como a Primavera e o 

Outono ou ainda numa visão mais 

prosaica, como a Infância. 

 
No oriente crê-se no fluxo e 

complementaridade entre a existência 

humana e a natureza, uma árvore ou uma 

pedra são manifestações do 

divino;(estado este que pode ser atingido 

Como referido anteriormente a 
palavra paraíso foi introduzida no 
vocabulário japonês apenas com a 
chegada dos portugueses nos 
descobrimentos. O conceito de divino 
e espaço ideal pode no entanto 
existir numa cultura, como se pode 
verificar pela pintura do século XII, 
feita pelos monges Zen onde se 
representa um penhasco que 
simboliza um estado de elevação 
superior. 

27. Uma pintura de Sesshu Toyo. Graficamente ilustra 
a profunda preocupação do artista pelo simbolismo 
zen, demonstrando a dificil luta interna pelos caminhos 
tentando chegar aos picos de iluminação.   
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pela condição humana); embora exista uma clara distinção entre o racional - formas 

artificiais, manifestadas pelo angulo recto, e o natural de - formas orgânicas, o contraste dos 

dois é complementar e indispensável num desenho.  

 

Todas as formas de pensar e existir referidas apresentam-se paradoxais, tal como o 

divino que pode ser alcançado por uma existência humana, num ser limitado a possibilidade 

de se encontrar um infinito.  

 

No ocidente a definição de natural ou antinatural não é clara, nem oposta, é considerado 

um gradiente entre mais ou menos artificial. O Jardim japonês contém a mesma simbiose do 

ângulo recto (racionalidade) e formas orgânicas (natural), a beleza é encontrada na 

propriedade de acidentes naturais orgânicos ou pela perfeição de formas criadas pelo 

homem rectas. 

 

No Xintoísmo, o único e extraordinário na natureza é venerado como go-shintai, onde 

Kami se encontra presente. Go-sintai pode ser uma rocha de formas pouco usuais, uma 

árvore moldada pelo vento ao longo dos tempos, uma montanha ou uma queda de água de 

grandes proporções ou de forma rara. Nos períodos mais tardios da história dos japoneses 

os artistas fizeram uso da beleza de acidentes naturais. 

 

Ao mesmo tempo, a cultura japonesa persegue a beleza e perfeição das construções 

feitas pelo homem, com proporções cuidadosamente pensadas, as latadas das casas 

tradicionais de dimensões delicadas, o sistema clássico de arquitectura modular. 

 

Esta forma de pensar está tão institucionalizada na cultura que se torna instintivo 

expandir e explorar estes princípios de beleza dentro de novas possibilidades. 

 

Estas duas maneiras de encontrar a beleza não são exclusivas, pelo contrário, é a 

simultânea aplicação destas que melhor caracteriza a percepção da beleza japonesa. A 

forma como assume os opostos entre o natural e artificial, como joga com eles e cria uma 

“nova natureza”. Um exemplo claro destes opostos é o desenho perfeitamente rectangular 

da arquitectura em janelas e portas, que nos permitem ler o jardim num enquadramento 

limitado e racional pelo seu contraste com formas naturais e orgânicas. 

 

Estes dois opostos do acaso apresentam um carácter obrigatório e complementam-se da 

mesma forma que os princípios chineses do Yin e Yang. Cada um perde força se aplicado 

separadamente sem o outro, sem o contraste atribuído por uma moldura rectangular, 
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(Janela, portas de uma casa ou um fundo rectilíneo), seria complicado compreender a 

escolha delicada da vegetação ou ondulações no jardim. Assim sendo o jardim no Japão não 

pode ser tratado independentemente da arquitectura.  

 

Estas noções da busca de uma fusão perfeita do ser físico e intelectual nestes dois 

opostos parece ser o princípio da busca de uma fórmula estética em qualquer manifestação 

artística no Japão, que se entende como recorrente até aos dias de hoje. 
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10. ARQUÉTIPOS E SUA REPRESENTAÇÃO FORMAL 
 
Segundo o Dicionário da Língua portuguesa   

 

Arquètipo - do Lat. archetypu < Gr. arché, primitivo + týpon, tipo  

adj.,  com as características do primeiro modelo; exemplar; 

s. m.,  modelo primeiro dos seres criados; padrão; o criador do Universo, 

 Deus; 

(Lit.) , texto original, ou mais antigo, no caso de inexistência do original, de que 

 derivam outros textos; 

(Filos.),  modelo ideal, na filosofia idealista e, particularmente em Platão,  sinónimo de 

 ideia, protótipo ideal; 

(Psic.),  na doutrina de Jung (psicólogo suíço, 1875-1961) os arquétipos 

 correspondem, de acordo com a teoria estóica da alma universal 

 concebida como origem da alma individual, às imagens ancestrais e 

 simbólicas materializadas nas lendas e mitos da humanidade e  constituem o 

 inconsciente colectivo que se revela no indivíduo através dos sonhos, 

 delírios e algumas manifestações de arte. 

 

Símbolo - do Lat. symbolu < Gr. sýmbolon  

s. m.,  figura, marca, sinal que representa ou substitui outra coisa; aquilo que 

 possui um poder evocativo; emblema; divisa; sinal particular com que os 

 iniciados, nos mistérios do culto, se reconheciam; 

(Ling.),  signo. 

 

 

As formas “limpas” e simples dos santuários Xínto existem desde os primórdios do povo 

nipónico, os rituais imagéticos eram figurados por sítios, símbolos ou ícones sagrados que 

ao longo dos tempos se instalaram no inconsciente colectivo  da cultura Japonesa. 

 

Geoffrey Jellicoe faz uma dissertação sintética mas muito relevante justificando a distância 

cultural entre o Ocidente e o Oriente. Jellicoe começa por fazer uma comparação de dois 

caminhos filosóficos um Ocidental, Heraclito a Platão, e outro Oriental, Lao-tzu a Confucio, 

estes são a base de uma grande influência na maneira de pensar de duas culturas tão 

distantes.  
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“In pre-history the similarity between Western cave art and early Chinese painting 

suggests that culture was global before the great split into West and East. Two figures in 

later recorded history are of profound importance to our subject: the Greek philosopher 

Heraclitus (500 b.C.) and the Chinese Lao-tsu (600 b.C.), the founder of Taoism. 

(...) Heraclitus, conceivably the father of modern metaphysics, did not accept the theory of 

stability, declaring that ‘All things are in flux’, and would ever be. He probed more deeply into 

the mind than any philosopher before Jung, declaring that ‘The subconscious harmonises the 

conscious.’ Were Plato set out to dominate nature, Heraclitus would clearly go with it. 

(...) Lao-tzu has been loud and clear throughout the ages, passing in due course to 

Japan. What is Taoism? Loraine Kuck writes ’...of hazy unreality that creates in a mind 

attuned to a feeling of kinship with nature, the sense of one’s spirit merging into the spirit of 

other natural things and the eternal behind them all’”  

 

Os dois caminhos percorridos pelos tempos destas duas correntes originam duas 

culturas, na sua base e estrutura filosófica muito diferente. Estas influenciam toda a 

estrutura de pensamento, social ou individual de uma cultura. Assim sendo, resultam duas 

culturas divergentes num inconsciente colectivo muito distante. 

 

Sobre o inconsciente colectivo o testemunho de Philip Cave é muito claro: 

 

“For any garden or work of art to affect someone at a level deeper than the immediate 

senses, the composition needs to trigger a profound psychological and emotional response 

within that person. It is a fundamental aim of Japanese gardens to do exactly this, though the 

use of symbols. 

In order to understand symbolism, we need to look at two authorities in this subject – 

Gregory Kepes and Carl Jung. 

Kepes defined symbols as human creations by witch we transform the physical 

environment around us into meanings and values. (...) 

(...) Carl Jung described the psyche as consisting of both the conscious and unconscious 

mind, the later being divided into the personal unconscious and the collective unconscious. It 

is the human collective unconscious that stores its own history, built up over man’s previous 

development, right back to the mind of ancient man. If such a premise is correct, humans 

must retain an unconscious identification with nature from their evolutionary past. By going 

out into nature and experiencing certain symbols, we are unknowingly linking ourselves with 
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the vast collective unconscious. In creating these symbols in the context of a garden, this link 

can again be made.”7 

 

No âmbito da arquitectura paisagista no Japão os arquétipos revelam-se sob a forma de 

imagens: perspectiva, espaços fechados, equilíbrio estético, contraste e alteração; ou 

símbolos: cordas, bacias de pedra, lanternas, areia e gravilha, caminhos, água, quedas de 

água, rios, rios secos, pontes, rochas, ilhas e montes. Estes transportam-nos para o 

passado, no inconsciente, com o qual estamos familiarizados, permitindo-nos apoderar de 

espaços novos e desconhecidos. 

 

A corrente de pensamento referida por Philip Cave parece ser o princípio adjacente nos 

jardins Zen, onde um percurso imaginário se desenha, na ondulação da areia, nas pedras 

em forma de ilhas ou barcos, onde para uns; simbolizam apenas rochas flutuando no meio 

do mar, um microcosmos que se move num infinito macrocosmos; para outros pode 

simbolizar os nossos pensamentos num vazio imenso, ou mesmo uma imagem tão simples 

como montanhas acima do nível das nuvens. 

 

Os símbolos diferem assim de cultura para cultura de acordo com o seu inconsciente 

colectivo. Desconhece-se o princípio temporal destes símbolos, o seu significado tem a sua 

origem, geralmente, numa forma religiosa, em rituais sagrados, de crenças populares 

latentes desde os primórdios de cada cultura. Estes símbolos vão evoluindo mas o seu 

princípio activo mantém-se presente no inconsciente de cada indivíduo. 

  
 
Elementos de Desenho e Seus Arquétipos no Jardim 
Japonês 
 

- Templos Xínto 
 
Como foi descrito anteriormente, os fenómenos Naturais, acontecimentos raros, 

expontâneos ou de uma excelência notável, são venerados e admirados pelos crentes Xínto, 

como elementos onde habita a essência de Kami. Estes elementos são chamados de go-

shintai. 

 

Como já anteriormente qualquer manifestação de excelência na Natureza é de grande 

significado e detentora de grande beleza, qualquer manifestação fantástica na Natureza 

adquire um simbolismo colectivo para os Japoneses. 
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Este simbolismo é figurado tradicionalmente nas manifestações artísticas, tal como 

arquitectura civil e Paisagismo. 

 

Os elementos simbólicos utilizados são:  

Pedra (iwasaka ou iwakura) 

Árvore (himorogi)  

Vedação (tamagaki) 

Portão de Madeira (Torii) 

Cordas Sagradas (Shime ou Shimenawa) 

 

 

Pedra iwasaka ou iwakura  

 

 
 
 

28. Pedra Yogo-Seki, envolvida por uma corda sagrada à sua volta.
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A pedra nestes jardins adquire um significado 

religioso, onde habitam os espíritos dos “Kami”. Para 

que tenha um significado a pedra deve apresentar 

certas características institucionalizadas pelos tempos.  

 
 
A forma – as mais tradicionais apresentam: 

Perfil vertical, erectas – que sugerem montanhas que 

se levantam do mar ou das profundezas da terra; 

Horizontais que se parecem com barcos; 

Baixas e redondas – sugerem as alterações 

biológicas por que a terra passou, o poder da erosão. 

 

29.  Templo Tenryu-ji, Composição de Pedras. 

30. Templo Daisen-in, Pedra simbolizando um barco. 

31. Diferentes formas de Pedras. 
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O material - os mais utilizados são pedras de origem vulcânica: andesito, granito, clorito 

ou basalto. Devem ser escolhidos materiais que existam na região em causa. 

 
Os contornos – devem ser comuns aos que existam no local onde vão ser dispostas, sem 

linhas rectas muito marcadas, nem vértices afiados pois dá uma aparência plana e dura ao 

mesmo tempo; que evoque energia e movimento, elegantes. Com cor e contornos 

interessantes, que tenha uma marca dos tempos. 

 
 
 
A disposição – devem ser dispostas de forma muito natural, como se pertencessem 

aquela paisagem desde sempre. Devem estar parte enterradas aparecendo à superfície 

apenas a parte mais interessante, assemelhando-se a ao terreno montanhoso do Japão. Se 

as pedras apresentam arestas, estas devem ser ocultadas com vegetação ou com outras 

pedras. 

 
 

32. Composição de pedras no Templo de Ryoan-ji. 

33. Distribuição da  pedra respeitando a  regra de distribuição em 
forma de escaleno. Não é regra obrigatória. 
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As pedras devem apresentar-se num número reduzido e separadas umas das outras, 

causando um maior impacto, sendo preferível utilizar uma grande pedra em detrimento de 

muitas pequenas. Uma pedra aparece associada a vegetação e torna-se relevante prever o 

estado adulto de uma planta, pois uma pedra  originalmente parece-nos grande quando em 

contacto com a vegetação pode tornar-se pequena e o conjunto de pedra e vegetação deve 

encontrar-se em equilíbrio. 

 

 
 
 
 

Um arranjo de três pedras deve formas um triângulo escaleno quando visto dos lados, a 

forma da pedra central determina o tipo de paisagem que se quer recriar. Uma pedra  

irregular e alta assemelha-se a uma montanha elevada e rígida, enquanto uma pedra baixa e 

suave sugere uma montanha pequena, idosa e erodida pelos tempos. A disposição das 3 

pedras em forma de escaleno não é uma regra obrigatória, mas um instrumento útil para 

entender a que distância as pedras se devem encontrar dispostas umas das outras, estas 

devem ser todas do mesmo material.  

 

Na antiguidade acreditava-se na alma da pedra, e que esta deseja ser colocada numa 

posição determinada, essa posição deve ser entendida e respeitada. 

 

Por vezes uma pedra solitária atribui uma dignidade austera ao jardim, principalmente se 

colocada na entrada da habitação. 

 

34. Pedras na próximidade de vegetação. O esta composição representa 
Buda e os seus discípulos. 
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Deve evitar-se colocar as pedras em linha ou ângulos rectos, a assimetria é uma forma de 

beleza e equilibro no jardim Japonês. Todo o grupo de pedras num Jardim deve parecer 

solido e funcionando em harmonia como um todo. Na envolvência do grupo principal de três 

pedras podem aparecer outras pedras num número de 5, 7 ou mesmo 15 pedras. 

 

O número de pedras em cada arranjo parte do mito do Monte Horai, onde 5 ilhas na costa 

de Shantung, povoadas de elementos perfeitos flutuavam às costas de 15 tartarugas 

gigantes que andavam às ordens do Governador do Universo. Um dia um gigante juntou 9 

das gigantes tartarugas numa rede, que permitiu a duas das ilhas a flutuar pelo oceano e as 

outras três a ficarem fixas. 

 

A profundidade - uma forma de atribuir profundidade a um Jardim é colocar uma pedra 

grande num primeiro plano e pequenas no último plano dando uma ilusão de distância que 

não existe, aumentando a profundidade do espaço. A árvore pode exercer a mesma função 

que a pedra à distância. Uma pedra inclinada ligeiramente para um lado pode dirigir o olhar 

para um determinado espaço ou intenção.  

 

Árvore (himorogi)  

 

 
 
 
Tal como as pedras, as árvores de formas raras são também chamadas de go-shintai, e 

veneradas por serem a casa dos espíritos dos Deuses “Kami”. As árvores raras são as que 

por qualquer manifestação da natureza adquiriram formas diferentes, tal como as árvores 

que quando expostas ao vento no cimo de um promontório adquirem formas contorcidas. 

 

Nas plantas existem diversos aspectos que podem ser considerados na escolha das 

plantas, tais como: 

- A função que vão ocupar - um arranjo, uma composição num jardim, pano de 

fundo, profundidade, ou uma função estética; 

35. Arvore Go-shintai 
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- Características da própria planta - a cor da folhagem, o tamanho que atingem, a 

forma da árvore, existência ou não de flor ou fruto, reacção à poda ou cortes, a escala 

da planta, etc. 

- Características climatéricas e topográficas e de solos da área a plantar. 

 

Nenhuma destas características ou formas de escolher a vegetação são próprias do 

Japão, a diferença encontra-se na forma como exploram estas variáveis, como enfatizam o 

melhor de cada planta, os contrastes entre a vegetação, usando de poucas espécies mas 

dispostas de uma forma tão cuidada que o jardim se apresenta com grande luxuria e 

riqueza.  A perspectiva pode ser atingida pela simples disposição de plantas mais claras e 

de folha grande, mais perto do ponto de vista e as mais escuras de folha mais pequena mais 

longe, no fundo, criando a ilusão de profundidade. 

 

 
 
 
 
A floração no Jardim Japonês é disposta com tanto cuidado que ganha muita força. Assim 

sendo, todo o pano de fundo e envolvência são compostos de árvores não variegadas, de 

folha verde e sem flor. No centro deste quadro, um pouco deslocado para a direita 

encontra-se um ninho de flores, azaleas (por exemplo) de cores tão intensas que ganham 

tanta força que parece que todo o jardim japonês é de uma floração intensa e muito bonita. 

Da mesma forma a mudança das estações é muito marcada no jardim japonês, pelos 

contrastes que cria. 

 

O tratamento da vegetação pressupõe uma longa aprendizagem e captação das formas 

da natureza, dos volumes e densidade de cada espécie vegetal.  

 

36. Contrastes da Vegetação 
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Simbolicamente a vegetação varia na sua linearidade – indicando o paraíso, o céu; este 

papel é desempenhado geralmente pelo Bambu. 

 

Uma composição com a vegetação tratada artificialmente com cortes e podas, de forma a 

enfatizar as características intrínsecas das plantas (a cultura japonesa como referido 

anteriormente acredita na alma de qualquer ser vivo ou inerte), estas características devem 

respeitar a alma da planta e o seu desenho deve apenas reforçar uma tendência natural da 

planta. A poda visa retirar os ramos velhos e mortos que retiram energia á planta. 

 

Nestes santuários Xínto a vegetação não é podada ou miniaturada, mas é escolhida pela 

sua raridade natural de formas. A presença de vegetação nestes santuários tem uma função 

de equilíbrio estético, escala do espaço, envolvência e recolhimento do próprio espaço. Tem 

ainda o significado simbólico, de possuir os Kami, tal como as pedras. 

 

A disposição da vegetação tem uma função de sugestão, uma planta disposta sozinha 

sugere a presença de uma floresta. A composição global da vegetação cria uma linha 

sinuosa que atribuem dinâmica, ritmo e contraste com as habitações racionais e 

geométricas. 

 
 

37. Formas de tratar a vegetação 1.Bambu; 2. Pinus; 3. Azaleas.

38. Linha sinuosa da Vegetação 
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Muitas das regras de disposição da vegetação são semelhantes à forma de disposição 

das rochas e assim sendo estas devem ser dispostas em grupos de 3 5 ou 7 e plantadas 

em triângulos que seguem os princípios de assimetria. A distância de plantação depende do 

seu estado de maturidade quando plantados e em adultas. 

 

Vedação (tamagaki)  

 

As vedações são mais importantes quão mais pequeno o jardim se apresenta, pois a sua 

notoriedade é maior embora estas não devam competir com a composição no seu interior. 

 

Os materiais a utilizar numa vedação são de preferência naturais, tal como Bambu, 

madeira ou lama, excepto num Jardim Zen, onde uma vedação natural se apresentaria muito 

crua e sugestiva num espaço alusivo e dedicado à abstracção, sendo preferível adoptar uma 

caniçada revestida de barro ou um muro de tijolo revestido e pintado a uma cor clara como 

o branco ou um tom entre amarelo e castanho, limpo e continuo. 

 

As vedações de bambo (as mais comuns), são concebidas para serem impermanentes, 

sendo mudadas em cada 5 anos. O bambu pode  se apresentar nas vedações com várias 

espessuras até aos 15 cm.  

 

Nas vedações evita-se a todo o custo a utilização de pregos, sendo estes substituídos por 

cordas de fibras de palmeira, pretas e dão um toque de cor nas vedações. Quanto mais 

estreita e direita for a vedação mais formal ela se apresenta; o material a utilizar deve ser 

constante em largura e qualidade. 

 

Existem quatro tipos de Vedações principais: 

 

Teppo-gaki – tal como o anterior apresenta uma malha apertada mas construída com 

paus de bambo grossos, e unidos por cordas. Existem várias formas de trabalhar as uniões 

com a corda, desenhando uma cruz, um rectângulo, com desenho continuo ou alternado.  É 

geralmente utilizada em situações mais exigentes em privacidade, como os limites entre uma 

grande propriedade, e uma estrada pública. Estas são geralmente as vedações mais altas e 

contínuas, é utilizada em conjunto com alinhamentos de coníferas de grande porte. 

 

Yotsume-gaki – Nestas vedações as canas são dispostas com uma malha aberta, 

transparente, rectangular. São utilizadas em situações em que a privacidade não é um 
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requisito. São tradicionalmente mais baixas que as vedações de malha apertada. Não 

servem de quebra vento, mas criam quebras e separações harmoniosas no espaço. Podem 

ser ainda utilizadas para delimitar áreas plantadas. 

 

 
 
 
 
Daitoku-ji-gaki – As canas formam uma malha apertada, utiliza os ramos mais finos de 

bambu e unidos por canas longitudinais mais grossas que enfatizam a altura da vedação. 

São utilizadas em zonas que não necessitem de grandes comprimentos, mas que exijam 

alguma privacidade, como perto de uma entrada, onde quebram também o vento, ou para 

separar áreas de diferentes funções num jardim. 

 

Koetsu-gaki – Nesta composição, tal como na anterior, as canas são dispostas com uma 

malha aberta, mas diagonal, em vez de vertical; estas aparecem em situações pouco 

formais. Este tipo de vedação aparece por vezes associado a uma malha apertada. 

 

 
 
 
A vedação no jardim japonês não é apenas utilizada para estabelecer limites e fronteiras, 

mas também para dirigir o olhar para a profundidade ou paisagem desejada, para empolar a 

presença de um elemento no Jardim, tal como uma bacia de água ou uma lanterna. A altura 

39. Vedações Tipo: 1. Teppo-gaki¸ 2. Yotsume-gaki. 

40. Vedações Tipo: 3. Daitoku-ji-gaki; 4. Koetsu-gaki 
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da vedação deve estar em harmonia com a vegetação no interior e exterior do jardim. Assim 

sendo as vedações criam uma ideia de espaço em vez de uma noção de confinamento. 

 

 
 
 
 
Portão de madeira (torii)  

 

 
 
 
Os portões de entrada podem estar incorporados na vedação ou separados; estes 

exercem uma clara demarcação da entrada ou passagem, enfatizando a separação do 

espaço público e do privado, ou de uma área de jardim para outra. Estes podem apresentar 

também uma função de abrigo para a chuva, uma vez que podem ser compostos por um 

telheiro também em bambu, coberto com colmo, ripas ou telha de madeira. 

41. Vedação Limite 

42. Portão de Madeira “Torii” 



 Jardim Japonês  shakkei 
 
 

 69 69

 

Corda (shimenawa ou shime)  

 
 
 
Nos santuários Xínto, ou em elementos dispostos naturalmente de alguma excelência, os 

go-shintai, eram unidos por cordas sagradas, criando um espaço dos Kami. Estas cordas 

sagradas aparecem como formas decorativas ainda hoje nos jardins, nas entradas das 

habitações. Durante as festas Xínto as pessoas penduram as Shime nas portas das casas. 

 
- O Jardim do Paraíso - Século VIII - XII 

 
Segundo as tradições e mitos Budistas e como referido anteriormente, o paraíso era 

descrito como um conjunto de ilhas montanhosas que flutuavam no oceano Monte Horai, 

inacessíveis aos humanos e populado de seres imortais. Estas ilhas andariam à deriva nas 

costas de tartarugas, pelos mares do Oriente. Quando este mito chegou aos Japoneses, 

estes acreditaram que o Japão seria esse arquipélago e que a sua religião nativa, o Xínto, 

significava que aquela era a casa dos Deuses. 

 

 

43. Corda Sagrada “Shime” 

44. Monte Horai 
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A mitologia budista referida vai trazer um novo significado à utilização da pedra, por volta 

do século XI. Quando a pedra ganha um carácter obrigatório num jardim, ela é já associada 

com estas montanhas sagradas.  

 

Existem duas formas sagradas das montanhas, tal como nos aparece relatado na história. 

Uma só pedra sugerindo o Monte Fudaraku a casa de Kannon – deus da misericórdia. Outra 

forma é a Shumisen a montanha no centro do universo, rodeada pelos sete mares e sete 

montanhas sagradas, um oceano e finalmente um cordão de montanhas de ferro. Além 

destas referências nas imagens desenhadas dos budas, estes aparecem sempre em grupos 

de três atribuindo mais um significado na disposição das pedras em grupos de três com o 

nome de Sanzonseki. Os monges budistas não representavam os três budas no centro de 

uma composição vista pela casa, pois sugeria: a iminência da morte ou o seu sentido de 

rectidão e assimetria. Assim as imagens mais importantes são dispostas à direita ou 

esquerda da composição. 

 

Por volta de 1343 o estilo arquitectónico aplicado nos templos budistas de então, 

herdado das influências culturais chinesas – shinden é substituído pelo estilo Shoin, este já 

tipicamente Japonês (adaptado a um espírito mais sensível), substitui as linhas rígidas e 

perfeitamente simétricas chinesas pela assimetria contendo formas ornamentais mais 

elaboradas, orgânicas e sinuosas. 

 

Os Jardins que nos aparecem por esta época são na envolvência dos templos Budistas. 

Os elementos principais, colocados no Jardim que rodeia o Shinden, (pavilhão onde se dão 

as cerimónias) são: 

 

- Lago  

- Ilha  

- Montanha  
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Lago  

 

 
 
 
A presença da água num jardim, ou a alusão a esta, tal como em quase todas as culturas 

e religiões, tem também uma função de purificação. De acordo com crenças Xínto, antes de 

adoração nos rituais o indivíduo dever-se-ia purificar lavando-se com a água. 

 

No budismo, para os jardins do paraíso, esta água era apresentada como um lago onde 

as pessoas passavam de barco entre ilhas místicas e flores de lotus. 

 

A água, é um elemento existente em todos os seres vivos, anima e causa movimento em 

inertes, ganha a forma do seu contentor, é fluxo, reflectora, emite som em movimento; assim 

sendo, tal como as pedras, a água é um elemento divino e essencial num jardim, sob uma 

existência real ou abstracta. 

 

Tal como as pedras simbolizam as zonas montanhosas do território Japonês, a água 

representa os lagos calmos, os rios que correm, ou o mar que rodeia as ilhas japonesas. 

 

A água nos jardins japoneses apresenta-se sempre com a forma de lagos, rios, bacias, 

cascatas e quedas de água, mas nunca como uma fonte. O lago não deve ser inteiramente 

perceptível de nenhum ponto de vista. 

 

Tradicionalmente as formas dos lagos são irregulares, de aparência naturalista. As formas 

mais comuns apresentam um caracter simbólico e são geralmente evocados, a forma de 

45. A Presença da água na forma de um lago 
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caracteres chineses das palavras: água, espírito ou alma ou Kokoro significando “coração 

iluminado”. Outra forma utilizada é das nuvens ou de uma cabaça. 

 

A vegetação que rodeia o lago são espécies aquáticas ou subaquáticas, esta não devendo 

cobrir toda a superfície do lago que fica descoberta formando um espelho de água que 

reflecte a sua envolvência ou as nuvens. Nas margens do lago colocam-se geralmente Iris., 

ou Zoysia japonica, esta forma um tapete verde junto das margens muito interessante. 

 

Na margem do lago colocam-se muitas vezes zonas de areão, seixo ou gravilha, 

simulando uma praia ou uma área de alargamento do lago sugerindo uma vista tradicional 

no Mar do Japão – Amo-no-hashidate – Ponte para o Céu 

 

Nas margens, em curvas deve colocar-se elementos que sugiram a dinâmica de um lago, 

tal como pedras, sugerindo fluidez, alteração do percurso do rio e protegendo ao mesmo 

tempo da erosão estas áreas mais sensíveis. 

 
Cascatas / Quedas de Água  
 

 
 

 
 
 
 
As cascatas existem no jardim japonês sugerindo duas figuras principais: a imagem de 

uma montanha e de água corrente. 

 

46. Diferentes formas de Cascatas.
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São tradicionalmente construídas com um arranjo de 4 pedras principais e outras mais 

pequenas que não se lêem na composição. A pedra maior é utilizada na queda e apoiada 

por outras duas A quarta pedra é disposta a jusante da queda, onde cai a água e salta pelo 

choque causado, fazendo alusão a uma carpa, (originária de um mito chinês que conta 

acerca de uma carpa que subiu uma cascata e transformou-se num dragão que subiu ao 

céu). 

 

Duas outras pedras podem ainda ser dispostas já no percurso, marcando a direcção do 

curso de água. Á cascata pode ainda estar associada uma ponte, embora esta se deva 

encontrar mais a jusante, de forma a não tapar a queda de água. Esta ponte pode ser 

substituída por stepping-stones. 

 

A cascata deve estar associada a vegetação para que se leia através das folhas 

adquirindo um certo misticismo e profundidade. 

 

 
 
 
Podemos desenhar exactamente as mesmas cascatas com areia, gravilha ou seixo, 

criando uma cascata seca, associada a um rio seco, mais comum num Jardim Zen, onde a 

presença da água é simbólica. 

 
Ribeiro  
 
Sakuteiki 3 refere no seu tratado sobre a arte de fazer jardins, a respeito da direcção de 

fluxo de um rio a desenhar: 

                                                 
3 Sakuteiki in P Cave, P., “Creating Japanese Gardens”, p.105 

47. Cascata em no templo de Ginkaku 
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“A direcção normal de fluxo de um rio deveria começar de Este para sul e seguidamente 

para Oeste. A maneira mais auspiciosa é permitir que o rio comece a Este, que circule por 

baixo do edifício, seguindo depois para a direcção Sudeste... O rio deveria ser feito de uma 

forma interessante e natural, sem se apresentar artificial, deve ser desenhado, tocando 

neste canto e naquele, este sopé de montanha e aquele, como a necessidade e a estética 

proclamam.” 

 

 
 
 
Um pequeno regato em gravilha pode desenvolver-se numa ribeira mais larga e calma; em 

espaços mais montanhosos a ribeira pode iniciar-se numa queda de água ou em várias 

cascatas mais pequenas que a primeira. 

 

As pedras colocadas no ribeiro, tal como áreas de seixo ou gravilha devem apresentar-se 

como próprias do rio, ou como depósitos naturais trazidos pela corrente. As rochas bem 

posicionadas enfatizam a dinâmica natural da corrente, o movimento da água. 

 

O ribeiro deve ter profundidade aproximada de 30 – 40cm, e se for coberto no fundo por 

seixo ou gravilha de 2 cm de diâmetro provoca um som agradável no movimento da água. 

 

Existem várias formas de naturalizar o ribeiro, como a plantação de um salgueiro que 

quase toca com as folhas na água, a plantação de bambu por onde a água se atravessa, o 

desenho contorcido do próprio ribeiro, a disposição da vegetação na envolvente, como 

musgo ou ophiopogon. Deve ter-se em atenção a profundidade do ribeiro para que este não 

esteja muito encaixado no chão, ou, para que não se torne muito obscuro pela sua 

cobertura excessiva com vegetação. 

48. Direção de fluxo do Ribeiro 
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Os elementos decorativos não devem competir entre si, devem apresentar-se em 

equilíbrio e discretos no conjunto da composição. 

 

Se os caminhos desenhados no Jardim passam pelo ribeiro então a plantação deve variar 

com as estações, de forma a surpreender os visitantes. A largura do riacho deve ser 

proporcional à área do jardim e à distância a que vai ser apreciado. 

 

O ribeiro deve terminar de uma forma clara, com um lago, onde uma bomba submersa 

recolhe a água e a eleva ao inicio do riacho. 

 

A criação de um deck é uma boa forma de criar uma varanda sobre o ribeiro, um espaço 

onde claramente este pode ser apreciado. O desnível entre o deck e o ribeiro deve ser 

amenizado pela plantação de Prunus. 

 
Ilha  
 

         
 
 
No centro do Lago pode ser representada por uma ilha artificialmente criada ou uma 

pedra que se levanta no meio do lago representando uma montanha. A Ilha quando existe 

49. Desenho do Ribeiro 

50 e 51. Ilhas no centro do Lago Representando o Monte Horai.
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no centro do lago é o ponto focal. São um forte contributo simbólico no desenho do jardim, 

representando as ilhas míticas já referidas que flutuavam no mar do Japão ás costas de 

tartarugas gigantes e sagradas. 

 

A existência de uma ilha no lago dinamiza os diversos pontos de vista, criando um espaço 

mais dinâmico e alterado, ocultando ou revelando certos pormenores no jardim, 

aumentando a perspectiva, especialmente se se apresenta plantado ou com um traçado 

variado. 

 

       

 
 
As ilhas devem apresentar-se mais perto de uma margem, e não no centro do lago. 

Podem variar de uma rocha apenas, para um substancial pedaço de terra, variando assim o 

arquétipo que pretende sugerir. 

 
Montanha  
 
Os templos situavam-se normalmente no sopé de uma montanha, de acordo com a 

distribuição em equilíbrio de energias definida pelo Yin e Yang, ou a ilha no centro do lago 

apresenta-se em forma de montanha, pela topografia elevada ou pela simples colocação de 

uma pedra que se levanta no lago.  

 

A montanha é um arquétipo que representa os mitos budistas referidos anteriormente, o 

Monte Fudaraku,  o Monte Horai, e o Monte Shumisen. 

52 e 53. Templo de Katsura de dois pontos de vista diferentes.
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No desenho do Jardim existem ainda manifestações de pequenos montes .O trabalho da 

modelação de um jardim Japonês é muito relevante, podendo acrescentar dinâmica, ora 

revelando ora ocultando vistas. Estas elevações aparecem no pano de fundo de um ribeiro 

ou lago. Podem aparecer sozinhos ou em grupos de três. 

 

54. Templo de Ryoan-ji no sopé de uma Montanha 


