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APRESENTAÇÃO

A qualidade espacial no âmbito das artes marciais:
O caso do dojo para o karate-do

Duarte João Alves de Carvalho e Silva

A presente dissertação não procura oferecer uma resposta, mas antes contribuir para
uma reflexão crítica sobre a importância da adaptação de espaços onde se praticam
artes marciais japonesas, mais particularmente o karate-do, aos princípios que
definem e qualificam estas artes.
Numa era globalizada caracterizada pelo intercâmbio de informação e de
conhecimentos, a equação que se coloca é sobre o papel da arquitectura na
definição destes espaços e da sua adaptação à realidade das diferentes sociedades
onde o karate-do é praticado.
Através da compreensão das raízes históricas, religiosas e culturais desta arte de
combate, pretende-se demonstrar a necessidade de ajustar, nas diferentes
civilizações, os locais onde o karate-do é praticado com os valores que lhe são
inerentes. Neste contexto, procura-se evidenciar a atmosfera que qualifica um dojo
de karate-do e o significado deste espaço para os seus praticantes.

Palavras-chave: Dojo, karate-do, espaço, religião, arte marcial.

PRESENTATION

The quality of the space under the martial arts:
The case of the karate-do dojo

Duarte João Alves de Carvalho e Silva

This thesis contribute to a critical reflection on the importance of adaptation spaces
where practicing Japanese martial arts, particularly karate-do, to the principles that
define and qualify these arts.
In a globalized era characterized by the exchange of information and knowledge, the
equation that arises is about the role of architecture in defining these spaces and their
adaptation to the realities of different societies where it is practiced karate-do.
Through understanding of the historical roots of this religious and cultural fighting art,
it is intended to demonstrate the need to adjust, in different civilizations, the places
where the karate-do is practiced with the values that are inherent. In this context, we
seek to highlight the atmosphere that qualifies a dojo karate-do and the significance
of this area for its practitioners.

Keywords: Dojo, karate-do, space, religion, martial art.
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Justificação
Como estudante de arquitectura e praticante de karate, interessou-nos conhecer as
razões da ligação estreita que a maioria dos praticantes estabelece e mantem com
os dojos de artes marciais.
Atendendo a que os dojos representam para os karatekas, para além de um local
onde se praticam artes marciais, lugares de recolhimento, de meditação e onde deve
ser adoptada uma postura correcta e de respeito, considerámos que seria importante
indagar sobre a influência exercida pelas crenças religiosas e filosóficas dos povos
do Sudeste Asiático sobre esta arte.
Uma vez que o karate se encontra difundido actualmente a nível mundial, tivemos,
de igual modo, interesse em estudar e comparar os dojos do mundo ocidental com
os do Japão, já que se trata de duas civilizações culturalmente diferentes, não
obstante a ocidentalização ocorrida no Japão com a revolução Meiji.
Finalmente, considerando que o karate é praticado em locais muito diversificados,
como sejam, dojos construídos com essa finalidade, espaços adaptados, ou simples
complexos

desportivos,

interessou-nos

investigar

sobre

as

características

arquitectónicas mais adequadas para os dojos de karate.
Objectivos
O nosso estudo pretende apresentar-se como uma reflexão crítica acerca da
qualidade arquitectónica dos espaços onde, no mundo ocidental, se pratica karate.
Atendendo a que os dojos simbolizam para muitos karatekas locais de meditação e
de aperfeiçoamento humano, pretendemos saber de que modo os valores religiosos,
filosóficos, culturais e artísticos japoneses foram assimilados e se encontram
presentes nas sociedades ocidentais, incluindo Portugal. Mais do que apresentar
soluções tendentes a uma melhoria da qualidade espacial dos dojos atendendo à
complexidade do tema, pretendemos suscitar questões que, esperamos, possam
merecer a atenção e o interesse de futuros estudiosos da arte de karate e dos locais
onde este é praticado.

Duarte João Alves de Carvalho e Silva
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Metodologias
O trabalho foi elaborado com base em livros e em artigos de revistas existentes nas
bibliotecas da Universidade Lusíada de Lisboa, da Faculdade de Arquitectura da
Universidade Técnica de Lisboa, da Faculdade de Motricidade Humana da
Universidade Técnica de Lisboa, do Centro de Artes Orientais, da Federação
Nacional de Karate – Portugal, em sites da internet e em entrevistas a mestres de
karate-do.
Os mestres de karate-do entrevistados foram seleccionados devido ao facto de todos
eles pessuirem um conhecimento aprofundado e diversificado do karate e da cultura
japonesa, como, aliás, deixam transparacer nas respectivas entrevistas. Assim, o
Mestre Elmano Caleiro realça algumas das particularidades do povo japonês, o que
consideramos importante para uma melhor compreenção da essência do karate-do.
No mesmo sentido vai o estudo sobre a filosofia e a cultura do karate-do, elaborado
pelo Mestre José Patrão. Na entrevista concedida pelo Mestre Salvador Herraiz é
patente a universalidade dos princípios que caracterizam a arte do karate-do e a
forma como estes moldam a experiência espacial que os praticantes de karate
adquirem num dojo.
São numerosas as obras que estudam o karate enquanto arte e, também, as que o
abordam enquanto desporto de competição. Abundam, igualmente, as que versam
sobre a origem e a evolução do karate ou sobre as influências históricas, religiosas e
culturais que moldaram esta arte. Já o mesmo não acontece relativamente aos
aspectos arquitectónicos em stricto sensu, os quais são tratados só indirectamente
pela maioria dos autores consultados.
Estrutura do Trabalho
O trabalho encontra-se dividido em três partes.
A primeira parte trata das origens e da evolução do karate de Okinawa, a sua
introdução no Japão e a sua difusão a nível mundial pelas, entre outras
organizações, Japan karate Association e a World Karate Federation. Dado que o
uso de armas, por razões políticas, foi proibido em Okinawa, a arte foi desenvolvida e
aperfeiçoada em segredo por mestres e em locais diferentes, dando origem a
diversos estilos que ainda hoje caracterizam o karate. Como o objectivo principal do
nosso estudo se centra sobre a qualidade espacial dos dojos de karate, e porque
Duarte João Alves de Carvalho e Silva
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existem diferenças culturais entre o Japão e o mundo ocidental, estuda-se o conceito
de espaço na cultura japonesa através dos jardins

e da cerimónia do chá e a

influência exercida sobre este conceito pelo budismo, o taoismo, o confucionismo e o
xintoísmo.
A segunda parte é dedicada exclusivamente ao estudo do espaço dos dojos de
karate. Considera-se o dojo como local de prática de artes marciais e,
simultaneamente, como um espaço de reflexão e de procura do caminho,
constituindo a arte um meio para mais facilmente o alcançar. Inicia-se esta
abordagem com o estudo das artes praticadas em Kerala e no templo de Shaolin e
faz-se referência aos ginásios greco-romanos do mundo ocidental.
Em seguida, aborda-se a configuração espacial do dojo, onde, tal como na cerimónia
de chá, se estabelece o local preciso onde os praticantes se devem posicionar.
Nesta configuração apontam-se os elementos típicos de um dojo e as características
próprias do espaço. Por fim, analisam-se as características espaciais que distinguem
o dojo de um ginásio multidesportivo. Pretende-se, deste modo, averiguar até que
ponto os actuais espaços de prática do karate nas sociedades ocidentais reflectem
as características do dojo tradicional.
A terceira e última parte trata dos espaços onde, no mundo ocidental incluindo
Portugal, se pratica karate. São apresentados três casos de estudo em Portugal a
saber, um espaço adaptado de um edifício de habitação, um outro construído de raiz
e um ginásio multidesportos.
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2 ORIGENS E EVOLUÇÃO DO KARATE
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2.1 O REINO DE RYUKYU
Situada entre a China, a Coreia, o Japão e as Filipinas, Okinawa é a maior ilha do
arquipélago de Ryukyu, em japonês Nansei Shotõ1. Este arquipélago, constituído por
169 ilhas entre as quais se destacam, além de Okinawa, Osumi, Tokara, Amani,
Miyako e Yaeyama, estende-se, numa extensão de 1000 Km, desde Kyushu, Sul do
Japão, até Taiwan.
As ilhas Ryukyu foram dominadas até ao século XIV por pequenos chefes locais
denominados aji2 ou anji, os quais exerciam o seu poder nas aldeias agrícolas e
piscatórias através de um corpo de homens armados. No século XIV (1392) com o
sistema de alianças, constituíram-se três reinos na ilha de Okinawa: Hokuzan,
Chuzan e Nanzan (Kerr, 2000, p. 62).
A localização geográfica de Okinawa junto à China proporcionou uma forte ligação a
este país. O primeiro imperador da dinastia Ming3, Hung Wu Ti4, envia, em 1372,
representantes a Okinawa exigindo o reconhecimento da supremacia da China sobre
a ilha. Satto5, barão de Chuzan, aceitou formalmente o domínio chinês a troco do
estabelecimento de relações comerciais entre o seu reino e a China. Esta relação
dinamizou o reino de RyuKyu a nível cultural, político e económico, permitindo ainda
um grande desenvolvimento do reino através das trocas estabelecidas com os outros
povos da região (Perkins, 1998, p. 59).

1

Nansei Shoto mais conhecida por Ryukyu é um arquipélago formado por cinco grupos de ilhas:
Sakishima, Okinawa, Amani, Tokara e Osumi, que se estendem por esta ordem desde o nordeste de
Taiwan até a sudoeste de Kyushu. Este arquipélago é banhado a Sudeste pelo Mar da China.

2

Anji, Aji ou Azu é um dirigente de um pequeno reino das ilhas Ryukyu. O termo torna-se, mais tarde,
um título de nobreza.

3

A dinastia Ming governou a China entre 1368 e 1644.

4

Hung Wu Ti (1328-1398), também conhecido por Zhu Yuanzhang, foi o primeiro imperador da dinastia
Ming.

5

Satto (1350-1397), foi soberano do reino Chuzan, um dos três reinos que governavam Okinawa no
período conhecido como Sanzan (1322-1429).
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Ilustração 1 – Localização das ilhas Ryu Kyu. (Ilustração nossa)

Em resultado desta relação, uma comunidade de emigrantes chineses conhecida por
as “trinta e seis famílias de Fukien”6, foi enviada, em 1393, para Okinawa de modo a
promover as relações comerciais da ilha com a China. Estabelecidas em Kume7,
estas famílias implementaram um modelo administrativo semelhante ao chinês e,
segundo Kerr, introduziram e difundiram na ilha a cultura e as artes marciais
chinesas (Kerr, 2000, p. 76).
Foi constante o conflito entre os chefes destes três reinos, o que provocou a
deterioração do reino de Nanzan a sul e de Hokuzan a norte. Nesta conjuntura, surge
um jovem guerreiro chamado Hashi8 que, depois de conquistar Chuzan, em 1422,
viria a unificar pela primeira vez, em 1429, a ilha de Okinawa. Este estabeleceu-se

6

O número 36 tem um significado simbólico. Considerando que a escola de Shaolin do Sul se
desenvolveu em Fukien, convém realçar a importância que esta região exerceu sobre a ilha de
Okinawa nas artes marciais aí desenvolvidas.

7

Kume é uma ilha pertencente à prefeitura de Okinawa, situada a Oeste desta ilha.

8

Sho Hashi (1371 – 1439), segundo rei da dinastia Sho, é o responsável por unificar Okinawa em 1429.
Hashi conquistou, em 1422, o castelo de Hokuzan a Norte e destruiu, em 1429, o castelo de Nanzan a
Sul. Depois dele governaram ainda mais cinco reis na 1ª dinastia Shõ, até 1469.
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no castelo de Shuri 9 (Chuzan), centralizou o poder e desenvolveu, através do porto
de Naha, importantes trocas comerciais com os países da região como a China,
Coreia, Japão, Malaca, e Sumatra. Naha tornou-se o centro do comércio marítimo no
século XV, o século de ouro do reino de RyuKyu. O rei Sho Shin10 procedeu ao
desarmamento total da população, política esta que foi mantida pelo Japão, a seguir
à sua conquista (Bishop, 1999, p. 9).

,
Ilustração 2 – Castelo de Shuri em 1937. (Shotojuko, 2013)

Apesar do reino de RyuKyu que compreendia, inicialmente, a ilha de Okinawa e que,
entretanto, se expandiu para as ilhas a norte e a sul, gozar de certa liberdade, a
China exercia uma grande influência e exigia o pagamento de um tributo. Por volta
de 1590, o daimyo 11 Toyotomi Hideyoshi12, com o intuito de alargar o seu território
em direcção à Coreia, solicitou o apoio do reino de RyuKyu. Suspeito de pretender
invadir, posteriormente, a China, tal apoio foi-lhe recusado pelo reino de RyuKyu. É,
neste contexto que, em 1609, já sob o regime do xogunato de Tokugawa13, emergido
9

O castelo de Shuri foi construído por volta de 1427 como residência oficial e centro religioso.
Desempenhou um papel importante até 1879, altura em que Okinawa foi anexada pelo Japão.
Destruído na batalha de Okinawa, foi reconstruído após a Segunda Guerra Mundial e considerado em
1999 património mundial pela Unesco.

10

Sho Shin (1465 – 1526), foi o 3º rei da 2ª dinastia Sho em Okinawa. Governou desde 1477 até 1526.
O seu reinado ficou conhecido como um período de grande paz e prosperidade onde ocorreram
grandes alterações econômicas, políticas e sociais.

11

O termo daimyo significa “terra particular”. Os daimyo eram os senhores feudais dos clãs japoneses,
entre o século XII e o século XIX.

12

Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) é considerado o segundo grande unificador do Japão. Governou
durante o período Momoyama e impôs a lei que determinava que só os samurais podiam usar armas.

13

Xogunato de Tokugawa, também conhecido como Edo bakufu ou Tokugawa bakufu. Foi uma ditadura
feudal estabelecida no Japão em 1603 por Tokugawa Ieyasu e governada pelos xoguns (comandante
de exército) da família Tokugawa até 1868 quando se dá a revolução Meiji.
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após a queda de Toyotomi Hideyoshi, ocorre a invasão do reino RyuKyu por parte da
família Shimazu14. Esta invasão, de acordo com alguns autores, teve uma grande
importância no desenvolvimento do karate já que foi proibido aos habitantes o uso de
porte de armas (MacCarthy, 1987, p. 16).

Ilustração 3 – Time line dos acontecimentos mais importantes da ilha de Okinawa. (Ilustração nossa)

O reino de RyuKyu, governado por Sho Nei15, regressado dois anos após a invasão
de Satsuma, apesar de não perder totalmente a independência, foi forçado a prestar
vassalagem aos impérios chinês e japonês (Bishop, 1999, p. 9).
Não existindo relações directas entre o Japão e o império chinês desde a dinastia
Ming (1368 - 1644), estas faziam-se através de RyuKyu, acabando Okinawa por
sofrer as influências destes dois países a nível cultural, religioso e político. Somente
em 1879, já na era Meiji 16 e com a queda do clã que governava o reino, é que o
Japão estabeleceu a prefeitura de Okinawa, tendo como centro Shuri-Naha (Allen,
2002, p. 6).

2.2 O SURGIMENTO DO KARATE EM OKINAWA
O desenvolvimento do karate em Okinawa teve como pano de fundo estes
acontecimentos históricos. Com efeito, como acabámos de referir, a localização de
Okinawa permitiu um grande intercâmbio cultural com os países da região, o que se
14

A família Shimazu foi um clã que governou Satsuma, território situado no sul do Japão. Ao contrário
de outras famílias existentes no Japão, neste período, aliadas da família Tokugawa, o clã Shimazu
não lhe prestava vassalagem.

15

Shõ Nei (1564 e.-1620) foi um monarca do reino Ryukyu que governou de 1587 a 1620 e que sofreu a
invasão do clã Shimazu em 1609.

16

A revolução Meiji foi um período em que ocorreram no Japão grandes alterações politicas,
económicas e sociais e em que o Japão abriu oa seus portos ao comércio internacional.
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revelou crucial na evolução do karate. A relação tributária e económica com a China,
as trocas comerciais com a Coreia e os outros povos da região, a influência do Japão
através dos guerreiros exilados na ilha e a invasão pelo clã Satsuma explicam o
desenvolvimento do te17 de Okinawa (Green, 2001, p. 232).
Os métodos de luta existentes na ilha, conjuntamente com o wushu18 chinês e o
bujutsu19 japonês, influenciaram fortemente o te de Okinawa. Contudo, somente em
finais do século XIX e princípios do século XX é que se assiste ao desenvolvimento
do karate moderno e dos espaços utilizados para a sua prática. No período anterior,
esta arte era praticada com um certo secretismo no interior ou nos pátios das
habitações dos mestres possuidores deste conhecimento (Funakoshi, 2010, p. 19).
Era cognominada apenas de te ou tode seguida do nome do mestre que a ensinava
como é o caso do tode Sakugawa20.

21

Ilustração 4 – Bunbukan dojo, Shuri, Okinawa. Sensei Nakamoto Masahiro . (Parra Puerto, 2010a)

17

Arte de combate desenvolvida em Okinawa que esteve na origem ao karate-do. “Kara” significa vazio
“te” significa mão sendo karate a arte das mãos vazias. Os diagramas (kanji) deste termo, também
conhecido como tode, ou ti, estão associados à “mão de Tang” da China. Através da evolução destes
diagramas (kanji) é possível observar a evolução da prática do karate e a sua sistematização
enquanto arte de combate japonesa.

18

Apesar de possuírem significados diferentes, tanto wushu, como quan-fa, kung fu ou gong fu são
termos geralmente utilizados para se referir às artes marciais chinesas.

19

Bujutsu é o conjunto de artes marciais japonesas que constituía o treino militar dos samurais. Destas
técnicas fazem parte: Bojutsu (técnica do bastão); Kenjutsu (técnica da espada); Iaijutsu (técnica de
desembainhar a espada); Sõjutsu (técnica da lança); yujutsu (técnica do arco); Naguinatajutsu (técnica
da alabarda); Jujutsu (técnica suave).

20

SAKUGAWA, Kanga (1733 – 1815) é considerado por muitos como o precursor do karate moderno.
Foi aluno do monge de Okinawa Takahara e de Kusanku, mestre chinês de quan fa, dos quais
aprendeu diferentes técnicas de combate que mais tarde dariam origem ao karate moderno. Pensa-se
que foi o responsável pela formulação do primeiro dojo kun.

21

Nakamoto Masahiro (1938 - ) é um mestre de Okinawa kobudo e karate (kobayashi shorinryu), 10º
dan e presidente da Okinawa Prefecture Kobudo Federation.
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Lutas existentes na ilha
de Okinawa

Wushu Chinês
Shaolin do Norte (Henan)
Shaolin do Sul (Fukien)

Período em que o Japão declara Okinawa como
território Japonês e oficializa o Karate como
uma arte de combate japonesa.

Okinawa-te

karate-do

Shuri te
Tomari-te
Naha te

Bujutsu Japonês
Samurais

Ilustração 5 – Esquema geral das influências do karate-do. (Ilustração nossa)

O karate veio a denominar-se, também, de acordo com o local onde era praticado.
Assim, shuri-te, naha-te e tomari-te referem-se, respectivamente, ao te de Shuri, de
Naha e de Tomari (Bishop, 1999, p. 11). Nestes estilos podemos encontrar as
influências das escolas chinesas shorin-ryu22 e shorei-ryu23 (anexo A) defendidas por
Anko Itosu24, das quais derivam, directa ou indirectamente, as várias escolas de
karate espalhadas, actualmente, pelo mundo (Funakoshi, 1981, p. 37 et seq.).

2.3 INSTITUCIONALIZAÇÃO DO KARATE NO JAPÃO
As alterações ocorridas na sociedade japonesa durante a era Meiji e a seguir à
Segunda Guerra Mundial repercutiram-se na arte do karate. De uma arte de tode
característica da ilha de Okinawa com fortes influências chinesas até à sua
classificação como arte de budo25 japonês, o karate reflecte todas as transformações
ocorridas. O próprio nome de karate-do, inicialmente denominado tode ou te,
comprova estas transformações (Wilson, 2010a).

22

Ryu significa escola e Shorin deriva de Shaolin. O nome está associado, segundo Gichin Funakoshi, a
Anko Itosu que definiu esta arte numa clara alusão ao templo de Shaolin do norte da China.

23

Shorei-ryu é um termo que se refere ao estilo desenvolvido em Naha. Embora não seja consensual,
pensa-se que, na origem deste estilo, esteja o templo de Shaolin do Sul em Fukien, China.

24

ITOSU, Anko (1831-1915) foi um samurai que serviu o último rei do reino de Okinawa antes de este
ser anexado pelo Japão. Conhecedor da arte de Shorin-ryu.

25

Budo. Em japonês, bu significa guerra e do caminho. Budo é um termo referente às artes marciais
japonesas. Até à revolução Meiji, estas actividades eram conhecidas por koryu budo (artes marciais
antigas ou tradicionais). Depois da revolução Meiji, os budo são conhecido por gendai budo. As mais
conhecidas no mundo ocidental são o karate-do, o judo e o aikido.
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Gichin Funakoshi é considerado como o grande impulsionador do karate no Japão. A
convite de Jigaro Kano, Funakoshi faz, em 1917, a primeira demonstração pública de
karate em Quioto. Mais tarde, em 1921, numa viagem de Hirohito, imperador do
Japão, a Okinawa, efectua uma demonstração de karate no castelo de Shuri. Em
1922, após uma demonstração, em Tóquio, perante o Ministro da Educação,
Funakoshi é convidado a permanecer na ilha principal do Japão e a disseminar a arte
do karate. Seguiram-lhe inúmeros mestres de karate que se revelaram importantes
no ensino da arte. Contudo, para a sua institucionalização como arte japonesa, foi
necessário uma uniformização das técnicas de combate desenvolvidas em Shuri,
Naha e Tomari (Figueiredo 26 , 2006, p. 249). Para esta uniformização e difusão
contribuíram, entre outros, importantes mestres do universo do karate como Mabuni
Kenwa27, Gichin Funakoshi28 , Hironori Otsuka e Chojun Miyagi29 que desenvolveram
respectivamente o karate-do shotokan, shito-ryu, wado-ryu e goju-ryu (McCarthy,
1987, p. 18 – 20). Foi adoptado o kimono que era utilizado pelos praticantes de judo
e é criado um sistema de rankings para determinar a evolução dos praticantes.

Ilustração 6 – Mestres de Okinawa. Mabuni Kenwa, Gichin Funakoshi, Hironori Otsuka e Chojun Miyagi. (Figueiredo,
2006)

26

Abel Figueiredo é Doutor em Ciências da Motricidade. Escreveu a tese de doutoramento sobre a
institucionalização do karate e os modelos organizacionais do karate em Portugal. É assessor técnico
nacional para a formação da Federação Nacional de Karate e professor na Escola Superior de
Educação de Viseu.

27

MABUNI, Kenwa (1889 - 1952) descendente de uma família de samurais, foi aluno de Anko Itosu e
Kanryo Higashionna dos quais deriva o nome do estilo que viria a desenvolver – Shito Ryu. Combinou
os estilos ensinados em Naha e Shuri e foi influenciado por Go Genki da China com quem aprendeu a
técnica da garça branca.

28

FUNAKOSHI, Gichin (1868 - 1957) foi um mestre de Okinawa-te, responsável pela divulgação desta
arte pelo Japão. Mestre da arte da caligrafia, foi o fundador do estilo Shotokan.

29

MIYAGI, Chojun (1888 - 1953) foi um mestre de Okinawa nascido em Naha. Foi discípulo de
Higashionna, o qual também treinou Kenwa Mabuni. Fundou o estilo Gojo Ryu segundo os conceitos
expressos no livro Bubishi relativo às artes marciais chinesas.
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Apesar de somente ser reconhecida pela Butoku-kai 30 como ryuha 31 em 1933, o
karate-do tem as suas raízes na arte do tode de Okinawa e transporta consigo os
princípios e valores que sempre caracterizaram esta arte.
A Japan Karate Association – JKA foi fundada em 1949 com base nos fundamentos
filosóficos de Gichin Funakoshi, designado seu instrutor honorário. Obata Isao32 foi
eleito Presidente e Nakayama Masatoshi33 instrutor chefe (Green, 2001, p. 236).

2.4 INTERNACIONALIZAÇÃO DO KARATE
Considerado como uma arte marcial perigosa, o karate, foi proibido no Japão pelas
forças de ocupação americanas após a Segunda Guerra Mundial (Wilson, 2010g).
Esta interdição foi levantada graças à intervenção de um grande mestre discípulo de
Gichin Funakoshi, Nakayama Masatoshi, o qual conseguiu convencer os americanos
de que o karate não era uma arte marcial japonesa mas um mero desporto de boxe
chinês (Black Belt, 1987, p. 16). Acontece, por outro lado, que o Japão, com o
advento e o avolumar da Guerra Fria, passa de inimigo a aliado do mundo ocidental
(Duroselle, 1970, pp. 192 – 200; 1974, p. 558).
A internacionalização processa-se graças às forças de ocupação que se interessam
por esta arte e a introduzem nos Estados Unidos e à Japan Karate Association,
fundada, em 1949, por Gichin Funakoshi e alguns dos seus discípulos vivos já que
outros haviam morrido durante a guerra. Esta associação propaga, a partir de1955, o
estilo shotokan através de mestres enviados para diversas partes do mundo.
(Funakoshi, 1981)
O karate entra na Europa através da França, graças a, entre outros, Henri Plée34 e a
Jacques Delcourt35. Henri Plée inicia a sua prática, em 1948, com base em livros e

30

Butoku-kai ou Dai Nippon Butoku Kai é a sede das artes marciais japonesas. Fundada em Quioto, em
1895, sob a tutela do ministério da educação japonês da era Meiji, a Butoku-kai visava valorizar e
preservar os valores das artes marciais japonesas, criando padrões e regras que deveriam ser
seguidas por todas estas artes.

31

Escola tradicional de artes marciais. Aikido, judô, iado, kendo e Okinawa kobudo são, entre outras,
algumas das artes marciais reconhecidas pela Dai Nippon Butoku kai.

32

OBATA, Isao (1904 – 1976) foi aluno de Gichin Funakoshi e é considerado um dos responsáveis pela
fundação da Japan Karate Association. Ajudou a promover a arte do karate-do nos Estados Unidos.

33

NAKAYAMA, Masatoshi (1913 – 1987) foi um mestre de karate shotokan ligado à fundação da JKA.
Escreveu inúmeros livros que ajudaram na divulgação da arte do karate.

34

Henri Plée, mestre francês de karate, é considerado o responsável pela introdução do karate em
França e na Europa.
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em traduções de Fukuda36 para a revista Judo-Kodoka, e funda, em 1952, o Karate
Clube de França (KCF) (Figueiredo, 2006, p. 375). Jacques Delcourt, membro da
Federação Francesa de Judo que integrava na altura o karate, foi nomeado, em
1961, Presidente do karate francês.

37

Ilustração 7 – Dojo da Academia Plée Pascal . (Pascal, 2013)

Realiza-se em Paris, em Dezembro de 1963, o primeiro congresso europeu de karate
e é criada, em 1965, a Federação Europeia de Karate (European Karate Fedetation EKF). Um ano mais tarde, em 1966, realiza-se o primeiro campeonato europeu. A
União Mundial das Organizações do Karate (World Union of Karate-do Organizations
– WUKO), fundada em 1970, daria lugar, em 1990, à Federação Mundial de Karate
(World Karate Federation – WKF). Esta última organização, com mais de 130 países
membros, é a maior entidade internacional de carácter desportivo e a única
organização de karate reconhecida pelo Comité Olímpico Internacional (Figueiredo,
1994).
Algumas das diferenças actualmente existentes entre os diferentes espaços onde se
pratica karate devem-se, por um lado, aos vários estilos do karate-do e, por outro, à
vertente de competição associada a esta arte após a sua internacionalização.

35

Jacques Delcourt (1928 - ) É um karateka francês que exerceu grande influência no desenvolvimento
do karate em França e na Europa. Em 1961 foi nomeado Presidente do karate Francês e em 1963
convida outras federações para a primeira competição internacional de karate.

36

Rikutaro Fukuda - tradutor na revista Judo-Kodokan, 2º dan de karate e aluno do mestre Gichin
Funakoshi em Tóquio.

37

Conhecido por “Club de la Montagne Sainte-Genevieve” é um dos mais antigos dojos de karate na
Europa.

Duarte João Alves de Carvalho e Silva

37

A qualidade espacial no âmbito das artes marciais: O caso do dojo para o karate-do

Ilustração 8 – Budokan.

38

(Parra Puerto, 2010b)

Com efeito, como acabámos de referir, a arte do karate, surgida na ilha de Okinawa,
possui diferentes estilos que correspondem às aldeias em que esta arte se
desenvolveu e era praticada (ver pág. 34). Não obstante a união das diferentes
escolas enquanto artes de karate-do, a verdade é que estes estilos permaneceram
ao longo dos anos. De entre os estilos mais antigos, destacam-se o shotokan, shitoryu, wado-ryu, e goju-ryu registados na Butoku-kai na segunda metade da década de
1930 (Takashi, 2010, p. 15). A sua dimensão vertical foi um dos factores que entrou
em conflito com a vertente horizontal de institucionalização do karate como uma arte
una. Esta divergência não centrou os esforços necessários ao desenvolvimento de
estruturas destinadas ao karate-do.
A par da dimensão vertical dos diferentes estilos de karate-do, a sua crescente
associação ao desporto de competição gerou alguma controvérsia. Assim, enquanto
alguns praticantes defendiam que os ideais do budo39 se ajustavam perfeitamente
aos princípios éticos do desporto, outros defendiam que a vertente competitiva
desvirtuava o verdadeiro valor do budo. Num excerto de Abel Figueiredo, podemos
compreender como a diferenciação destes dois conceitos influenciou fortemente a
evolução da arte do karate-do na sociedade ocidental.
As actividades Budo referentes à Dai Nipon Butokukai do Japão são actividades
profundamente educativas que substituíram a perspectiva técnica “marcial” ao
deixarem de se referenciar como Bu-Jutsu e passarem a referenciar-se como Bu-Dô.
A sua passagem descontextualizada culturalmente para outros países, onde a
modernização educativa das lutas e actividades marciais é marcada, como vimos,
38

Complexo em Tóquio, Japão, construído em 1964 para a competição dos jogos olímpicos de judo.
Tem capacidade para 14 200 pessoas.

39

No seu livro Os vinte princípios fundamentais do karate, Gichin Funakoshi desenvolve os valores
inerentes à arte e que reflectem bem o seu desenvolvimento enquanto uma arte de budo.
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fundamentalmente pela contextualização desportiva em emergência do que até ali se
tinha desenvolvido em torno dos espectáculos e das apostas nos séculos XVIII e XIX,
fez com que os aprendizes ocidentais de Budo, críticos à preponderância na
dimensão competitiva institucional, não quisessem misturas da sua percepção de
Budo com o fenómeno de desenvolvimento desportivo. Assim sendo, esquecendo-se
do combate interno que o elogio desportivo ético e educativo à participação, em
contradição com a visibilidade do senso comum dada ao mero resultado (ainda fruto
da concepção de aposta popular e nada reflexiva do processo educativo) os
defensores de Budo afirmaram desde logo: Budo não é desporto (Figueiredo, 2006,
p. 391).

A base desta diferença, como defende Abe Tetsushi, é “fundamentalmente a
dignidade (fûkaku) e a graça (kihin) que emergem intuitivamente a um praticante
japonês experiente como uma falta no praticante europeu”. Esta diferença resulta na
visão da cultura europeia “cartesiana e dualista” em relação à cultura japonesa em
que corpo e mente funcionam como um todo Abe Tetsushi (apud Figueiredo, 2006, p.
393).
O impacto destes conceitos no espaço são passiveis de ser observados em alguns
locais onde se pratica actualmente karate. Os ideais de budo nem sempre se
encontram presentes na prática da arte e o espaço reflecte isso mesmo. O espaço
dos ginásios ocidentais, como é um dos casos de estudo apresentado (Clube de
Carnaxide Cultura e Desportos), não apresenta as características que o identificam
como um dojo de karate-do. Se, segundo o provérbio japonês, “the dojo lies within a
pure and true heart” (Sakura Budokan, 2013), a verdade é que existem diferenças
entre um dojo tradicional e um ginásio ocidental. Estas diferenças referentes ao
espaço, como será abordado mais à frente (pg. 69), têm um poder influenciador na
prática de um karateka independentemente de este ser um desportista ou um
praticante de budo.

2.5 KARATE EM PORTUGAL
A institucionalização do karate em Portugal fez-se através dos clubes de judo, o qual
já era praticado desde os inícios do século XX. Encarado inicialmente como uma
vertente de “judo marcial” por oposição ao “judo desportivo”, o karate desenvolveu-se
em Portugal, de acordo com os princípios de prática do Japão e em oposição aos
modelos federativos europeus, ligados ao movimento olímpico de Pierre Cobertin40.
Esta diferença institucional pauta um período de desenvolvimento do karate e a sua
40

Pierre de Cobertin (1863 – 1937) foi um historiador francês que ficou conhecido como o fundador dos
jogos olímpicos da era moderna.
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evolução num contexto de desporto não federado (Figueiredo, 2006, p. 389; Patrão,
2009).
A União Portuguesa de Budo (UBU, 1963-1972) marca o inicio da prática de karate
na Academia de Budo e representa o primeiro modelo federativo de karate em
Portugal. Posteriormente, surgiu a Comissão Directiva das Artes Marciais (CDAM),
responsável pelo karate em Portugal de 1972 a 1987, a qual daria origem a duas
instituições divergentes entre 1985 a 1992: a Federação Portuguesa de Karate (FPK)
e a Federação Portuguesa de Karate e Disciplinas Associadas (FPKDA).
Actualmente, sob a tutela da Federação Nacional de karate – Portugal (FNK-P) a
gestão deste organismo em Portugal, esteve longe de ser consensual como é
desenvolvido na tese de doutoramento de Abel Figueiredo sob o tema “A
institucionalização do karate: Os Modelos Organizacionais do Karate em Portugal”
(Figueiredo, 2006).
Inicialmente, as dificuldades sentidas na institucionalização do karate-do em Portugal
tiveram origem nas divergências entre os conceitos de budo e desporto.
O Karate em Portugal nasce nesse berço de elogio neutral dicotómico: ser ou não ser
Budo; ser ou não ser marcial. E a perspectiva dualista vira uns contra os outros,
perdendo a noção estratégica do verdadeiro inimigo: não deixar de ser
desenvolvimentista vendendo-se à mentira do aparente (Figueiredo, 2006, p. 392).

A dicotomia existente entre arte marcial e desporto caracteriza, ainda hoje, as
divergências que desde sempre acompanharam a evolução do karate em Portugal.
Com o primeiro conceito era, e ainda é vulgar referenciar actividades onde não se
visa a promoção da prática competitiva institucionalizada, no sentido heteroemulatório normalizado, incidindo então os objectivos da sua prática em noções que
se prendiam com o “combate real”. Com o segundo conceito, exclusivamente
referenciado na prática competitiva centrada em regras mais ou menos protectoras
da integridade física dos praticantes, ficava, para os primeiros defensores, tudo
alterado (Figueiredo, 2006, p. 388).

Actualmente, em Portugal, são 86 as associações que se encontram filiadas na
Federação Nacional de Karate. Existem, porém, inúmeros praticantes que não se
encontram filiados neste organismo. Tendo o karate a capacidade de se adaptar a
qualquer espaço e poder ser praticado por qualquer pessoa, a sua prática não tem
que estar licenciada por nenhuma entidade.
As diferentes perspectivas, analisadas num prisma espacial onde se pratica karate,
permitem clarificar as suas diferenças. Embora não seja sensato compreender todos
Duarte João Alves de Carvalho e Silva
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os dojos neste estudo, na sua generalidade, as associações existentes espelham as
características dos locais onde, actualmente, se pratica karate em Portugal, como se
encontra documentado nos casos de estudo apresentados.
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3 TÉCNICAS, REGRAS E PRINCÍPIOS DO KARATE
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3.1 CONSTITUIÇÃO DO KARATE
O karate é constituido por um conjunto de técnicas de ataque e de defesa. O seu
treino base é composto por kihon, kata e kumite. O bunkai, embora não seja
considerado como treino base, é normalmente apresentado em competições
(Thompson, 2008, p. 25).

Karate

Kihon

Kata

Kumite

Bunkai

Ilustração 9 – Base que constitui, hoje em dia, o karate. (Ilustração nossa)

No kihon são repetidas técnicas base, parado ou em movimento, com vista a
melhorar a força, a velocidade e a perícia. Com uma postura correcta e de controlo
da respiração, estas técnicas visam proporcionar o equilíbrio necessário e correcto
para a execução de um kata.
O kata define-se como um encadeamento de movimentos de ataque e de defesa,
executado individualmente ou em grupo, contra um suposto adversário. São diversos
os katas que caracterizam os diferentes estilos de karate, muitos dos quais foram
desenvolvidos nas aldeias de Naha, Shuri e Tomari (ver pág. 34 – 35) e ensinados
nas escolas de Okinawa (Menees, 2005).
O Kumite, que significa combate, pode ser classificado em três categorias: Yakusoku
kumite (combate combinado), shiai kumite (combate com regras e tempo definido –
utilizado em competições) e jyu kumite (combate livre e sem regras).
Bunkai é o estudo da aplicação prática das técnicas utilizadas num kata.
Desenvolvido no karate moderno, o bunkai é utilizado frequentemente em
competições, onde são decompostas técnicas e demonstradas as suas aplicações e
os seus significados (Palmer, s.d.).
Embora na prática o karate se possa referir apenas às técnicas, é importante não
esquecer os conceitos e as regras que lhe são inerentes, como o budo e o dojo kun.
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3.2 INFLUÊNCIAS FILOSÓFICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS
A prática do karate está ancorada a princípios filosóficos, culturais e religiosos. A
compreensão destes valores no karate-do, após a sua internacionalização,
processou-se essencialmente pela sua prática, pelo dojo kun e pela conduta inerente
à arte. O facto de uma pessoa não ser xintoísta41 nunca constituiu um impedimento
para a prática do karate-do. Se bem que ”num dojo exista sempre a componente
religiosa” esta ”não tem que ser necessariamente xintoísta”. Neste sentido, pode-se
compreender a importância de um altar xintoísta num dojo actual de karate-do fora
do Japão. Se, por um lado, o altar xintoísta ajuda a estabelecer uma maior ligação
aos princípios da arte, por outro, a sua presença não significa necessariamente que
os praticantes desse dojo sejam xintoístas (apêndice A).
O conhecimento das particularidades desta arte e da cultura a ela associada nem
sempre acompanharam o seu exercício, sendo a sua compreensão um caminho a
percorrer para quem se digne estudá-la. A associação do conceito de budo ao
karate-do permitiu que este fosse considerado não apenas como uma arte marcial
ensinada nas escolas, mas também como um caminho para o aperfeiçoamento do
carácter (Wilson, 2010b).
Para se compreender o budo e a sua aplicação às actuais artes marciais e ainda o
seu impacto nos espaços onde se pratica o karate, importa analisar a sua origem e
evolução e ainda a sua relação com e os termos bujutsu e o bugei42. Existem várias
abordagens relativamente à sua origem pelo que os significados de bujutsu e bugei
não são consensuais. Serge Mol43 defende que o termo bujutsu se refere às técnicas
e à sua aplicação prática em situações de combate e bugei, com um sentido mais
ligado à arte, a uma fase de aperfeiçoamento destas técnicas (Mol, 2001, p. 69).
Roland Habersetzer, por seu lado, afirma que as “técnicas de combate” (bujutsu) se
desenvolveram a partir do bugei (“arte do combate”) (Habersetzer, 2004, p. 76).
Josephe Svinth defende que ambos são reflexo da conjuntura política e social e os
seus conceitos reflectem diferentes épocas da história do Japão.
41
42
43

O xintoísmo é a religião nativa do Japão.
Ver anotação 1.
Serge Mol é um escritor belga, autor de livros como Classical weaponry of Japan: special weapons
and tactics of the martial arts e Classical Fighting Arts of Japan: A Complete Guide to Koryu Jujutsu.
Viveu e treinou no Japão por diversos anos e tornou-se especialista em artes marciais. Foi aluno de
um dos mestres mais conceituados de artes tradicionais japonesas e praticou, também, algumas artes
de budo moderno como judo, kendo e iado.
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Buguei: “arte marcial”. Até ao séc. XVII, este era o termo japonês genérico para o
manejo de espada, combate de lança e alabarda, arquearia, etc. Durante o séc. XVIII,
o sinónimo bujutsu (“técnicas marciais”) começou a substituir bugei no seu uso
comum, e após 1868, o cognato budo (“caminhos marciais”) começa a substituir
ambos. A mudança na terminologia reflecte a mudança na sociedade japonesa
(Svinth, 2003, p. 260).

Assim, o budo traduz e sintetiza a evolução dos conceitos de bugei e de bujutsu
existentes no Japão no século XVII e no xogunato de Tokugawa já mencionado (ver
pág. 31). O budo, associado inicialmente ao bushido 44 , código de honra dos
samurais45, acabou por incorporar aspectos religiosos e referir-se à evolução das
técnicas utilizadas em combate (Wilson, 2010c). A passagem de bujutsu para o budo
ocorreu na era Meiji, na mesma altura em que foram institucionalizados o judo, o
kendo e o karate-do46 (Takashi, 2010, pp. 3 - 11). Esta institucionalização teve por
objectivo destacar e enaltecer a força e o carácter, em detrimento dos aspectos
competitivos (Bennett, 2004).
Todas estas mudanças irão repercutir-se nos espaços adoptados para a prática do
karate. O budo e o bushido dos samurais, o xintoísmo e o budismo zen,
influenciaram a conduta a adoptar nos dojos e que se encontram bem patentes no
dojo kun. O espaço do dojo torna-se assim, não só um local de treino da arte de
combate, como também um local de reflexão.

3.3 PRINCÍPIOS E REGRAS DO KARATE-DO
O dojo kun é um conjunto de regras e de comportamentos a adoptar quando se está
dentro de um dojo. Desconhece-se a origem destas normas mas julga-se que terão
sido adoptadas por tode Sakugawa inspirado no monge budista Bodhidharma 47
(Clayton, 2004, p. 40).
Na actualidade, cada dojo possui o seu próprio dojo kun com o objectivo de
determinar o comportamento dos praticantes. Enraizadas na cultura japonesa e
44

Bushido significa o caminho do guerreiro. Bushi (guerreiro) e do (caminho)

45

Samurai significa aquele que serve e designa um membro da classe guerreira japonesa. Estes
guerreiros constituíam uma classe social da época feudal do Japão que durou até à revolução Meiji.

46

Podemos observar esta transição na alteração dos próprios nomes que definem as artes. De jujutsu,
kenjutsu e karate passa-se a ju-do, ken-do e karate-do, respectivamente. Nesta alteração com o
acréscimo do sufixo “do”, que significa caminho, é possível observar a mudança de mentalidades
havidas no Japão nos últimos anos.
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Bodhidharma foi um monge budista responsável pela fundação do budismo zen. Segundo a lenda,
este monge, nascido no sul da Índia, era conhecedor da arte vajramushti e fez uma viagem até ao
templo de Shaolin, em Henan, onde terá desenvolvido as artes marciais, actualmente conhecidas
como kung fu, associadas à meditação que se praticava neste templo.
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presentes na própria conduta dos samurais (bushido) e mais tarde no budo, muitas
destas regras inspiram-se em conceitos budistas, taoistas e confucionistas.
Os vinte princípios (niju kun) que, segundo Gichin Funakoshi (Funakoshi, 2011),
caracterizam o karate-do, foram reduzidos a cinco normas de conduta pela Japan
Karate Association (JKA). Estas normas referem-se à postura e às atitudes correctas
a adoptar pelos praticantes no início de cada treino em posição seiza48 tanto dentro
como fora do dojo de karate-do (Japan Karate Association, 2012).

Ilustração 10 – Cinco princípios do dojo kun estabelecidos pela Japan Karate Association em japonês. (JKA Brasil,
2012a)

Primeiro	
  -‐	
  Esforçar-‐se	
  para	
  a	
  formação	
  do	
  caráter.	
  
Primeiro	
  -‐	
  Fidelidade	
  para	
  com	
  o	
  verdadeiro	
  caminho	
  da	
  razão.	
  
Primeiro	
  -‐	
  Desenvolver	
  a	
  persistência	
  e	
  o	
  esforço.	
  
Primeiro	
  -‐	
  Respeito	
  acima	
  de	
  tudo.	
  
Primeiro	
  -‐	
  Conter	
  o	
  espírito	
  de	
  agressão	
  destrutiva.	
  

Ilustração 11 – Cinco princípios do dojo kun estabelecidos pela Japan Karate Association. (JKA Brasil, 2012b)

48

No Japão, seiza representa o modo formal de se sentar. Com as duas pernas dobradas sobre os
tornozelos. Existiam diversas modos formais para este fim no Japão como as pernas cruzadas ou um
joelho cruzado e outro levantado mas, por razões arquitectónicas (tatami) e de etiqueta, a posição de
seiza acabou por ser a adoptada.
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Associados a estes princípios transversais do karate-do, existe todo um conjunto de
formalidades dentro do dojo. A saudação no inicio e no final de cada aula, o período
de reflexão executado em seiza e a limpeza do espaço fazem parte da etiqueta
associadas ao dojo.

Ilustração 12 – Posição seiza. (AKSP, 2013)

Num dojo devemos atender às características do espaço e aos conceitos inerentes à
sua definição. Na verdade, toda a filosofia que inspirou a prática desta arte está
relacionada com o espaço, tanto no referente aos aspectos materiais e físicos como
aos comportamentos dos seus praticantes.
The heart of the distinction we are making between the “feeling” of space developed
by the whole body and the “objective” space described through mathematical and
graphic measurement is that objective space does not require the existence of a
centerplace. Body spatiality, by contrast, refers to an internal world which is not only
distinct from and within an external world, but which is centered around “landmarks”
and bodily memories that reflect a lifetime of events encountered outside the psychic
body boundary (Blommer e Moore, 1977, p. 45).

Como afirmam Blommer 49 e Moore 50 na sua obra intitulada Body, Memory, and
Architecture a vivência de um espaço não está associada apenas à sua análise
objectiva e matemática, mas também à relação deste espaço com o conhecimento,
as memórias e os eventos do passado.

49

BLOOMER, Kent (1935 – ) arquitecto e escultor americano, professor de Arquitectura na Universidade
de Yale. Conhecido pelos seus estudos respeitantes à relação da escultura, e da arquitectura com o
ser humano. O seu trabalho tem-se centrado na escultura e na arquitectura ornamental em grande
escala. Autor das obras The nature of ornament. Nova Iorque : W. W. Norton & Company, 2000; e
juntamente com Charles Moore, co-autor de Body, memory and architecture. London : Yale University
Press, 1977.
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MOORE, Charles (1925–1993) arquitecto americano, professor na Universidade de Yale e na
Universidade de California, Los Angeles.
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4 O ESPAÇO NA CULTURA JAPONESA
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4.1 O CONCEITO ESPAÇO/TEMPO
Espaço é traduzido em japonês pela palavra kukan, em que ku significa vazio e kan,
intervalo. Kan também pode ser expresso por ma que, na cultura japonesa, é uma
conceptualização combinada de espaço e tempo (Antariksa, 2001, p. 81).
Para se compreender o conceito de ma numa relação de intervalo de espaço-tempo,
é necessário antender às diferenças destes dois conceitos no Japão e na cultura
ocidental.
No mundo ocidental, o conceito de espaço é visto como uma realidade a três
dimensões, ou seja, um espaço homogéneo e estático que deriva da posição imóvel
onde o observador se coloca como elemento exterior. A noção de tempo é separada
desta realidade e a análise do espaço é efectuada numa perspectiva essencialmente
científica (Muga, 2005).
Na cultura japonesa, é estabelecida uma relação em que a noção de tempo assume
um papel crucial na experiência espacial. A percepção do espaço é construída com
base numa relação do observador com a envolvente e encarada como uma
experiência física da qual o observador é parte integrante. Hall expressa esta
diferença, afirmando que quando os “ocidentais falam ou pensam no espaço, trata-se
para eles de distâncias entre objectos.” Para os japoneses “ma ou intervalo é um
elemento construtivo fundamental” na sua experiência do espaço (Hall, 1986, p.173).

51

Ilustração 13 – Jardim zen do templo Ryoanji em Quioto . (Sá, 2012)

51

Este jardim é constituído por 15 pedras dispostas de modo a que, independentemente do local onde
se coloca o observador, uma pedra permanece sempre invisível. A ordem, simplicidade e a harmonia
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Ma representa o vazio, o entretanto, o silêncio, a pausa, o intervalo e a distância.
Segundo Arata Isozaki52, “ma é um lugar onde uma vida é vivida, é um espaço que
só começa a ter sentido quando há indicações de vida humana” (apud Karpouzas,
2003, p 45). Ma está presente em todas as manifestações de representação artística.
Na caligrafia, na pintura, nos jardins53 e na arquitectura, ma constitui o movimento
efectuado de um lugar para o outro dentro de um espaço.
Ma é um alinhamento de sinais. Ma é um lugar vazio onde todos os tipos de
fenómenos aparecem, passam e desaparecem, onde vários símbolos de arranjo de
fenómenos e formas altamente elásticas aparecem Arata Isozaki, (apud Karpouzas
2003, p. 47).

Para a compreensão da noção de espaço, importa ainda destacar a importância da
experiência sequencial dos fenómenos, dos seus elementos constituintes e da
interacção do homem nesta vivência, como acontece quando se pratica a arte da
caligrafia japonesa (kana54) ou do karate-do (Gunn, 2001, p. 158).

Ilustração 14 – 20 princípios fundamentais do karate-do escritos por Gichin Funakoshi. (JKA Portugal, 2013)

desta composição, revela bem a cultura japonesa em que a memória e a percepção, como defende
Hall, devem sempre participar na percepção do espaço.
52

Arata Isozaki é um arquicteto japonês graduado em 1954 pela Universidade de Tóquio. Recebeu, em
1986, a medalha de ouro do Royal Institute of British Architects. É autor do livro intitulado Ma, spacetime in Japan publicado em 1979.
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No documentário Ma Space/Time in the Garden of Ryoan-Ji realizado por Takahiko Limura, com texto
de Arata Isozaki e música de Takehisa Kosugi, é perceptível a relação espaço/tempo na cultura
japonesa e a sua influência na idealização do jardim de Ryoan-Ji em Quioto.
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Kana é o conjunto de caracteres utilizados para representar graficamente os fonemas japoneses dos
alfabetos hiragana e katakana. O hiragana é um alfabeto usado para representar palavras japonesas e
o katakana é um alfabeto usado para representar palavras e nomes estrangeiros.
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No conjunto de caracteres que constituem os fonemas do alfabeto japonês, ma
representa a relação entre os traços, o posicionamento das colunas e a relação entre
si. O movimento que desenha estes caracteres é contínuo, porém, não se encontra
visível na sua aparência final. O espaço entre estes traços, a sua inter-relação e a
composição final expressam o conceito de ma (Sato, 1999).

Ilustração 15 – Conceito ma aplicado à prática de karate-do. (Miserazzi, 2013)

Para um praticante da arte de karate-do, ma55 representa a distância que o separa do
seu oponente pelo que, num combate, o domínio desse espaço assume uma grande
importância (Tokitsu, 2012, p. 100).
O conhecimento do conceito de espaço na cultura japonesa a que nos acabamos de
referir é importante para a compreensão do seu estilo de vida, da sua arquitectura e,
em particular, do dojo. Atendendo a que existem, no conceito de espaço, diferentes
expressões com significados diversos, a melhor maneira de entender os princípios
intrínsecos na concepção estética dos mesmos, é saber que “as palavras japonesas
expressam sempre uma combinação entre os elementos físico e psicológico”
(Karpouzas, 2003, p. 48).
Nos jardins japoneses e na cerimónia de chá, é possível observar a importância da
noção de espaço e a sua relação com o tempo. Este mesmo conceito de

55

Em karate utiliza-se o termo maai. Neste caso, ma representa o intervalo espaço/tempo entre os dois
oponentes e ai significa o impacto. O domínio deste espaço/tempo pelos praticantes é fundamental na
arte de karate e de kendo.
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espaço/tempo encontra-se presente nos dojos de karate-do pelo que é fundamental
para a sua compreensão.

4.2 RELAÇÃO INTERIOR/EXTERIOR DO ESPAÇO COM A NATUREZA
A ligação do povo japonês com a natureza encontra-se presente em todas as suas
manifestações de arte. Desde a arquitectura e a pintura, até aos jardins, às artes
marciais e à religião, a relação dos japoneses com a natureza é um dos aspectos
caracterizadores desta sociedade.
A evolução do karate e dos espaços onde este era praticado não permitiram que
existissem dojos que espelhassem, de modo claro, a ligação entre a natureza, o dojo
e a arte do karate-do. A ligação destas artes é, contudo, passível de ser observada
em diferentes espaços da arquitectura tradicional japonesa. Esta relação é
importante ao consideramos o estudo de uma arte que contempla uma vertente
filosófica. A ligação com a natureza e a relação interior/exterior constitui deste modo
alguns dos aspectos a considerar na idealização de um dojo.
Numa abordagem superficial à arquitectura tradicional japonesa, é possível detectar
algumas características que evidenciam a relação interior/exterior nas suas
construções. Os painéis deslizantes, shoji, são alguns dos elementos que
possibilitam esta relação.

Ilustração 16 – Shoji e engawa numa casa tradicional japonesa.	
  (Courtney Angen, 2012)
Duarte João Alves de Carvalho e Silva
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A versatilidade dos espaços interiores é obtida pelo modo como os paineis fusuma56
são colocados. Uma divisão com quatro tatami57 pode ser alterada para um espaço
mais amplo pela simples remoção de fusuma.
Um aspecto importante dos shoji58 e dos fusuma é a sua transparência à luz. A
entrada de luminosidade em diferentes épocas do ano pode ser controlada pela
utilização de diferentes painéis. A possibilidade de remoção total destes painéis
permite, como acontece nas casas de chá, que seja estabelecida uma forte ligação
entre os utilizadores do espaço com o exterior e com a natureza envolvente. No
documentário Art of Asia: Japan - Scrolls and Screens podemos observar até que
ponto a presença destes elementos e a sua mutabiliadade podem alterar a
experiência e a ambiência do espaço.
Outra caracteristica particular da arquitectura tradicional japonesa e que reforça a
relação interior/exterior é o engawa59. Comparado no ocidente a uma varanda, o
engawa revela o modo singular como o povo japonês estabelece ligação
interior/exterior e se relaciona com a natureza.

56

Fusuma são painéis deslizantes utilizados nas casas tradicionais japonesas para a divisão de
espaços internos. Estes painéis tinham uma estrutura em madeira que segurava um papel opaco onde
era pintado muitas vezes elementos da natureza.

57

Tatami é o piso tradicional japonês. Tradicionalmente era feito com palha de arroz prensada revestida
com esteira de junco e faixa preta lateral. A dimensão original é de 90 cm por 180 cm e 5 cm de
espessura. As dimensões dos quartos eram geralmente definidas pelo número de tatami.

58

Shoji, tal como os fusuma são painéis deslizantes. Estes eram colocados nas divisões entre o interior
e o exterior das habitações. A luminosidade dentro das habitações podia ser controlada pelo grau de
transparência destes painéis.
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Engawa é o espaço intermédio entre o interior e o exterior, característico nas casas tradicionais
japonesas. Pode ser comparado no ocidente a uma varanda.
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Ilustração 17 – “Engawa house”

60.

Adachi-ku, Tóquio. (Hyatt, 2007, p. 309).

Este espaço, ligeiramente elevado, é um prolongamento do espaço interior e
funciona como espaço de transição com o exterior (Karpouzas, 2003, p. 50). Ferreira
(2010, p. 48) realça o modo como a presença dos shoji e dos fusuma, enquanto
elementos divisores do espaço, podem alterar a experiência do espaço.
As telas deslizantes (fusuma e shoji), como elementos de ligação e separação do
espaço, caracterizam a flexibilidade e continuidade do espaço e desempenham
funções de organização funcional, decoração e composição dos espaços. (Ferreira,
2010, p. 49)

Ilustração 18 – Engawa na habitação tradicional japonesa. (Ilustração nossa)

60

Nesta imagem é possível observar o conceito tradicional de engawa aplicado a uma habitação
moderna. Engawa é o espaço transitório que estabelece ligação entre o interior e o exterior.
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Nos espaços onde se pratica actualmente karate-do não existem, por norma, estes
elementos. A aculturação desta arte pelos diversos países e a utilização de espaços
adaptados para a sua prática são aspectos que dificultaram a criação de dojos
capazes de promover uma ligação desta arte de budo com os espaços interior e
exterior e com a natureza. Ainda assim, existem exemplos como é o caso do dojo
Murakami, um dos casos de estudo apresentados.

4.3 O CONCEITO DE ESPAÇO NO JARDIM JAPONÊS
O conceito de ma, anteriormente descrito, está presente na idealização dos jardins
japoneses através da concepção de um cenário que interliga a ideia de tempo com a
noção de espaço. Para os japoneses, a “experiência” de um jardim acontece quando
estes conseguem sentir e completar o que lhes é sugerido pela composição. A
beleza, wabi sabi, encontra-se quando o incompleto e o vazio, ma, é preenchido por
quem o vivencia (De Mente, 2006, p. 31). Segundo Karpouzas, pode ser entendida
como “algo mais subjectivo que objectivo”. Neste sentido, “o objecto depende do
observador e o espaço depende do observador usuário”, assim como “a verdadeira
beleza só floresce quando se completa o incompleto” (Karpouzas, 2003, p. 36).
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Ilustração 19- Jardim Japonês . (Cave, 1996, p. 17)
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A rocha com a forma de barco cria um cenário de um barco a baloiçar nas ondas do mar.
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Existem no Japão diferentes tipos de jardins. Numa abordagem geral, subsiste a
intenção de criar um espaço que retrate um cenário ou que pretenda promover um
espaço meditativo como são os jardins zen. No xintoísmo, crê-se que os deuses
kami residem na natureza e se encontram representados pelos elementos presentes
nos seus jardins como as pedras ou as árvores. Na verdade, todos os elementos que
fazem parte da sua composição são representações de determinado ideal e nada é
fruto do acaso (Tonder, s.d.; Lyons; Tonder, 2005).
Se, por um lado, a vivência do espaço ma e o conceito de beleza wabi sabi ocorrem
pela observação e a interacção do usuário com a envolvente, por outro, é necessário
compreender e experienciar o espaço. Se a análise for elaborada superficialmente e
não se compreender os objectivos que envolvem toda a sua concepção, esta
dificilmente será compreendida ou apreciada na sua verdadeira plenitude. Não
pretendendo particularizar, é importante referir que os conceitos de ura, omote e oku,
estão presentes não só neste espaço e na sua concepção, como no dojo e na
própria prática de karate-do (Adams; Murata; Orito, 2009).
Alguém que analise um jardim japonês com o olhar, desconhecendo as
particularidades desta cultura, dificilmente se aperceberá do verdadeiro sentido e
razão da sua existência para além dos valores estéticos. Esta diferença, entre o olhar
e o ver, é o que diferencia o conceito de omote e ura. Omote pode ser comparado à
ponta visível de um iceberg, enquanto a parte que se encontra submersa se refere
ao ura, aquilo que não é visível quando a observação é superficial. No jardim
japonês, o que se observa, numa análise mais directa raramente manifesta o seu
significado mais profundo e, de certa maneira, incompreensível – oku. Esta noção de
miegakure ou “longe da vista”, pode ser transportada para o dojo e para a arte do
karate-do (LI, s.d.).
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Ilustração 20 – Relação do que é visível à superfície e do que está submerso e invisível. (Rodrigues, 2013)

Tal não significa que, no caso do dojo de karate, o conceito de beleza tenha sido
premeditado mas é importante compreender que a experiência do seu espaço
depende da leitura da pessoa que o vivencia. Dificilmente este espaço será
entendido se a leitura for superficial. Existe obviamente toda a composição
arquitectónica que o define, porém, a sua beleza só será sentida quando se
preencher o tal vazio e se compreender esse espaço naquilo que ele representa e
transmite. Tal evento pode levar uma vida inteira de estudo.
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Ilustração 21 - Jardim no templo Gion-ji, Mito, Ibaraki, Japão . (Freeman, 2013a)
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“No centro localiza-se uma pedra para meditação. À esquerda, sob a árvore, as pedras verticais
representam um público que inclui o vice-xógum a ouvir um sacerdote a explicar a parábola da carpa
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4.4 A CONCEITO DE ESPAÇO NA CERIMÓNIA DO CHÁ
A noção e o conceito de espaço assumem uma grande importância em todo o
processo que envolve o ritual da cerimónia do chá, desde a disposição correcta dos
objectos, à localização das pessoas e ao tempo destinado a cada acção. Tudo
decorre mediante padrões rigorosos de etiqueta onde a relação espaço/tempo é
preponderante. A própria estação do ano determina os objectos utilizados, a
disposição dos tatami e a inscrição da caligrafia disposta no tokonoma63 (Walkup,
s.d.).

64

Ilustração 22 – Sala de chá . (Michael Freeman, 3013b)

Dentro da sala, o tokonoma assume um papel predominante na disposição espacial
dos elementos aí presentes. Somente os convidados mais importantes estão
autorizados a colocar-se à sua frente e é neste espaço que se encontram dispostos a
caligrafia e os arranjos florais concebidos para a ocasião (Tanizaki, 2008, p. 27).

no portão do dragão que se encontra à direita. O padrão no cascalho é uma característica dos jardins
secos japoneses que é preservado ano após ano” (Freeman, 2013).
63

Tokonoma é um espaço sagrado no interior das casas japonesas de extrema importância na sua
disposição espacial. É normalmente onde se colocam uma pintura escolhida em função da estação do
ano e um objecto de arte em bronze ou cerâmica, ou ainda um arranjo floral. “O bom gosto dos donos
da casa avalia-se pela harmonia criada entre estes três elementos” (Tanizaki, 2008, p. 27).
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Nesta imagem, é possível observar a presença do tokonoma onde se colocam os ornamentos para a
cerimónia como um arranjo de flores ou uma frase de acordo com a ocasião. Diante deste pequeno
altar encontram-se os convidados mais importantes. A preparação do chá decorre do lado esquerdo
da imagem e do lado direito dispõem-se os convidados.

Duarte João Alves de Carvalho e Silva

62

A qualidade espacial no âmbito das artes marciais: O caso do dojo para o karate-do

1- Convidados especiais
2- Convidados
3- Tokonoma
4- Mizuya (espaço de preparação do chá)

Ilustração 23 – Exemplo da disposição geral na sala de chá. (Ilustração nossa)

A importância do tokonoma foi comparada por Frank Lloyd Wright à de uma lareira
na cultura ocidental. A sua importância espelha a influência na definição dos espaços,
na arquitectura tradicional japonesa e na arquitectura de Frank Lloyd Wright (Nute,
2000, p. 62).
Nesta abordagem à cerimónia do chá, é também possível compreender a
importância da etiqueta na cultura japonesa e o modo como ela condiciona o espaço,
tanto na construção dos edifícios como na sua vivência. Importa ainda sublinhar a
forma como a noção espaço-tempo (ma) se encontra presente no modo como as
pessoas vivenciam o espaço e respeitam a etiqueta.
O próprio conceito de beleza wabi sabi, como sugerem Yagi e Hata (1992, p. 8),
oposto à ideia da excentricidade e que se traduz em formas modestas ligadas aos
valores simplistas da natureza caracteriza-se, nesta cerimónia, pela simplicidade da
ornamentação do seu espaço (Varley; Kamakura, 1989, p 195). As regras a
respeitar, durante o evento, expressam a sobriedade e o desapego de acordo com
as doutrinas do zen budismo.
O procedimento que envolve esta cerimónia e a sua relação com o espaço são
conhecimentos que se adquirem no estudo da arte. O significado e a compreensão
do mesmo, naquilo que ele representa, resulta da experiência, tal como acontece no
dojo de karate-do.
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4.5 INFLUÊNCIA DA RELIGIÃO NO CONCEITO DE ESPAÇO
A religião exerceu uma grande influência na arquitectura das diferentes civilizações,
a qual expressa de algum modo a forma como o homem vê e se relaciona com o
mundo. Se bem que o budismo, o confucionismo e o taoísmo tenham influenciado o
modo de ser e o estilo de vida dos japoneses, foi o xintoísmo65 que moldou e melhor
se adaptou às suas características, o que se repercutiu na concepção que os
japoneses têm de espaço e na relação do homem com o mundo que o rodeia
(Noyez, 2004).
Todas estas correntes filosóficas e religiosas influenciaram a sociedade nipónica e a
sua concepção de espaço. Relativamente ao espaço específico do dojo do karate-do,
este é melhor compreendido quando se conhece a influência das religiões a que
acabamos de nos referir e as particularidades do povo japonês.
O xintoísmo, uma religião politeísta originária do Japão, foi influenciada pelo facto do
povo japonês ter sido governado, ao longo da sua história, por diversos clãs.

Ilustração 24 - Miyajima Torii. (Clunaite, 2012)

Na religião xintoísta, os santuários representam o local onde residem as divindades,
os kami, ou o lugar onde, segundo Berton, se “exprime o sentimento de uma ligação
e de uma entidade partilhada” (Berton, 1999, p. 600). Apesar das construções
representarem os locais sagrados onde os kami habitam, muitas vezes, estes
65

Xintoísmo ou shinto, significa o caminho dos deuses. Esta palavra deriva dos kanji chineses em que
shin representa os deuses e to simboliza o caminho como em tao de taoísmo (Anexo B).
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manifestam-se sob a forma de montanhas, rios ou outros elementos da natureza, os
quais encontrando-se separados por um elemento estrutural, torii, o qual indica a
entrada que define este espaço (Prevost, s.d.).
Não há povo no mundo, notaram eles, que seja amante da natureza como o do
Japão. Os japoneses amam as montanhas, os rios, as florestas e acima de tudo as
flores (Gear, 1977, p 141).

A presença do torii representa, na sua simplicidade, a separação entre o terreno e o
sagrado. Esta diferenciação e a presença dos kami sob as mais diversas formas
permite compreender a relação desta religião com o espaço, com a natureza e a sua
influência na arquitectura japonesa.
O budismo, de acordo com Homenko,
é uma filosofia de carácter essencialmente psicológico, de uma maneira de viver,
tendo em vista a correta compreensão, isto é, o reconhecimento da existência do
66
sofrimento, o “eterno auge da felicidade” – Nirvana – e o verdadeiro caminho que
leva à cessação do sofrimento conhecido como o nobre caminho óctuplo – o caminho
da correcta compreensão, o caminho do meio (Homenko; Silva, 2001, p.17).

A origem desta corrente de pensamento é atribuída a Sidarta Gautama67, nascido no
norte da Índia, o qual terá atingido a iluminação e descoberto o caminho para a
ausência de sofrimento e o desapego aos bens materiais (Hesse, 2002).
O budismo, com influências taoistas, confucionistas e xintoístas foi rapidamente
adoptado pelo Japão, não obstante a oposição de algumas famílias tradicionalistas
(anexo B). Sob a forma de budismo zen, uma ramificação dos ensinamentos de
Sidarta Gautama, esta corrente exerceu, também, uma grande influência no modo de
vida dos japoneses.
Relativamente ao espaço, são os conceitos búdicos de vazio, da não existência e da
impermanência que influenciaram todas as artes japonesas e que acabaram por
caracterizar o conceito wabi sabi que se traduz na simplicidade, na modéstia, na
assimetria e na austeridade das suas composições. Através da meditação zazen e
da autodisciplina pretende-se estabelecer uma união íntima com a natureza. Nesta
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Nirvana é uma palavra derivada do sânscrito que significa o estado de superação dos sentidos, do
material e libertação do sofrimento.

67

Sidarta Gautama também conhecido como bodisatva foi um príncipe dos Shakyas, região onde
actualmente se situa o Nepal. É considerado o chefe supremo do budismo. No seu livro Siddhartha,
Hermann Hesse escreve sobre a história de uma procura que levou Sidarta Gautama a descobrir o
caminho da iluminação.
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ligação, a experiência do lugar em que o observador e o objecto observado se unem,
é impossível dissociar a pessoa do local (Jeker, s.d.).
Esta inseparabilidade é uma das bases do conceito de beleza japonês e da sua
noção de estética shibui em que se exige a participação activa do observador de
modo a completar, com a sua imaginação, uma composição ou acção (De Mente,
2006, p. 36). Este modo de se relacionar com a envolvente, numa atitude de
autodisciplina do corpo e da mente, influenciou a concepção japonesa de espaço
(Casebier, 2006, p. 227).
O taoísmo, uma corrente filosófica e religiosa chinesa assente nos pensamentos
desenvolvidos por Lao Tsé68, é compreendido através da apreensão do ideal tao, o
qual não existe. O taoísmo assume-se como um paradoxo em que “toda a gente
conhece o tao (a via) e contudo ninguém o conhece. Aquilo pelo qual tudo é, tal e
qual, espontaneamente, ultrapassará sempre o entendimento humano. “Tao é
apenas um nome” que significa a via, o processo. Esta abordagem, em que tao é o
início de todas as coisas, remete para a origem do cosmos em que tao precedeu o
próprio início do universo (Schipper, 1999, p. 510).
Num texto de Kristofer Schipper (anexo C) é possível compreender a importância do
tao e a sua ligação com o espaço físico. A crença nas leis que formaram o universo e
as ligações estabelecidas segundo yin yang permitem estabelecer uma relação
espacial e existencial entre os elementos da natureza. Este balanço de opostos
manifesta-se na arquitectura japonesa pela utilização de contrastes como o jogo
luz/sombra como evidencia Junichiro Tanizaki no seu livro Elogio da Sombra
(Tanizaki, 2008).
Relativamente ao confucionismo, este não diverge muito dos ideais taoistas.
Desenvolvida por Confúcio69, numa época em que a China se encontrava envolvida
em numerosos conflitos, esta doutrina assenta nos ensinamentos e no culto dos
antepassados e defende a existência de regras de conduta na procura do tao
(caminho) (Gaer, 1977, pp. 87 - 109).
Defendendo, de igual modo, o principio de yin yang, o confucionismo acreditava nos
princípios da moralidade, da justiça, do conhecimento e da integridade.
68

69

Lao Tsé foi um filósofo e alquimista chinês. É considerado o autor de uma das obras fundamentais do
taoísmo - Tao Te Ching.
Confúcio foi um pensador e filósofo chinês.

Duarte João Alves de Carvalho e Silva

66

A qualidade espacial no âmbito das artes marciais: O caso do dojo para o karate-do

O confucionismo, juntamente com o budismo e o xintoísmo foram determinantes no
desenvolvimento do código de honra do bushido. Os valores aí defendidos e que
tiveram influência no karate-do, expressam-se através da postura e dos princípios
que devem ser adoptados (Hoffman, 2007).

seigi	
  :	
  A	
  decisão	
  correcta	
  e	
  rectidão	
  
yuki	
  :	
  Bravura	
  e	
  heroísmo	
  
jin:	
  Compaixão	
  e	
  benevolência	
  com	
  tudo	
  
reigi	
  :	
  Cortesia	
  e	
  acção	
  acertada	
  
makoto:	
  Veracidade	
  e	
  absoluta	
  sinceridade	
  
meiyo:	
  Honra	
  e	
  glória	
  
chugi:	
  Devoção	
  e	
  lealdade	
  

Ilustração 25 – Sete principios essencias do Bushido. (Ilustração nossa)
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5 O DOJO E O ESPAÇO
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5.1 INFLUÊNCIAS RELIGIOSAS DAS ARTES MARCIAIS
Em todas as civilizações antigas, foram desenvolvidas técnicas de ataque e de
defesa já que a guerra inter ou intra povos foi sempre uma constante. Nas
civilizações orientais, estas técnicas, uma miscelânea de exercícios físicos, mentais
e espirituais, praticados pelos monges das diferentes religiões, no interior ou junto
aos templos, tinham também por objectivo o aperfeiçoamento humano. No mundo
greco-romano, um dos pilares da civilização europeia e ocidental, os exercícios
físicos eram igualmente cultivados como o demonstram os jogos olímpicos na antiga
Grécia ou os combates de gladiadores em Roma.
Relativamente aos povos orientais, há a assinalar a arte de vajramushti,70 uma das
mais antigas técnicas de combate. Desenvolvida em Kerala pela civilização
dravidiana e conhecida por kalarippayattu, pensa-se, actualmente, que esta arte foi
praticada pelo monge Bodhidharma, com objectivo de, através da meditação,
estabelecer um equilíbrio entre a mente e o meio envolvente (McCarthy, 1987, p. 15).

Ilustração 26 – Kalari: Centro Thekkady. Kerala, Índia. (Punarjani, s. d.)

Os Kalaris71, locais onde o kalarippayattu é praticado, eram construídos de acordo
com a doutrina vastu sastra72, a qual defende que, exercendo as leis da natureza
uma influência sobre as construções, os templos deviam respeitar determinadas
orientações e alinhamentos espaciais (John, 2011, p. 10).

70

Vajramushti significa, numa tradução literal do sânscrito, punho real.

71

Kalari significa espaço para a procura do caminho.

72

Doutrina antiga que, defende que as leis da natureza afectam as construções humanas.
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As dimensões do kalari, conforme destaca John (2011, p. 9), variam consoante a sua
utilização, a saber, de competição, de treino regular, de praticantes pertencentes a
famílias de classes guerreiras. O piso é de terra batida e a cobertura de colmo73. A
entrada situa-se a Este e, a Sudoeste, localiza-se o poothara, uma plataforma de
sete camadas que simbolizam os valores a serem alcançados e o local onde reside a
divindade guardiã do kalari.
O kalari era simultaneamente um templo onde eram efectuados rituais sagrados e o
local onde se praticavam artes marciais (John, 2011, p. 10).

Ilustração 27 – Entrada do templo de Shaolin na montanha Song. (Wang, 2012, p.14)

Com origem numa ermida construída em 100 a.C. na montanha Song, na província
chinesa de Henan74, o templo de Shaolin, o maior mosteiro budista da época, foi
mandado erguer pelo imperador Wei Xiao Wen da dinastia Tsi em homenagem a
Batuo, um monge indiano budista que emigrou, em 464, para a China (Shahar, 2008,
p.17). Segundo a lenda, Bodhidharma, um outro monge budista indiano que teria
praticado a arte de vajramushti, introduziu, por volta de 520 d.C., no templo de
Shaolin, o budismo zen e o kung fu (Wilson, 2010d). Aí teriam ocorrido inúmeros
eventos que, segundo alguns autores, estiveram na origem do desenvolvimento da
escola de Shaolin do Sul na província de Fukien (Green, 2001, p. 128).

73

Colmo é um caule encontrado nas gramíneas como: cana de açúcar, milho, arroz, bambu.
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Ver ilustração 1
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Os templos budistas são compostos por um conjunto de edifícios que funcionam para
o mesmo fim. Assim,
não existe a ideia de um edifício isolado, dedicado apenas à adoração e veneração de
uma divindade, referindo-se sempre a ideia de conjuntos de edifícios e estruturas, cada
um com sua função, mas que convergem para o mesmo objectivo, o culto religioso
(Diniz, 2007, p. 62).

O templo de Shaolin é constituído, por sete complexos principais, ladeados por
dormitórios, refeitórios e outras edificações necessárias à vida do mosteiro.
Neste templo, no denominado hall dos mil budas ou pilu hall, era praticado o kung
fu, o qual esteve na origem do kung fu chinês e influenciou o karate-do de Okinawa
(Green, 2001, p. 232).

Ilustração 28 – Templo de Shaolin. (Shaolin Temple, 2012)

Embora o mundo greco-romano apresente características culturais bastante
diferentes das civilizações orientais também aí é possível estabelecer uma ligação
entre os locais destinados à prática de actividades físicas e os princípios e as
crenças religiosas (Olympic, 2007).
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Ilustração 29 - Palaestra em Pompeia. (Ilustração nossa)

A palaestra 75 , que podia ser quadrada (Olímpia) ou rectangular (Pompeia), era
ladeada por colunatas que limitavam um espaço a céu aberto onde os lutadores
praticavam as artes de combate. Descrita por Vitruvius76 em tratado de arquitectura,
a palaestra situava-se geralmente junto de um gymnasium e aí tinham lugar diversas
actividades físicas e culturais. Junto às colunatas, utilizadas quando o tempo não era
favorável, existiam outras edificações destinadas a diferentes fins como banhos,
arrumações e vestiários (Vitrúvio, 2006; Gardiner, 2002, p. 75).

75
76

Palaestra é uma palavra que deriva do grego e significa luta.
VITRÚVIO, Marco foi um arquitecto e engenheiro romano que viveu no século I a.C. e deixou como
legado a obra “Tratado de arquitectura”, o único tratado europeu do período greco-romano que chegou
aos nossos dias e que, desde o Renascimento, serviu de fonte de inspiração a diversos textos sobre
Hidráulica, Engenharia, Arquitectura e Urbanismo.
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Ilustraçxão 30 – Palaestra em Olímpia e palaestra grega segundo Vitrúvio. (Gutenberg, 2013)

Frequentados exclusivamente por homens e protegidos pelos Deuses Héracles77 e
Hermes78, os ginásios e as palestras eram utilizados como pontos de encontro e
centros de formação cívica (Gardiner, 2002, p.75).

5.2 O CONCEITO E AS ORIGENS DO DOJO
Na ilha de Okinawa, o karate, como já foi referido e como afirma Clarke, era uma arte
praticada muitas vezes em segredo e ao ar livre e daí a sua ligação com a natureza e
o espaço exterior.
On an island so bereft of space, setting aside a large room solely for the purpose of
training in karate was rarely possible and so more often than not the early dojo of
Okinawa meant training in the gardens and small courtyards that once surrounded the
typical Okinawan home. Before this, ti, or as we call it today, karate, was a secret
activity taught in graveyards and in hidden groves late at night and in the early hours
of the morning. It would take some time before the Okinawans followed the Japanese
model and moved their training indoors, and for many years yet, it would remain an
almost exclusively outdoor pursuit (Clarke, 2011, p. 9).

77

78

Héracles foi na mitologia greco-romana o mais célebre de todos os heróis. Filho de Zeus e Alcmena,
representa a força e a sagacidade É considerado o símbolo do homem em luta contra as forças da
natureza.
Hermes: Deus Grego, filho de Zeus e Maia possui vários atributos e está associado à ginástica.

Duarte João Alves de Carvalho e Silva

75

A qualidade espacial no âmbito das artes marciais: O caso do dojo para o karate-do

Derivado do sânscrito, o termo dojo refere-se à sala dos templos budistas onde os
monges faziam meditação e praticavam artes marciais e significa lugar de iluminação
onde se procura o caminho (Rinjiro, 1992, p. 35). A associação dos princípios
budistas com as técnicas de combate dos samurais79 repercute-se no bushido80, no
budo e na própria filosofia do karate-do, como se pode observar no dojo kun.
A nacionalização do karate durante a era Meiji e a sua integração no sistema de
ensino japonês nas décadas de vinte e trinta a que se seguiu a militarização com a
política expansionista do Japão a partir de 1933 e com a Segunda Guerra Mundial e
ainda a sua posterior internacionalização após 1945 são alguns elementos que
deram origem a diferentes estilos e que influenciaram os espaços onde se pratica
actualmente esta arte. Conforme destaca Michael Clarke,
the training methods employed in each location, too, are often as different as the dojo.
Whereas Japanese karate teachers are inclined to drill students in ordered lines up
and down the dojo, in military fashion, in Okinawa the training is far less militaristic,
and students often spend their time working individually or in small groups (Clarke,
2011, p. 12).

Ilustração 31 – Jundokan dojo, Okinawa. Lado kamiza. (Parra Puerto, 2010c)

As diferenças entre os dojos, como por exemplo a sua dimensão, têm a ver, também,
com o poder económico do seu proprietário” (apêndice A).

79

Esta elite guerreira que caiu em declínio após a revolução Meiji, deteve um papel importante na
sociedade nipónica da era Tokugawa. Eram conhecidos pelos seus princípios de lealdade e disciplina
expressos no seu código de honra bushido.

80

A filosofia budista, entre outros ensinamentos, acredita na capacidade de se atingir um estado
caracterizado pela ausência de dor e na capacidade de não recear a morte, razão pela qual os
samurais interiorizaram esta filosofia e desenvolveram-na juntamente com as técnicas de combate.
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O sistema de ensino e a prática da arte em Okinawa nem sempre obedeceram aos
modelos adoptados pelos métodos de ensino japoneses, particularmente no que diz
respeito aos espaços e aos planos de ensino. Sendo importante evidenciar estas
diferenças, não cabe aqui enumerá-las. Pretende-se enquadrar apenas o conceito de
dojo integrado numa perspectiva global e integrado no contexto da evolução histórica
da ilha de Okinawa e da sociedade japonesa.

Ilustração 32 - Alunos da Okinawa Kenritsu Dai Ichi Chu Gakko – Shuri – 1937 (Figueiredo, 2006, p. 331).

5.3 DISPOSIÇÃO ESPACIAL DE UM DOJO
No dojo de karate, tal como na cerimónia do chá, as regras de etiqueta determinam o
local onde os praticantes se devem posicionar.

Ilustração 33 – Definição dos espaços dentro de um dojo de karate do. (Ilustração nossa)
Duarte João Alves de Carvalho e Silva
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O kamiza, lugar (za) dos deuses (kami), sendo a parte mais importante do dojo, é o
lugar reservado para o mestre que ensina a arte. Alguns autores defendem que a
localização do kamiza, no lado oposto à entrada, tinha por objectivo proteger o
mestre contra intrusos. Aí se situa o kamidana e, consoante o espaço, pode existir ou
não um tokonoma tal como acontece nas salas de chá. À entrada (shimoza)
dispõem-se os alunos da esquerda (shimozeki) para a direita (joseki) e por ordem
dos menos para os mais graduados (Lowry, 2006, p. 19).
Elmano Caleiro81 defende que, “o karate tem influências taoistas de origem chinesa
em que, segundo esta religião, o ser humano deve procurar manter o equilíbrio do
corpo e estar em harmonia com o universo” (apêndice A).
Numa abordagem dos conceitos taoistas relativamente à orientação espacial do dojo
de karate-do, como sugere Lowry (2006, p. 22), verifica-se que as relações do
espaço com os ideais religiosos levantam questões ainda não devidamente
esclarecidas. Com efeito, considerando que o taoismo associa a formação e a
dissipação de energia, com o tempo, as características humanas e os pontos
cardeais, pode verificar-se que a configuração, a disposição e a orientação podem
possuir ligações que, numa primeira análise, passam despercebidas (Bolton, s.d.).

81

Elmano Caleiro é um mestre de karate-do e Okinawa kobudo. Foi membro fundador do primeiro
conselho técnico de âmbito governamental, do conselho técnico da primeira federação portuguesa de
karate e iniciador do estilo Shito Ryu karate-do e Okinawa kobudo em Portugal. Representa
actualmente a Nihon karate-do Hayashi Ha Shito Ryu Kai do mestre Teruo Hayashi e a Zen Okinawa
Kobudo Remnei do mestre Shimpo Matayoshi. Dá aulas actualmente nos dojos da AKP em Linda-aVelha e na Amadora. Foi um dos mestres entrevistados neste estudo.
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lustração 34 – Associação dos ideais taoístas na disposição do dojo. (Ilustração nossa)

O lado Norte, kamiza, definido pelo elemento água, representa a sabedoria e a
sagacidade. É o centro espiritual que relembra os valores que devem ser adoptados
neste espaço pelos praticantes. Segundo Salvador Embiz, “es en esa dirección
donde se debe hacer la meditación, segun estudiosos budistas, para un mejor
eprovechamiento de la energia” (apêndice B).
O Sul está relacionado com o elemento fogo que, por sua vez, está associado ao
intelecto e ao decoro. Aí se situa a entrada do dojo onde, de modo a encontrar “a
via”, o tao, através da prática do karate-do, se devem abandonar todos os
preconceitos e assumir uma postura de humildade e de honestidade. É, também, à
entrada que se iniciam as regras de etiqueta que devem acompanhar o praticante em
todo o treino dentro e fora do dojo
O lado Leste, Joseki, associado ao elemento madeira, representa os valores de
humanidade e a virtude. É o local reservado aos praticantes mais antigos, os quais
representam o exemplo a ser seguido pelos membros mais novos do dojo.
O Oeste, shimoseki, associado ao elemento metal, é o local onde se posicionam os
alunos mais novos, os quais devem aprender e interiorizar os valores, a postura e
toda a etiqueta – reishiki – durante toda a sua permanência dentro do dojo.
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Por último o centro do dojo, o embujo, associado ao elemento terra, representa a
honestidade e é o local onde tudo acontece (Lowry, 2006, p. 23).
Sendo discutível a influência que estes elementos possam exercer sobre os padrões
morais e a atitude a adoptar pelos praticantes num dojo, os taoistas acreditam, na
visão de Lowry, que eles influenciam o comportamento humano. Assim, é possível
que a orientação do dojo, considerado como o local onde se procura o caminho,
esteja relacionada com as crenças taoistas e com a orientação espacial das casas
japonesas – hogaku – ou do feng shui chinês (Koranteng; Simons, 2011) Porém,
dadas as circunstâncias em que emergiu e se desenvolveu o karate, os dojos onde
este era praticado dificilmente possuiriam estas características. No Japão, os dojos
de karate limitavam-se aos espaços existentes, sendo muitos deles adaptações de
espaços das habitações. Nos casos de estudo apresentados, os quais reflectem a
generalidade do dojos em Portugal, a orientação não tem sido um aspecto
considerado.

5.4 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE UM DOJO
O kamidana, o tokonoma e o torii são elementos que caracterizam o dojo e lhe
conferem a ambiência e a atmosfera que não se encontram nos ginásios ocidentais.
Não sendo necessários para a prática da arte, estes elementos contribuem, no
entanto, para reforçar os ideais e os valores do budo e para lembrar o
comportamento a adoptar na prática do karate-do.

Ilustração 35 – Kamidana no dojo da JKA. (ASKP, 2013)
Duarte João Alves de Carvalho e Silva
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O kamidana é um altar xintoísta que, segundo algumas crenças religiosas, deve
estar orientado para o Sul ou para Leste e nunca para Norte ou para Oeste (Lowry,
2006, p. 102). O kamidana, encontra-se, usualmente, na parte frontal do dojo,
kamiza. Embora não desempenhe qualquer função na prática da arte, lembra e
transmite os ideais do budo (Lowry, 2006, p. 110). A saudação, quando se entra no
dojo e no inicio e no fim de cada aula, é direccionada ao mestre, ao espaço ou ao
kamidana. No kamidana, colocam-se alguns objectos relacionados com religião
xintoista que, segundo Salvador Embiz, servem “para repeler a los malos espíritos.
Toda la prática debe ir dirigida en esa dirección, hacia ese altar” (apêndice B).
Segundo Elmano Caleiro, nem todos os dojos actuais japoneses nomeadamente os
públicos, ao contrário dos de há 150 anos, possuem kamidana (apêndice A). Em seu
lugar, são colocados a bandeira japonesa, uma inscrição ou um retrato do fundador
da arte. Em Portugal, segundo José Patrão82, a ligação do karate com os princípios
religiosos que lhe estão associados tem aumentado nos últimos anos.
O tokonoma é uma pequena reentrância existente nas casas japonesas onde se
colocam objectos de arte como um arranjo de flores (ikebana), incenso (kaori) e uma
inscrição, a qual difere consoante a estação do ano (kakemono). Segundo Suzuki,
este espaço, à semelhança do que acontecia na China, era destinado à colocação de
uma estátua ou de uma pintura de acordo com a filosofia zen budista (Suzuki, 1959,
p. 325). A sua origem não é consensual. Tokonoma que, numa tradução literal,
sigifica espaço para a cama, era, segundo Morse um local utilizado inicialmente para
dormir (Morse, 2007, p.133). Destinado aos convidados ilustres (Lowry, 2006, p. 15),
o tokonoma assume um papel preponderante na disposição da casa, na cerimónia
do chá e no próprio dojo de karate-do.

82

José Patrão é mestre de karate-do. É licenciado em engenharia civil pelo Instituto Superior Técnico e
Presidente da direcção do Centro de Artes Orientais. Foi fundador da Associação de Agentes de
Ensino de Budo e representa a Nihon karate-do Shotokai em Portugal. Dá aulas acualmente no dojo
Murakami em Almada, sendo uma das pessoas entrevistadas neste estudo.
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Ilustração 36 – Kodokan dojo, Kume, Okinawa. . (Clarke, 2011, p. 94)

Sendo o xintoísmo, a par de outras religiões, a religião principal do povo e, desde a
era Meiji, também do Estado japonês, é natural que o tokonoma estivesse presente
nos dojos tradicionais. Mas nem todos os dojos possuem tokonoma (apêndice A).

Enquanto espaço sagrado, o tokonoma exerce grande influência na caracterização
do dojo. Porém, dadas as dificuldades económicas em construir um dojo e
atendendo a que o karate-do é praticado em espaços por vezes menos dignos, não é
comum encontrar-se, actualmente, quer no Japão quer no resto do mundo o
tokonoma como parte integrante de um dojo.
O torii é um elemento característico da cultura japonesa que, sob vários estilos
arquitectónicos, se encontra espalhado por todo o Japão (Picken, 1994, p. 146).
Embora possa não estar necessariamente associado a qualquer templo, o torii marca
a separação entre os espaços sagrado e terreno, ou seja, entre o mundo dos kami e
o mundo dos homens (Nadeau, 1996).

84

Ilustração 37 – Yasukuni Torii , Tóquio, Japão. (Parra Puerto, 2010d )
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Neste dojo podemos observar a presença do tokonoma no lado kamiza, onde são dispostos alguns
objectos com ligações à cultura japonesa.

Duarte João Alves de Carvalho e Silva

82

A qualidade espacial no âmbito das artes marciais: O caso do dojo para o karate-do

5.5 ANÁLISE ESPACIAL DO DOJO
No homem, o sentimento do espaço está ligado ao sentimento do Eu, que está por
sua vez em relação íntima com o ambiente. Deste modo, certos aspectos da
personalidade ligados à actividade visual, quinestésica, táctil, térmica, podem ver o
seu desenvolvimento inibido ou, pelo contrário, estimulado pelo meio ambiente (Hall,
1986, p. 77).

A noção de espaço, ou seja, a relação do homem com o seu meio envolvente difere
segundo as culturas. Assim, na análise de um dojo, torna-se necessário conhecer os
aspectos que determinaram a sua idealização no Japão e a sua adaptação às
diferentes realidades do mundo ocidental
Na relação que o praticante estabelece com o dojo na prática do karate, têm
importância a dimensão, os materiais utilizados, a sonorização, a luz e os espelhos.
Como afirma Salvador Herraiz85 “desde el punto de vista de un karate tradicional,
tiene gran influencia en el desarrollo de este el lugar y ambiente en el que se
encuentre” (apêndice B).
Relativamente à dimensão, se, por um lado, um grande espaço facilita a prática e a
execução das técnicas, por outro, ele diminui a espiritualidade. Como afirma Elmano
Caleiro, um espaço menor contribui para mais facilmente se estabelecer a ligação da
arte com a parte espiritual e/ou religiosa a ela associada.
Quanto maior for o local, menor é a espiritualidade. O dojo tradicional é pequeno,
propício à meditação e à concentração. Eu, pessoalmente, sinto-me melhor a treinar
10, 12 ou 14 praticantes num dojo pequeno, do que 400 ou 500 num grande espaço
(apêndice A).

Já numa perspectiva meramente desportiva e de competição, as dimensões
apropriadas são as que possibilitam a execução cabal das técnicas do karate e do
ryukyu kobudo, no caso deste último ser praticado também no mesmo dojo. Os
ginásios ocidentais, embora não possam ser considerados como os espaços ideais
para a prática do karate, possuem, sob este ponto de vista, as dimensões
adequadas.
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Torii dedicado a todos os que morreram em nome do império do Japão (período desde a era Meiji até
à constituição de 1947, pós Segunda Guerra Mundial).

85

Salvador Herraiz é um mestre de karate-do e autor de diversos livros como Karate: mucho más que
un deporte e Wado ryu y ohtsuka hironori. É instrutor do Hombu dojo da Organizaçãoo Espanhola de
Karate Wado ryu em Guadalajara.
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O ideal seria que, em paralelo com as dimensões adequadas para o exercício da
arte, os dojos pudessem comportar e transmitir, também, a vertente mística. Em
Portugal dificilmente se poderão encontrar espaços que conciliem estes dois
elementos.
No respeitante à materialidade, os pavimentos em madeira exercem uma grande
influência na vivência do dojo, tanto a nível prático da arte como na sua relação com
os praticantes. Em termos práticos, a flexibilidade e a elasticidade da madeira têm
importância, já que uma queda num pavimento mais duro pode provocar uma lesão
com alguma gravidade.
As características positivas dos pavimentos de madeira para a prática do karate são
realçadas por Salvador Herraiz quando afirma
En el suelo de madera (aunque sea una madera flotante para evitar problemas
articulares debidos a saltos, etc…) el empuje hacia abajo, hacia el propio suelo, para
iniciar desplazamientos, es “repelido” por el firme de manera que dicho
desplazamiento resulta más rápido. Por el contrario en suelo de colchoneta dicho
empuje es absorbido en buena parte por el suelo blando y el resultado es un
desplazamiento más lento. Salvando las distancias ocurre parecido al deporte del
tenis, donde dependiendo del tipo de pista, hierba, tierra batida,… la velocidad del
juego resulta mayor o menor (apêndice B).

No mesmo sentido, referindo-se à textura, Hall declara que a madeira “é julgada e
apreciada quase inteiramente pelo tacto, mesmo quando é à vista que se oferece.
Com raras excepções, é a recordação das experiências tácteis que nos permite
apreciar a textura” (Hall, 1986, p. 76).
A madeira é, visualmente, um elemento familiar, natural e quente. A sua percepção
sensorial depende das suas características relativas à forma, à cor, à superfície e ao
acabamento. Ao contrário de outros materiais, actualmente aplicados em alguns
ginásios, a madeira é um elemento mais pessoal e intimista. O seu acabamento é um
outro aspecto que deve ser analisado em termos práticos e sensoriais. Assim, se por
um lado, um soalho envernizado contribui para uma maior aderência e para criar
uma atmosfera mais nobre, por outro, um soalho sem qualquer tratamento confere
ao espaço um cariz mais pessoal e natural. Esta característica constitui um aspecto
determinante do dojo pelo facto do karate ser uma arte praticada com os pés
descalços.
O desgaste da madeira de um dojo provocada pela limpeza regular efectuada pelos
alunos contribui, igualmente, para a atmosfera que se vive quando se entra num
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destes espaços. Como afirma José Patrão “o karate enquanto budo integra todo o
espaço do dojo. Graças ao cerimonial, à limpeza e à manutenção do espaço, o que é
muito típico do budo os alunos apropriam-se e cuidam do espaço. Portanto, o espaço
do dojo e o karate enquanto budo estão muito ligados” (apêndice C).
Um outro aspecto a considerar num dojo são as condições acústicas cujas
exigências podem variar consoante as culturas. Se, tradicionalmente, o karate era
praticado em pavimento de madeira e num espaço reduzido, hoje em dia, pratica-se
em diversos locais e com diferentes propriedades acústicas. Como afirma Hall
[...] os japoneses, que dispõem de toda uma variedade de barreiras visuais,
contentam-se perfeitamente, ao mesmo tempo, com paredes de papel como barreiras
acústicas. Passar uma noite numa estalagem japonesa, enquanto se desenrola uma
festa no quarto do lado, constitui para o ocidental uma experiência sensorial
desconhecida (Hall, 1986, p. 59).

Esta diferença cultural permite-nos compreender a relevância dos aspectos acústicos
na separação de espaços no Japão e nos países ocidentais. José Patrão reforça a
sua importância na concentração dos alunos numa aula de karate em Portugal.
[...] em termos de estrutura arquitectónica, é importante que haja uma entrada que
sirva de local de recepção e de transição entre o exterior e o espaço reservado à
prática do karate. Em questões de acústica, convém também que estes dois espaços
estejam separados por portas a fim de evitar o ruído que normalmente se verifica na
entrada e dificulta a concentração dos alunos (apêndice C).

Em Portugal, as condições acústicas não se ajustam, muitas vezes, à prática desta
arte em que o kiai86 é uma expressão recorrente (Wilson, 2010e).
Salvador Herraiz chama a atenção para a importância de um bom isolamento
acústico dos dojos quando localizados em áreas residenciais.
Evidentemente debe haber un mínimo de protección acústica para que los vecinos
de encima del dojo no sientan los gritos (kiai) con intensidad, aunque será inevitable
que los oigan algo (apêndice B).

Independentemente das diferenças culturais, as propriedades acústicas de um dojo
devem contribuir para a criação de um espaço calmo e tranquilo.
A luz é um outro elemento que pode qualificar, de um modo único e singular, um
espaço e, para os japoneses, é um elemento crucial da sua arquitectura (Cabeza-

86

Kiai é um termo utilizado nas artes marciais para exteriorizar a energia interna. Pode ser utilizado, no
karate, como forma de amortizar o impacto ou em determinados momentos de um kata.
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Lainez et al., 2006). Ao contrário dos ocidentais, os japoneses privilegiam, como já
foi referido (ver pág. 64), a imperfeição, o desconhecido, a atmosfera ténue e suave,
o vazio, e a concepção de espaço-tempo, o“ma”, como expõe José Patrão:
O budismo zen estabelece, o princípio do espaço vazio do dojo. O próprio nome
karate introduzido por Funakoshi que era budista, significa “mão vazia”. Este vazio
que eu cognomino de “nada grávido” porque é um vazio que existe e está ligado, por
exemplo, às teorias quânticas da nova física em que “tudo é nada” e tudo é vazio.
Esse vazio é energia e a energia é matéria e a matéria, não é mais do que energia
condensada” (apêndice C).

A luz, enquanto elemento definidor do espaço, permite limitar esse vazio conferindo a
beleza peculiar que caracteriza os seus espaços.

Ilustração 38 – Casa imperial de estilo Sukiya, construída em 1930 em Kyoto. (Young, 2007, p. 146)

Os shoji das casas tradicionais japonesas são um exemplo dos elementos que
contribuem para conferir ao espaço, através da luz, a atmosfera particular que
caracteriza este tipo de arquitectura. Junichiro Tanizaki, no seu livro intitulado Elogio
da Sombra, descreve o modo único como o espaço na arquitectura tradicional
japonesa é caracterizado por estas divisórias e pelo domínio da luz.
Porque foi aí que os nossos antepassados se mostraram geniais: souberam conferir
ao universo de sombra, deliberadamente criada, delimitando um espaço
rigorosamente vazio, uma qualidade de estética superior à de qualquer fresco ou
decoração (Tanizaki, 2008, p. 46).

Um dojo de karate existente numa construção tradicional japonesa certamente estará
dotado da ambiência que caracteriza este tipo de arquitectura. Porém, como foi
afirmado ao longo desta dissertação, a evolução do karate e mais propriamente do
Duarte João Alves de Carvalho e Silva
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dojo não teve um percurso linear. Como tem vindo a ser referido, os dojos de karatedo surgiram de adaptações de espaços existentes os quais já não traduziam, muitas
vezes, o estilo de arquitectura tradicional japonesa. Com a era Meiji, a própria
arquitectura japonesa sofreu influências da arquitectura ocidental. Nas grande
cidades, onde começaram a aparecer as escolas de karate, os espaços começam a
reflectir as características da arquitectura ocidental, nomeadamente no que diz
respeito à dimensão.
Numa análise teórica da influência da luz sobre o espaço e as pessoas, o feng shui
japonês sustenta as teorias que relacionam estes dois elementos e o seu impacto
sobre as pessoas. Contudo, se considerarmos os locais onde se praticou e pratica
esta arte, estes aspectos não são considerados.
Independentemente da realidade existente nos dojos, é inquestionável a qualidade
espacial, a atmosfera e a ambiência que a luz pode conferir a um espaço. O modo
característico com que os japoneses trabalham a luz é um indicador exemplar de
como é possível atribuir a um dojo de karate-do a misticidade que lhe está inerente.
No dojo Murakami, um dos casos de estudo abordado mais à frente, a presença da
luz é um dos factores fundamentais para a caracterização deste espaço.

Ilustração 39 – Dojo Murakami. (ilustração nossa)

Porém, na generalidade dos actuais dojos de karate em Portugal, a luz não assume
esta dimensão imaterial. Tanto num ginásio ocidental como nos espaços adaptados,
não lhe é atribuida qualquer significado conceptual associado à arte. Patrão aborda a
iluminação e a presença de janelas numa perspectiva histórica.
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Relativamente à iluminação, é conveniente que as janelas do rés do chão, se as
houver, estejam num plano ligeiramente elevado para atender a uma certa
privacidade e a um certo “secretismo” que caracterizaram o karate desde a sua
origem em Okinawa. É importante que a relação de “intimidade” que se estabelece
entre o mestre e os alunos não seja perturbada, o que ocorre, por exemplo, sempre
que estes pressentem que estão a ser observados pelos pais. Portanto, o espaço
deve permitir que essa “intimidade” não possa ser quebrada, afectando a
concentração e o trabalho dos alunos (anexo C).

Neste caso, a luminosidade no dojo é conferida, também, pelos vãos situados num
plano superior, como acontece no dojo murakami. A sua presença neste dojo é um
dos elementos mais caracterizadores deste espaço.
Finalmente, um outro elemento que se tem revelado da maior importância para a
execução e o aperfeiçoamento do kime e do sundome são os espelhos. Com efeito,
a essência do karate é o kime (Wilson, 2010f), ou seja, a execução de técnicas
aplicando a máxima força e objectividade (Nishiyama, 1990 p. 21). Sundome
consiste na interrupção da técnica no momento exacto antes de se estabelecer
contacto com o alvo. Estes dois conceitos, como defende Nakayama (2011, p. 11)
representam a base que caracteriza hoje o karate.
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Ilustração 40 – Kime e sun-dome . (Angel, 2012a)

Para a execução de técnicas, nomeadamente de kata individuais ou em grupo, a
adopção e a manutenção de uma postura correcta, a coordenação e o timing de
cada movimento, a presença de um espelho constitui um auxiliar bastante
importante. Os espelhos são pois um elemento que se encontra, frequentemente,
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Kata final da equipa japonesa masculina no campeonato de Paris de 2012.
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nos espaços onde se pratica karate como acontece no dojo da AKP em Linda-aVelha e no ginásio em Carnaxide, dois dos casos de estudo apresentados.

88

Ilustração 41 – Postura, coordenação e timing na execução de um kata de equipa . (Angel, 2012b)

5.6 O DOJO - UM ESPAÇO DE PRÁTICA E DE REFLEXÃO
Na história do karate-do, após a sua internacionalização, os princípios de budo nem
sempre estiveram presentes, quer relativamente aos espaços utilizados, quer no que
diz espeito à filosofia dos mestres que ensinavam a arte.
Com efeito, podemos constatar que os ginásios não foram concebidos nem
projectados como dojos. Foi sentida a necessidade, por isso, a fim de se
proporcionar uma ambiência próxima da de um dojo de karate, de se proceder à
decoração destes espaços com certos objectos como, por exemplo, uma bandeira ou
o retrato do fundador da arte.
É possível diferenciar as condições técnico-práticas do espaço dos elementos que o
permitem identificar como um dojo de karate. Contudo, para a sua compreensão, é
necessário referir que o espaço e a arte são indissociáveis. Esta relação resulta de
um conjunto de elementos associados ao karate-do, à atitude do praticante dentro de
um dojo (reishiki) e às condições necessárias para a prática da arte. Assim, nesta
análise, é importante considerar não só os elementos que relacionam o espaço com
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Kata final da equipa japonesa feminina no campeonato de Paris de 2012.
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os ideais próprios do budo, como estes se reflectem ou podem ser observados num
dojo, como também a própria arte do karate-do (Charles, 2013).

Ilustração 42 - O espaço e a arte. (ilustração nossa)

O dojo tradicional do Japão, enquanto espaço dedicado à prática de artes marciais,
espelha, de maneira por vezes pouco clara, os elementos histórico-religiosos atrás
mencionados. José Patrão explica como é possível estabelecer esta relação.
É importante referir que os dojos, tal como nós os conhecemos, são de influências
xintoísta e confucionista. Enquanto que o xintoísmo, como religião animista que é,
transforma uma árvore ou uma montanha num deus e está directamente relacionado
com o espaço e portanto com o dojo, o confucionismo introduz no karate as regras, a
etiqueta, os valores e os princípios éticos que caracterizam esta arte. Quanto ao
budismo, sobretudo o budismo zen, exerceu uma forte influência religiosa e espiritual
sobre a concepção do dojo e o comportamento que devem ter os alunos. (…) o
taoísmo ao apregoar uma relação directa com a natureza e com o espaço aberto,
defende o dojo ao ar livre. Mesmo num dojo fechado podemos encontrar o taoismo já
que existe o culto da natureza em geral e, em particular, da natureza física humana.
Todas estas quatro correntes estão relacionadas e encontram-se presentes no
conceito do dojo (apêndice C).

A influência destes elementos no espaço pode ser observada, sendo indispensável
para a sua compreensão. De igual modo, os conceitos de ma, wabi sabi e shibui,
atrás referidos e relacionados com o modo como os japoneses se relacionam com o
espaço e com o mundo, são cruciais na análise do dojo como descreve Nitschke.
This sense of ma is not something that is created by compositional elements; it is the
thing that takes place in the imagination of the human who experiences these
elements. Therefore one could define ma as “experiential” place, being nearer to
mysterious atmosphere caused by the external distribution of symbols (Nitschke, s.d).
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Nesta medida, o significado do dojo como espaço para a prática de karate só será
verdadeiramente apreciado e compreendido quando, para além das suas
características físicas visíveis, o omote, se tiver em consideração e se valorizar a
parte invisível, o ura.

5.7 OS ACTUAIS DOJOS DE KARATE
Relativamente ao espaço e às condições necessárias para a prática do karate, é
importante estabelecer a diferença entre as preocupações técnicas actualmente
exigidas e as condições existentes ao longo da sua evolução. Do mesmo modo que
se construíram espaços destinados à prática de artes marciais, como o hombu dojo
da JKA em Tóquio, muitos outros espaços foram adaptados para possibilitar a sua
prática.
Alguns dos dojos actualmente existentes no Japão, e mais particularmente em
Okinawa, reflectem as características espaciais que acompanharam a evolução
desta arte. Praticado inicialmente ao ar livre, o karate começou paulatinamente a ser
praticado também nos pátios e nas casa dos mestres.
De acordo com os mestres de karate entrevistados (apêndices A, B, C), os espaços
eram bastante limitados.
O karate de há 150 anos era praticado, muitas vezes, num espaço de terra batida,
situado no quintal ou no jardim. Eu próprio tive aulas curriculares ao ar livre em
diversos sítios. O dojo com o chão de madeira surge depois. Trata-se de uma
instalação de dimensões reduzidas, de 40 m2 a 60 m2 (apêndice A).
Tamaño pequeño, suelo de madera y ambientación tradicional (bandera japonesa,
retratos de fundadores, títulos del instructor, caligrafías japonesas con frases del
dojokun,…) (apêndice B).

Muitos dos dojos não possuíam vestiários e instalações sanitárias. Como refere
Salvador Herraiz, a entrada no dojo fazia-se directamente da rua, sem qualquer
compartimento intermédio.
Poca importancia a la recepción y a los vestuarios. A menudo se entra directamente
desde la calle al tatami (zona de práctica) sin más espacio intermedio que apenas un
par de metros cuadrados para quitarse los zapatos. Las paredes a menudo también
de madera (apêndice B).
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A incorporação dos modelos já professados nas escolas koryu budo89dos samurais
da era Tokugawa e de alguns princípios religiosos do zen budismo, do taoísmo e do
confucionismo na era Meiji, acabariam por influenciar o dojo tradicional de karate-do.
Em paralelo com o karate-do, surgiu e desenvolveu-se em Okinawa a técnica do
manejo de armas90, o kobudo. A presença destas armas nos dojos de Okinawa
raramente se encontram em outros dojos do Japão. Há ainda a assinalar as armas
utilizadas pelos samurais que eram diferentes das existentes em Okinawa. assim
como eram diferentes os dojos tradicionais de Okinawa dos do resto do Japão, no
que se refere à disposição de armas. Em Okinawa, como afirma Michael Clarke,
Contrasting with the rather austere look of a Japanese dojo, the walls in an Okinawan
dojo are usually cluttered with either weapons or the tools used in hojo undo and kigu
undo training. Jars, barbells, and a collection of different weights and training devices
can give an Okinawan dojo a full look (Clarke, 2011, p. 12).

Já no que diz respeito aos princípios religiosos não existe qualquer diferença. O altar
xintoísta, kamidana, figura praticamente em todos os dojos tradicionais do Japão.
Se, por um lado, a presença de armas nos dojos de karate-do realça a dimensão
histórica que se encontra subjacente, por outro lado, dá um ar pesado e não se
coaduna com os ideais religiosos já referenciados.
É difícil encontrar, na actualidade, espaços concebidos de raiz para a prática
exclusiva do karate-do, já que, de acordo com os mestres de karate entrevistados,
não são economicamente viáveis. Existem, tal como ao longo da história do karate,
espaços que foram sucessivamente adaptados para o seu exercício e que, como
defende Elmano Caleiro, sofreram as influências dos locais onde se instalaram.
O karate enquanto arte de combate mantem as mesmas características,
independentemente do país onde é praticado. Já o mesmo não se pode dizer
relativamente aos dojos, os quais reflectem os traços característicos da arquitectura e
da cultura dos respectivos países, Assim, no que diz respeito aos materiais utilizados,
à dimensão e à organização do espaço, existem grandes diferenças entre os dojos
japoneses, europeus, americanos ou outros (apêndice A).

89

Koryu budo é a denominação dos tradicionais estilos de artes marciais japoneses, anteriores à
revolução Meiji. Gendai budo é a denominação das artes marciais pós revolução Meiji, como kendo,
iaido, aikido e judo. Muitas destas artes marciais são a continuação de artes já existentes. A principal
diferença refere-se ao objetivo a que se destina. Koryu budo eram técnicas baseadas em função de
lutas reais e Gendai budo incorpora ideais filosóficos com vista aos princípios da formação do carácter
individual e em sociedade.
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Bo, Sansetsukon, nunchaku, tonfa, sai, kama, surujin e eku são algumas das armas utilizadas na
prática de kobudo na ilha de Okinawa.
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Tendo em consideração esta realidade, é possível diferenciar dois tipos de espaços,
a saber, dojos adaptados à prática da arte e que procuram transmitir os ideais do
budo e espaços em que a única referência relacionada com a arte é uma bandeira ou
um retrato do fundador. Os espaços dos ginásios ocidentais, utilizados para
diferentes actividades, dificilmente adquirem uma identidade própria.
Se alguns dojos procuram conservar a identidade e os ideais religiosos dos locais
onde o karate apareceu e se desenvolveu, outros há que não dão tanta importância à
religião e por isso não possuem altares xintoístas, o que não significa que os ideais
do budo não estejam presentes. Elmano Caleiro defende que, “num dojo existe
sempre a componente religiosa que não tem que ser necessariamente xintoísta”
(apêndice A).

Ilustração 43 – Esquema do dojo de Toronto de Karate Daigaku. (ilustração nossa)
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Ilustração 44 – Dojo Daigaku em Toronto. (Daigaku, 2012)

O dojo de karate Daigaku em Toronto reflecte bem alguns dos conceitos que se
relacionam com o espaço de um dojo de karate. Assim, a presença de um torii, à
entrada, reforça a ideia do dojo enquanto espaço sagrado, transmitindo aos
praticantes de karate-do a importância deste local. O makiwara91 por seu lado, é um
elemento que permite identificar este dojo como sendo dedicado à prática de karatedo. Com origem em Okinawa, o makiwara era um utensílio utilizado pelos antigos
mestres na prática de karate.
É de assinalar, também, a presença de um quadro com os princípios do dojo kun. O
tokonoma, no lado kamiza, determina o lugar que deve ser ocupado pelo mestre e
pelos alunos. A delimitação do tokonoma por um torii demonstra a importância deste
espaço. Aí podem encontrar-se as estátuas de mestres ilustres do karate-do.
Todos estes elementos contribuem para criar no dojo uma ambiência que não se
sente nos ginásios. Elmano Caeiro defende que, para “quem frequenta um dojo, mais
importante do que o espaço é o ambiente que aí se respira” (apêndice A). Salvador
Herraiz afirma, por seu lado, que num dojo, o ambiente geral do espaço deve
convidar “a una práctica sosegada de estudio” sendo que, os “cinco sentidos van
captando sensaciones por lo que la ambientación tiene importancia” (apêndice B).
Existem ainda outras adaptações de espaços como, por exemplo, o caso da Sakura
budokan nos Estados Unidos onde, em paralelo com o karate-do, são praticadas
outras artes marciais japonesas. Embora contenham elementos que as associam a
91

Makiwara é uma peça de madeira forrada na parte superior. Com origem em Okinawa para a prática
de karate, o makiwara serve para treinar técnicas que envolvem membros superiores e inferiores.
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outras artes de combate, estas adaptações possuem certas características próprias
do dojo de karate e que as tornam mais próximas do dojo tradicional do que dos
ginásios.

Ilustração 45 – Sakura budokan, Kingston, E.U.A. (Long, 2013)

5.8 A PRÁTICA DO KARATE NOS RECINTOS OCIDENTAIS
A par desta clara diferenciação entre os dojos tradicionais e os ginásios ocidentais e
devido à evolução e à internacionalização do karate, surgiu a necessidade de
incorporar esta arte marcial nos modelos desportivos dos vários países. Porém, a
sua aceitação, enquanto desporto de competição, não foi consensual. Na base das
divergências surgidas, encontram-se, entre outros, motivos associados aos valores
do budo. Se, por um lado, há quem defenda que os valores do desporto vão ao
encontro dos princípios do budo, por outro, há quem afirme que a ligação do karatedo a um desporto de competição desvirtua os ideais do karate-do.
Quando observamos os espaços concebidos para fins de competição e os espaços
ancorados nos princípios do budo, verificamos grandes diferenças. Embora, segundo
alguns autores, os princípios do budo e do desporto de competição se assemelhem,
a verdade é que existem diferenças, que se repercutem no espaço.
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Ilustração 46 – Jundokan dojo.
(Parra Puerto, 2010e)

Ilustração 47 - JKA dojo.
(Frog, 2005)

Ilustração 48 - Budokan dojo.
(Daudt
design,
2011)

Na perspectiva das entidades promotoras de espaços desportivos, não importam as
particularidades espaciais de cada actividade. Importa antes dispor de um espaço
polivalente apto para o maior número de desportos, funcional e confortável. Os
ginásios modernos reflectem todos esta realidade. Com base nas características dos
diferentes

espaços

onde

se

pratica

karate,

é

possível

apreendermos

as

particularidades próprias de um dojo de karate-do e compreender a atmosfera
peculiar

que

os

caracteriza

e

diferencia

dos

ginásios

ocidentais.

Estas

particularidades constituem, juntamente com a arte do karate, a singularidade própria
de um dojo.
As divergências, já assinaladas, entre os ideais do budo e os princípios do desporto
nos diferentes países foram importantes para a caracterização dos diferentes
espaços do karate-do. Estes espaços, segundo Salvador Herraiz, exercem uma
grande influência na aprendizagem do karate-do.
el Karate que se practica en dojos con arquitectura y ambientación tradicional es un
Karate de Budo, en el que se desarrollan unas técnicas tradicionales marciales en
paralelo a una vida regida por códigos de conducta y moral (dojokun). En cambio el
Karate desarrollado en un gimnasio suele ser un Karate deportivo sin más atención a
aspectos que no sean físicos y técnicos (apêndice B).

Praticar karate-do num ginásio com características diferentes de um dojo tradicional
de karate não significa que os ideais do budo não se encontrem presentes. Existem
diferenças, como afirma Elmano Caleiro, entre “praticar karate num dojo e, num
ginásio. O ginásio tem outra amplitude e outro ambiente. São diferentes. Não têm o
mesmo envolvimento mesmo que ostentem fotografias de karate ou do fundador"
(apêndice A). Estas diferenças referentes ao espaço exercem uma grande influência
sobre o praticante de karate-do como defende Edward T. Hall, antropologista
americano, quando afirma: "No matter what happens in the world of human beings, it
happens in a spatial setting, and the design of that setting has a deep and persisting
influence on the people in that setting" (Hall, 1990, p. XI).
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As dificuldades associadas à construção e à manutenção de um dojo de karate-do
explicam a quase inexistência de espaços exclusivamente concebidos para a sua
prática. Apesar de ser um espaço semelhante ao das restantes artes japonesas,
“num dojo de karate não se pratica judo nem aikido dado que os pavimentos são
diferentes” (apêndice A).
Existem, contudo, certos exemplos de recintos que possuem as características
exigidas para a prática de diferentes artes de combate.
Apesar de não possuir um espaço próprio para a prática de karate-do, a Federation
Française du Karate et disciplines associées (FFK) estabeleceu as normas que
devem orientar a construção de um complexo regional de artes de combate:
•

A orientação da sala de modo a privilegiar a luz de Norte, evitando assim a
exposição à luz directa;

•

Especificação das áreas ideais para a realização de combates e katas sem
interrupções;

•

Pavimento em soalho flutuante;

•

Tatami de acordo com as especificações particulares de cada arte;

•

Pé direito mínimo de três metros e cinquenta de modo a possibilitar a prática
de algumas artes com armas longas;

•

Preferência de utilização de materiais naturais e cores não agressivas tipo
pastel;

•

Condições acústicas, de iluminação e ventilação que evitem a reverberação
do som e criem um espaço sóbrio e sereno.
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Ilustração 49 – Planta de um dojo de karate elaborado pela FFK. (FFK, 2007)

Ao analisar neste documento a planta e os regulamentos associados, podemos
concluir que as normas estabelecidas para a criação de um complexo desportivo de
artes marciais se encontram estandardizadas e se afastam das características e da
atmosfera de um dojo tradicional de karate-do. Perdem um pouco a sua identidade já
que se tratam de espaços polivalentes, onde sobressai a vertente desportiva e onde
se pratica um grande número de artes marciais.
Existem, porém, alguns exemplos de espaços nobres, funcionais e práticos que
procuram respeitar e aproximar-se dos ideais de simplicidade associados à arte de
karate-do. Em Stara Weis, Polónia, foi construído um complexo onde se procura
reproduzir as características espaciais da cultura japonesa. Constituído por diversas
habitações, o espaço dispõe de uma casa de chá e de um dojo destinado à pratica
de algumas artes marciais japonesas como o karate, o judo ou o kendo.
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Ilustração 50 – Complexo de artes marciais em Stara Wies, Polónia. (Dojo Stara Wies, 2012)

Apesar de possuir dimensões consideráveis e de se destinar a diversas artes
marciais japonesas, este espaço procura aproximar-se do dojo tradicional. Embora
não existam referências à religião, a atmosfera, sóbria e simples, respeita e promove
os princípios do budo.

Ilustração 51 – Complexo de artes marciais de Saint Martin, França. (Morris; Renaud, 2013)
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No projecto elaborado pelo atelier Morris e Renaud architects em Saint Martin,
França, é possível observar a simplicidade na idealização e na caracterização dos
espaços. São utilizados os materiais da região. Uma característica que o diferencia
dos dojos tradicionais de karate-do é o pavimento em cimento, pelo que são
necessários tatami para o treino.
Na idealização deste complexo, em análise geral, as características particulares do
dojo tradicional esvanecem-se dando lugar à idealização de um espaço simples,
diversificado, impessoal e comum. Se por um lado encontramos simplicidade na
idealização do espaço do dojo, por outro, assistimos a um distanciamento das
particularidades espaciais das artes que aí se praticam.
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6 O DOJO EM PORTUGAL
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6.1 DOJOS EM PORTUGAL
A realidade portuguesa não se diferencia muito do que se passa no mundo ocidental
no que à prática do karate diz respeito e, em particular, aos locais onde este é
praticado. Os espaços para a sua prática encontram-se bastante ligados a iniciativas
privadas ou limitados aos ginásios que foram surgindo ao longo dos anos. A
Academia de Budo em Entrecampos define-se como o primeiro espaço de
responsabilidade institucional onde se praticou karate.
São inúmeros e diferentes os locais onde se pratica karate em Portugal. Como afirma
José Patrão, o karate tem a capacidade de se adaptar a diferentes condições
espaciais (apêndice C). Porém, como diz Elmano Caleiro, são poucos aqueles que
sobrevivem exclusivamente com a prática de karate (apêndice A).
Em Portugal podemos encontrar diversos espaços onde, a par do karate, são
praticadas outras actividades. Nestes espaços, a sua adaptação ao dojo tradicional
pode estar mais ou menos presente. Esta varia, a par das condições económicas, da
importância que o mestre atribui aos princípios do karate e à influência que o espaço
e os elementos que caracterizam os dojos tradicionais exercem sobre os seus
alunos.

6.2 CASOS DE ESTUDO
Os casos de estudo apresentados reflectem a generalidade dos espaços onde, em
Portugal e no mundo ocidental, se practica karate-do. São estudados três exemplos,
a saber, um dojo da AKP que consiste na adaptação de um espaço de um edifício de
habitação, um ginásio multidesportivo e um dojo construído de raiz.
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DOJO DA AKP

92

Ilustração 52 – Localização do dojo AKP . (Google Maps, 2013a)

O dojo da AKP de Linda-a-Velha é um espaço existente num edifício de habitação
adaptado para a prática do karate. Construído há 37 anos, é o dojo privado
português mais antigo destinado à prática desta arte.
A sua caracterização está condicionada às particularidades do espaço existente.
Assim, não existe qualquer transição entre o exterior e o dojo. Se atendermos a que
no dojo tradicional japonês a recepção e os vestiários detêm pouca importância, o
dojo da AKP em Linda-a-Velha não se desvia muito do padrão.
Contudo, atendendo a que a prática do karate-do contempla uma relação
introspectiva do praticante, seria importante haver um espaço de transição entre o
exterior e o dojo.

92

Largo Carlos Botelho, Linda-a-Velha, Lisboa.
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Ilustração 53 – Planta do dojo de Linda-a-Velha. (ilustração nossa)

No dojo da AKP existe um espaço destinado à parte administrativa e que serve
igualmente para guardar o calçado. A área de prática de karate-do tem cerca de 60
m2 e o pavimento é em madeira. As paredes são guarnecidas de espelhos os quais
possibilitam a correcção da postura durante o treino. Na parede oposta à entrada
estão dispostas, num plano elevado, as armas destinadas à prática de kobudo. Os
vestiários e as instalações sanitárias encontram-se a Norte. Na parte frontal do dojo,
kamiza, onde se pode encontrar um retrato do mestre mais antigo e alguns troféus
ganhos por este dojo ao longo dos anos, posiciona-se o mestre que ensina o karate.

Ilustração 54 – Dojo AKP Linda-a-Velha. (ilustração nossa)

Se considerarmos como características dos dojos o tao, a orientação espacial, o
tokonoma e o kamidana, verificamos que estes elementos não se encontram neste
espaço. Contudo, a vertente espiritual e religiosa característica dos dojos tradicionais
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japoneses é alcançada pela prática da arte e das particularidades que lhe estão
inerentes. A atmosfera e ambiência do espaço ligada ao karate-do é sobejamente
conseguida. Trata-se de um dojo relativamente pequeno. Esta característica
combinada com os materiais aplicados e os elementos que compõem o espaço, e a
própria arte, atribuem-lhe a natureza mística, imaterial e espiritual, associada a um
dojo de karate-do. Esta ambiência, como defendem os mestres de karate
entrevistados, é essencial na aprendizagem da arte de budo.

Ilustração 55 - Dojo AKP Linda-a-Velha. (ilustração nossa)

A vivência do dojo e a atmosfera de quem o experiencia, à semelhança do ma
japonês, só é verdadeiramente compreendida através da interacção entre o
observador e o “objecto observado” através da prática de karate-do. Na avaliação
que fazemos deste dojo só será possível compreender o espaço e a verdadeira
beleza a ele associada, através os conceitos espaciais e de estética japoneses.
Quem está familiarizado com os princípios da arte do karate-do consegue entender
as características que particularizam este espaço. Ainda assim, a ligação dos
praticantes de karate com o espaço, emerge, em grande medida, da experiência do
espaço. Esta experiência resulta e é sentida através da prática contínua da arte e da
compreensão das suas particularidades.
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CLUBE DE CARNAXIDE CULTURA E DESPORTOS
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Ilustração 56 – Localização do Clube de Carnaxide Cultura e Desportos . (Google Maps, 2013b)

O Clube de Carnaxide Cultura e Desportos (CCCD) é um centro cívico destinado ao
convívio dos seus habitantes e à prática de actividades desportivas. Idealizado em
1990 foi inaugurado em 2001.
Projectado como ginásio multiusos, o espaço não possibilitou o desenvolvimento de
todas as actividades desportivas. Dispõe de um ginásio polivalente onde,
actualmente, são praticadas inúmeras actividades além do karate.

Ilustração 57 – Clube de Carnaxide Cultura e Desporto. (ilustração nossa)
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Rua Aquilino Ribeiro, Carnaxide, Lisboa.
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As instalações do CCCD têm três pisos.
No piso térreo encontra-se a recepção, os vestiários, os arrumos e um ginásio. Neste
ginásio, para além da prática de karate, praticam-se outras actividades como:
•
•
•
•
•
•
•

Yoga;
Ballet;
Danças de Salão;
Sevilhanas/ Flamenco;
Hip Hop: Pop up;
Pilates;
Judo.

Ilustração 58 – Planta do piso 0 do Clube de Carnaxide Cultura e Desportos. (Clube de Carnaxide Cultura e
Desportos, 2013)

O 1º piso é destinado à parte social. Nele existe um restaurante, uma sala de jogos e
uma esplanada para convívio.
No 2º e último piso encontram-se os serviços administrativos e uma sala com 60m2
que serve para festas de aniversário, reuniões de condomínio e outros eventos.
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Ilustração 59 – Clube de Carnaxide Cultura e Desporto. (ilustração nossa)

Com 300 m2 e 6 metros de pé direito o ginásio dispõe, a Norte, num plano superior,
de vãos que permitem a iluminação indirecta do espaço e, a Sul, de vãos que
permitem a entrada de luz directa, a qual não prejudica a prática das actividades por
se encontrar num plano afastado.
O CCCD responde às exigências técnicas necessárias para a prática de inúmeras
actividades. Trata-se de um espaço amplo, com pavimento de madeira o que
proporciona um ambiente agradável. Os espelhos que revestem uma das paredes
favorecem a prática das diferentes actividades.
Apesar deste ginásio ser adequado à prática de karate em termos técnicos, a
ambiência transmitida pelo espaço não se ajusta à atmosfera particular de um dojo
de karate. Verificamos, neste caso, as características onde, actualmente, se pratica
karate no mundo ocidental e, mais particularmente em Portugal. É um espaço amplo,
agradável mas, ao mesmo tempo, é um espaço que em nada reforça os ideais do
budo e do karate-do.
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DOJO MURAKAMI

Ilustração 60 – Localização do dojo Murakami. (Google Maps, 2013c)

O dojo Murakami da ASP, situado na freguesia da Caparica, concelho de Almada, foi
concebido e construído para a prática exclusiva do karate. Trata-se de um projecto
que, de acordo com os seus mentores, deveria reflectir os ideais do budo para aí se
poder praticar karate, de acordo com os princípios e valores que caracterizam a arte.
Trata-se de um edifício construído no meio de uma propriedade privada que dispõe
de uma recepção, dois balneários e um espaço de transição que antecede a entrada
no dojo.
Na análise que fizemos deste espaço, mereceu-nos especial atenção o reishiki e a
conduta adoptada pelos praticantes ao entrar no dojo. Verificámos, também, que não
sendo uma exigência, o calçado, à semelhança do que acontece nas casa
tradicionais japonesas, é retirado à entrada. Tratam-se de pequenos pormenores que
moldam a conduta dos praticantes e que caracterizam o ambiente que se sente
neste espaço.
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Ilustração 61 – Planta esquemática do dojo Murakami. (ilustração nossa)

Assume uma grande importância o espaço de transição onde se exige, aos
praticantes que vão iniciar uma aula, a adopção de uma postura de respeito,
concentração e de seriedade. À semelhança do torii, que separa o mundo profano de
um lugar sagrado, este espaço de transição reforça a convicção de que o local onde
se pratica karate é, também, um lugar “sagrado” (Perona 2002).
Na área propriamente dita onde se pratica karate, encontram-se alguns elementos
típicos de um dojo de karate japonês, a saber: um torii, o retrato do mestre do estilo
de karate e de alguns mestres importantes como o de Gichin Funakoshi. Outros
aspectos a destacar, referem-se aos materiais que qualificam o espaço e aos vãos
localizados num plano superior. A madeira, em particular, aplicado no pavimento e
nas paredes, confere-lhe uma atmosfera rústica e natural.
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Ilustração 62 – Dojo Murakami. (ilustração nossa)

Relativamente aos vãos, estes, segundo José Patrão, atribuem ao espaço um certo
secretismo, se bem que, o enorme vão situado a sul pareça contradizer esta
afirmação. Acontece, porém, que este vão dá para uma zona verde, o que reforça a
ligação que a arte sempre teve com a natureza.
A reforçar esta relação, existe, ainda, um espaço que pode ser comparado ao das
casas tradicionais japonesas, o engawa. Como extensão do espaço interior do dojo,
o engawa estabelece relação com o exterior e com a natureza, reforçando a sua
ligação com a arte do karate-do.

Ilustração 63 – Dojo Murakami. Engawa. (ilustração nossa)

Existe, por último, um aspecto a considerar neste dojo. Se considerarmos a noção de
espaço japonês, ma, enquanto conceito espaço-tempo, de intervalo e de vazio, a luz
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é um elemento essencial na definição, delimitação e na vivência deste espaço. A luz
confere vida. É possível compreender, neste caso, a relação entre o conceito de
espaço e a noção de tempo, o modo como é entendido pelos japoneses e a forma
como pode influenciar a experiência de um lugar.
Para compreender a ligação que os praticantes estabelecem com este espaço, tornase necessário conhecer a arte que aqui é praticada e todos os elementos que
caracterizam este dojo.
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7 CONCLUSÃO
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O karate-do é uma arte marcial japonesa com fortes princípios e valores enraizados
nas culturas orientais. O dojo, espaço onde se praticam as artes marciais japonesas,
para além de um local de prática é também um lugar de reflexão.
Da análise efectuada sobre os dojos de karate existentes no Japão e no mundo
ocidental e mais particularmente em Portugal, podemos concluir que estes não
diferem substancialmente. Com efeito, à semelhança do que aconteceu no Japão,
também nas sociedades ocidentais se sentiu a necessidade de se adaptarem
espaços para a sua prática. Assim, a maioria dos locais onde se pratica actualmente
o karate são espaços adaptados ou ginásios multidesportivos.
Não obstante estas semelhanças em termos espaciais, há a considerar que, para um
oriental, incluindo os não praticantes de karate-do, o dojo é um lugar de respeito e de
consideração. Já para um ocidental, a experiência espacial do dojo resulta da
vivência e do conhecimento que este possui sobre a cultura e a arte japonesas. A
dimensão imaterial e mística que caracteriza o espaço é compreendida e assimilada
pelos praticantes através da prática da arte, da postura, da interiorização dos valores
e da influência exercida pelos mestres.
Sendo o karate-do uma arte que se pratica em diversos tipos de espaços, interiores e
exteriores, não existe um modelo próprio de um dojo de karate-do. O que define e
caracteriza estes espaços é a ligação que o praticante estabelece com o mesmo no
momento da sua prática. Neste contexto, importa sublinhar a diferença entre praticar
karate numa óptica meramente desportiva e numa perspectiva de desenvolvimento e
de aperfeiçoamento humano de acordo com os valores inerentes ao karate-do. A
diferença entre um dojo e um ginásio assenta no significado que cada praticante
associa ao espaço de prática. Nesta perspectiva imaterial, um ginásio poderá ser um
dojo mas um dojo nunca será um ginásio.
Relativamente à qualidade espacial dos locais onde se pratica karate-do no ocidente,
somos levados a concluir que o desconhecimento das particularidades desta arte
não tem facilitado a criação de espaços ajustados aos seus princípios e valores.
Acresce ainda que o espírito economicista tem ditado a construção de espaços
polivalentes de modo a acomodar o maior número possível de actividades, incluindo
as artes marciais. Todos estes factores privam a existência de uma identidade
própria que um dojo requer.
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Este trabalho permitiu ainda concluir que, atendendo à cultura subjacente ao karatedo, as características do espaço não são determinantes para a prática da arte. A sua
beleza não está no local onde se pratica, mas na forma como se pratica. Ainda
assim, um espaço criado especificamente para a sua prática deve reunir
características arquitectónicas para que, num curto espaço de tempo, os praticantes
possam encontrar um ambiente adequado, como seja, o silêncio, a tranquilidade e a
paz.
De modo a reforçar a ideia da aproximação a um lugar de respeito, é importante que
exista um espaço intermédio a fim de resguardar e de separar o local de prática da
realidade envolvente, à semelhança dos nártex das igrejas ocidentais. Este espaço
de transição permite realçar a importância do dojo enquanto espaço de prática e
aperfeiçoamento humano. Se consideramos conceito japonês de espaço/tempo, ma,
este espaço, um local de transição entre duas realidades distintas é fundamental
para o praticante se poder concentrar e assumir mentalmente uma postura de
entrega e de dedicação à prática da arte.
A ligação à natureza é um outro factor a ter em consideração na concepção de um
dojo de karate-do. Ao longo da evolução desta arte, a dificuldade em encontrar locais
onde esta se pudesse praticar, contribuiu para a sua prática ao ar livre e, desta
forma, para que se estabelecesse uma forte relação com o meio ambiente, relação
esta que é reforçada pela ligação da cultura japonesa com a natureza. O engawa,
espaço transitório entre interior e exterior, característico da arquitectura japonesa,
constitui o modo singular e harmonioso de ligação entre estes dois espaços. A
relação interior/exterior no dojo deve ser simbiótica e perceptível, física e
sensorialmente.
Relativamente à área de prática, a utilização de soalho flutuante revela-se não só
adequada como defende a Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées,
como confere ao espaço, ao contrário dos materiais sintéticos, um carácter natural e
adequado aos princípios e aos valores de uma arte com fortes ligações à natureza.
A luz natural assume também um papel importante na caracterização do dojo.
Embora deva ser indirecta, a sua percepção, como acontece no dojo Murakami em
Almada, influencia a experiência espacial do dojo.
Por outro lado, a presença de elementos alusivos à cultura japonesa e à própria arte
do karate-do são importantes numa perspectiva fenomenológica. Para um ocidental
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que desconhece as particularidades desta arte e da cultura japonesa, a presença
destes elementos confere ao espaço a atmosfera singular de um dojo de karate-do,
proporcionando ao praticante um ambiente mais ajustado aos valores desta arte.
Em suma, existem aspectos importantes a considerar na construção de um dojo de
karate-do. Estes espaços devem possuir privacidade, serem sóbrios e terem a
capacidade de transportar o praticante para o mundo próprio que caracteriza esta
arte. Devem ser propícios à reflexão e adequados à prática da técnica.
Esperamos que a presente dissertação possa contribuir para a elaboração de novos
estudos sobre o dojo de karate-do e para a construção de espaços mais adequados
à sua prática.
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GLOSSÁRIO
Bo

-

Arma tradicional de Okinawa (Pau comprido com cerca de 1,80
a 2,00 m de comprimento).

Budo

-

O caminho das arte marciais.

Bugei

-

A técnica das artes marciais.

Bujutsu

-

Conjunto de técnicas marciais japonesas que constituía o
treino militar dos samurais.

Bunkai

-

Estudo da aplicação prática de um kata.

Bushi

-

Guerreiro.

Bushido

-

Código do Samurai. (Caminho do guerreiro)

Butoku kai -

Sede das artes marciais japonesas.

Daimyo

-

Senhores feudais da era Tokugawa.

Do

-

Caminho.

Dojo

-

Espaço para a procura do caminho.

Dojo kun

-

Conjunto de regras de conduta aplicadas dentro de um dojo.

Engawa

-

Espaço transitório característico nas casa tradicionais
japonesas que estabelece ligação entre o interior e o exterior.

Feng Shui

-

Corrente de pensamento de origem chinesa.

Fûkaku

-

Dignidade.

Fusuma

-

Tabique amovível de papel opaco característico nas casas
tradicionais japonesas para dividir os espaços internos de uma
habitação.

Gendai budo

-

Nome atribuído às artes marciais pós revolução Meiji.

Goju-ryu

-

Estilo de karate criado por Chojun Miyagi. Ryu: Escola. Goju:
Duro/suave.

Hombu dojo

-

Sede administrativa de um estilo de arte marcial.

Hongaku

-

Sistema de orientação espacial das construções japonesas.

Ikebana

-

Arte japonesa de arranjos florais, também conhecida como
kado.

Joseki

-

Espaço reservado aos alunos mais graduados dentro de um
dojo.
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Judo

-

Caminho da suavidade.

Kalari

-

Espaço de prática de kalarippayattu. Na sua tradução do
sânscrito significa espaço para a procura do caminho.

Kalarippayattu

-

Arte marcial de kerala: sul da Índia.

Kana

-

Conjunto de caracteres utilizados para representar
graficamente uma versão simplificada dos fonemas japoneses.

Kami

-

Divindades religiosas da religião xintoísta do Japão.

Kamidana

-

Altar xintoísta.

Kamiza

-

Lugar dos deuses.

Kakemono

-

Pintura ou caligrafia japonesa normalmente sobre seda
destinada à decoração na parte interna de uma divisão. É
geralmente exibido no tokonoma.

Kaori

-

Incenso.

Karate-do

-

O caminho (do) das mãos (te) vazias (kara).

Kata

-

Forma. Conjunto de movimentos em que se visualiza um
adversário imaginário e se aplica técnicas de ataque e defesa.

Kendo

-

O caminho da espada.

Kenjutsu

-

A técnica da espada.

Kiai

-

Termo utilizado no karate como modo de exteriorizar a energia
interna.

Kihin

-

Graça, carácter, elegância.

Kion

-

Movimentos básicos de ataque e defesa do karate

Kime

-

Em karate define a objectividade, força e determinação
aplicadas numa técnica.

kobudo

-

Artes marciais antigas.

Koryu budo

-

Estilo antigo. Nome atribuído às escolas de artes marciais
anteriores à revolução Meiji.

Kukan

-

Palavra japonesa para definir espaço.

Kumite

-

Combate.

Kung fu

-

Arte marcial chinesa também denominada wushu, gong-fu ou
quan-fa.

Ma

-

Conceito espacial japonês que interliga as noções de espaço e
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tempo.
Makiwara

-

Instrumento utilizado no treino de karate tradicional.

Miegakure

-

Conceito zen budista que procura evitar oferecer a visão
completa de uma composição. Aplicado nos jardins japoneses.

Mizuya

-

Área de preparação do chá na casa de chá japonesa.

Niju kun

-

Vinte preceitos sobre conduta e postura desenvolvidos por
Gichin Funakoshi.

Nirvana

-

Estado de libertação do sofrimento.

Oku

-

Conceito espacial que enfatiza a noção de profundidade
perceptível porém inalcançável, incompreensível.

Omote

-

Aquilo que é visível.

Poothara

-

Altar de sete camadas que simbolizam os valores a serem
alcançados e é onde reside a guardiã do kalari.

Reishiki

-

Etiqueta.

Ryu

-

Escola.

Samurai

-

Aquele que serve. Guerreiro importante na aristocracia
japonesa da era Tokugawa.

Seiza

-

Postura correcta de se sentar na cultura japonesa.

Sensei

-

Mestre.

Shibui

-

Conceito estético de beleza japonês que pressupõem a
participação activa do observador de modo a completar, com a
sua imaginação, uma composição ou acção

Shito-ryu

-

Estilo de karate criado por Mabuni Kenwa.

Shimoseki

-

Espaço reservado aos alunos menos graduados dentro de um
dojo.

Shimoza

-

Lugar do aluno.

Shoji

-

Tabique amovível de papel translúcido característico nas casas
tradicionais japonesas para separar o espaço interior do
exterior.

Shotokan

-

Estilo de karate criado por Gichi Funakoshi.

Sun-dome

-

Em karate consiste na interrupção da técnica no momento
exacto antes de se estabelecer contacto com o alvo.

Tao

-

O caminho. Também designado por dao.
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Tatami

-

Piso tradicional japonês.

Te (Shuri-Te)

-

Mão. (Mão de Shuri)

Tode

-

O mesmo que te, ti, tote. Significa “mão”.

Tokonoma

-

Espaço sagrado que se encontra nas casas tradicionais
japonesas e em alguns dojos onde se colocam alguns
objectos importantes.

Torii

-

Portal tradicional japonês.

Ura

-

Ura refere-se ao que é importante embora não esteja
imediatamente visível.

Vajramushti

-

Arte marcial com origem em Kerala, sul da Índia.

Vastu Sastra

-

Doutrina antiga que acredita na influência das leis da natureza
nas construções humanas.

Wabi Sabi

-

Conceito de beleza japonês, zen budista, de apreciação do que
é transitório e imperfeito.

Wado-ryu

-

Estilo de karate criado por Hironori Otsuka. Wado significa,
literalmente, o caminho para a paz.

Wushu

-

Arte marcial chinesa também denominada kung fu, gong-fu ou
quan-fa.

Xógum

-

Líder militar da época feudal no Japão.

Yin Yang

-

Conceito taoista baseado no princípio da dualidade como
origem de tudo o que existe no universo.

Zazen

-

Prática de meditação zen budista.
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O DOJO DE KARATE-DO

APÊNDICE A
ENTREVISTA
Entrevista realizada no dojo AKP de Linda-a-velha ao mestre Elmano Jorge
Caleiro, 7º Dan de Shito Ryu Karate-do e 6º Dan de Okinawa Kobudo.
Representante em Portugal da Nihon karate do Hayashi Ha Shito Ryu Kai e da
Zen Okinawa Kobudo Remnei.
Março de 2013

DOJO TRADICIONAL DE KARATE
Autor - Quais as características de um dojo tradicional de karate?
Elmano Caleiro - O karate de há 150 anos era praticado, muitas vezes, num
espaço de terra batida, situado no quintal ou no jardim. Eu próprio tive aulas
curriculares ao ar livre em diversos sítios. O dojo com o chão de madeira surge
depois. Trata-se de uma instalação de dimensões reduzidas, de 40 m2 a 60 m2,
enquanto que o ginásio onde nos encontramos, Linda-a-Velha, tem 65 m2.
Autor - A arte do karate-do expandiu-se após a Segunda Guerra Mundial,
sendo, actualmente, praticada em quase todos os países. Existem diferenças quanto
à dimensão, materiais utilizados, organização e disposição do espaço entre um dojo
tradicional e os actuais dojos existentes no Japão e no resto do mundo?
Elmano Caleiro - O karate enquanto arte de combate mantém as mesmas
características, independentemente do país onde é praticado. Já o mesmo não se
pode dizer relativamente aos dojos, os quais reflectem os traços característicos da
arquitectura e da cultura dos respectivos países, Assim, no que diz respeito aos
materiais utilizados, à dimensão e à organização do espaço existem grandes
diferenças entre os dojos japoneses, europeus, americanos ou outros.
Autor – O xintoísmo é a religião predominante do Japão. Qual a influência do
xintoísmo na prática do karate, uma vez que os dojos tradicionais possuem altares
xintoístas?
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Elmano Caleiro - Existe, nas casas japonesas e também nos dojos, um
espaço artístico chamado tokonoma, que é também um local de oração. Sendo o
xintoísmo, a par de outras religiões, a religião principal do povo e desde a era Meiji
também do Estado japonês, é natural que o tokonoma estivesse presente nos dojos
tradicionais. Mas nem todos os dojos possuem tokonoma.
Autor – Considera o espaço onde praticamos karate-do, em Linda-a-Velha,
como o dojo ou um simples ginásio?
Elmano Caleiro - Trata-se de um ginásio com características próprias de um
dojo tradicional.
Autor – Mas não existem muitos espaços assim concebidos. Actualmente, são
mais os ginásios que tentam ser polivalentes.
Elmano Caleiro - No Japão, um ginásio e um dojo de artes marciais são
diferentes, embora no ginásio possam ser praticadas artes marciais. No palácio dos
desportos de Osaka, onde se situa a nossa sede, existe um espaço para a prática do
karate com a dimensão aproximada de um campo de futebol, um espaço artístico e
um espaço religioso. As diferenças entre os dojos têm mais a ver com o poder
económico dos proprietários do que com o tradicionalismo. Há cerca de três anos,
por exemplo, treinei ao ar livre no jardim de um colégio.
Autor –

Existem diferenças entre os dojos de Okinawa e os do resto do

Japão?
Elmano Caleiro - Existem. Okinawa teve uma posição estratégica importante
durante a Segunda Guerra Mundial. Ocupada pelos Estados Unidos, ainda durante a
guerra, esta ilha permaneceu sob a administração americana até 1972, data em que
foi devolvida ao Japão. Os dojos aí existentes sofreram a influência americana. Toda
a gente em Okinawa fala inglês e os americanos ainda hoje mantêm aí uma forte
presença militar.
Autor –

Qual a influência da religião, nomeadamente do Xintoísmo,

relativamente à concepção e disposição de um dojo? Verifica-se ainda esta influência
nos actuais dojos existentes no Japão? E no resto do mundo?
Elmano Caleiro - O karate tem influências taoistas de origem chinesa em que,
segundo esta religião, o ser humano deve procurar manter o equilíbrio do corpo e
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estar em harmonia com o universo. Tem igualmente influências xintoístas. Uma parte
das artes marciais japonesas eram praticadas pelos guerreiros das montanhas
denominados Yamabushi e que estavam normalmente associados a templos. Muitos
dos tempos xintoístas foram ocupados pelos budistas. Esta ocupação, ocorrida por
volta de 1600, nada tem a ver com a religião. O objectivo era diminuir o poder dos
templos através de uma mudança da religião. Assim, o xintoísmo passou a ser
praticado em templos budistas.
Por volta do séc. XIV, a força das religiões, nomeadamente dos templos
budistas, era de tal forma grande que o xógum, quando queria solidificar o seu poder,
ou tinha do seu lado o poder dos templos budistas e alguns xintoístas, ou pura e
simplesmente tinha de se submeter. O conceito e o dispositivo do dojo, têm a ver
com o xintoísmo e com o budismo chan, mais particularmente com as seitas Tendai,
Shingon e Nichiren existentes no Japão. A parte meditativa que caracteriza as artes
marciais tem a sua origem no budismo zen e no xintoísmo, o qual realça as forças
da natureza. É algo semelhante ao nosso homem rural que, ao contrário do citadino,
possui uma força interna , uma espiritualidade e uma maior ligação à natureza.
Os dojos actuais, ao contrário dos de há cerca de 150 anos, raramente exibem
altares xintoístas.
Autor – Existem diferenças entre um dojo de karate e um dojo de uma outra
arte japonesa?
Elmano Caleiro - Existem. Num dojo de karate não se pratica judo nem aikido
dado que os pavimentos são diferentes. Assim enquanto os pisos onde se pratica o
karate são por norma em madeira, os do judo e os do aikido são em tatami.

DOJO E O BUDO
Autor – É possível estabelecer uma relação entre o karate enquanto budo e o
espaço do dojo?
Elmano Caleiro - A dimensão de um dojo dependia do poder económico do
seu proprietário. Estamos a falar de um país em que os pisos do rés do chão das
casas eram de terra batida, sendo a madeira utilizada apenas para os andares
superiores. Algumas das actividades desenvolvidas pelos japoneses como, por
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exemplo, o comércio ou a prática do karate tinham lugar no rés do chão. Não
estamos a falar de Tóquio que é uma cidade ocidentalizada. Nos bairros pobres de
Osaka é normal encontrarem-se estabelecimentos comerciais e dojos de karate com
pisos de terra batida.
Autor – Mas não é estabelecida uma relação entre o praticante e o espaço do
dojo?
Elmano Caleiro - O dojo da família Mabuni em Osaka com cerca de 30 m2
possui um espaço religioso e de concentração. A concentração é sempre
acompanhada de uma vénia que pode ser dirigida ao dojo, ao espaço artístico, ao
mestre, a entidades, etc. Só a pessoa que faz a vénia conhece a quem a dirige no
momento da concentração.
Autor – Existem diferenças entre a pratica do karate num ginásio e num dojo?
No caso de existirem, tal facto exerce alguma influência no praticante do karate-do?
Elmano Caleiro - Existem diferenças entre praticar karate num dojo ou num
ginásio. É a mesma coisa que termos uma aula aqui ou irmos ali para o ginásio da
escola preparatória. Num dojo existe sempre a componente religiosa que não tem
que ser necessariamente xintoísta enquanto que o ginásio tem outra amplitude e
outro ambiente. São diferentes. Não têm o mesmo envolvimento mesmo que
ostentem fotografias de karate ou do fundador.
Autor – A prática ao ar livre acompanhou a arte do karate-do. É importante a
relação entre a natureza e o espaço onde se pratica karate?
Elmano Caleiro - O karate foi praticado, inicialmente, ao ar livre e, por isso,
existe uma estreita relação, tal como no xintoísmo, entre o karate e a natureza. A
natureza não tem limites pelo que é impossível circunscreve-la ao espaço limitado de
um dojo.

ESPAÇO E O DOJO
Autor – Considerando que o espaço é uma variável importante para a prática
do karate e que os dojos actuais são bem mais amplos do que os primitivos qual é o
impacto do espaço na prática desta arte?
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Elmano Caleiro - O espaço não é uma variável importante. Nós não temos um
grande espaço e existimos como dojo há 37 anos. Como dojo privado, é o dojo mais
antigo de Portugal
Autor - Eu preciso melhor a minha questão. Considera

suficientes as

dimensões dos dojos para a execução de kata no karate e a prática do kobudo?
Elmano Caleiro - Não é vulgar num dojo de karate do Japão, com excepção
de Okinawa, um karateka ser, também, kobudoka. No Japão, a prática de kobudo é
limitada ao espaço dos seus dojos, alguns deles com apenas 30m2, metade deste de
Linda a Velha onde, idealmente, deveriam praticar 2 pessoas. Contudo, num espaço
desta dimensão, não podem ser utilizadas todas as armas do kobudo, como, por
exemplo, sansetsukon. São necessários espaços mais amplos e, por isso, quem
quer praticar vai para o campo ou para a praia.
Autor – A qualidade espacial de um dojo exerce uma grande influência na
ambiência e na atmosfera do espaço. Quais os elementos que contribuem para esta
atmosfera e qual a sua importância em termos práticos?
Elmano Caleiro - Não é fácil responder a esta questão. Eu penso que para
quem frequenta um dojo, mais importante do que o espaço é o ambiente que aí se
respira. Quanto maior for o local, menor é a espiritualidade. O dojo tradicional é
pequeno, propício à meditação e à concentração. Eu, pessoalmente, sinto-me melhor
a treinar 10, 12 ou 14 praticantes num dojo pequeno, do que 400 ou 500 num grande
espaço. Devo referir que a prática do karate tem evoluído ao longo do tempo, não só
no Japão como no resto do mundo. O karate que eu conheci em 1977 tem pouco a
ver com o que se pratica actualmente.
Autor – A Federação francesa de Karate e artes marciais estabeleceu algumas
normas relativas ao espaço à segurança, à acústica e ao conforto para os recintos
de artes marciais. Considera estas directivas importantes?
Elmano Caleiro - A Federação francesa não possui instalações próprias para a
prática do karate. Serve-se, para tal, de espaços que alugam a escolas ou a
colégios, onde são praticadas outras modalidades. Convém, no entanto, referir que
os grandes técnicos que compõem a federação estagiaram com técnicos japoneses
e passaram todos eles longos períodos no Japão
Autor – Existem, em Portugal, espaços adequados à prática de karate-do?
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Elmano Caleiro - Não sei precisar. Este onde nos encontramos preenche os
requisitos necessários.
Autor – A questão engloba também ginásios como por exemplo, o de
Carnaxide.
Elmano Caleiro - Os ginásios são normalmente espaços polivalentes onde
decorrem várias actividades e se praticam, para além do karate, outras artes
marciais. Não reúnem, por isso, as características próprias de um dojo. Pode haver
um ou outro mais adaptado, mas na generalidade não são. São raros aqueles que,
como este onde nos encontramos, possam subsistir apenas com a prática do karate.

ELMANO JORGE CALEIRO
Iniciou a prática de karate em 1964 e kobudo em 1978
Membro fundador:
•

Primeiro Conselho Técnico de karate de âmbito governamental;

•

Comissão Nacional de Arbitragem em Portugal;

•

Conselho Técnico da primeira federação portuguesa de karate;

•

Shito Ryu karate-do em Portugal;

•

Do Okinawa Kobudo em Portugal.

Representante em Portugal:
•

Nihon karate-do Hayashi Ha Shito Ryu Kai do Soke Teruo Hayashi;

•

Zen Okinawa Kobudo Remnei de Sensei Shimpo Matayoshi.
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O DOJO DE KARATE-DO

APÊNDICE B
ENTREVISTA
Respostas enviadas por mail do Mestre espanhol Salvador Herraiz Embid, 7º
Dan de Wado Ryu Karate-do.
Março de 2013.

DOJO TRADICIONAL DE KARATE
Autor - Quais as características de um dojo tradicional de karate?
Salvador Herraiz - Si nos atenemos a los clásicos dojos japoneses y
okinawenses: Tamaño pequeño, suelo de madera y ambientación tradicional
(bandera japonesa, retratos de fundadores, títulos del instructor, caligrafías
japonesas con frases del dojokun,…). Poca importancia a la recepción y a los
vestuarios. A menudo se entra directamente desde la calle al tatami (zona de
práctica) sin más espacio intermedio que apenas un par de metros cuadrados para
quitarse los zapatos. Las paredes a menudo también de madera.
Autor - A arte do karate-do expandiu-se após a Segunda Guerra Mundial,
sendo, actualmente, praticada em quase todos os países. Existem diferenças quanto
à dimensão, materiais utilizados, organização e disposição do espaço entre um dojo
tradicional e os actuais dojos existentes no Japão e no resto do mundo?
Salvador Herraiz - En occidente se busca gran tamaño, colchonetas en suelo,
vestuarios grandes con facilidades. Cemento sustituye a la madera. En Japón un
dojo de Karate lo es solo de Karate casi siempre. En occidente un gimnasio tiene
otras actividades y se entiende como un negocio para ganar dinero. En Japón es
algo para llevar a cabo una labor importante: el desarrollo del Karate y del estilo que
sea.
Autor - Qual a influência da religião, nomeadamente do xintoísmo,
relativamente à concepção e disposição de um dojo? Verifica-se ainda esta influência
nos actuais dojos existentes no Japão? E no resto do mundo?
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Salvador Herraiz - En Japón se instala un altar shintoista en la parte principal
del dojo (kamiza) con arroz, etc… para repeler a los malos espíritus. Toda la práctica
debe ir dirigida en esa dirección, hacia ese altar. Lo ideal sería que además la
orientación del dojo fuera de forma que esa zona principal (kamiza) estuviera
orientada hacia el norte, pues es en esa dirección donde se debe hacer la
meditación, según estudiosos budistas, para un mejor aprovechamiento de la
energía. Fuera de posibilidad queda la posibilidad de que el dojo fuera en forma de
pirámide, de manera que en el interior se formara una concentración de energía
mayor para obtener unos beneficios añadidos, como parece ocurre en la parte
central interior de las pirámides si estas guardan las proporciones adecuadas
correctas (como es el caso de las famosas Pirámides de Egipto). Por otra parte esa
otra religión, budista, no viene mayormente al caso porque en Japón se utiliza para
momentos relacionados con la muerte y no con la vida. En occidente no hay relación
entre religión y Karate.
Autor - Existem diferenças entre um dojo de karate e um dojo de uma outra
arte japonesa?
Salvador Herraiz - En Japón básicamente no hay diferencia en dojos de
Karate, Kendo, Iai do, Aikido,…. Aunque algo con el Judo por su excesiva
deportivización (palabra que creo acabo de inventar).

O DOJO E O BUDO
Autor - É possível estabelecer uma relação entre o karate enquanto budo e o
espaço do dojo? Como?
Salvador Herraiz - Es lógico establecer que, salvo excepciones, el Karate que
se practica en dojos con arquitectura y ambientación tradicional es un Karate de
Budo, en el que se desarrollan unas técnicas tradicionales marciales en paralelo a
una vida regida por códigos de conducta y moral (dojokun). En cambio el Karate
desarrollado en un gimnasio suele ser un Karate deportivo sin más atención a
aspectos que no sean físicos y técnicos.
Autor - Existem diferenças entre praticar karate num ginásio e num dojo? Esta
diferença exerce alguma influência num praticante de karate-do?
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Salvador Herraiz - Mucha diferencia. En un dojo el ambiente general invita a
una práctica sosegada, de estudio (no solo físicamente). Los cinco sentidos van
captando sensaciones por lo que la ambientación tiene importancia. Luego el
instructor que tiene un dojo en lugar de un gimnasio es porque también enseña
diferente, encaminado a un estudio tradicional y clásico en profundidad para gente
interesada de toda condición física, edad,… Un gimnasio es para ejercitarse
físicamente, en especial los jóvenes en plan deportivo.
Autor - A prática ao ar livre sempre acompanhou a arte do karate-do. É
importante a relação entre a natureza e o espaço onde se pratica karate?
Salvador Herraiz - Es importante en su justa medida. El shintoismo es la
religión de la naturaleza, de cuyos elementos (agua, tierra, piedra, arboles, hierba,…)
hace algo sagrado (kami). Por otra parte se dice que el ki reinante en la naturaleza
entra por los pies especialmente, y por la vista (color verde) y por la respiración.
Todo ello esta en la naturaleza. Por ello habitualmente en los dojos se organiza al
menos una vez al año una salida a practicar en la naturaleza.

O ESPAÇO E O DOJO
Autor - Considerando que o espaço é uma variável importante para a prática
do karate e que os dojos actuais são bem mais amplos do que os primitivos qual é o
impacto do espaço na prática desta arte?
Salvador Herraiz - Si lo que se busca es transmitir unos conocimientos con
calidad y no tener gran cantidad de alumnos por sus cuotas no existe problema en
tener menos alumnos al tener un sitio de practica mas reducido.
Autor - A qualidade espacial de um dojo exerce uma grande influência na
ambiência e na atmosfera do espaço. Quais os elementos que contribuem para esta
atmosfera e qual a sua importância em termos práticos?
Salvador Herraiz - Solo añadir que técnicamente el hecho de que un dojo
tenga el suelo de práctica de madera hace que el Karate resulte también
característico. En el suelo de madera (aunque sea una madera flotante para evitar
problemas articulares debidos a saltos, etc…) el empuje hacia abajo, hacia el propio
suelo, para iniciar desplazamientos, es “repelido” por el firme de manera que dicho
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desplazamiento resulta más rápido. Por el contrario en suelo de colchoneta dicho
empuje es absorbido en buena parte por el suelo blando y el resultado es un
desplazamiento más lento. Salvando las distancias ocurre parecido al deporte del
tenis, donde dependiendo del tipo de pista, hierba, tierra batida,… la velocidad del
juego resulta mayor o menor.
Autor - A Federação francesa de karate e artes associadas estabelece algunas
normas de segurança, acústica e conforto para a construção de um complexo de
artes marciais. Considera importantes estes aspectos espaciais na construção de um
dojo?
Salvador Herraiz - Evidentemente debe haber un mínimo de protección
acústica para que los vecinos de encima del dojo no sientan los gritos (kiai) con
intensidad, aunque será inevitable que los oigan algo. En Japón y sobre todo en
Okinawa tradicionalmente no había ese problema al vivir habitualmente el sensei
encima del dojo con lo que no había queja posible.
Autor - Os ginásios actuais em Espanha são adequados à prática de karatedo?
Salvador Herraiz - Crep sinceramente que en la mayor parte de ellos no.
Porque por razones económicas necesitan grandes espacios donde meter mucha
gente y muchos alumnos para conseguir pagar sus gastos y obtener un beneficio.
Hay muy pocos locos que se conformen con una vida más enfocada al Camino del
Karate (o que por razones varias se puedan permitir el lujo de hacerlo de la manera
que creen conveniente sin reparar en temas económicos que les puedan… hacer
actuar en contra de ese Camino correcto).
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SALVADOR HERRAIZ
Iniciou a prática de Wado Ryu karate Do em 1973.
Instrutor do Hombu Dojo da Organização Espanhola de Karate Wado Ryu (OEKWR)
em Guadalajara.
Autor de diversos livros:
•

Karate: mucho más que un deporte;

•

Wado ryu waza y ohtsuka hironori;

•

Bruce Lee: retratos;

•

Jean Claude Van Damme: retratos;

•

Karate wado fudochi;

•

Historia y filosofía del karate do wado ryu;

•

Evolución o transgresión?: karate y olimpismo, toda la verdad.
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O DOJO DE KARATE-DO

APÊNDICE C
ENTREVISTA
Entrevista realizada em Almada ao Mestre de karate José Patrão, 5º Dan de
Karate Shotokai e representante em Portugal da Nihon Karate-do Shotokai.
Abril de 2013.

DOJO TRADICIONAL DE KARATE
Autor - Quais as características de um dojo tradicional de karate?
José Patrão - Um dojo não é necessariamente um espaço físico fechado.
Atendendo ao clima ameno de Okinawa e à proibição das artes marciais, o karate
ilha, este era praticado, inicialmente, em segredo, ao ar livre nas traseiras das casas,
algo parecido com o jogo do pau em Portugal que, também, não sendo bem visto
pelas autoridades, era exercitado nos pátios das traseiras. Assim, o dojo primitivo da
média nobreza seria o pátio das suas casas e o dos camponeses seria certamente o
campo e a praia pois as suas pobres casas dificilmente possuiriam pátios, ou jardins.
Embora não existam muitos registos, o karate também era praticado em alguns
compartimentos nos palácios de Okinawa.
Com a institucionalização do karate, na transição da era Tokugawa para a era
Meiji, este deixa de ser uma arte de autodefesa e clandestina, é introduzido nas
escolas e passa a fazer parte da educação das crianças. Assim, os dojos de
Okinawa passaram a ser as salas de educação física das escolas que, nessa altura,
talvez não fossem muito espaçosas, daí o uso (esporádico ou regular) do pátio da
escola, como local coletivo de prática conforme as fotografias da época nos revelam
Autor - Qual a relação do karate com os samurais e com a doutrina e os
templos budistas frequentados pelos samurais?
José Patrão - Existe uma relação se entendermos o karate como algo que
tem a sua origem no kung fu das artes marciais chinesas, praticado nos templos
budistas pelos monges de Shaolin em complemento e em paralelo com a formação
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religiosa. Todavia a prática do budo japonês e do wushu chinês nos templos é algo
estranho à tradição de Okinawa. Em Okinawa, que eu saiba, não existia a tradição
de treinar em templos budistas.
Autor - Qual o significado do dojo enquanto espaço do budo em Okinawa ?
José Patrão - O karate não acompanhou a evolução das artes marciais
japonesas como, por exemplo, o iado, o kenjutsu, o kendo ou o kyudo. Praticado nas
escolas primárias e depois secundárias de Okinawa, o karate foi até 1920
praticamente desconhecido no resto do Japão. Em Okinawa os dojos existentes
eram, como já foi referido, os ginásios das escolas. Os mestres não possuíam um
espaço físico a que se pudessem referir como o seu dojo ou a sua escola. Não
existiam também muitos mestres de artes marciais que fossem monges ou que
estivessem ligados a templos budistas. Há ainda a assinalar que, ao contrário do
Japão e da China onde existiam uma alta e uma média nobreza, Okinawa era uma
zona predominantemente rural e de práticas piscatórias.
Autor - A discussão roda à volta do significado do dojo, um espaço ligado a
templos budistas mas que é diferente em Okinawa onde o karate era praticado ao ar
livre ou nas casas dos mestres. Quais as alterações ocorridas com a Revolução
Meiji?
José Patrão - Com a Revolução Meiji ocorreram grandes alterações em todos
os sectores da sociedade japonesa. Relativamente ao karate, a principal inovação foi
introduzida, a partir do final do séc. XIX e início do século XX, sobretudo pelo mestre
Jigoro Kano, o qual, possuindo um dojo famoso de judo – na realidade o mais
famoso dojo de artes marciais do Japão, o Kodokan – convidou Funakoshi para aí
ensinar a arte do karate. O dojo começou a ser concebido como um espaço de
grandes dimensões onde eram praticadas as diferentes artes marciais.
À semelhança do Kodokan de Jigoro Kano, Funakoshi acabou por construir,
graças à intervenção dos seus discípulos, o seu próprio dojo, o qual pode ser
considerado como o primeiro dojo de karate do Japão e que, de certo modo, serviu
de modelo a muitos dos dojos que se construíram a partir dessa altura.
A entrada nesse dojo pioneiro – situado na zona de Zoshigaya, em Tóquio –
fazia-se através de um pátio exterior a que se seguia um pequeno espaço interior
que servia de recepção e onde se situava a secretaria. O local onde se treinava, um
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espaço considerado sagrado, não era acessível a toda a gente. Começa-se, por
outro lado, a associar o dojo de karate aos dojos de judo, de kendo e de iaido.
Autor - Fala do local onde se pratica o karate como um lugar sagrado. Qual a
influência, se é que teve, da religião sobre o dojo concebido por Funakoshi?
José Patrão - Funakoshi, neto de um budista importante de Okinawa, foi
educado segundo os princípios budistas e, sendo japonês, recebeu certamente
alguma influência xintoísta, pelo que é natural que o seu dojo tenha sido influenciado
por

estas duas religiões. Considerado como um lugar sagrado onde não se

causavam distúrbios ou se gritava, à semelhança do que acontece numa igreja, a
entrada nesse espaço era feita com grande respeito e com uma profunda saudação
Autor - Quais são as características

de um dojo de karate após a sua

institucionalização no Japão em 1920?
José Patrão - O dojo era constituído por uma entrada, o que não implicava
necessariamente a existência de uma porta mas que constituía uma espécie de
“barreira” evitando uma entrada acidental, ou despropositada. Existia, também, uma
zona, denominada shomen ou kamiza, onde se colocavam, habitualmente, as fotos
dos mestres mais antigos e os presentes oferecidos às divindades (kami). Na
cerimónia de saudação, o cumprimento "shomen-ni-rei" ou" kamiza-ni-rei" é
direccionado para esta zona, o kamiza. O local, oposto à porta, era um lugar de
honra onde o mestre se posicionava. Havia também uma razão. Com efeito sendo
frequentes as lutas entre os dojos, os alunos poderiam proteger o seu mestre de
eventuais agressões. Refira-se, todavia, que segundo a tradição, é o mestre que
protege o seu discípulo e não o contrário. O dojo era um local de treino e, tal como
um templo, igualmente um local de meditação. As janelas elevadas destinavam-se a
deixar passar a luz e a impedir que as técnicas, consideradas secretas, fossem
observadas do exterior. Nos dojos tradicionais de karate, o pavimento podia ser de
tatami, de madeira ou de outro material considerado nobre.
Autor - Expandido após a Segunda Guerra Mundial, o karate é, actualmente,
praticado por quase todos os países. Existem diferenças entre um dojo tradicional e
os actuais dojos relativamente à dimensão, materiais utilizados, organização e
disposição?
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José Patrão - Existem diferenças relativamente à dimensão. No Japão, tanto
em Tóquio como na província, os dojos

têm todos, por razões económicas,

dimensões muito reduzidas. Na Europa são um pouco mais amplos e ainda mais
nos Estados Unidos. Os dojos europeus que eu conheço procuram de certo modo
preservar as tradições e as linhas arquitectónicas dos dojos japoneses.
Relativamente aos materiais, a madeira, considerada no Japão como um
material nobre, é a mais utilizada. Em Portugal, os pavimentos inicialmente de
madeira por razões económicas, começaram a ser de outros materiais, Nós, no
karate, ao contrário do judo onde as quedas são frequentes, não nos preocupamos
muito com o pavimento ou com o facto de este ser ou não ser de madeira.
No que diz respeito à forma/organização/disposição dos dojos, passou-se por
uma quebra na Europa, especialmente a partir dos finais do séc. XX, por uma fase
de quebra da tradição. Ao contrário do Japão, não eram tidos em devida
consideração

certos

elementos

característicos

dos

dojos

tradicionais

e

menosprezaram-se certos aspectos como seja a limpeza dos dojos. No Japão não se
inicia uma aula sem previamente se limpar o dojo. Mais recentemente, com a quebra
de uma certa necessidade de afirmação negativa face ao Japão, os ocidentais
voltaram a valorizar certos elementos tradicionais, como seja a fotografia do mestre,
os pavimentos em madeira e a limpeza efetuada conjuntamente por alunos iniciados
e avançados. Este último aspecto é muito importante. Estabelece-se uma ligação
entre o praticante e o espaço, o que é muito diferente de alguém que vai a um
ginásio comercial, paga, faz umas tantas horas e vai-se embora. Quando o aluno
começa a preocupar-se e a cuidar do espaço começa a apropriar-se desse mesmo
espaço.
Autor - Qual a influência da religião, nomeadamente do Xintoísmo,
relativamente à concepção e disposição de um dojo? Verifica-se ainda esta influência
nos actuais dojos existentes no Japão? E no resto do mundo?
José Patrão - O xintoísmo influenciou o dojo de karate através das outras artes
do budo, nomeadamente o kyudo. Há ainda a assinalar, para além do judo que tem
uma componente mais desportiva, a influência do aikido. Uma vez que o aikido preza
muito a relação com a religião xintoísta, espaços como o altar (kamidana) estão
muito bem marcados nos dojos. Inevitavelmente, o karate acabou por ser um pouco
influenciado por essas disciplinas do budo.

Duarte João Alves de Carvalho e Silva

168

A qualidade espacial no âmbito das artes marciais: O caso do dojo para o karate-do

Autor - Tal é verdade relativamente ao Japão. E a Portugal?
José Patrão - Os meus dois dojos de karate possuem ambos um kamidana e
uma concepção tradicional dos espaços. Alguns outros existentes em Portugal, quer
da linha shotokai quer da linha shotokan, começam também a dar importância à
parte espiritual. Penso, no entanto, que mais que uma influência religiosa, trata-se de
uma influência cultural. Tal como acontece na arquitectura, o espaço e a função do
espaço interligam-se. Um espaço de um museu não é igual a um espaço de uma
biblioteca ou de um ginásio. O karate não é atletismo ou natação. O karate tem
características muito próprias que estão ligadas a uma cultura.
A este propósito, devo referir que existem no nosso país uma corrente de
pensamento que defende que, no karate interessa a técnica e não o dojo, e uma
outra que privilegia, de igual modo, estas duas componentes. Não é possível separálas. Assim, tal como acontece nas nossas casas ou em qualquer obra de
arquitectura, não é possível separar a construção e toda a sua estrutura do seu
simbolismo e do que ela encerra e representa. Num ginásio é um pouco mais difícil
sentir algo parecido com a atmosfera que se respira no dojo

mas mesmo aí é

possível. Dou-lhe um exemplo:
Nós temos um ginásio no ISEC em Lisboa onde colocamos uma fotografia do
nosso mestre. Quando estamos lá a treinar, tudo se altera devido a este pequeno
pormenor. Quem entrar nesse espaço fá-lo de modo diferente do que faria caso
estivesse a ser ali praticada uma outra actividade.
Autor - Existem diferenças entre um dojo de karate e um dojo de uma outra
arte japonesa?
José Patrão - De um modo geral, todas as artes marciais japonesas estão
muito ligadas à tradição e à cultura japonesas. Já o karate não se encontra tão
ligado, pelo facto de ter surgido e desenvolvido em Okinawa antes de se difundir pelo
resto do Japão. Por que começou por ser praticado no exterior das construções, não
apresenta as mesmas exigências das restantes artes. Por exemplo, ao contrário do
karate, o aikido e o judo necessitam geralmente de tatami.
Autor - Qual a relação do espaço com a prática?
José Patrão - No karate, existem duas grandes correntes. Uma, que há uns
anos se encontrava em decadência mas que tem vindo a conquistar cada vez mais
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adeptos, é a que considera o karate como budo. Uma outra, onde se situam todos os
que praticam karate unicamente como um desporto de competição, defende que o
karate não é mais do que uma prática competitiva completamente desligada do budo.
Os seguidores desta última corrente não representam no conjunto dos membros da
Federação Nacional de Karate – Portugal mais de 4 ou 5%. Porém, porque são
exactamente os que mais participam nas competições, acabam por ter uma
visibilidade muito maior. Nos espaços onde se pratica unicamente karate de
competição, os elementos tradicionais do dojo encontram-se ausentes, existindo, por
vezes, outros mais próprios de um ginásio de educação física do que propriamente
de um dojo. Podemos dizer, todavia, que ambos são dojos, só que um é “mais
tradicional” e o outro “mais desportivo”.
Em resumo, no karate praticado numa linha puramente competitiva, tem-se um
objectivo muito claro que é ganhar, atingir o pódio e ser-se conhecido. Na vertente de
karate-do, ou karate enquanto budo, procura-se, antes de mais, tornar-se pessoas
melhores, educadas e com nobreza de carácter. São atitudes diferentes, mas que
podem coexistir. Com efeito, no mesmo dojo, podem coexistir praticantes que
apenas entram em competições, com outros que praticam karate-do e kobudo.

DOJO E O BUDO
Autor - É possível estabelecer uma relação entre o karate enquanto budo e o
espaço do dojo?
José Patrão - Sim. O karate enquanto budo integra todo o espaço do dojo.
Graças ao cerimonial, à limpeza e à manutenção do espaço, o que é muito típico do
budo, os alunos apropriam-se e cuidam do espaço. Portanto, o espaço do dojo e o
karate enquanto budo estão muito ligados.
Autor - Existem diferenças entre um ginásio e um dojo. Estas diferenças
exercem alguma influência no praticante do karate-do?
José Patrão - Exercem sem dúvida uma grande influência e, a este respeito,
vou dar um exemplo que me parece elucidativo.
Um instrutor da nossa associação, que é professor de educação física numa
escola secundária, já me referiu, várias vezes, que os seus alunos de karate, que
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também são seus alunos na escola secundária, têm comportamentos diferentes no
ginásio da escola e no dojo. No dojo, ao contrário do ginásio, são mais disciplinados
e respeitadores. Quando envergam o seu karate-gi, assumem um comportamento
mais ético e mais correcto do que aquele que adoptam no ginásio da escola
secundária. O que muda, não é o espaço, mas a atitude e a associação mental que o
aluno faz entre o espaço e o comportamento, ou seja, quando está no ginásio da
escola pode portar-se mal e quando está no dojo sabe que tem de portar-se bem.
Este comportamento diferenciado mereceria ser objecto de um trabalho de
investigação.
Autor - A prática ao ar livre

acompanhou sempre a arte do karate-do. É

importante a relação entre a natureza e o espaço onde se pratica karate?
José Patrão - Em Okinawa, devido ao clima agradável e às características dos
jardins existentes nas traseiras das casas, houve sempre uma tradição de grande
proximidade com a natureza. O próprio pseudónimo “Shoto”, usado pelo mestre
Funakoshi, significa “o marulhar dos pinheiros”, evidenciando a ligação estreita entre
o karate e a natureza.
O facto de Portugal ser dotado de um clima ameno e de possuir uma extensa
orla marítima, tal como Okinawa, faz com que seja grande a relação do karate com a
natureza. Por outro lado, temos a tradição das artes marciais da montanha.
Lembremo-nos do jogo do pau e de Viriato...

O ESPAÇO E O DOJO
Autor - Considerando que o espaço é uma variável importante para a prática
do karate e que os dojos actuais são bem mais amplos do que os primitivos, qual é o
impacto do espaço na prática desta arte?
José Patrão - Se tivermos em consideração os diferentes katas, penso que
podemos concluir que todos eles foram concebidos numa relação óbvia com o
espaço. Os Naihanchi, por exemplo, parecem ter sido influenciados por uma certa
“falta de espaço”, ao contrário de outros como o Taikyoku, da linha do Shoto, que
pressupõem um grande espaço. O Taikyoku parece um kata concebido para ser
praticado ao ar livre enquanto que os Naihanchi parecem ter sido delineados para
serem praticados num “corredor”.
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O facto de os actuais dojos serem mais amplos do que os de Okinawa leva a
crer que o espaço alterou as técnicas, uma vez que o karate shotokan, praticado
num dojo de alguma dimensão, coincidiu com uma técnica diferente. Terá sido o
espaço que influenciou as técnicas ou o inverso? Não sei responder.
Autor - E relativamente ao kobudo? O espaço condiciona, também, a sua
prática?
José Patrão - O kobudo é ainda mais exigente no que diz respeito ao espaço.
Não pode ser utilizado, por exemplo, um pau de um metro e oitenta ou dois metros
como é o caso do bo, num espaço de dimensões reduzidas.
Autor - Quais os elementos que influenciam qualitativamente, em termos
espaciais, a ambiência que se vive num dojo?
José Patrão - Não importa que o dojo seja ou não bonito, que possua ou não
um kamidana, mas sim o respeito que se sente e se manifesta quando se entra neste
espaço. Esta atitude de respeito faz parte integrante da arte do karate.
Autor - Mas o espaço também exerce uma influência sobre essa atitude de
respeito.
José Patrão - Exerce. Entre o espaço e o aluno ocorre uma espécie de
simbiose pelo que é importante, como já referi, que o aluno colabore e participe na
limpeza e na manutenção do dojo. Este deve fazer parte de si próprio, à semelhança
da relação que se estabelece entre um adolescente e o seu quarto. Decora-o à sua
maneira e, arrumado ou desarrumado, este espaço é seu. Faz parte de si, decora-o
ao seu gosto e respeita-o.
Autor - A Federação francesa de karate e artes associadas estabeleceu as
normas a que devem obedecer, em termos de segurança, de acústica e de conforto,
os complexos de artes marciais. Considera

estes aspectos importantes para a

prática do karate?
José Patrão - Todos os aspectos que acaba de referir são fundamentais.
Assim, em termos de estrutura arquitectónica, é importante que haja uma entrada
que sirva de local de recepção e de transição entre o exterior e o espaço reservado à
prática do karate. Em questões de acústica, convém, também, que estes dois
espaços estejam separados por portas a fim de evitar o ruído que normalmente se
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verifica na entrada e que dificulta a concentração dos alunos. Relativamente à
iluminação, é conveniente que as janelas do rés do chão, se as houver, estejam num
plano ligeiramente elevado para atender a uma certa privacidade e a um certo
“secretismo” que caracterizaram o karate desde a sua origem em Okinawa. É
importante que a relação de “intimidade” que se estabelece entre o mestre e os
alunos não seja perturbada, o que ocorre, por exemplo, sempre que estes
pressentem que estão a ser observados pelos pais. Portanto, o espaço deve permitir
que essa “intimidade” não possa ser quebrada, afectando a concentração e o
trabalho dos alunos.
Penso, finalmente, que, à semelhança da Federação Francesa de Karate,
deviam ser estabelecidas normas relativas às questões térmicas. Em Portugal,
porque a maioria das casas não possui aquecimento incorporado, passa-se muito frio
no inverno e o mesmo acontece nos dojos. Se os dojos dispusessem de
aquecimento, evitar-se-iam muitas gripes e, em consequência, faltas das crianças à
escola e ao karate.
Autor - Existem, em Portugal, espaços adequados à prática de karate-do?
José Patrão - Os espaços onde se pratica karate em Portugal não são, de um
modo geral, adequados à sua prática. O karate é que tem conseguido adaptar-se e
muito bem a qualquer espaço. Conviria, por isso, que se prestasse um pouco mais
de atenção à legislação referente aos dojos e à formação dos instrutores no que diz
respeito às particularidades e às exigências do karate. Um dojo é, simultaneamente,
um ginásio, uma escola, uma biblioteca e um templo. É, sobretudo, em sentido lato,
uma sala de aula, onde se faz educação física e mental, se exercita o controle e o
autodomínio e onde se estabelecem entre os alunos os princípios éticos que devem
estar sempre presentes no seu relacionamento.
Atendendo ao número dos praticantes em Portugal, podemos afirmar que o
karate, tal como no Japão, não tem tido a devida consideração por parte das
autoridades. Lembremos, a este respeito, que, logo a seguir ao futebol, é a
modalidade mais praticada no nosso país. Com efeito, são cerca de 20.000 os
praticantes federados e a totalidade dos praticantes aproximar-se-á dos 40.000 se se
incluir os não-federados. Para o futebol existem apoios vários e dispendiosos como
sejam as somas atribuídas pelo poder político para a construção de estádios. E para
os dojos de karate, tem havido algum apoio?
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Presença da religião num dojo
José Patrão - É importante referir que os dojos, tal como nós os conhecemos,
são de influências xintoísta e confucionista. Enquanto que o xintoísmo, como religião
animista que é, transforma uma árvore ou uma montanha em um Deus e está
directamente relacionado com o espaço e, portanto, com o dojo, o confucionismo
introduz no karate as regras, a etiqueta, os valores e os princípios éticos que
caracterizam esta arte.
Quanto ao budismo, sobretudo o budismo zen, este exerceu uma grande
influência religiosa e espiritual sobre a concepção do dojo e sobre o comportamento
que devem ter os alunos. Com o intuito de levar as pessoas a pensar e a participar
na procura de soluções para os seus próprios problemas, esta filosofia defende e
pratica o princípio da contradição em que quem faz a pergunta (koan) nunca dá a
resposta. As respostas devem ser dadas pelos alunos.
Relativamente ao budismo zen, esta corrente de pensamento defende o
princípio do “espaço vazio” do dojo. O próprio nome, karate, introduzido por
Funakoshi que era budista, significa “mão vazia”. Este vazio que eu cognomino, por
vezes, de “nada-grávido” porque é um vazio que existe e está ligado às teorias
quânticas da nova física em que “tudo é nada” e “tudo é vazio”, este vazio é energia
e a energia é matéria e a matéria em si acaba por não ser mais do que energia
condensada.
Por seu lado, ao contrário do confucionismo que impõe regras, o taoísmo
defende que só há apenas uma regra, a da natureza ou tao. Embora pareçam
contraditórias, ambas as duas religiões complementam-se e os chineses conseguem
concilia-las. O confucionismo, por exemplo, faz “bonsais” e não deixa as árvores
crescerem naturalmente. Molda-as. Um taoista não faz bonsais. Lança as sementes
à terra e deleita-se a observar as plantas a crescerem livremente. Portanto o taoísmo
ao apregoar uma relação directa com a natureza e com o espaço aberto, defende o
dojo ao ar livre.
Todas estas correntes estão correlacionadas e encontram-se presentes no
conceito do dojo. Uma vez que existe o culto da natureza em geral e da natureza
física humana em particular, podemos encontrar no dojo, os princípios do taoismo.
No karate de alto nível, por exemplo, não há contracções desnecessárias. Todo o
movimento se torna fluído. Parece uma dança. O Taichi, que deriva mais
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directamente da aplicação prática dos conceitos do tao, embora tenha seguido uma
via não tanto marcial, mas mais harmoniosa e terapêutica, é uma representação viva
e dinâmica da influência do taoismo.
Autor - Qual a importância do Torii?
José Patrão - Ligado à tradição xintoísta, o torii é uma espécie de “portal” que
assinala a entrada ou a proximidade de um espaço sagrado. Simboliza a passagem
entre o mundo terrestre e o mundo dos kami. O tokonoma é uma espécie de torii que
existe nas casas japonesas. Na natureza o torii representa, também, a passagem do
mundo dos vivos para o dos antepassados. Para um japonês que cresceu no Japão,
o torii está sempre presente

mesmo que se encontre fisicamente ausente ou

invisível. Não sendo um elemento obrigatório do dojo, a sua presença induz a
reverenciar todos mestres que por ele passaram.

JOSÉ PATRÃO
Iniciou a prática de Karate-do Shotokai Murakami-kai conjuntamente com a do Judo
em Abril de 1973.
Licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa;
Membro fundador:
•

Em Março de 1995, do Centro de Artes Orientais onde desempenha
actualmente a função de Presidente da Direcção;

•

Da Associação Portuguesa de Agentes de Ensino de Budo;

Representante em Portugal:
•

Da Nihon karate-do Shotokai;
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O XINTOÍSMO
O termo xintó – literalmente, “via/conduta (tó ou dó) dos deuses (shin ou jin)” –
remete para um conjunto diversificado de crenças, de cultos, de concepções do
mundo e do universo que prevalecem no arquipélago japonês de uma maneira
flexível, sem esforço de sistematização, desde a antiguidade. Na sua acepção mais
antiga, exprime o mundo religioso do Japão pré-búdico. Este xintó, denominado
“puro”, “original”, “nacional”, e até “arcaico”, materializou-se inicialmente pelos seus
lugares de culto – elementos da natureza ou simples oratórios temporários desfeitos
após cada cerimónia – antes de qualquer espécie de dogma lhe vir conferir a base
ideológica que lhe faltava.
Para alguns exegetas o xintó surge assim como um dos fios condutores da cultura
japonesa; neste sentido, o conhecimento da cultura xintoísta e dos valores que
exprime seria indispensável para a correcta compreensão de uma suposta “alma
japonesa” (yamato-damashii), única, uniforme, e até unificadora. Segundo uma
repartição funcional das duas principais correntes religiosas japonesas, o budismo
estaria associado ao mundo da morte e do além, e o xintoísmo, como numerosos
paganismos, às forças da vida, o efémero, o desapego. O lugar do xintoísmo na
história religiosa do Japão apenas se pode entender na sua relação íntima e na sua
interligação constante com a religião búdica.
O XINTOÍSMO, “RELIGIÃO DE ANTES DA RELIGIÃO”
Certas práticas e crenças indígenas mencionadas nas crónicas chinesas e nos
primeiros escritos japoneses dão-nos informações acerca de algumas noções
fundamentais do universo xintó antes da introdução do budismo, em meados do
século VI: importância do culto dos mortos, das práticas xamanistas e dos ritos
agrários. Nessa época, o xintoísmo parece ter representado as expressões dos
populares de um culto prestado às inúmeras divindades autóctones denominadas
kami. Muitos pensadores dos “estudos nacionais”, que se dedicavam a aprender a
especificidade da cultura japonesa através de uma analise critica dos documentos da
Antiguidade, propuseram, na segunda parte da época de Edo (1603-1868), diversas
etimologias a propósito da origem deste termo. Kami ora está ligado ao termo
homófono kami

- honorífico para “elevedo”, “superior” -, ora interpretados como

contracção de kagami – “espelho” -, ora derivado do termo kakurimi – “corpo oculto” -
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, e até mesmo, para alguns, está relacionado com o termo kamuí - “pessoa de alta
estirpe” -, aonde irá buscar a sua origem.
As particularidades destes “espíritos” ou “forças vitais” são a sua omnipresença e a
sua grande diversidade. Povoam o conjunto do arquipélago e estão associados a
lugares específicos: mares, águas, montanhas, florestas, rochedos, espaços
limítrofes – fronteiras de aldeias, desfiladeiros, e encruzilhadas. A sua existência é
consubstancial ao território que ocupam, a tal ponto que se identificam com ele. Mas
os kami não designam apenas lugares naturais, reinam sobre territórios celestes
donde descem ocasionalmente. Aparecem igualmente como as divindades
ancestrais de uma certa família ou de um determinado clã. Os kami podem podem
também revestir a aparência de animais – tigres, lobos, serpentes, raposas, corvos –
ou de fenómenos naturais temidos, como o raio ou os tufões, sem que se possa
saber se estes últimos são a sua forma “divinizada” ou os seus mensageiros.
Acontece, finalmente, serem considerados kami certos seres humanos. A tradição
dos “kami vivos” (ikigami), homens eminentes pelo seu saber ou pelo seu poder
militar, elevados, após a sua morte, ao nível das divindades, ou então fundadores de
movimentos religiosos, venerados em vida como deuses, é a marca de uma
mediação necessária entre o mundo dos homens e o kami.
As divindades xintoístas são efetivamente forças invisíveis – não há representações
antropomórficas antes da chegada do budismo e da sua rica iconografia – que se
furtam ao olhar e que possuem ao mesmo tempo um “espírito de violência” (ara-mitama) e um “espírito de doçura” (nigi-mi-tama). No Japão antigo, era importante a
posição dos intercessores junto das divindades. Sacerdotes, xamãs e adivinhos
tinham uma dupla função: proteger e preservar a comunidade de possíveis “cóleras”
divinas – sanção imediata de uma “desgraça” (tatari) que vem atingir os homens –
mas também preparar a descida do deus a fim de lhe prodigalizar oferendas e
divertimentos sob a forma de uma cerimonia festiva (matsuri), em agradecimento
pelas suas mercês. No centro destas ocupações rituais encontra-se a noção de
pureza. A pureza necessária a todo o contacto com uma divindade obtém-se através
de ritos purificatórios (kiyome, misogi) que podem ser efectuados sobre a própria
pessoa ou em benefício de terceiros (harae).
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A COEXISTÊNCIA DO XINTOÍSMO COM O BUDISMO
Na corrente civilizadora continental que se entranhou na sociedade japonesa no
século VI, os sistemas ideo-religiosos como o budismo, o confucionismo, e o tauismo
desempenharam um papel preponderante. Ainda que, ao que parece, o budismo
tenha sido adoptado inicialmente como religião “mágica”, cuja eficácia seria superior
à das divindades locais, ele tornou-se bem depressa, graças ao apoio que lhe
proporcionaram os grandes do reino e, em primeiríssimo lugar, alguns imperadores,
a verdadeira religião do Estado japonês.
A coexistência entre uma religião equipada de um sistema de pensamento tão
desenvolvido como o do budismo e as práticas primitivas de veneração dos kami
esteve longe de ser tão natural e evidente como o estabelecimentos, mais tardio, de
um sincretismo xinto-búdico de natureza dogmática tende a fazer crer: o imperador
Yómei (reinado: 585-587) “acreditava na Lei dos budas e venerava o xintó”, como
nos ensina o livro XXI do Nihonshoki (720), mas o mesmo documento revela-nos, no
livro XXV, que o imperador Kótoku (reinado: 645-654) “venerava a Lei dos budas e
menosprezava o xintó”, como mostra a sua decisão de mandar abater as árvores
sagradas do santuário de Ikukunidama. Parece que a Via dos kami esteve
longamente subordinada à dos budas. Os kami estavam integrados no universo
búdico. Na época de Nara (710-784), havia monges budistas que oficiavam nos
santuários xintoístas que o imperador Temmu (reinado: 673-686) mandara construir
em grande número, a começar pelo Grande Santuário de Ise (Ise jingó); eram lidos
sûtra diante dos kami; houve até templos budistas erguidos no interior dos santuários
(jingó-ji).
A redação dos kojiki – compilação dos “factos antigos” do Japão – em 702, com o
objectivo de apresentar a genealogia dos deuses, desde os deuses criadores até aos
antepassados da casa imperial de Yamato, com a “Grande Divindade que ilumina o
céu” (Amaterasu O-mikami) à cabeça, tentara fixar as tradições nacionais num
momento em que, precisamente, estas tendiam a desaparecer. Por outro lado, os
códigos administrativo e penal elaborados no século VII segundo o modelo chinês,
encontraram a sua forma acabada no inicio do século VIII. Comentários e
regulamentos iriam ser progressivamente acrescentados para formar o “sistema dos
códigos” (ritsuryó-seido) que se irá manter até à fundação do xogunato de Kamakura
(1185-1333).
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No seio desse Estado centralizado, o xintoísmo e os ritos que o definiam vieram a
ser reforçados. A criação de um ministério específico, o ministério dos assuntos dos
Deuses (Jinjikan) – órgão que não existia na alta administração chinesa – tinha o
objectivo de criar um corpo de funcionários especializados na celebração de cultos
prestados às divindades nacionais oficialmente mencionadas nas listas dos
regulamentos da Era Engi (901-923). Entre as 3132 divindades e os 2861 santuários
da responsabilidade dos respectivos oficiantes, grande número, contudo, estava
confiado às autoridades provinciais. Mas os kami, manipulados por religiosos
itinerantes que praticavam austeridades nas montanhas e incorporavam nos seus
ensinamentos elementos búdicos, acabaram por ser considerados como divindades
próximas aos budas, sem que fosse necessário distingui-los.
A consolidação recíproca das duas religiões permitiu colocar kami e budas ao serviço
do Estado. A pouco e pouco, o caminho seguido foi na direcção de um sincretismo
xinto-búdico elaborado por monges budistas influentes, com a intenção de associar
os dois tipos de divindades, clarificando ao mesmo tempo as relações que as uniam.
Este pensamento assimilador, dito honji suijaku, pode resumir-se do seguinte modo:
divindades búdicas – bodhisattva ou buda – podiam assumir a aparência de
divindades xintoístas; o respectivo estado original (honji) manifestava-se sob a forma
de “marcas descidas” (suijaku) à terra. Os grandes deuses nacionais eram pois, a
título de avatares, incorporados no panteão búdico. Amaterasu O-mikami, a
divindade suprema do xintoísmo, foi naturalmente associada a Dainichi-nyorai,
símbolo do disco solar e divindade essencial do budismo esotérico xingon. Os kami
perdiam as suas funções de “protectores os budas” (gohó-jin) e entravam ao seu
serviço para se tornarem as suas “manifestações temporárias” (gongen). (...)
Ao nível local, os santuários estabeleceram a sua independência e os aldeãos
continuaram a venerar e a orar às divindades do xintó e do budismo, segundo os
“benefícios imediatos” (riyaku) que umas e outras lhes podiam proporcionar no
“mundo presente” (genze). A origem estrangeira de certas divindades a que era
prestado culto depressa foi esquecida, tal como o foi, pouco a pouco, a diferenciação
entre kami e antepassados.
OS KAMI
O xintoísmo é um politeísmo. Os kami mencionados nos clássicos, tal como os que
hoje são venerados nos santuários, são pois inúmeros. Os textos antigos falama de
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“oitocentas miríades” de divindades (yaoyorozu no kami) que, em grande parte,
possuem cada uma a sua própria tradição. Este número de oitocentas miríades não
reflecte, evidentemente, qualquer realidade concreta, mas traduz simplesmente o
facto de existirem inúmeros kami.
As divindades veneradas nos santuários, nos nossos dias, são de variadas
naturezas. Existem os kami ligados aos fenómenos meteorológicos (sol, lua, estrelas,
sol, trovão, chuva), os ligados à natureza (montanhas, charnecas, ervas, vales, rios,
mares, rochedos), os relacionados com a vida humana (vestuário, alimentos, habitat,
água, fogo, transportes, ofícios). Ao que há a acrescentar ainda os espíritos dos
antepassados da casa imperial ou as divindades clânicas, os espíritos dos
guerreiros, dos sacrificados ou dos servidores mortos.
O que os japoneses outrora veneravam como kami veio a ser depois escrito como
um ideograma chinês. Visto que qualquer fenómenos detentor de uma força superior
e extraordinária era venerada como “deus” (kami), não é de admirar por aí além que
os kami tenham sido tão numerosos. Já na Antiguidade os Japoneses não
procuravam estabelecer uma doutrina teórica, antes conceberam as suas divindades
de uma forma empírica, isto é, no quadro da sua vida quotidiana. Ao contrário dos
monoteísmos, o xintoísmo não tem, por conseguinte, divindades todo-poderosas: os
kami não são nem omniscientes nem absolutos. O politeísmo japonês tolera e
reconhece a existência de outras divindades. Uma das características do xintoísmo é
precisamente a coexistência pacífica e harmoniosa reinante entre divindades
funcionais que possuem todas uma natureza especifica. (...)
Os kami, quer sejam venerados no seio de comunidades regionais, quer o sejam por
um “grupo de famílias aparentadas” (dózoku), são divindades tutelares: logo, em
função das suas qualidades, dirigem-se-lhe orações de toda a espécie, a que
respondem favoravelmente. Há uma crença que por vezes os dota de uma
autoridade que ultrapassa o quadro do santuário e que pode exercer-se num domínio
mais vasto.
Finalmente, o xintoísmo – muitas vezes chamado “religião do laço” (tsunagari no
shûkyó) – não estabelece uma distinção nítida entre humanos e divindades, cujas
relações traduzem antes uma ideia de continuidade. Efectivamente, encontramos
nos textos sagrados, em especial no kojiki e no Nihonshoki, numerosas passagens
que sublinham os laços que unem determinado kami a determinada família. O
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xintoísmo fala de “parente”, “divindade parental”, “original”, “afastada”, “superior”,
para designar os kami, e de “descendência” para designar os humanos. Outra obra,
o Shinsen-shóji-rokku, onde se encontra a genealogia de mais de mil famílias,
menciona do mesmo modo, com frequência, “parentes” e a sua “descendência”.
Desde a alta Antiguidade, os seres humanos são efectivamente descendentes dos
deuses, e por isso mesmo filhos divinos (Berton, 1999, pp. 582 - 608).
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O TAOISMO
O Tau não é Um; faz nascer o Um, pode ser o Um, e depois pode fragmentar esta
unidade, dividi-la. A criação apresenta-se assim como uma sequência aritmética de
divisões sucessivas. Para os pensadores da Antiguidade chinesa, os seres
pertencem a categorias numerologias cada vez mais complexas, sobre as quais se
articula um vasto sistema de correspondências que constituem uma descrição do
universo. O sol e a lua são as manifestações por excelência da dualidade
complementar que atravessa toda a criação expressa por yin (a sombra, o duplo, o
negativo, o frio, etc.) e pelo yang (a luz, o principal, o positivo, etc.). Yin e yang
(sempre pronunciados por esta ordem) opõem-se permanentemente. Da sua
dinâmica dual resultam as transformações de toda a criação: o dia e a noite, os ciclos
lunares, as estações, a vida e a morte. A sua acção é cíclica: quando o yin atinge o
seu apogeu, trasmuta-se em yang, e vice-versa. Esta alternância é a primeira das
leis cósmicas.
Segundo o relato da criação, a união do yin e do yang dá um terceiro astro: a estrela
polar, que se prolonga na constelação da Ursa Maior (em chinês du, “o Alqueire”).
Relógio do céu, a Ursa Maior é também o agente do destino. A acção do yin e do
yang incide também nos cinco planetas (Vénus, Júpiter, Mercúrio, Marte, Saturno),
cada um dos quais corresponde aos cinco agentes (wuxing) – água, fogo madeira,
metal, terra -, que os pensadores chineses do principio da nossa era erigiram num
grande sistema cosmológico. Os cinco agentes representam as cinco fases do ciclo
percorrido alternadamente pelo yin e pelo yang. A água é o yin perfeito, o fogo o
yang perfeito; entre os dois situam-se o metal (o yin nascente) e a madeira (o yang
nascente). O elemento terra reúne os outros quatro e serve de fase intermédia entre
cada etapa da revolução do ciclo. Os cinco agentes servem também para classificar
os pontos cardinais, as cores, as notas da escala pentatónica, as vísceras, os
sabores, etc (Schipper, 1999, p. 511).
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GIMNASIO VS DOJO ¿QUÉ CONVIENE AL KARATEKA?
Desde el punto de vista de un Karate tradicional, tiene gran influencia en el
desarrollode este el lugar y ambiente en el que se encuentre. Por ello puede
observarse en los dojos de Karate en Japón & Okinawa (y a pesar de encontrarnos
en el siglo XXI, tanto allí como aquí) que se trata de tradicionales estancias donde el
espíritu del Karate aflora más fácilmente. Las diferencias concretas que pueden
apreciarse entre un dojo (donde desarrollar positivamente un espíritu de Karate junto
a su tradicional práctica) y un gimnasio (caldo de cultivo para desarrollar negativas
actitudes en los alumnos) son bastante evidentes si se quieren ver in situ. Un
gimnasio se ve moderno, con mármol, aluminio, cristal y otros materiales. Un dojo se
ve tradicional, con madera y poco más. El gimnasio dispone de amplios vestuarios,
taquillas, recepción de visitas, etc. mientras que un dojo no da importancia a todo
eso y en Japón y salvo excepciones, incluso carecen de vestuarios (y por supuesto
duchas), pasandose directamente desde la calle al tatami. El gimnasio cuenta con
personal trabajando mientras que el dojo lo atiende su maestro, de forma más
familiar. Un gimnasio se adorna con grandes y espectaculares fotos llenas de glamur,
pero un dojo cuelga en sus paredes recuerdos de maestros y titulaciones,

que

animen y motiven al practicante. El gimnasio hace su publicidad (basada
generalmente en las bondades de sus instalaciones), mientras que la única
publicidad del dojo es el boca a boca y la transmisión de las bondades de su
enseñanza de los practicantes a amigos y familiares. Así es en Japón (y
especialmente en Okinawa). En Occidente, si se sigue una línea tradicional del
Karate, su lugar de práctica debe ser más parecido al dojo okinawense para que el
ambiente general sea más adecuado. (Herraiz, 2013)
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O CONFUCIONISMO SERÁ UMA RELIGIÃO?
O Litré dá a seguinte definição do confucionismo: “Doutrina de Confúcio, filósofo
chinês do século VI antes da nossa era; possui um carácter religionso.” Partir de uma
referencia do Litré para apresentar o confucionismo pode parecer incongruente. Mas
acontece que a palavra não existe em chinês. Foi forjada no século XVII pelos
missionários europeus segundo o modelo dos nomes que designam as religiões a
partir do nome ou da denominação dos respectivo fundador: budismo, zoroastrismo,
maniqueísmo, etc.; o que, neste caso, não é muito pertinente, uma vez que Confúcio
não foi propriamente o fundador de uma religião.
A obra de Confúcio consagrou a sua vida ( 541 – 479 antes da nossa era) consistiu
em salvar o essencial da tradição chinesa, na sua época já mais que milenária, da
perdição de que a ameaçavam as profundas transformações políticas e sociais então
resultantes do aparecimento de alguns grandes Estados independentes sobre as
ruínas da antiga realeza feudal. Apesar do seu fracasso pessoal junto dos
poderosos, que não aceitaram por aí além os seus conselhos, ele triunfou graças a
uma pregação pública que, essa sim, rapidamente se caracterizou por um imenso
êxito, com a qual consolidou poderosamente as bases da cultura tradicional chinesa,
sistematizando os seus alicerces escriturísticos.
Esta sistematização consistiu em seleccionar e classificar os textos mais
significativos de entre os documentos de toda a espécie que recheavam os arquivos
oficiais do reino e dos senhorios. Deu lugar a compilações que, realizadas no seio da
escola confuciana durante os últimos séculos da época pré-imperial, resultaram, no
tempo dos Han, em colectâneas canónicas definitivamente fixadas, relativas à
adivinhação, às grandes decisões e disposições exemplares tomadas pela
autoridade pública do tempo da antiga realeza, aos cânticos antigos consagrados
pelo uso cerimonial e cortês, aos ritos e à administração ritualizada e, por fim, aos
anais da própria região de Confúcio, por ele revistos. Posteriormente, algumas outras
colectâneas, reavaliadas segundo a sua importância e a sua autenticidade,
alcançaram também o estatuto canónico: colectâneas dos antigos comentários mais
autorizados dos anais, de velhas séries lexicais, fixadas pelos primeiros glosadores,
das lições de Confúcio e das do seu epígono mais notável: Mêncio (372 – 289 antes
da nossa era). Por fim, no princípio do Song (fins do século X), acabou por fixar-se
em treze o conjunto dos cânones que constituem a base escriturística daquilo a que
os missionários chamaram confucionismo.
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Este corpus não possui qualquer fundamento religioso. Embora na tradição chinesa
seja venerado e respeitado na sua letra quase tanto como a Tora, os Evangelhos ou
o Alcorão respectivamente em cada uma das grandes religiões do Livro, nunca na
China foi considerado proveniente de uma revelaçãoo divina, como o teráo sido no
tauismo certas escrituras supostas reveladas por via mediúnica. A revelaçãoo a que
é referido não é divina, mas humana: é fruto da insigne sabedoria dos santos reis da
Antiguidade, armados das técnicas quase científicas da adivinhação, também elas
aperfeiçoadas pela ciência desses santos reis, desenvolvida a partir da observação e
da análise dos mecanismos do funcionamento do universo. Se lá encontramos a
codificação e a explicação das práticas religiosas correntes na China Antiga, tal
acontece do ponto de vista da ordem político-social que essas práticas reforçavam, a
qual, em última análise, é o objecto único dos textos canónicos.
Por conseguinte, esses textos tratam de coisas muito diferentes da religião: no fundo,
tratam de toda a cultura chinesa como forma específica de uma certa abordagem da
harmonia da sociedade e da sua boa integração no universo inteiro, a partir de uma
concepção do homem e do mundo, de uma construção dos valores e da moral, de
uma organização das instituições e da economia a que a China ligou a sua tradição.
Por isso é que, onde nos ocidentais falam de “confucionismo”, os Chineses utilizam
uma expressão de conotação muito mais lata, a de “cultura letrada” (ruxue), em que
a palavra “letrado” (ru) designa em chinês a parte muito amplamente maioritária do
escol intelectual que, instruído de uma forma muito erudita na tradição canónica, deu
constantemente a essa tradição, ao longo de toda a história da China, novos
desenvolvimentos, tanto em literatura como em filosofia moral e política, quer no
tocante à espiritualidade e aperfeiçoamento pessoais, quer no que se refere à prática
social.
O confucionismo torna-se preponderante a partir dos Han, e mais precisamente a
partir da decisão do quinto imperador dessa dinastia, Han Wudi (reinado: 140 – 87
antes da nossa era), de erigir a tradição canónica em doutrina do Estado. Antes
disso, o confucionismo partilhara a sua influência com outras correntes de
pensamento, as mais importantes das quais – moísmo, tauismo e legismo – terão
prevalecido em certos momentos entre a época de Confúcio e o princípio dos Han.
Contudo, todas as antigas correntes anteconfucionistas eram de natureza filosófica.
Depois dos Han, em contrapartida, foram por vezes correntes religiosas que
atacaram vivamente a influência confucionista: caso da religião tauista (muito
distanciado do tauismo antigo, puramente filosófico), que surge no tempo dos Han
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posteriores, mas que apenas se enraíza verdadeiramente na época das seis
Dinastias (221 – 581). Perante estas religiões, o confucionismo terá surgido como
uma religião, nomeadamente graças a tendências sincréticas que incitavam à
observância simultânea das regras das três religiões – confucionismo, tauismo e
budismo -, sobretudo a partir dos Ming (1368 – 1644). Todavia, relativamente ao
budismo e ao tauismo, os letrados confucionistas não são, nem no que combatiam
nem no que perfilhavam, inspirados por crenças religiosas. Os seus argumentos, a
favor ou contra, são geralmente de natureza moral e social. Quando os budistas e os
tauistas são criticados, a maioria das vezes é porque abusam das isenções dos
impostos e das corveias que beneficiam os monges e os sacerdotes, e porque faltam
ao primeiro deve de piedade filial – o de criar uma descendência aos seus próprios
pais -, recusando casar-se. Quando os letrados lhes demonstram a sua estima
fazem-no por notarem que honram virtudes próximas das que o confucionismo
exalta: a compaixão búdica próxima da humanidade (ren) confucionista, o rigoroso
aperfeiçoamento de si mesmo tanto no tauismo como no confucionismo.
Nem por isso é menos certo que o confucionismo está profundamente apegado a
práticas que, em geral, são a manifestação por excelência do espírito religioso: as
práticas culturais. Antes e mais, culto dos antepassados, ainda hoje extremamente
vivo em todas as sociedades outrora confuncionizadas; mas também, nesse tempo,
o culto do Céu, reservado ao imperados e que por conseguinte se extinguiu com o
império; e, além disso, cultos prestados a entidades sobrenaturais de toda a espécie:
génios locais, deuses do lar e de diversas partes da casa, espíritos de grandes
homens defuntos (nomeadamente Confúcio), etc. Contudo, até os cultos são
encarados do ponto de vista social. O que lhes está na base não é a relação do
homem com o divino analisada teologicamente, mas o bom efeito que têm no
comportamento moral do homens socialmente verificado.
O confucionismo, portanto, de modo algum contrapõe práticas cultuais que atestam a
verdadeira fé a outra consideradas pagãs, mas os cultos correctos, regulados de
acordo com a ordem social, aos cultos dissolutos que corrompem a ordem social. Os
cultos búdicos e tauistas podem integrar-se nas práticas confucionistas sem chocar
ninguém, desde que não sejam sectários, o que desde logo os tornaria condenáveis
como dissolutos porque atacariam a homogeneidade da sociedade. É o que melhor
explicita que a tradição canónica em que o confucionismo se apoia é uma tradição
sem teologia. Mas então que tem ela de religioso? A resposta apenas pode ser dada
pela análise da singularidade do confucionismo: a vitalidade de um culto inteiramente
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desligado de qualquer enraizamento teológico (Vandermeersch, 1999, pp. 551 –
581).
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