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O texto foca-se nas espiritualidades cristã e budista, estudadas mediante a 
análise da arquitetura cristã do estilo gótico e da arquitetura budista das 
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abstract 
 

The text focus on the comparation between catholic spirit and buddhist spirit. Is 
used comparative study about the architectures in the representative time:  
catholic architecture of gothic style; buddhist architecture of dinasty Tang and 
dinasty Song. The study is finished in many aspects: development of religion 
and its architecture, historical background, material part and imaterial part of 
architecture. Every character showed in architectures presents believers’ 
preferences and concepts. The actual concepts of believers are different from 
the written ones. Therefore, the result of this study helps us understand these 
two religions better, and know more about the difference between western 
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I. Introdução 

A nível mundial, o catolicismo e o budismo, são duas religiões muito 

importantes, mas originais de dois mundos distintos. Como sabem, as duas 

religiões são muito importantes nas  respetivas sociedades, testemunhando os 

desenvolvimentos das duas sociedades. Além da distinção geográfica entre o 

mundo ocidental e o oriental, as duas religiões desenvolvem-se em diferentes 

ambientes sociais. Os seus desenvolvimentos respetivamente refletem a 

sociedade, o amadurecimento da espiritualidade religiosa e o progresso das 

concepções dos homens. Através do estudo das religiões, podemos extrair 

conclusões não só sobre as religiões, mas também sobre as pessoas ou as 

sociedades. Por isso, utilizo este tema interessante para comparar duas culturas. 

Há muitos estudos comparativos que dizem respeito às diferenças de duas 

culturas, no entanto, podemos dizer que algumas conclusões não são reais, e 

algumas são verdadeiras. Por exemplo, o artista Yan Liu pintou uma série de 

imagens de acordo com a sua experiência para comparar duas culturas. As 

pinturas dizem que as pessoas do oriente não são pontuais.(1) Pelo que a realidade 

é extraordinariamente importante durante o estudo comparativo. Comparamos 

duas religiões segundo as caraterísticas das arquiteturas religiosas, as quais têm 

sido os testemunhos mais úteis ao longo da história. 

Escolhemos duas épocas muito significativas no desenvolvimento das duas 

religiões: a época gótica, em que a espiritualidade católica atingiu um auge e 

simultaneamente a arquitetura foi muito estimulada, representando um sucesso da 

arte e da técnica; a época da dinastia Tang à Song, por volta do século VIII ao XI, 

correspondente ao budismo no território chinês da etnia Han, quer dizer, o 

budismo mais popular e mais representativo na história da China. O ambiente  

relativamente estável e o suporte proveniente da sociedade chinesa favoreceram o 

desenvolvimento do budismo e da respetiva arquitetura. 

																																																								
(1) Fonte: 
https://incrivel.club/criatividade-arte/17-diferencas-entre-a-cultura-oriental-e-a-ocidental-73655/  
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O estudo da religião é sabido um tópico muito largo. Para concretizar este 

estudo, concentrámo-nos no aspeto arquitetónico. Procurámos analisar os 

conceitos religiosos, o progresso da arquitetura, as decorações de natureza 

religiosa e as comunidades monásticas. Todas as caraterísticas são estudadas em 

relação com as épocas respetivas, as quais foram mencionadas acima. 

Um estudo comparativo vai trazer-nos conclusões sobre pontos diferentes e 

em comum, tornando-nos conscientes das diferenças entre as duas sociedades.      
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II. As religiões e os seus templos 

1. Budismo 

O budismo tem origem na Índia. Apesar disso, a principal religião hoje em dia 

na Índia não é o budismo. Vale a pena notar que o contexto social da Índia naquela 

época apresentava um sistema de castas muito rígido, o qual incluía quatro castas, 

da superior à inferior, sendo Brâmanes (Cabeça), Xátrias (Braços), Vaixás (Pernas) 

e Sudras (Pés). As quatro castas existiam há três mil anos, desde o século XX a.C. 

ao século X d.C. Entre elas, os jovens das duas castas superiores tinham 

obrigação de estudar manuais religiosos, nomeadamente a série dos manuais 

“Veda”, que se focam na admiração aos santos, na procura da tranquilidade 

pessoal e na prática no dia-a-dia, a fim de atingir o estado de Santo, por exemplo, 

praticando a Yoga, e mantendo o balanço entre comportamentos bons e 

comportamentos maus, para receber um bom fruto no mundo depois da morte. 

Pelo contrário, as duas castas inferiores não tinham nenhuns direitos, e estavam 

sempre a procurar uma emancipação ideológica contra a desigualdade social.  

O budismo nasceu neste enquadramento social. Segundo os desejos das 

pessoas de diferentes classes, podemos entender o objetivo inicial do budismo. 

Tirando o nascimento mítico de Sakyamuni(1), vários materiais bibliográficos 

na área histórica contam que, cerca do século VI a.C., em Lumbini do Estado 

Kapiavasth da Índia antiga, de Xátrias, vivia um príncipe talentoso, preocupado 

com a situação dura dos povos das classes baixas, o qual procurava passar uma 

vida normal como a das pessoas do povo. Ele decidiu sentar-se debaixo duma 

árvore a fim de meditar uma solução para eliminar a desigualdade e amar todas as  

pessoas. Ao mesmo tempo, praticava uma vida simples, por um lado, procurando 

um estado comum ao da generalidade das pessoas, por outro lado, um estado 

mais próximo ao de Santo. Através disso, sabemos que o budismo consiste na 

meditação e na prática.  

																																																								
(1) Figura conhecida como “Buda”, que é responsável pelo mundo dos seres humanos, segundo o 
registo em Saddharmapundarika-sutra. 
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Nos séculos seguintes, o desenvolvimento do budismo somente foi 

estimulado por volta do século III, no período do imperador Asoka Maurya, sendo 

divulgado para os países vizinhos como Nepal, Afeganistão, Myanmar, China, 

entre outros. Dentre eles, na sociedade chinesa o budismo desenvolveu-se mais. 

Simultaneamente surgiram alguns fenómenos interessantes, como a fusão com 

outros elementos culturais da sociedade chinesa, passando por mudanças 

frequentes em termos ideológicos e incorporando traços da agitada história da 

China, o que resultou no budismo chinês. 

Podemos encontrar registo bibliográfico(1) sobre a entrada do budismo na 

China: por volta do século I. Foi o imperador Liu Zhuang, da dinastia Han, que 

sonhou com “homens dourados”. Depois ele mandou mensageiros procurar a 

origem, o que introduziu o budismo na China. Pelo que foi construído o primeiro 

templo, Templo “Bai Ma”, onde os budistas traduziam manuais como Sutra of 

Forty-two Chapters, estimulando a primeira grande evolução do budismo. Na 

dinastia Han, a concepção social era a do Confucionismo, o que isolava os 

pensamentos dos estudiosos. Com a queda da dinastia Han, na transição para o 

período dos três impérios, entre os séculos II e III, surgiu um ambiente social 

relativamente mais livre, sem controlo das concepções confucionistas, facilitando a 

difusão do budismo. Ao mesmo tempo, os povos sofreram as guerras decorrentes 

da mudança das dinastias. Por isso, eles pretenderam procurar um suporte 

espiritual que os ajudasse. Também para eles, a prática da vida dura do budismo 

não foi difícil uma vez que tinham vontade de experimentar o estado tranquilo do 

budismo.  

Por causa da agitação social, os pensadores gradualmente perderam a 

confiança no Confucionismo e começaram a procurar novas filosofias idealistas, 

como o Neotaoismo, difundido com o Taoismo e o Confucionismo. O socialista 

francês, Terrien de Lacouperie (1845-1894), inicialmente chamado “Wonderism”, 

																																																								
(1)	NAN Huaijin, História do Desenvolvimento do Budismo na China, p.72, Xangai, Editora da 
Universidade de Fu Dan, 1996 
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explica assim o neotaoismo: “These foreigners, Sabaeans, Syrians and Hindus 

introduced new notions, such as astrology and superstitions, and by their sailors' 

yarns awakened a curiosity for the wonderful. The social and political condition of 

the country was favourable to a movement of this sort. The Chinese princes were 

anxious of novelty to show their independence from the once respected and now 

disregarded suzerainty of the Kings of Chou. It was really an age of wonderism.”(1) 

O novo pensamento mostra o desejo das pessoas daquela era de procurar um 

suporte ou uma força para enfrentar os dilemas da vida. Como um pensamento 

novo, o budismo foi facilmente articulado com os desejos dos povos. Além da 

teoria, entrou na moda a metodologia da prática do taoísmo, algo semelhante à 

prática budista que visa a tranquilidade e a liberdade. Mas na generalidade, tudo 

isso tinha pouca relação com a superstição. Por isso, no início, o budismo na 

China sobrevivia como uma religião misteriosa, ou um suporte espiritual, como um 

fruto derivado dos pensamentos chineses. As suas figuras principais eram Buda e 

Bodhisattva. 

Cerca do século IV, entraram cada vez mais budistas excelentes na China, 

como Kumārajīva, que traduziu um grande volume de manuais budistas, cobrindo 

quase todas as áreas de estudo do budismo. A tradução dos materiais budistas 

construiu uma base teórica. Na mesma época, surgiu o pensamento budista ”Pure 

Land Buddhism”(2), que torna o budismo uma religião independente na China. 

Teoricamente, eles insistiam na fuga psicológica das pessoas na sociedade 

agitada, e em termos práticos, eles criaram um slogan típico “Amitābha”.  

Naquela etapa, o norte da China foi a zona mais avançada na China, em que 

as pessoas receberam o budismo mais cedo. No entanto, a zona sul foi ocupada 

pelas concepções do taoísmo e do neotaoísmo. Segundo a tradução da obra 

Mahaparinibbana Sutta, o mestre Dao Sheng insistia que todos os homens tinham 

																																																								
(1)	Albert Terrien de Lacouperie (1892), The Oldest Book of the Chinese, the Yh-king, and its 
Authors, D. Nutt, pp. 114-115.	
(2)	NAN Huaijin, História do Desenvolvimento do Budismo na China, p.76-77, Xangai, Editora da 
Universidade de Fu Dan, 1996 
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uma relação íntima com o budismo, quer dizer, podiam atingir um estado estável 

próximo ao do santo, quer através da prática, quer através do entendimento 

imediato. Este conceito foi recusado pelo grupo budista tradicional na zona norte, o 

qual insistia que o budismo precisava duma prática longa e dura. Este pensamento 

foi expulsado para a zona sul, significando o início do desenvolvimento do budismo 

no sul da China. 

Desde o século VII, o budismo entrou na moda na sociedade chinesa, sendo 

estudado por muitos academistas. A partir daquela época, o budismo na China 

desenvolveu-se de forma muito rápida e, ao mesmo tempo, construíram-se muitos 

templos com um suporte grande da sociedade chinesa. Vale a pena notar que a 

dinastia Tang, cerca do século VII, contribui muito para a evolução do budismo. O 

Monge “Xuanzang” fez uma viagem para Índia em busca dos manuais e 

traduziu-os, contribuindo para consolidar a base teórica do budismo na China. 

Surgiram várias escolas derivadas do estudo budista. Entre elas, o budista 

“Bodhidharma” criou o grupo “Zen”(1), que insistia em ensinar e divulgar os 

pensamentos através duma forma simples ou vulgar, em relação com a situação 

real na China. Porque na sociedade agrícola eram mais compreensíveis e 

divulgáveis os conceitos fáceis, para os povos de pouca educação.  

Cabe aqui um diálogo entre o imperador Wu-Ti e Budhidharma(2): “À pergunta 

de Wu-Ti: Qual é o princípio fundamental do Budismo? Bodhidharma respondeu: 

Um vazio imenso.” 

Este conceito é semelhante ao conceito “Wu wei” do taoísmo, que significa 

não fazer nada. E tem outro significado: ”Buda abandonou o ascetismo, sentou-se 

tranquilamente, cruzou as pernas e controlou a sua respiração”, o que significa 

ensinar as pessoas a sentir e a pensar, em vez de as obrigar a estudar muitos 

livros. Os praticantes relacionavam o budismo com a propriedade humana. 

																																																								
(1)	NAN Huaijin, História do Desenvolvimento do Budismo na China, p.87-88, Xangai, Editora da 
Universidade de Fu Dan, 1996 
(2)	Corporación de estudios y artes orientales ZEN KITAIDO, p.3 – Teatinos 251 of. 808 Fono: 
09-4311387 Santigago - Chile 
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Um dos discípulos do “Bodhidharma”, o mestre Bai Zhang, reformou o sistema 

dos templos budistas na China, e criou o sistema ”Cong-Lin” sob a influência da 

sociedade chinesa, por volta do século VIII. À medida do aumento dos monges na 

China, foram necessárias regras e mais administração do governo para os gerir. 

Por exemplo, naquela altura, os budistas precisavam de autorizações 

governamentais escritas. As leis publicadas pelo governo regulavam a 

estruturação dos templos. A maioria dos templos naquela época foram construídos 

no mesmo estilo, cuja planta se tornou maior e apta para diferentes funções. Além 

disso, a tradição de os budistas pedirem refeições foi alterada para induzir o cultivo 

próprio para satisfazer o acréscimo do número de budistas. O sistema promulgou 

o ensino e o estudo sobre o budismo na comunidade, estimulando práticas 

pessoais, ao invés dos rituais ou elementos religiosos de grupo.  

A partir do século X, na dinastia Song, cada vez mais eruditos salientaram a 

importância dos conceitos tradicionais, principalmente o Confucionismo e o 

Taoísmo. Porém, a reação dos budistas foi suave, sem agressão. Ao mesmo 

tempo, o budismo herdou os conceitos de “Zen” e “Pure Land”, os quais insistiam 

numa prática séria, simples e íntima. Mais tarde, difundiram-se as três escolas à 

medida da evolução de “Zen”, surgindo uma nova escola chamada “Li”, diferente 

do budismo anterior. 

Durante a dinastia Tang e a dinastia Song, o budismo foi, por algum tempo, 

utilizado pela classe imperial para governar os povos. Por exemplo, foi estimulada 

a construção de templos de grande tamanho. Este estímulo também exerceu 

influência na tradução dos manuais. Os templos tornaram-se mais ricos, por um 

lado, pelo sistema de “auto-produção”, por outro lado, pelo investimento dos 

imperadores. Tudo isso garantia a continuação do desenvolvimento do budismo. 

Em comparação com o budismo na dinastia Song, as dinastias anteriores tinham 

feito um trabalho melhor. Na dinastia seguinte, a Yuan, o maior território da China 

foi governado por imperadores de uma etnia nómada. Com a expansão politica e 
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militar Yuan, o conceito budista mais popular, o “Mi”, desempenhou o papel 

principal na sociedade chinesa. Depois da dinastia Yuan, a etnia “Han”, a maior na 

China, retomou o controlo do regime, constituindo a dinastia Ming. O 

confucionismo entrou novamente na moda e os eruditos preferiam estudar a 

academia “Li”. O novo ambiente provocou uma interrupção no desenvolvimento do 

budismo. 

Quanto à última dinastia chinesa, Qing, os imperadores são da etnia “Man”. 

Como um meio para controlar os povos, o conceito confucionista foi suportado 

novamente pela classe imperial. No entanto, o confucionismo  sofreu desvios. 

Podemos saber isso através do sistema de exame para selecionar os melhores 

funcionários públicos, que incidia no conteúdo confucionista mais antigo e 

conservador. Aconteceu também “The Literary Inquisition”, que proibia todos os 

livros, todos os materiais e todas as falas contra a governação e o confucionismo.  

Antes de invadir o centro continental da China, a “Man” aliou-se à força da 

“Meng gu”, a etnia da dinastia Yuan. Tinham existido comunicações entre duas 

etnias e algumas semelhanças, especialmente na religião. Eles praticavam o “Mi”. 

Então, a maioria dos imperadores da dinastia Qing apoiou mais o “Mi”. Somente 

durante o reinado do imperador “Yong Zheng”, nos séculos XVII e XVIII, por causa 

da experiência de estudo de “Zen”, é que se revelou um grande interesse em 

apoiar o budismo tradicional chinês. Aumentou o estudo da teoria budista e os 

monges passaram a fazer “Jie Ba”, uma marca no cimo da cabeça. Segundo o 

retrato de Chinese Bud-dlist Monasteries, por Prip-Moler, “Together with his 

description of the painful branding on the crown of the head which the monks 

undergo at ordination”, isto não é só para limitar os comportamentos dos monges, 

mas também para distinguir os monges verdadeiros. Durante o reinado dos outros 

imperadores da dinastia Qing, cresceu a influência proveniente da cultura 

ocidental, como a católica. 

Nos anos recentes, faltou estímulo para o desenvolvimento contínuo do 
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budismo chinês, apesar de surgirem alguns budistas famosos que estão a 

esforçar-se para estabelecer uma organização oficial que proteja o budismo na 

China, como o mestre “Ba Zhi Tou Tuo” e o mestre “Tai Xu”. Porém não ganharam 

apoio suficiente. 

Mais tarde, apareceu uma tendência para os budistas recorrerem às pessoas 

da classe superior para garantir a sobrevivência do budismo, ou seja, construíram 

mais relacionamentos entre a política e o budismo. 

Além do conceito budista mais popular na China, na zona leste e norte, como 

Tibete e Mongólia Interior, há um conceito budista diferente conhecido como “Mi” 

ou Vajrayana. O budismo “Mi” começou a ser reconhecido cerca do século VII, na 

Índia. O Tibete localiza-se longe do centro da China, sendo um lugar fechado. O 

líder do Tibete “Songtsen Gampo” pediu muitas vezes à dinastia Tang maior apoio 

ao desenvolvimento das comunicações, dos recursor e da cultura, incluindo o 

budismo, mas recebeu poucas respostas. Somente o casamento da princesa 

“Wen Cheng” da dinastia Tang com “Songtsen Gampo” trouxe algumas 

tecnologias e culturas do centro político e económico para o Tibete. Mesmo assim, 

os resultados foram fracos porque o objetivo do casamento foi estabilizar 

politicamente esta região. 

Por isso, esta zona pediu o apoio à Índia. Deste modo, o “Mi” entrou no Tibete 

e conheceu um desenvolvimento muito rápido. Durante a propaganda de “Mi”, os 

budistas ajudaram a estabelecer o sistema linguístico no Tibete, de acordo com o 

“sânscrito”, o que mais tarde também aconteceu na Mongólia. O conceito central 

de “Mi” supõe uma prática ou uma transmissão espiritual duma forma misteriosa 

(“Mi” em chinês significa segredo e mistério). Em sua vez, insistiu na “Vajrayana” 

(“Veículo de Diamante” em sânscrito), com dois significados: “Diamante”, 

sabedoria acumulada para se aproximar de Buda e ficar armado contra os 

sofrimentos e desastres; “Veículo”, a prática no processo de atingir este estado. 

Com o desenvolvimento do budismo na China e o aumento dos budistas, para 
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satisfazer a demanda cada vez maior, a construção dos templos evoluiu  ao longo 

da historia. No início da introdução do budismo na China, as atividades religiosas 

eram: ler manuais, divulgar manuais, estabelecer grupos académicos, orar à 

estátua de Buda, tributar veneração a Buda. Mais tarde, em primeiro lugar, a 

dimensão dos templos tornou-se maior. É preciso lembrar que no início os rituais 

decorriam nas casas dos praticantes. A seguir, por causa da influência do 

Confucionismo, a estruturação dos templos foi afetada pelas regras rigorosas da 

sociedade chinesa. Por exemplo, os maiores templos apresentam uma planta 

quadrangular e são dispostos simetricamente. Os templos chineses têm pelo 

menos os edifícios para as atividades religiosas: Sanmon, palácio ou portão 

localizado em frente do templo e pelo qual entramos no templo; palácio “Tian 

Wang”, que tem estátuas dos reis de Deus, de Buda “Mi Le” e de Bodhi-Sattva 

“Wei Tuo”, e que normalmente se localiza entre o palácio “Da Xiong” e Sanmon; o 

pátio de torres, que fica em frente do palácio “Da Xiong”, acolhe a torre do sino e a 

torre do tambor; por fim, o palácio nobre “Da Xiong” (1) é o mais importante do 

templo e é nele que se localiza a estátua de Buda Sakyamuni; salão do 

ensinamento, em que os budistas estudam os manuais budistas; vários pátios em 

que há muitas plantas. À volta do templo situam-se os edifícios para a vida 

monástica. Os templos e os vários edifícios estão cercados por um muro. No 

interior do templo, vale notar a limpeza do ambiente, a ordem rígida quanto à 

colocação dos objetos e edifícios, e a configuração das plantas, a fim de manter 

um contacto estreito com a natureza e criar uma atmosfera séria. Entrando na 

dinastia Tang, a utilização da estátua grande de Buda começou a ser popular, o 

que resultou na expansão dos edifícios para a acolher. As pessoas começaram a 

colocar a torre na mesma linha do palácio “Da Xiong”. Como dito por Zhang 

Yuhuan em Explicação com Imagem sobre Templos Famosos Budistas da China, 

naquela altura, a torre foi considerada tão importante como Buda. Mais tarde, na 

																																																								
(1) Conhecido como “Mainhall”, em que se coloca a estátua da Buda, sendo o palácio mais 
importante no templo. 
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dinastia Song, concedeu-se mais importância ao palácio “Da Xiong”, e 

construiu-se o salão “Zen”, em que os budistas ou visitantes podiam praticar a 

meditação. Nas dinastias seguintes, o budismo perdeu importância, excepto na 

variante “Mi”.  

 

2. Cristianismo 

Segundo o registo bíblico, “ (...) o Deus do céu levantará um reino que nunca 

será destruído; e o reino não passará a outro povo; despedaçará e consumirá 

todos estes reinos, e permanecerá para sempre” (Daniel 2:44), a sua religião é 

divina e eterna para os cristãos. Através do diálogo entre Jesus e Pedro, um 

apóstolo de Jesus, ”Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo” (Mateus 16:16), é fácil 

saber que os cristãos personalizam Deus, e criam uma figura mais detalhada e 

mais real. O estabelecimento da Igreja tem uma finalidade inicial: “Saudai-vos uns 

aos outros com ósculos santos. As igrejas de Cristo vos saúdam” (Romanos 16:16, 

ênfase acrescentada). Os cristãos acreditam que a Igreja é a única organização 

divina que Deus estabeleceu na terra, autorizada por Cristo. No início, dentro do 

Império Romano, os cristãos eram considerados como uma das várias seitas 

judaicas, sendo atacados pelos judeus ortodoxos. Com o desenvolvimento do 

cristianismo, agravaram-se as perseguições. Mais tarde, sofreram uma 

perseguição maior da classe política durante o período do imperador Nero. “(...) 

Nero culpou injustamente os cristãos [de terem incendiado Roma] e castigou-os de 

forma inacreditavelmente terrível. Suas ações encorajaram o ódio para com os 

cristãos” (cf. Tácito, 1836, pp. 287-288)(1). Em reação à perseguição, os cristãos 

espalharam-se para outros lugares, a fim de escapar da perseguição, de receber 

mais evangelhos, e de procurar suporte religioso e político. Os cristãos precisavam 

de segurança e proteção na sua pátria, porém tinham que refugiar. Durante a 

propaganda fora da pátria, os cristãos insistiam na ida de todos os crentes para o 

																																																								
(1) Tácito, Cornelio (1836), Las Obras de Cornelio Tácito [The Works of Cornelius Tacitus] 
(Philadelphia, PA: Thomas Wardle). 
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reino do céu.  

Quanto às outras ameaças, a “apostasia predita” aconteceu por volta da 

ascensão de Jesus. “Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos 

como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores” (Mateus 7:15), ”Porque 

eu sei isto: que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que 

não perdoarão ao rebanho” (Atos 20:29). Para garantir a pureza da verdade, 

muitos apóstolos difundiram doutrinas teológicas perigosas que tinham sido 

criadas. Em contrapartida, a Igreja estruturou-se. Surgiram “bispos” ou “pastores” 

em cada congregação da Igreja (chamada ”Diocese”), cuja função era orientar e 

vigiar os cristãos. Entre os “anciãos”, era selecionado um com mais 

responsabilidade, designado “bispo”. Os bispos possuíam autoridade nas dioceses, 

e faziam reuniões para discutir questões teológicas e organizativas. 

Constantino, imperador de Roma, estimulou o primeiro concílio, o Concílio de 

Nicéia (325 d. C.). Considerando o acréscimo dos crentes e a potência desta 

religião, o imperador decidiu promovê-lo e utilizar este meio para fortalecer o 

direito. Por exemplo, impediu as ameaças contra o cristianismo, organizou uma 

reprodução de 50 cópias manuscritas da Bíblia, e restaurou sítios para cristãos. O 

cristianismo beneficiou desta série de ações do imperador. Embora Constantino 

não fosse cristão, “ele concordou em ser batizado pela causa cristã” (1). A situação 

dos cristãos e da sua religião estava a melhorar. Graças ao progressivo 

estreitamento de relações com o poder político, cerca do século VII, um homem foi 

apresentado oficialmente com poder eclesiástico universal, o papa Bonifácio III. 

O termo “Católico” foi registado, pela primeira vez, na literatura cristã, nos 

escritos do bispo São Inácio de Antioquia, que foi um testemunho autêntico sobre 

a tradição e o costume dos apóstolos, “Vocês todos devem seguir o Bispo assim 

como Jesus Cristo segue o Pai, e ao presbitério como vocês seguiriam os 

apóstolos. Aonde quer que o Bispo surja, permita que as pessoas ali estejam, 

assim como onde quer que Jesus Cristo esteja, ali se encontra a Igreja 
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Católica”(1)(Esmirniotas 8:2). Um outro registo antigo sobre o termo ”Católico” tem 

origem no Martírio do Policarpo de São Policarpo, bispo de Esmirna, “Da Igreja de 

Deus localizada em Esmirna para a Igreja de Deus localizada em Filomélia, e para 

todas as dioceses da santa e católica Igreja localizadas em qualquer parte”(2). 

Obviamente, no início do século II, os cristãos começaram a usar o 

termo ”católico”. Frank Sheed diz: “Preste atenção primeiramente na repetição 

tripla da ideia de totalidade”, quer dizer, uma totalidade incluindo todas as nações, 

todas as coisas, todos os dias. Agora podemos dizer que o catolicismo significa 

universal.  

“Examinando o termo universal, vemos que este contém duas ideias, a ideia 

do todo, a ideia do um. Mas tudo o quê? Todas as nações, todos os ensinamentos, 

todo o tempo, assim diz Nosso Senhor. Não é uma descrição exagerada da Igreja 

Católica. Nem sob o mais insano exagero, esta poderia evoluir como uma 

descrição de qualquer outra [igreja]”(3). 

 A igreja católica construída “sobre esta pedra” visível funciona como uma 

liderança da autoridade universal. Naquela altura as igrejas católicas eram 

paróquias, dioceses e arquidioceses, as quais também eram um meio de exercício 

da autoridade política associada à religião. No século VII, o catolicismo foi 

ameaçado pela ascensão do islamismo, o que resultou em Cruzadas, com a 

finalidade de conquistar “terras santas”. Mais tarde, com o confronto de novas e 

diferentes ideologias, acrescentou-se um desejo de estabelecer regulamentações 

judiciais, como “Santa Inquisição”, muito famosa na história, cujas doutrinas 

cobriam áreas religiosas, económicas e políticas, com medidas cruéis – acusações, 

perseguições e condenações.  

As ideologias tornaram-se distintas da Bíblia, surgiram os conflitos entre o 

governo e a religião sobre jurisdição do território, a corrupção agravou-se e 

																																																								
(1)	Bispo São Inácio de Antioquia, Epístola aos Esmirniotas 
(2)	Epístola da Igreja em Esmirna, Prefácio 
(3)	Teologia e Santidade, [San Francisco, CA: Ignatius Press, 1993], p.284 
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surgiram oposições como o protestantismo e o luteranismo. Por isso, era 

necessário reformar este sistema católico, embora o catolicismo tradicional ainda 

tivesse muito peso. 

Sobre a espiritualidade do catolicismo, a ideia básica apregoa a existência 

dum único Deus verdadeiro que integra a Santíssima Trindade, que vincula a 

figura divina ao seu filho Jesus e ao Espírito Santo(1); como o Quarto Concílio de 

Latrão declarou, “é o Pai quem gera, o Filho quem é gerado e o Espírito Santo que 

realiza”. Segundo o dito de Jesus aos seus discípulos, “Ide, portanto, e fazei que 

todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu 

estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos!” (Mt 28, 19-20). A 

epístola conclui que “agora com os Apóstolos e todos os justos, se encontra 

glorificando a Deus e ao Pai Todo Poderoso, louvando ao Nosso Jesus Cristo, o 

Salvador de nossas almas e Pastor da Igreja Católica por todo o mundo”.(2)  

A Igreja aperfeiçoou os seus princípios teológicos., um dos quais é a 

“Trindade”, quer dizer “Um Deus Único em Três Pessoas Distintas” ou “Três 

Pessoas, Uma Natureza”. Por volta do ano 180 a.d., foi registado que “Trindade” 

funcionou como uma integração na igreja católica e era importante na crença, 

segundo Teófilo de Antioquia. A trindade sagrada, a divindade e humanidade de 

Cristo definidas pela igreja católica, apresenta uma união hipoestática de duas 

naturezas da pessoa única e divina de Jesus. Além disso, o catolicismo insistia na 

existência da vida após a morte e na existência do céu, do inferno e do purgatório 

como diferentes etapas da existência póstuma. A ida para cada um desses 

destinos está ligada aos atos dos fiéis durante a vida toda e também determina o 

desígnio do cristão na chegada do dia do Juízo Final. Os católicos acreditavam em 

sete sacramentos a fim de se aproximarem de Deus, como o Batismo, o Crisma, a 

																																																								
(1)	Fonte: 
https://refutandooateismo.wordpress.com/2015/03/10/santissima-trindade-o-unico-deus-verdadeiro
/  
(2)	Fonte: http://www.paraclitus.com.br/2012/magisterio/papado/o-que-significa-o-termo-catolico/	
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Eucarista, a Confissão, a Ordem, o Matrimónio e a Extrema-unção. Os 

ensinamentos fundamentavam a fé cristã, após a morte e a ressureição de Cristo, 

através do milagre da transubstanciação. Derivados do cristianismo, os católicos 

tentavam impulsionar uma nova prática religiosa universal destinada à salvação da 

humanidade, seguindo as promessas de Cristo. Além de constituírem um sítio 

para os cristãos praticarem a religião, os templos católicos tinham outra função: 

mostrarem algumas caraterísticas próprias da religião.  

Nas palavras do monge Raoul Glaber, citado por Ramalho, “à medida que se 

aproximava o terceiro ano após o ano 1000, via-se em quase todo o universo, em 

particular na Itália e nas Gálias, a reconstrução das basílicas religiosas”(1). A 

grande quantidade de obras arquitetónicas construídas oferece-nos exemplos 

excelentes para analisar e estudar. Depois da queda do Império Romano, o 

catolicismo continuou a desempenhar um papel importante na sociedade ocidental, 

controlando o pensamento da maioria dos povos europeus. Este suporte estimulou 

a construção das igrejas, de que a arte românica constitui um bom exemplo.  

A evolução da arquitetura cristã relaciona-se com a densidade populacional, 

os materiais de construção disponíveis, a localização geográfica, a economia e os 

próprios conceitos religiosos. No início, os edifícios do estilo românico 

apresentavam um aspecto rude e robusto e por vezes com uma finalidade militar 

de defesa. Naquela altura, a decoração das construções não era delicada. Nas 

épocas seguintes, surgiram igrejas com transepto, planta em cruz, cujo teto foi 

substituído por abóbadas ou por uma série de cúpulas sobre prendentes 

sustentados por arcos. No início, as igrejas tinham paredes muito grossas para 

suportar a cobertura, fazendo o interior muito escuro. A nova estrutura começou a 

usar materiais mais leves como vidro, o que também melhorava o efeito plástico, 

ao mesmo tempo, usava mais arcos para suportar o peso, em substituição das 

paredes grossas. Também importa notar a construção das torres laterais. Esta 

																																																								
(1) Ramalho, G. Saber ver a Arte Romanica, p.8, São Paulo: Martins Fontes, 1992 
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tendência deu luz ao estilo gótico a partir do século XII. 

 Quanto ao desenvolvimento decorativo, é necessário notar as excelentes 

esculturas nos tímpanos, nos capitéis e nas colunas. O conteúdo esculpido 

começou por ser mais abstrato, incluindo geometria, vegetais, animais, a figura de 

cachorro, por exemplo, vegetais nos fustes e leões nos capitéis, como se vê na Sé 

Velha de Coimbra. A decoração também incluía cor, sombra, efeito de luz. Há em 

Portugal exemplos do bispo oficiante entre dois acólitos que representa o Juízo 

Final e pinturas nas paredes. “As obras de arte têm pleno direito de existir, pois o 

seu fim não era ser adoradas pelos fiéis, mas ensinar os ignorantes. O que os 

doutores podem ler com a sua inteligência nos livros, veem os ignorantes com os 

seus olhos nos quadros e nos relevos”, disse o Papa Gregório Magno (540-604). 

Pelo que as obras não só funcionam como decoração; também são um 

ensinamento espiritual e simples para os povos sem instrução. 

No final do século XV, quando o gótico estava prestes a findar, 

desenvolveu-se em Portugal uma variante conhecida por estilo manuelino, que 

marcou o reinado de D. Manuel I.  

 

III. A arquitetura gótica 

1. Enquadramento histórico 

A arte românica foi o estilo inicial dos mosteiros e igrejas mais comum na 

Europa. Naquela altura, os mosteiros e as igrejas foram muito difundidos e tinham 

uma maior importância quando guardavam relíquias de santos, tornando-se sítios 

de peregrinação. A arte românica também foi influenciada pela Antiguidade, pelo 

Oriente (nomeadamente a arte bizantina) e pelos povos bárbaros e da Irlanda, 

sendo dividida em dois tipos importantes: arquitetura civil e militar, e arquitetura 

religiosa. Quanto à caraterística defensiva, convém salientar o aspeto fortificado e 

austero, com paredes grossas e altas; tinham forma quadrangular, reforçada por 
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contrafortes salientes, e uma planta muito simples(1). 

O renascentista Vasari criou a designação gótico supondo que a arquitectura 

da Idade Média era uma “maneira inventada pelos Godos”(2). Esta ideia está 

errada mas perdurou até ao início do século XIX. Alguns arquitectos da época 

barroca, como Borromini e Guarini, aperceberam-se das qualidades técnicas e da 

originalidade formal do gótico. Mas é no século XIX que o estjilo gótico é objecto 

de uma intensa revalorização graças a teóricos persuasivos como Ruskin e 

Viollet-le-Duc. Depois deles, alguns historiadores analisaram a evolução estilística 

e a situação geográfica. Outros como Panofsky e Von Simson, estudaram a 

escolástica e a metafísica da luz de origem neoplatónica. Outros ainda, como 

Duby, deram mais importância ao contexto social e religioso. 

Cerca do século XI ou XII, por um lado, com o desenvolvimento do comércio, 

especialmente na Flandres, que trouxe um enorme suporte económico e avanço 

em várias áreas, acentuou-se a difusão da arte pela Europa. Por outro lado, os 

monarcas necessitaram dum meio espiritual para glorificar e solidificar o estado e 

apoiar a soberania. Por isso, ocorreu uma grande evolução das igrejas naquela 

altura. Além das causas económicas e religiosas que testemunhavam a ascensão 

do estilo gótico, é importante falar sobre a influência política. A título de exemplo, 

na situação italiana, existia uma difusão dos vários tipos de conceitos religiosos. O 

modelo franco-borgonhês foi introduzido pelos cistercienses, de Claraval a 

Fossanova, sendo parcialmente acolhido pelas novas ordens mendicantes, 

sobretudo pelos franciscanos e dominicanos. Sant’Andrea em Vercelli e os últimos 

trabalhos do batistério de Parma revelam concessões à nova linguagem 

transalpina. A herança clássica fornece um outro ponto da vista, sempre sensível 

na Basílica de São Pedro em Roma, no sonho imperial alimentado pela casa de 

Suábia e engrandecido pela magnificência de Frederico II. 

Os vários estilos artísticos mostram que a Europa diferiu sempre 

																																																								
(1) Fonte: http://estudandoarquitearte.blogspot.pt/2014/11/arte-romanica-e-arte-gotica.html  
(2)	BRACONS, José, Saver Ver a Arte Gótica, p.3, São Paulo: Martins, 1992 
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profundamente das concepções artísticas orientais. No oriente, os estilos duraram 

milhares de anos e não houve grande mudança. Pelo contrário, no ocidente havia 

essa mobilidade, essa constante procura de novas soluções ou novas ideias. O 

estilo românico não sobreviveu sequer ao século XII, ou melhor, começou neste 

século a ser substituído pelo gótico. Ainda mal os artistas tinham conseguido 

construir com êxito as abóbadas nas suas igrejas e disposto as estátuas de uma 

nova e majestosa maneira, quando uma ideia revolucionária fez com que as 

igrejas românicas parecessem desgraciosas, pesadas e obsoletas. A nova ideia 

nasceu na França setentrional. ”The new architectural grammar was first 

coherently articulated in the ambulatory (chevet) of the royal abbey church of 

Saint-Denis, north of Paris, built under Abbot Suger between 1140 and 1144.”(1). É 

aqui o princípio do estilo gótico. No início, poderíamos chamar-lhe uma invenção 

técnica, mas os seus efeitos e repercussões foram espantosos. O modelo francês 

evoluiu graças a determinadas dinâmicas históricas, nomeadamente a competição 

entre as sedes episcopais francesas. Nessas condições, devemos levar em conta 

a hegemonia exercida pela monarquia capetiana. O método de abobadar uma 

igreja por meio de arcos transversais foi desenvolvido de forma sistemática e com 

objetivos muito mais ambiciosos do que os arquitetos normandos haviam sequer 

sonhado.  

Em conclusão, as inovações são(2): “once properly combined, allowed the 

dissolution of the wall and a fluid arrangement of space”; “developed a system of 

stone ribs to distribute the weight of the vault onto columns and piers all the way to 

the ground; the vault could now been ade of lighter, thinner stone and the walls 

opened to accommodate ever-lager Windows”; uso de arcobotantes. No interior, os 

arquitetos prestaram mais atenção à abóbada, cuja verticalidade simboliza uma 

ascensão ao céu. Os vitrais também introduziram uma mudança significativa. 

																																																								
(1) Chapuis, Julien. “Gothic Art.” In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan 
Museum of Art, 2000 – http://www.metmuseum.org/toah/hd/mgot/hd_mgot.htm (October 2002) 
(2)	Chapuis, Julien. “Gothic Art.” In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan 
Museum of Art, 2000 – http://www.metmuseum.org/toah/hd/mgot/hd_mgot.htm (October 2002) 
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“Decorated with scenes from the Bible, the lives of the saints (Scenes from the 

Passion of Saint Vincent of Saragossa and the History of His Relics, 24.167a-k), or 

with larger figures of prophets and other personages, stained-glass Windows were 

central to the perception of the cathedral as a compendium of the Christian faith.” O 

que mudou mais tarde, no século XIII, foi “an obligatory feature in most cathedrals 

was the monumental rose-window with God, Christ, or the Virgin at its center 

surrounded by the cosmos. The shimmering, colored light called to mind the 

heavenly Jerusalem described in the Book of Revelations (the Apocalypse of John) 

as a city of gold and precious stones.” 

Devemos apontar a decoração nos tímpanos, que dá ao portal a solenidade 

que convém à entrada na Casa de Deus. Um dos primeiros exemplos góticos 

encontra-se na fachada oeste da catedral de Saint-Denis, (Head of King David, 

38.180). O estilo gótico abriu uma etapa histórica na arte ocidental, identificável 

por características muito próprias de contexto social, político e religioso, em 

conjugação com valores estéticos e filosóficos e que surge como resposta à 

austeridade do estilo românico. 

As arquiteturas góticas representam várias ordens religiosas. Os irmãos 

dominicanos Sisto e Ristoro, iniciaram o projeto de construção da igreja de Santa 

Maria Nova em Florença, no século XIII. A planta em cruz latina, com capelas no 

lado oriental do transepto e uma abside pouco pronunciada, provinham dos 

modelos franciscanos. A concepção dinâmica continuava as abóbadas com 

cruzamentos de ogivas e de arcos ogivais que separavam as naves. No claustro 

adjacente, na segunda metade do século XIV, Andrea di Buonaiuto decorou a 

famosa “capela dos Espanhóis”. O triunfo da Igreja destacava um modelo 

arquitetónico muito parecido com o de Arnolfo di Cambio para Santa Maria del 

Fiore. A grande cúpula colocada sobre um grande tambor octogonal foi concebida 

por Filippo Brunelleschi no início do século seguinte. O ciclo de Buonaiuto 

demostrou bem o triunfo da doutrina dominicana: num dos frescos, São Tomás 
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domina as figuras alegóricas de todas as artes liberais e de todas as ciências do 

curso teológico. 

Na transição entre os estilos românico e gótico, desenvolveram-se as ordens 

mendicantes, que impulsionaram uma simplificação na construção. 

 

2. Luz, espaço, imaterialidade 

Luz 

A arquitetura gótica apresentava uma contraposição à massividade e à 

deficiente iluminação interior das igrejas românicas. Segundo a doutrina cristã, “a 

igreja é o germe e o começo do reino de Deus na Terra”(1). A entrada de luz foi 

acentuada através dos desmedidos vitrais coloridos. A harmonia da composição, a 

elegância e a comunicabilidade das figuras dos vitrais também chamavam a 

atenção dos visitantes. Este estilo foi influenciado maioritariamente pela teoria do 

abade Suger sobre a iluminação interior dos edifícios religiosos: “Deus é luz” (1 

João 1:5). A luz representava a divindade no espaço espiritual e físico. A catedral, 

ao mesmo tempo, criou uma nova ascese, ou seja, um meio para a catequização 

do homem e para a libertação do seu imaginário. Foi dito por George Duby que: ”A 

luz, que aparece simultaneamente como o próprio Deus e como o agente da união 

entre a alma e Deus, deve encher inteiramente o Reino cujo campo os muros da 

catedral simbolicamente delimitam”(2). O florescimento das catedrais a nível 

europeu exigia mais elementos gloriosos e luminosos, o que se tornou 

gradualmente num orgulho dos católicos. Em conclusão: “A vista humana não 

sabe, a princípio, onde fixar-se: se olha os tetos, estão floridos como tecidos 

brilhantes;(...); se é ofuscada pelos jorros de luz que entram pela parede, admira a 

inestimável beleza do vidro e a variedade do mais precioso trabalho”(3). Na minha 

opinião, a luz funcionava como uma ligação entre o mundo dos seres humanos e o 

																																																								
(1) Catecismo da Igreja Católica(CIC), n. 567 
(2) George Duby, O Tempo das Catedrais, p. 103-136, Lisboa, Editorial Estampa, 1997 
(3)	História da Crítica de Arte, Padre Teófilo, século XII in Llonello Venturl, Lisboa, Edições 70 
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mundo de Deus. 

 

Espaço 

Seja no espaço interior, seja no exterior, a verticalidade dos edifícios era 

estimulada para alcançar a divindade mais facilmente. Para atingir tal altura, 

surgiram os arcos, abóbadas e cúpulas em ogiva, e a utilização deles tornou-se 

mais dinâmica. Simultaneamente, usavam-se pináculos e agulhas para aumentar 

a verticalidade do edifício. O esqueleto constituído pelas abóbadas do arco em 

ogiva facilitou a articulação dos tramos da abóbada, e os arcos em ogivas 

possibilitaram grandes alturas. Adicionando a iluminação da luz pelos vitrais, os 

avanços técnicos fizeram o espaço interior maior. O crescimento da altura 

necessitou de mais suportes. Por isso surgiram contrafortes, em conjunto com os 

arcobotantes, construindo um aspeto rendilhado inovador no exterior. O interior 

tornou-se cada vez mais alto e as plantas adquirem maior complexidade. As naves 

eram frequentemente divididas por grossos feixes de colunas que suportavam a 

verticalidade do edifício. 

 

3. Imaterialidade 

3.1. Escultura 

Em comparação com os impactos fortes da inovação sobre paredes externas 

e internas, retábulos e murais, a linguagem expressiva na área da imaterialidade 

como esculturas, vitrais e pinturas, não foi tão impressionante, mas foi também 

importante. Diferentes das obras escultóricas nas igrejas românicas, as góticas 

narram episódios bíblicos e apresentam figuras de santos.  

Por um lado, as esculturas elegantes e leves podiam ser encontradas nos 

pórticos; por outro lado, os escultores góticos deram vida às figuras, que pareciam 

movimentar-se e olhar em diferentes direções. As esculturas apresentam-se 

alongadas e ajustadas às dimensões estreitas das colunas que as abrigam. 
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Naquela época, era visível uma tendência para a individualização das figuras. As 

figuras obtêm características próprias, diferentes e autónomas das outras. 

Considerando o estilo dos artistas gregos antigos, que tinham procurado o “belo 

ideal”, os artistas góticos ainda desejavam uma apresentação comovente e 

convincente da história sagrada. No entanto, o escultor italiano Nicola Pisano 

revela uma tendência, notada no século XIII, para seguir os modelos mais 

clássicos e dar maior realismo às suas obras. 

 

3.2. Pintura 

Nos séculos XIII e XIV, a pintura italiana conheceu um grande 

desenvolvimento, que havia de culminar no Renascimento dos séculos XV e XVI. 

Entre os artistas iniciais, contam-se Giotto e Cimabue. 

Cimabue e Giotto representam a tendência naturalista que será uma marca do 

Renascimento, visível nas iluminuras de códices manuscritos. O final da Idade 

Média caraterizou-se pelo aumento da procura de “livros de horas” “ricamente 

ilustrado com iluminuras”(1). Esses livros contêm “o calendário das festas e dos 

santos, as Horas da Virgem, da Cruz, do Espírito Santo e dos mortos, as orações 

comuns e os salmos penitenciais”(2). Convém notar que naquela altura a pintura 

ainda não concedia lugar ao retrato realista. Essa tendência, que se estendeu aos 

enquadramentos arquitectónicos e paisagísticos, conheceu um grande incremento 

no século XV. 

 

3.3. Vitrais 

Datada do ano 1100 d.C., um vitral constituído por figuras em tamanho natural 

dos quatro profetas, foi colocada na catedral de Augsburgo, na Alemanha. Este 

facto significa que, naquela época, o vidro colorido e pintado já era considerado 

uma das formas de arte monumental. A utilização dos vitrais permitia mais entrada 

																																																								
(1) QUINSON, Marie-Therese (1999), Dicionário cultural do cristianismo, Edicoes Loyola. p. 184 
(2) Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_horas#cite_note-Marie-Therese1999-1  
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de luz. Além disso, tinham uma função narrativa. Ofereciam amplas superfícies 

para pôr imagens, com a finalidade de mostrar mensagens dos sermões e 

histórias visuais do cristianismo. Este avanço beneficiou de avanços de ordem 

técnica que prosseguiram nos séculos seguintes. O gosto por um interior mais 

iluminado modificou o colorido dos vitrais na catedral de Salisbury, onde eram 

usados vidros brancos (quase sempre cinza-esverdeados, por causa de 

impurezas). Mais tarde, entre o século XIII e o século XIV, os vitrais 

corresponderam a desejos litúrgicos e devocionais, mostrando santos e mártires, 

personagens mais acessíveis aos apelos dos fiéis, com funções didáticas, como 

textos compreensíveis para os analfabetos. Mais tarde, a procura de efeitos 

cromáticos tornou-se cada vez mais forte. Os artistas tenderam a atenuar a 

claridade, a criar o espaço imaginário e a expandir a superfície dos vitrais.  

No vitral da catedral de Chartres, “Notre-Dama de la Belle Verrière”, a parte 

com imagens mais claras dos painéis centrais remonta ao século XII e as laterais 

remontam ao século XIII. 

Em seguida, serão apresentadas três obras arquitectónicas exemplares do 

estilo gótico a nível da Europa: a Catedral de Notre-Dame de Paris (França), o 

Duomo de Milão (Itália) e o Mosteiro da Batalha (Portugal), para o estudo 

comparativo com os templos budistas da China. 

 

4. Três obras exemplares 

4.1. Catedral de Notre-Dame de Paris (França) 

Localizada em Paris, foi uma das catedrais mais antigas francesas do estilo 

gótico, sendo iniciada a construção no século XII. Antes da Catedral de 

Notre-Dame, no sítio foi construída a basílica de Saint-Etienne no ano de 528 d.C., 

que se manteve até 1163. O local onde se encontra a catedral era o centro 

religioso de Paris. Os celtas tinham-na como terra sagrada, mais tarde os romanos 

construíram um templo dedicado a Júpiter. Entre o século IV e  século VII aí foi 
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construída uma basílica dedicada a Santo Estêvão. Por causa do desenvolvimento 

dos novos conceitos em várias áreas, o bispo Maurice de Sully impulsionou uma 

inovação nas igrejas. A construção da catedral foi suportada por todas as classes 

sociais.  

A planta é mais compacta e unificada, com um duplo deambulatório de coro 

seguindo as naves laterais, e o transepto baixo e largo mal excedendo a largura da 

fachada. Isso dá continuidade ao percurso da igreja e os crentes podem avistar o 

altar-mor e aceder aos túmulos situados nos absidíolos. A igreja é orientada na 

direção de nascente-poente. No lado nascente encontra-se a abside seguida do 

altar-mor e no lado poente está a entrada principal do edifício.  

A fachada oeste é uma derivação do estilo românico normando, semelhante à 

da Catedral de Saint Denis. Apresenta três níveis horizontais e é ainda dividida em 

três níveis verticais pelos contrafortes ligeiramente proeminentes que unem em 

verticalidade os dois pisos inferiores e reforçam os cunhais das duas torres. O 

nível inferior tem três portais a partir do meado do século XII, sendo penetrados na 

parede com arcos envolventes em degrau, arquivoltas, com finalidade de 

multiplicar a superfície para meter mais decorações escultóricas, ou seja, as cenas 

bíblicas, a vida da Virgem, o Julgamento Final e a vida de Santa Ana. Todas as 

decorações sumptuosas da escultura seguem uma harmonia e uma disciplina. 

Arcadas rendilhadas, imensos portais e janelas diluem a continuidade da 

superfície das paredes, com uma função decorativa. O portal central tem 

ligeiramente a mesma altura dos laterais.  

O portal da direita, com Santa Ana, dá acesso ao braço do transepto. No 

tímpano estão esculturas da Virgem Maria e do Cristo menino, com um estilo 

românico tardio de frontalidade, rigidez e pouca volumetria. Próximos da Virgem 

Maria estão um rei ajoelhado que se crê ser Luís VII e o bispo Maurice de Sully, o 

impulsionador da construção da catedral(1). A banda superior dos dois níveis 

																																																								
(1) SERGIO Paulo(2015), Conhecendo a Europa: Mais que uma viagem: p.45 
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retrata cenas da vida da Virgem Maria e a inferior da de Santa Ana e Joaquim, pais 

da Virgem.  

O portal esquerdo é chamado o Portal da Virgem por causa das decorações 

da arquitrave: a banda inferior apresenta uma cena com seis patriarcas do Antigo 

Testamento. Os reis sentados estão a emoldurar um pequeno baldaquino em 

baixo, remetendo simbolicamente para a Anunciação. A banda superior retrata a 

morte e a ascensão de Maria ao céu, rodeada pelos apóstolos. Ao centro, Cristo 

toca o corpo da Maria como um sinal da futura ressurreição.(1) O tímpano retrata a 

cena da morte e da coroação de Maria, em que Cristo sentado a recebe e benze, 

com dois anjos ajoelhados, carregando candelabros nas mãos. A bênção de Cristo 

foi esculpida no século XIII. Em cima, a arquivolta é decorada com esculturas de 

anjos, profetas, reis e santos. Todas as decorações apresentam um maior 

realismo do aquele que se observa no estilo românico.  

O Portal do Julgamento, ao centro, apresenta Cristo no céu desempenhando 

o papel de julgador. No portal central, vê-se a cena do julgamento. A banda inferior 

da arquitrave foi substituída no século XVIII por uma representação da 

ressurreição dos mortos. A banda superior mostra os eleitos e os condenados, 

tutelados pelo arcanjo Miguel e pelo Diabo, entrando  no paraíso com uma coroa 

ou no Inferno. É possível ver na coroa uma alusão à santidade da monarquia 

francesa. Nas arquivoltas, Abraão recebe as almas dos escolhidos e o Diabo 

recebe as almas dos pecadores. O destino das pessoas será a ascensão ao céu 

ou a descida ao inferno. Concêntricos a Cristo estão anjos, patriarcas, profetas, 

dignitários, mártires e virgens santas. As figuras estão em posições de acordo com 

o conteúdo das histórias religiosas. O tímpano apresenta Cristo em majestade, na 

pose de julgador, revelando as chagas nas palmas das mãos. 

A fachada é decorada com a rosácea, muito frequente no estilo gótico na 

primeira metade do século XIII. A rosácea tem 13 metros de diâmetro, sendo 

																																																								
(1)	SERGIO Paulo(2015), Conhecendo a Europa: Mais que uma viagem: p.46 
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ladeada de duas janelas gémeas. Em frente colocou-se a estátua da Virgem Maria 

e do Filho. Debaixo da rosácea, vê-se a galeria dos reis da Judéia e Israel. Em 

cima da rosácea há uma galeria de balaustradas de traçaria. Quanto ao nível 

superior, duas torres com altura de 69 metros foram influenciadas pelo estilo 

normando do século XII. Na torre sul situa-se o sino “Emmanuel” e no lado norte 

encontram-se as decorações de pináculos e gárgulas(1). No topo da catedral, o 

pináculo foi restaurado no século XIX. Os quatro pilares em que se erguem doze 

apóstolos de bronze suportam o pináculo. No topo do pináculo está um galo em 

metal que funciona como para-raios, para proteger os crentes.  

No topo da catedral, as gárgulas e as quimeras não só têm funções artísticas, 

também têm funções técnicas. As gárgulas, cujo nome tem origem na 

onomatopeia do som da água, têm aparência de monstro, sendo criaturas 

assustadoras e fantásticas com bicos e asas de águias. Por um lado, as pessoas 

acreditam que as gárgulas guardam a catedral, as quais ganham vida durante a 

noite. Por outro lado, tecnicamente, fazem o escoamento da água pluvial do 

telhado evitando que ela deslize pelas paredes (2). 

 No interior, o edifício tem 127 metros de comprimento, 48 metros de largura e 

35 metros de altura, o que constitui um primeiro passo no sentido das grandes 

construções do estilo gótico. As colunas fazem o edifício alto, e a estrutura sólida 

faz as paredes e os vitrais “voar” contra a gravidade e estabelecer uma ”ligação 

entre a terra e o céu”(3). Como descrito por Janson em Iniciação à História da 

Arte: ”O sistema da construção de abóbadas: cada intercolúnio (excetuando-se o 

cruzeiro e a abside) ao longo do eixo central tem uma forma oblonga, dividida por 

um sistema de nervuras que até aqui desconhecíamos; contornado por nervuras 

transversais, cada compartimento é , então, não apenas subdividido pela 

																																																								
(1) Fonte: http://pt.slideshare.net/mbern/catedral-de-notre-dame-paris  
(2) História da Arq. da Pré história e Idade Média, p.25, Docente: Valdemar Coutinho, Discente: 
Nélia Nunes 20091737 
(3) História da Arq. da Pré história e Idade Média, p.16, Docente: Valdemar Coutinho, Discente: 
Nélia Nunes 20091737 
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interseção de duas nervuras, mas também secionada por uma terceira nervura, 

sendo que as extremidades de cada uma delas corresponde a uma coluna no 

assoalho da nave central. Isso é conhecido como abóbada sextapartida”. Esta 

experimentação surgiu no início do estilo românico normando, com a finalidade de 

produzir mais leveza na alvenaria entre os suportes.  

Na catedral, podemos encontrar algumas reminiscências do românico 

normando, como os arcos agudos, que têm capacidade de suportar mais pressão 

do que os arcos de plena volta. O efeito do avanço na engenharia arquitetónica é 

evidente, resultando em grandes janelas, enormes edifícios e mais adornos. Tudo 

contribui para a aparência de leveza e elegância. Quanto à subdivisão das naves 

laterais, cada um desses contrafortes transforma-se em arco diagonalmente 

assentado, que sobe para encontrar o ponto crítico entre as janelas do clerestório, 

onde se concentra a impulsão externa da arqueação da nave central. No entanto, 

não são visíveis do interior. Esses arcos, chamados arcobotantes, são um dos 

traços caraterísticos da arquitetura gótica, importantes do ponto de vista estético e 

na função de suporte.  

Janson acrescentou em Iniciação à História da Arte: “No transpeto, pelo 

contrário, não é mais possível separar os ornamentos da janela de sua moldura: 

um entrelaçamento contínuo cobre toda a superfície”. O fluxo da luz através das 

“mui sagradas” janelas transforma-se na Luz Divina, uma apresentação mística do 

espírito de Deus.  

Quanto à cabeceira, os suportes visíveis surgiram por causa da expansão das 

capelas para o exterior. No ano de 1225, os arcobotantes fluem na zona superior 

da parede do coro, onde se concentra a impulsão da abóbada para o exterior, 

estendendo-se até aos contrafortes, mas transmitindo leveza e harmonia. Os 

arcobotantes são muito elegantes, além da sua função de suportar o 

prolongamento do edifício. 

 O prolongamento das capelas faz os braços do transepto crescerem. Jean 
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de Chelles trabalhou a fachada norte. Pôs a sua decoração com detalhes traçados 

ou ornamento em filigrana, que veio a ser adotada pelos arquitetos europeus. Ele 

usou o frontão para coroar o portal, que foi denominado gablete. Quanto ao 

tímpano, na banda inferior são apresentadas as cenas de Cristo Menino, e nas 

duas bandas superiores é mostrado um bispo que conta a história do presbiteriano 

Teófilo. A banda inferior das duas superiores conta a lenda dos mesmos 

personagens numa sequência de quatro cenas. O portal também oferece um lugar 

para a estátua da Madona que sobreviveu à revolução francesa. As obras 

decorativas, com a sua naturalidade na atitude e rotação do corpo, mostram o 

nível avançado dos artistas góticos. Para o segundo nível, em cima da fileira de 

janelas, está a rosácea. Este nível é equipado com balaustrada fina em frente. 

Para melhorar a fachada, surgiu um frontão com janela circular, acompanhado de 

tabernáculos abertos. Mais tarde, Montreuil assumiu a continuação do projeto no 

lado sul. No século XII, construiu o gablete que mostrou uma maior ilusão da 

verticalidade, para consagrar Santa Ana(1). No nível superior, a plasticidade dos 

elementos e o trabalho de filigrana da pedra revelam uma virtuosidade quanto ao 

material e à técnica. São visíveis a magnífica rosácea sul e a delicadeza dos 

arcobotantes. No lado sul, estão duas pequenas torres(2). A rosácea do frontão sul 

do transepto baseia-se no número 12 e apresenta no centro a imagem de Cristo 

como o Juiz do mundo.(3) 

A utilização dos pilares na arquitetura gótica permite a transformação das 

sólidas paredes com janelas estreitas, as quais são do estilo românico, para a 

combinação entre pequena área de parede e grande área preenchida por vidros 

coloridos e trabalhados. A arquitetura gótica expressa a grandiosidade, porque os 

cristãos acreditavam na existência de Deus e criam que Deus vivia num mundo 

acima do humano. Por isso, deram verticalidade a tudo para apontar em direção 

																																																								
(1) Fonte: http://pt.slideshare.net/mbern/catedral-de-notre-dame-paris  
(2) História da Arq. da Pré história e Idade Média, p.24-25, Docente: Valdemar Coutinho, Discente: 
Nélia Nunes 20091737 
(3) Fonte: http://pt.aleteia.org/2015/05/15/uma-visita-noturna-a-catedral-de-notre-dame-de-paris/  
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ao céu. A arquitetura gótica desempenhou um papel de mediadora entre a terra e 

o céu.No interior, a catedral é decorada com imensos vitrais, especialmente as 

rosáceas. A rosácea da fachada norte tem o azul forte como a cor dominante, e 

conserva o vitral original do século XIII. Esta rosácea conta uma cena em que a 

Virgem estava rodeada por figuras do Antigo Testamento como profetas, reis e 

altos clérigos. A composição dela baseia-se no número 8, que significa universo: a 

Terra e os sete planetas.(1) 

Quanto aos órgãos da catedral, um grande, com seus 113 registos e 7800 

tubos, situa-se atrás da rosácea da fachada ocidental,. Era usado em eventos 

especiais enquanto o do coro tinha mais serventia para os eventos de rotina. Além 

da escultura da Virgem Maria e do Menino junto ao pilar sudeste do transepto na 

entrada do coro, os frisos da catedral representam as aparições de Cristo 

ressuscitado e cenas dos evangelhos.(2) Esta forma de narrar histórias bíblicas 

também era para catequizar. Ainda podemos observar cenas da vida da Virgem 

nos bancos do coro. 

De acordo com esta obra exemplar, entram na nossa consciência as criações 

e as decorações com espiritualidade profunda.  

 

4.2. Duomo de Milão (Itália) 

    A frase de Mark Twain, segundo a qual “a catedral, o símbolo por excelência 

de Milão, é a primeira coisa que eu procuro quando me levanto de manhã e a 

última em que os meus olhos vagueiam à noite”(3), faz-nos conscientes de que o 

duomo de Milão é uma obra magnífica. 

A construção do duomo de Milão começou em 1386 e prosseguiu até ao 

século XX. Tornou-se muito famoso por causa da sua enorme dimensão: 157 

metros de comprimento e 109 de largura. A catedral consegue albergar 40,000 

																																																								
(1)	Fonte: http://pt.aleteia.org/2015/05/15/uma-visita-noturna-a-catedral-de-notre-dame-de-paris/	
(2)	Fonte: http://pt.slideshare.net/mbern/catedral-de-notre-dame-paris	
(3)	TWAIN Mark (1869), The Innocents Abroad, chapter 18 
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pessoas no interior. Vale a pena notar as cinco naves espantosas. A central possui 

a altura de 45 metros. O material usado para construir esta catedral é o tijolo. Além 

disso, é coberta de mármore branco-rosa da Candoglia, que era muito 

reconhecido a nível europeu.  

No topo da catedral, podemos observar muitos pináculos, totalizando 135 

agulhas, e cada um é decorado com uma estátua. O mais alto, “La Madonnina”, de 

cobre dourado, representa Nossa Senhora e tem uma altura de 108 metros(1). Mas 

esta obra não é da época gótica. Segundo a tradição, nenhuma construção em 

Milão pode estar num nível acima da Madonnina, que é padroeira da catedral e 

símbolo da cidade(2). A catedral tem três sinos reconhecidos, que se encontram 

escondidos entre uma das torres da igreja. O maior sino é dedicado à Virgem 

Maria e foi abençoado pelo arcebispo Carlos Borromeo, cujo corpo está numa 

capela especial da catedral. O médio é dedicado a São Ambrose e o menor a São 

Barnabé, os quais foram os primeiros apóstolos. 

A fachada do duomo possui cerca de 8,200 blocos e 2,300 estátuas. Esta 

parte foi construída em apenas 8 anos, muito rapidamente em comparação com o 

resto da catedral, por causa do pedido de Napoleão, que tinha desejado ser 

coroado como rei de Itália nesta catedral em 1813. 

No interior, as cinco naves, estão divididas por 40 colunas, cada uma das 

quais com 24 metros de altura. O material é igual ao da fachada. Nos pilares 

também encontramos várias esculturas, todas representando figuras 

completamente diferentes entre si e diversas nos detalhes. As decorações 

trabalhadas espalhadas pela catedral apresentam algumas particularidades 

dignas de nota. Por exemplo, a linha meridiana dourada com os diversos símbolos 

do zodíaco era usada antigamente para determinar a época do ano, segundo a 

incidência do sol do meio-dia, que entra por um minúsculo furo na parte direita do 

teto da igreja. Devemos prestar atenção a esta ligação entre a terra e o céu. Entre 

																																																								
(1)	A estátua foi feita por Francesco Croce e erguida em 1762.	
(2)	Fonte: http://www.thenatscorner.com/2015/07/o-mais-famoso-dos-duomos-detalhes-e.html 	
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as relíquias guardadas na catedral, o “Candelabro Trivulziano” em bronze, do 

século XII, está em frente da linha meridiana. A relíquia representa os vícios, as 

virtudes, os três reis magos e algumas cenas do Antigo Testamento. Das obras 

excelentes de escultura, salientamos a escultura de São Bartolomeu, um dos doze 

apóstolos de Jesus, feita por Marco Agrate depois da época gótica. 

Como outras obras góticas, a catedral de Milão também tem um grande 

número de vitrais, graças à conservação durante o período da guerra, em que os 

vitrais foram substituídos por lonas. O pináculo de Madonnina também foi coberto 

com farrapos, evitando a destruição. 

O altar da igreja é dedicado a São Giovanni Buono, que foi bispo de Milão no 

século VII. O altar é precisamente localizado dentro dum tabernáculo, no centro da 

cruz suspensa sobre o altar. Esta localização é considerada como um dos pregos 

utilizados na crucificação de Jesus Cristo, o da mão direita.  

 

4.3. Mosteiro da Batalha de Portugal 

Cito a frase de Júlio Gil em As Mais Belas Igrejas de Portugal: “Dos montes de 

Porto de Mós veio a pedra, calcário brando que foi endurecendo. E a pátina pinta 

de ouro, e bronze, e cobre, em invulgares tonalidades cromáticas que mais 

personalizam este monumento”. No dizer de Jorge Henrique Pais da Silva sobre 

esta obra maravilhosa, é “um dos mais notáveis conjuntos monacais da Europa 

medieval”.(1) 

O Mosteiro da Batalha também se chama Mosteiro de Santa Maria da Vitória. 

Foi mandado edificar por promessa de D. João I, rei de Portugal e Mestre da 

Ordem de Avis. O rei jurou à Virgem, na véspera da Batalha de Aljubarrota, que 

iria construir um mosteiro em sua honra caso obtivesse a vitória, no próprio campo 

de batalha. Começou a ser construído por volta de 1388 e foi dado à Ordem de 

São Domingos. Era constituído por igreja, sacrista, claustro, sala capitular, celas, 

																																																								
(1) SILVA, Jorge Henrique Pais Da (1986), Página de História de Arte, Editorial Estampa, Lisboa 
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refeitório, cozinha, celeiro, adega, oficinas. A construção da obra foi gerida pelo 

arquiteto Afonso Domingos, que a concebeu e dirigiu at´falecer.  

É o grande monumento do gótico tardio de Portugal e berço do estilo 

manuelino. Não é difícil entender a relação entre a construção e a vitória na guerra, 

por isso, o mosteiro tornou-se num símbolo de afirmação do poder da jovem casa 

da dinastia de Avis. Por causa da dinamização da construção, nasceu uma vila à 

volta. Um grupo de frades dominicanos, provavelmente o próprio Frei Lampreias, 

colaborou na obra e prestou assistência espiritual aos trabalhadores e às suas 

famílias.  

A construção do mosteiro dividiu-se em três fases: a primeira fase foi entre 

1385 e 1438. Foram construídos a igreja, o claustro real ou de D. João I com os 

seus anexos, e a capela do fundador, pelos mestres Afonso Domingues e Huguet; 

na segunda fase, de 1438 a 1495, foram construídos os túmulos dos infantes na 

capela do fundador, o panteão de D. Duarte e o Claustro de D. Afonso V. A função 

do mosteiro de sepultar os reis portugueses continuou até à morte de D. João II, 

em 1495; a terceira fase, de 1495 a 1521, coincide com o reinado de D. Manuel I. 

Foram construídas as magníficas capelas imperfeitas. A construção foi dirigida por 

Mateus Fernandes e Diogo de Boitaca. O ritmo da construção foi intenso durante 

os reinados de D. João I e de D. Duarte I, e foi reduzido no reinado de D. Afonso V 

– as campanhas africanas diminuíram a disponibilidade do rei –, de cuja época é o 

sóbrio claustro secundário. Depois, durante o reinado de D. João II, muitos 

mestres-arquitetos foram mudados e a obra progrediu pouco. D. Manuel I 

impulsionou novamente a construção de forma brilhante, o que permitiu afirmar o 

estilo manuelino. A partir de D. João III, diminui a atenção prestada à obra. Ficou 

por erguer o terceiro claustro e por concluir as Capelas Imperfeitas. D. Sebastião 

mandou António Mendes, o último mestre do mosteiro, para a grande obra. 

Durante a realização das missões dos frades de S. Domingos, eles deram 

vida a este edifício religioso. Depois da transferência da Santa Sé de Roma para 
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Avinhão,(1) a submissão do poder da igreja ao imperador trouxe mais paz claustral, 

a fim de diminuir a influência política. Em Portugal, D. Afonso V ordenou ao legado 

do Papa que lhe remetesse o processo – ele, rei, o julgaria – e se não atacasse a 

ordem.(2) “Sendo certo, que vos mandaremos meter em huma Caravela, e vos 

enviaremos ao Santo Padre, fazendo-lhe de vós queixume”, diz a carta régia. Este 

acontecimento histórico diminuiu o papel político do cristianismo, fazendo os 

cristãos concentrar-se na vida monástica. Os católicos esforçaram-se para criar 

uma rotina tranquila, sem muitas perturbações da sociedade humana.  

Começo a apresentação do Mosteiro da Batalha pela fachada principal, que 

se destaca pela decoração primorosa. O portal é brilhante e profundo, ornado com 

seis arquivoltas com pequenas esculturas. As obras de escultura representam as 

personagens do Antigo Testamento: figurativos-narrativos e vegetalistas, anjos, 

profetas, reis de Israel, santos e santas. Nos pilares, são esculpidos doze 

apóstolos que descansam sobre mísulas, as quais são esculpidas com motivos 

heráldicos. A figura de Cristo é rodeada pelos evangelistas no tímpano. Em cima 

dos frisos, há flores-de-lis e uma série de janelas elegantemente decoradas. O 

edifício baseia-se no número 8. O número já foi mencionado na análise da catedral 

de Notre-Dame, e significa o universo. Além dos arcobotantes, as janelas estão 

vistas exteriormente é decorada com ornatos típicos do estilo gótico, como as 

flores-de-lis ou os trifólios. E os contrafortes estão rematados por pináculos 

piramidais ou de cogulhos. 

A nível de Portugal, a dimensão da igreja é surpreendente: 83 metros de 

comprimentos e uma altura de 32 metros na nave central. Isso fica a dever-se à 

ordem de D. João I de levantar um mosteiro que expressase o poder da dinastia. A 

																																																								
(1) “Este episódio é conhecido como a ‘Crise de Avinhão’, dando início ao periodo chamado de 
‘cativeiro babilónico dos papas’ (ou da igreja), uma alusão ao exílio bíblico de Israel na Babilónia” – 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Papado_de_Avinhão; “O exílio de Avinhão teve os seus aspetos 
positivos: o desenvolvimento da organização da igreja e o progresso das artes. Estes méritos, 
porém, não atenuam os pontos negros, pois a Igreja é essencialmente uma instituição religiosa, o 
papado é um serviço pastoral e não um ministério da cultura” – Fonte: 
http://cleofas.com.br/historia-da-igreja-clemente-v-avinhao-e-viena/   
(2)	GIL, Júlio e CALVET, Nuno (1998), As mais belas igrejas de Portugal II, p.1-10, Verbo 
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planta da igreja é em cruz latina, significando, de acordo com a tradição religiosa, 

por um lado, a tolerância e o sofrimento de Cristo, por outro lado, o mundo dos 

seres humanos e o mundo dos santos.(1) Além disso, destaca-se o 

desenvolvimento horizontal, o que “é marcado por filetes. Os filetes cortam muros 

e contrafortes, e estão ajudados ainda pela cobertura em terraço”(2). Esta estrutura 

concede mais superfície para as janelas e portanto mais iluminação (3). Dois lanços 

de oito pilares separam a porta principal do cruzeiro, onde se encontra o altar-mor. 

A frontaria da igreja acusa as três naves em três setores por esbeltos contrafortes 

terminados em pináculos, idênticos aos dos cunhais, acompanhados pelos pares 

de contrafortes sob as naves laterais. Os topos das naves laterais abrem-se em 

janelas de três lumes. A cabeceira da igreja possui cinco capelas: capela-mor no 

centro com vitrais do estilo manuelino, de 1514, capela de Nossa Senhora do 

Pranto, capela de S. Miguel, capela de Nossa Senhora do Rosário e capela de 

Santa Bárbara com um acesso à sacristia, em que os capitéis historiados e o fecho 

esculpido da abóbada representam a cabeça duma rainha, um túmulo com o 

brasão picado, e anexa a esta se encontra uma Casa da Prata, onde se guardam 

as relíquias. À entrada pisa-se a laje tumular do arquiteto Mateus Fernandes e de 

sua mulher Isabel, filha de outro arquiteto da obra. 

Em As Mais Belas Igrejas de Portugal, “Erguidas como tubo de órgão, não 

musical mas de claridade policroma, frestas sobrepostas, iluminam a capela-mor 

com filtros de precisos vitrais quinhentistas cujo desenho se crê ser de Francisco 

Henriques interpretando momentos do Nascimento de Jesus e da Ressurreição.” 

Também no dizer de Júlio Gil em As Mais Belas Igrejas de Portugal, “No topo 

meridional do transepto abre-se o segundo portal, traçado por Afonso Domingues, 

com alto gablete que ostenta os escudos dos fundadores, entre contrafortes 

encimados por pináculos – os colunelos e as arquivoltas do portal ornados com 

																																																								
(1) Fonte: 
http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/miscelanea/cruz_suas_formas_e_seus_significados.html  
(2)	GIL, Júlio e CALVET, Nuno (1998), As mais belas igrejas de Portugal II, p.1-10, Verbo 
(3)	Guia do Turismo, Batalha, p.16-18, Editorial Fisa Escudo de Oro S.A.	
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sabor ainda românico, três lóbulos a abrir o lugar do tímpano”.  

No lado sul da igreja, está a capela do fundador, que serve como panteão dos 

reis. A sua construção foi dirigida pelo mestre Huguet de 1426 a 1434. A planta da 

capela é quadrada e o túmulo duplo de D. João I e da sua esposa Filipa de 

Lencastre está no centro – baldaquinos, estátuas jacentes de mãos dadas, a 

rainha segura um breviário, o rei empunha a espada de Aljubarrota, como refere 

Gustavo de Matos Sequeira, “Ambos jazem com os olhos abertos, sem pupila. Não 

são mortos, são glorificados”.(1) À volta dos fundadores, os arcos-sólios guardam 

túmulos da Ínclita Geração. Ergue-se o corpo octogonal do edifício, o que é 

apoiado mediante grossos pilares e coberto por uma abóbada estrelada de oito 

pontas, contrafortes, pináculos, janelas de arcos quebrados (mais largas e de 

esplêndidas bandeiras), arcobotantes lançados para o corpo elevado. A estrutura 

cria um efeito como lanterna de onde cai abundante luz sobre os túmulos. A 

abóbada apresenta vários fechos esculpidos que unem as diversas nervuras e 

mostra o escudo de D. João I na chave segurado por dois anjos, como uma 

louvação ao poder difundido com espirito religioso. Sob a iluminação que liga o 

céu e a terra, o túmulo deste casal imperador é decorado com as estátuas jacentes 

de ambos os soberanos e com inscrições laterais em latim alusivas aos seus 

méritos e ações. A capela não tem nenhum ambiente fúnebre, mas de vida e luz. 

 Junto à igreja, noutro lado da capela do fundador, encontra-se o claustro real 

ou claustro de D. João I. A caraterística dele é mostrar a riqueza do país naquela 

época histórica, ou seja, o estilo manuelino que combina o gosto pelos elementos 

orientais com os estilos gótico e renascentista. Graças à dedicação de Huguete, 

para norte estende-se parte do muro do Claustro, com serventia de porta gótica, 

fachada avançada do refeitório, fachada da cozinha e fachada das quatro 

dependências de serviços monásticos. Toda a correnteza é coroada de formosas 

platibandas iguais à de todo o edifício. Além das linhas em arco, as quais são 

																																																								
(1) GIL, Júlio e CALVET, Nuno (1998), As mais belas igrejas de Portugal II, p.1-10, Verbo 



	 36	

traçadas por Afonso Domingues, o claustro do manuelismo tem mais elementos 

decorativos. O manuelismo encerra o gótico como uma variante rica de 

plasticidade e sentido decorativo, como se vê nas bandeiras dos arcos do claustro. 

Tudo isso foi dirigido por outro arquiteto excelente, Mateus Fernandes. O claustro 

articula os espaços monacais: o dormitório, o refeitório, a sala do capítulo e outras 

dependências com a igreja. A sala do capítulo é o local de reunião da comundade 

religiosa. Lá a assembleia discute e delibera sobre a vida conventual. Junto à ala 

oeste encontra-se o refeitório, e ainda agora o púlpito está conservado. O púlpito é 

um lugar onde o frade leitor fazia a leitura de textos sagrados durante as refeições. 

Este conjunto de espaços traduz bem a função do mosteiro. No canto noroeste do 

claustro real, está um lavabo elegante amparado a uma torreta hexagonal 

rematada por coruchéu.  

São de qualidade elevada as decorações na sala do capítulo, especialmente a 

abóbada estrelada, a qual, sem dúvida, é uma autêntica maravilha da arquitetura 

gótica. O espaço de 19 metros de diâmetro é erguido sem nenhum apoio central. 

O vitral com cenas da paixão de Cristo, feito no ano de 1514, figura o rei D. Manuel 

I e sua esposa D. Maria. D. Afonso V mandou construir um claustro simples de 

dois andares. O novo claustro prima mais pela funcionalidade do que pela 

monumentalidade. No lado nascente, estão a sacristia e a Sala do Capítulo; no 

lado norte, estão o primeiro dormitório dos frades e o claustro de D. Afonso V, o 

qual é rodeado por numerosas dependências; no lado poente, estão o refeitório, a 

cozinha e os serviços. 

As Capelas Imperfeitas ou panteão de D. Duarte é uma parte maravilhosa do 

mosteiro. D. Duarte mandou construir um panteão funerário ao lado do mosteiro 

para si e para os seus sucessores. Depois do falecimento do rei e do mestre 

Huguet, a construção passou para a responsabilidade de Martim Vasques. O 

mestre Mateus Fernandes também participou na obra. Por causa da participação 

de Mateus Fernandes, foi feito o maravilhoso pórtico de acesso com a exuberância 
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plástica própria do estilo manuelino. Este espaço é organizado à volta do pátio 

octogonal, a partir do qual irradiam sete capelas destinadas a D. Duarte e aos seus 

descendentes. Ali se encontra o túmulo daquele monarca e da sua esposa D. 

Leonor de Aragão. Ao invés do estilo simples usado pelos outros artistas, Huguet 

tinha uma experiência na Inglaterra. Por exemplo, ele meteu na fachada poente da 

igreja: “o pórtico formado por um arco de colchete enquadrado por caneluras 

verticais, a que se sobrepõe um amplo janelão com preenchimentos de puro estilo 

flamejante”(1); a estatuária que ornamenta os pés-direitos do portal e as arquivoltas; 

a riqueza do estilo da capela do fundador com o seu corpo central, a complexidade 

das suas abóbadas, a elegância dos pilares, a ornamentação do intradorso dos 

arcos. Em geral, no período de Huguete, os artistas prestaram mais atenção às 

minúcias. A parte irradiada da igreja foi descrita por Júlio Gil nos seguintes termos: 

“o polifacetado recorte das Capelas Imperfeitas movimenta e domina o lado 

oriental”(2). Entre as sete capelas da igreja, a mais rica do ponto de vista 

ornamental é a que recebe o túmulo de D. João II. O portal é uma obra espetacular, 

mostrando imaginação, beleza, virtuosismo, domínio da matéria, personalidade e 

culminância da carreira do genial Mateus Fernandes. As duas faces do portal 

marcam a transição do gótico flamejante internacional, nítido na frente sobre o 

átrio, para o nascente estilo nacional. No dizer de Júlio Gil, “O portal é uma 

demonstração genial da transição do gótico flamejante para o manuelino, nas suas 

duas frentes – esta, a manuelina, considera-se como o início deste estilo nacional, 

de ornamentação exuberante em que predomina o naturalismo vegetalista”(3). A 

arte manuelina começava desta forma. 

“Toda a composição de distintas massas se rasga em frestas e janelas, se 

ampara em contrafortes e arcobotantes, se coroa de rendilhadas platibandas, se 

eriça de coruchéus, pináculos, botaréus. Ver de longe ou de perto, rodear a 

																																																								
(1)	VASCONCELOS,	Flórido	de	(1984),	A	Arte	em	Portugal,	Editora	Verbo	
(2)	GIL, Júlio e CALVET, Nuno (1998), As mais belas igrejas de Portugal II, p.1-10, Verbo 
(3)	GIL, Júlio e CALVET, Nuno (1998), As mais belas igrejas de Portugal II, p.1-10, Verbo	
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Batalha, é sempre descobrir belas perspectivas.” 

(As mais belas igrejas de Portugal II, GIL, Júlio e CALVET, Nuno, 1998)(1) 

A escultura decorativa da Batalha distingue-se na escultura tumular. Nas suas 

obras, os escultores ostentam decoração heráldica e mostram extraordinárias 

cenas de caça. Além disso, a escultura da Batalha trouxe uma novidade naquela 

época: túmulo de casais. No túmulo de D. João I e de D. Filipa de Lencastre, os 

jacentes repousam um ao lado do outro, de mãos entrelaçadas, modelados com 

vigor e naturalismo um pouco frios e sem subtileza. A decoração é dum tipo 

arquitetónico bastante rico nas mísulas sobre que descansam os pés (substituindo 

as estátuas dos lebréus, símbolos da fidelidade) 

    Além disso, a obra concebida e realizada por Afonso Domingues é da estrita 

inspiração nacional. Quanto às ordens mendicantes: “uma cabeceira sem 

deambulatório, com uma capela-mor ladeada por dois pares de capelas absidais, 

abrindo para o transepto; não existe torre-lanterna sobre o cruzeiro nem 

torres-sineiras na fachada (estas reservam-se para as igrejas-catedrais – o que 

não era, evidentemente, o caso da Batalha, embora muitas vezes se não dê a 

devida importância a este facto); o alçado da nave central não comporta trifório 

nem tribunas, iluminando-se por meio de janelas altas.”(2) Flórido Vasconcelos 

também escreveu no seu livro A arte em Portugal: “As abóbadas são suportadas 

por nervuras muito simples, ligadas por uma cadeia de molduração lisa, e os 

pilares parecem demasiado robustos para a função que exercem, impressão 

reforçada pela sua verticalidade exagerada. O mesmo espírito se pode observar 

no portal sul.” E o interior segue mais o modelo dominicano e franciscano. No 

entanto, é mais visível o gótico flamejante.  

Os artistas meteram seus traçados, proporções e concepções nesta obra, 

com tantas ricas ornamentações, nos 28 arcos das galerias. O lavabo gótico, no 

canto noroeste, também tem ornatos manuelinos esplendorosos. São abertos, na 

																																																								
(1)	GIL, Júlio e CALVET, Nuno (1998), As mais belas igrejas de Portugal II, p.1-10, Verbo	
(2)	VASCONCELOS,	Flórido	(1984),	A	Arte	em	Portugal,	Editora	Verbo	
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galeria do nascente, o sumptuoso portal e janelas da sala do capítulo, celebrizados 

pela arrojada abóbada que vence o vasto espaço sem apoios centrais. O sol da 

manhã entra através do vitral quinhentista que recorda a Crucificação, o Calvário e 

a Descida da Cruz e vai incidir sobre o túmulo do Soldado Desconhecido, que 

representa todos os portugueses caídos pela Pátria durante a primeira Guerra 

Mundial. No entanto, o claustro tem diferentes concepções: boas proporções, 

equilíbrios, poesia e , acima de tudo, um ambiente convidativo ao silêncio, à 

meditação. 

 

IV. Arquitetura budista 

1. Enquadramento histórico e a evolução construtiva 

O desenvolvimento da construção dos templos budistas na China iniciou-se 

quando o budismo entrou, no ano de 68 d.C.(1) No início, os imperadores recebiam 

os monges nos palácios imperiais, onde traduziam manuais e ensinavam. À 

medida que cada vez mais pessoas na sociedade praticavam esta nova religião, 

eram necessários mais sítios para executar atividades, por exemplo, o estudo dos 

manuais, a divulgação dos conceitos budistas, o estabelecimento das diferentes 

correntes budistas, as orações em frente de Buda, etc. Por isso, a maioria dos 

discípulos utilizava as casas partictlares como templos, que foram portanto a 

origem dos templos budistas. Ao mesmo tempo, várias regras tradicionais na 

sociedade chinesa regularizavam as classes sociais. A título de exemplo, as 

concepções dos povos afetadas pelos conceitos dos grupos académicos, como o 

Confucionismo e Li (estudo proveniente do confucionismo e do taoísmo). Estes 

conceitos também foram aplicados na construção dos templos.  

A planta dos templos budistas na China é geralmente simétrica, em que os 

edifícios importantes são construídos na linha central. Ficam em frente os edifícios 

inferiores e atrás os superiores. Esta ordem também depende da importância dos 

																																																								
(1) NAN Huaijin, História do Desenvolvimento do Budismo na China, p.72, Xangai, Editora da 
Universidade de Fu Dan, 1996 
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edifícios. Maioritariamente, o centro do templo é ocupado pelo palácio “Da Xiong”, 

em inglês “Main Hall”, que é utilizado no Japão. Neste palácio, estão colocadas as 

estátuas dos Budas mais importantes. No pátio em frente do palácio “Da Xiong”, 

ficam a torre do sino no lado esquerdo e a torre do tambor no lado direito, cujas 

funções antigamente foram a vigilância e o alerta. As torres funcionavam como 

uma chamada para a pontualidade rigorosa do horário da vida monástica. E o som 

profundo deles também funcionava como um símbolo importante do templo. Ao 

longo da história, a planta não mudou muito, sendo imitada pelos templos tardios, 

por causa da influência da cultura chinesa.  

Normalmente, a planta é quadrada, o templo orienta-se de norte para sul. O 

conjunto inclui a entrada (Sanmon), o palácio “Tian Wang” para os santos “rei do 

céu”, palácio da frente, o pátio de torres, o palácio “Da Xiong”, o salão de regras 

para divulgar as regras do templo, o pavilhão grande, entre outros(1). Normalmente, 

os edifícios para a vida dos monges situam-se à volta dos edifícios principais. 

Anteriormente, os corredores situavam-se à volta, com a finalidade de ligar todos 

os edifícios. Entre os edifícios grandes, podemos ver vários pátios e as 

construções adjacentes. Vale a pena mencionar que a organização dos edifícios 

cumpria uma regra rigorosa a fim de criar uma atmosfera limpa, tranquila e 

ordenada. Por isso, a estrutura dos templos mostrava um rigor e uma majestade 

que é própria do budismo. 

No início, a estrutura dos templos era muito simples. Quase todos os templos 

budistas na China eram cercados de muros e tinham um pátio no centro, onde se 

construía a torre. Dentro do templo, somente há os edifícios necessários como os 

palácios com estátuas e a torre. A seguir, surgiram mais casas à volta. Esta 

estrutura foi a origem da casa tradicional chinesa, “Siheyuan”. Ao mesmo tempo, a 

concepção dos povos chineses sobre as regras da sociedade  influenciava a 

construção. Entrando na dinastia Tang, a situação da sociedade tornou-se rica e 

																																																								
(1) ZHANG, Yuhuan, Explicação com Imagem sobre Arquiteturas dos Templos Budistas da China, 
p.77-78, Pequim, Editora da China Comtemporânea, 2012 
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tranquila, o que estimulou muito a evolução do budismo(1). Politicamente, o 

budismo foi um meio político para governar os povos eficazmente, quanto aos 

imperadores. Economicamente, o apoio ao crescimento dos templos permitiu uma 

expansão dos templos. Cada templo não só era um lugar de estudo da religião, 

também era uma comunidade com capacidade de produção e um sítio para as 

pessoas se desenvolverem. Depois do crescimento, os templos conseguiam pagar 

mais imposto aos imperadores. Artisticamente, a entrada do budismo trouxe 

muitos recursos artísticos nas áreas de pintura, escultura, literatura, etc. As obras 

literárias budistas também exerceram influência sobre a literatura chinesa; 

academicamente, a dinastia Tang foi relativamente livre e aberta, fazendo bem 

quanto à liberdade dos pensamentos dos budistas. Por isso, surgiram oito ramos 

budistas naquela época. Ao mesmo tempo, o budismo trouxe uma influência à 

sociedade chinesa, introduzindo vários costumes e festivais tradicionais da Índia. 

A dinastia Tang também foi uma época importante para a evolução da poesia. 

Muitos poetas tinham interesse em usar o budismo como tema, o que também 

estimulou a divulgação desta religião. Naquele momento, a maioria dos poetas 

tinha méritos, mas o seu nível era pobre e não chamavam muito a atenção da 

sociedade. Por isso, o budismo oferecia-lhes um mundo psicológico perfeito, em 

que não existia diferença entre classes sociais. Estes elementos sociais 

resultaram num grande incremento da construção de edifícios budistas.  

Nas dinastias seguintes, a estrutura dos templos budistas no centro da China 

não mudou muito, por causa do enquadramento agitado, que não oferecia um 

ambiente favorável: por um lado, as guerras no continente, por outro lado, a 

inovação no pensamento dos eruditos. Na dinastia Song, surgiu outra corrente 

derivada do budismo mas que o desafiava. Mas o budismo era capaz de conviver 

com conceitos diferentes e, simultaneamente, a estabilidade social continuava a 

favorecer o seu desenvolvimento. Na dinastia Song, a estabilidade do ambiente e 

																																																								
(1)	XIE, Shan (2014), Estudo para a ascensão e a decadência do budismo na dinastia Tang, 
Universidade de He’nan 
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o acúmulo da riqueza aumentou o número e a dimensão dos templos, oferecendo 

um ambiente favorável para o desenvolvimento do modelo dos templos. A partir da 

dinastia Yuan, aumentou a influência do budismo Mi. Nas últimas dinastias, os 

templos seguiam mais o estilo dos templos do budismo Mi. Vamos estudar 

principalmente os templos do budismo mais popular ao longo da história chinesa, e 

portanto mais representativo da concepção religiosa dos chineses, que é o Zen e o 

Jing Tu (Pure Land). 

Na dinastia Song, no continente chinês conviviam vastos reinados, em alguns 

dos quais também se construíram templos que seguiam maioritariamente o 

budismo. O reino “Xi Xia” era da etnia nómada, por isso, a construção seguia 

outros padrões. No tempo seguinte, na dinastia Yuan, entre o século XIII e o 

século XIV, entraram na moda duas maneiras estruturais: redução do número dos 

pilares, datada da dinastia Song; cruzamento dos pilares, quer dizer, um pilar do 

segundo andar é colocado entre dois pilares do primeiro andar, datado da mesma 

época da dinastia Song, no reino Jin. As duas maneiras tinham a mesma 

finalidade: criar um espaço maior e mais claro no interior e consolidar a estrutura. 

Ao longo da história chinesa, o material principal da construção era madeira. A 

estruturação do templo posterior à dinastia Song não teve mais desenvolvimentos 

significativos, no entanto a construção dos edifícios 

teve algumas mudanças por causa da influência de 

novos conceitos e do avanço da técnica Na dinastia 

Qing, surgiram muitos templos do estilo difundido 

com o budismo ”Mi”, de que é exemplo o Templo 

“Pu Ning” de Cheng’de.  

(Templo “Pu Ning”, do estilo do budismo “Mi”, dinastia Qing) 

 

2. Caraterização da arquitetura budista entre o século VII e o século XIII 

A dinastia Tang foi mais favorável ao desenvolvimento da arquitetura e do 
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conceito religioso, graças ao suporte económico, social e político. Por causa disso, 

as obras daquela época atingem um nível muito alto, o que as torna adequadas 

para comparar com as obras góticas. Além disso, as obras da dinastia Song 

também são perfeitas para o estudo comparativo, por causa do seu 

amadurecimento, do estado relativamente bem-salvaguardo e da maior influência 

do budismo na sociedade. Por isso, convém estudar as obras dos séculos VII a 

XIII.  

Na dinastia Tang, no século VII, desenvolveu-se a moda de construir grandes 

estátuas de Buda. Por este motivo, os edifícios tiveram de ser ajustados no 

tamanho. O edifício principal, o palácio de “Da Xiong”, era conhecido naquela 

época como palácio de Buda gigante. O facto de se situar na mesma linha da torre 

mostra a sua importância. A torre no centro do templo antigamente significava a 

existência de Buda. Podemos observar a importância da torre num templo através 

do facto de, hoje em dia, nas ruínas dos templos, a torre ser normalmente a parte 

mais bem salvaguarda. Na dinastia Tang, a planta da torre era quadrada, por 

causa da estrutura simples. O material usado era a madeira. Usamos o Templo 

“Nan Chan” como o templo exemplar desta época.  

Os arquitetos começaram a prestar mais atenção ao Palácio “Da Xiong”, por 

isso normalmente este edifício era o maior do templo. Era usada a técnica “Dou 

Gong” nas cornijas, e a técnica de “rede dos pilares” para suportar os edifícios 

cada vez maiores. A maioria dos Palácios “Da Xiong” não tem muitas decorações 

no teto, para deixar mais espaço. Por causa do gosto pelas estátuas gigantes, os 

edifícios aumentaram gradualmente de dimensão e, nessa tendência, ganharam 

também mais luz nos interiores. Havia três tipos de palácios: o de Buda grande, o 

de Buda médio e o de Buda pequenao. Os edifícios grandes normalmente têm 

dois andares, cada um com um sistema próprio de pilares. Em cada andar, há um 

corredor a partir do qual os visitantes podem apreciar a estátua. Os arquivos 

também estão guardados nas estantes deste corredor. No século X, na dinastia 
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Song, continuava-se a preferir as estátuas grandes e o palácio que a acolhia era 

cada vez mais importante, situando-se em frente da torre. Simultaneamente, 

adicionavam  mais quartos monásticos, conhecidos como “monastic room”, os 

quais funcionavam como dormitório para os monges. Começaram a construir a 

torre em tijolo e empregando uma técnica melhor: articulavam a parede externa, a 

escada e cada piso. 

No século X, entra-se numa era agitada chamada das “cinco dinastias e dez 

reinos”. As escavações arqueológicas realizadas depois do estalecimento da 

República Popular da China vieram mostrar que as torres construídas nesta era 

utilizavam metal e escondiam-se nas montanhas para melhor guardar os objetos 

mais preciosos do budismo. 

Na história chinesa, a dinastia Song entre os séculos X e XIII foi o último 

período em que o budismo se desenvolveu muito. A estrutura dos templos nesta 

era não mudou muito em comparação com a dinastia Tang. Somente a torre 

principal localiza-se atrás do palácio principal, que define o centro. No entanto, a 

projeção da estrutura tornou-se mais madura, mais aperfeiçoada.  

Seguindo a norma rigorosa, a localização e a dimensão de cada edifício 

dependem da importância dele, cobrindo três partes essenciais: “buda, lei (regra) e 

monge”. Os edifícios principais situam-se numa linha central, estando os mais 

altos e mais importantes na frente e os mais baixos e menos importantes atrás. À 

esquerda, estão os templos para memorizar os ascendentes, e à direita 

encontram-se os edifícios para viver. Além disso, o interior dos edifícios 

gradualmente seguiam o critério dos hábitos e costumes dos chineses. O Templo 

“Pu Tuo”, no sul de Xia’men, pode servir de exemplo.  

Já podemos concluir que o desenvolvimento do budismo na China foi afetado 

muito pelos conceitos tradicionais chineses, por isso, os arquitetos chineses 

metiam muitos conceitos da cultura chinesa na construção dos templos chineses. 

Por exemplo, os edifícios são colocados segundo a regra arquitetónica chinesa; As 



	 45	

atividades religiosas nos templos baseiam-se em hábitos e costumes dos chineses, 

nomeadamente o toque do sino e o do tambor para marcar o horário diário dos 

monges. Em alguns templos, há um pavilhão em frente do palácio no qual os 

visitantes podem arrumar-se ou preparar-se, o que mostra a regra rigorosa do 

budismo típico chinês. 

A maioria dos templos possui muros à volta, separando o interior do exterior, 

ao mesmo tempo, a escolha da localização visa proteger a atmosfera tranquila. 

Por isso, se escolhem as montanhas, as florestas ou mesmo as ilhas dos rios, 

como o templo “Jin Shan” de Jiang’su. Além disso, alguns templos localizam-se 

nos vales entre montanhas, ao lado de cataratas, etc. Estas escolhas também 

representam um destino secreto e difícil de atingir, para solidificar a crença dos 

seguidores, como o templo “Fu Qing” de He’bei. 

Simultaneamente, os templos situados nas fronteiras foram frequentemente 

ameaçados por guerras, enquanto a riqueza obtida pela expansão dos templos 

devia ser protegida. Por isso, os muros eram necessários. Ainda existem 

exemplos cercados de muralhas, equipados com 

canhões, parecendo uma cidade. Por exemplo, o 

templo “Shuang Lin” de Shan’xi. 

(Templo “Shuang Lin”, cercado pelo muro, construído 

no séc. VI, reparado nos séculos seguintes) 

Ao longo da história da construção dos templos, a escolha da localização era 

bem ponderada. A maioria dos templos localiza-se em lugares relacionados com a 

natureza: “Anciente Chinese ideas respecting Feng-Shui, i.e. the principle of 

balance in Nature, has become blended with new religious conceptions and 

absorbed”(1). Geralmente, existem três tipos mais populares: os templos de 

montanha, os quais são construídos na montanha, entre montanhas, ou nas grutas 

																																																								
(1) J. Prip Moller, March, Chinese Buddhist Monasteries: Their Plan and Its Function as a Setting for 
Buddhist Monastic Life, p.50-58: 1991, Hong Kong University Press 
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da montanha; os de rio, os quais são construídos na beira do rio ou nas ilhas no 

meio do rio; os de terra. Além disso, podemos solicitar outros tipos típicos, como 

foi mencionado acima, os no meio do rio, os ao lado da catarata, os templos na 

gruta, como o templo “Xing Fo” de Shan’xi. O ideal era tornar os seguidores mais 

respeitosos durante a oração, num ambiente com pouca luz, mais íntimo e 

sagrado, como um destino muito difícil de chegar. Ao mesmo tempo, é uma 

maneira de proteger os edifícios em madeira. Os templos que são construídos em 

planos elevados são de um estilo surgido antes de Cristo. As arquiteturas em 

pontos altos mostram um desejo de defesa contra os desastres, de apreciar as 

paisagens e de estudar a meteorologia. Alguns templos são construídos ao lado 

do mar ou da foz de um rio, possuindo uma paisagem grandiosa, distinta dos rios 

lindos e tranquilos.  

Por causa do aumento da dimensão dos templos nos séculos seguintes, os 

templos tornaram-se maiores para acolherem mais edifícios. Em alguns templos, 

os arquitetos mantiveram a parte original, e construíram uma parte adjacente, uma 

no norte e outra no sul, ou uma no oeste e outra no este. 

Depois do desenvolvimento, um templo completo deve ter os edifícios para a 

vida monástica e para todos os tipos de atividades religiosas, como: salão de 

oração, para executar atividades, ensinamentos ou para dar informações aos 

monges; salão de manuais, para guardar os manuais ou materiais religiosos; salão 

de ensinamento, para ensinar ou explicar os manuais; salão de “buddhist arhat”, 

para colocar as estátuas dos “Arhat”(1), cuja quantidade pode atingir mais de 500, 

por isso a dimensão deste edifício depende da capacidade financeira do templo; 

pátio de supervisor, em que mora um monge supervisor, administrando os 

assuntos do templo; pátio de “buddhist abbot”, onde mora o monge mais poderoso 

do templo; praça de proibição, em que os monges aprendem as proibições e 

																																																								
(1)	Segundo	Vijñāptimātratāsiddhi ou Cheng Wei Shi Lun, traduzido pelo mestre Xuan Zang na 
dinastia Tang: o Arhat é o budista que está num estado muito próximo ao de Buda, e não tem mais 
relações com o mundo humano. 
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regras do templo; complexo de monges, uma série de edifícios para a vida dos 

monges, incluindo refeitório, dormitório, casa de banho, pavilhões para colocar os 

padrões em que se escreve a história da construção do templo; mais uma série de 

salas construídas à volta dos edifícios principais, cuja finalidade era decidida pelo 

“abbot”, mas que normalmente é a residência dos visitantes; corredor suspenso, 

elemento arquitetural típico da China, articulando dois edifícios, facilitando a 

ligação entre edifícios. Esta inovação aglutina todas as partes num corpo 

magnifico tal, acessível tanto junto ao solo como no ar, criando mais superfície 

para pôr decorações de pinturas ou de escultura. A decoração no interior dos 

templos budistas é de escultura e pintura.  

(Estátua de Bodhi-sattva de mil mãos, templo “Shuang Lin” 

de Shan’xi, reparada no séc. VI, não há registo sobre a data da 

construção) 

Na escultura, os artistas costumavam esculpir ou 

pintar as obras de forma muito exagerada e pôr cores fortes. As estátuas mostram 

as características realistas dos seres humanos, mostram a cara simpática de Buda, 

mostram a cara rigorosa das outras figuras e mostram os poderes das figuras 

budistas, por exemplo, a estátua de Bodhi-sattva de mil mãos. No interior escuro 

do palácio, as estátuas enormes fazem as pessoas sentirem pressão e respeitar o 

budismo. Desde o século IV, a aparência da escultura de Buda foi influenciada 

pelas figuras dos povos da etnia Han, do centro da China. Com a difusão entre 

realismo e figuração religiosa, no século VI, acrescentaram mais detalhes à 

estátua de Buda. As estátuas das figuras começaram a ser mais gordas com mais 

detalhes traçados dos homens. Esta mudança tornava as estátuas menos 

rigorosas. 

Na dinastia Tang, a arte atingiu um auge no âmbito das caraterísticas 

rigorosas e típicas do budismo chinês, do tamanho e delicadeza das estátuas. Na 

dinastia seguinte, a Song, por causa da influência dos pensamentos novos na 
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sociedade, o budismo declinou e a arte assumiu mais elementos realistas e 

luxuosos.  

A escultura, feita em argila, pedra e tijolo, procura exprimir um estado sério, 

uma atmosfera rigorosa e tranquila.  

As esculturas apresentam duas técnicas: relevos e estatuária. Elas são 

pintadas com várias cores ou douradas. No cimo dos palácios principais, é 

frequente encontrar a escultura de fogo, o qual é um símbolo do budismo.  

 

 

 

 

(Esquerda - Estátua de bodhisattva ”Guan Yin”, numa posição parecida como uma pessoa normal, 

Templo “Long Xing” de He’bei - dinastia Song;  Direita - Estátua de guarda “Wei Tuo”, templo 

“Shuang Lin” de Shan’xi - dinastia Ming) 

As pinturas nos templos budistas têm duas temáticas: as histórias religiosas, o 

desenvolvimento da religião, e aspectos da sociedade. Os artistas aproveitavam a 

enorme dimensão das paredes para realizar grandes pinturas. Normalmente as 

pinturas eram produzidas com imensa atenção, por exemplo, são policromadas, 

mostram os detalhes, são cobertas com pó dourado. O objetivo era criar uma 

atmosfera rigorosa e tranquila no templo, que impressionasse os visitantes. O 

âmbito das decorações depende da capacidade económica do templo e depende 

da quantidade de luz interior. A cor principal dos templos chineses é o vermelho. 

Normalmente as paredes são pintadas de vermelho porque é a cor do fogo e é 

uma cor favorita dos chineses. Dentro do palácio “Da Xiong”, quase todas as 

pinturas são douradas para obter um efeito nobre.  

Muitas pinturas das épocas mais antigas foram destruídas por causa do 

tempo. Hoje em dia, podemos encontrar obras protegidas e reparadas, também 

podemos encontrar algumas elaboradas nas dinastias tardias, quando as técnicas 
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eram mais avançadas.  

 

 

 

 

 

(Esquerda - Pintura na parede sul da gruta n.º 172 de Dun’huang, descrevendo um seminário sobre 

a longevidade entre Buda e os seus discípulos – meado da dinastia Tang ; Direita - Pintura do 

templo “Fa Hai” de Bei’jing, mostra a figura dum Tian Wang – dinastia Ming) 

Também há mais esculturas decorativas, funcionando como símbolos de 

diferentes significados. O lótus é a flor favorita dos budistas, podemos encontrar 

frequentemente este símbolo nos templos, significando limpeza, pureza e 

sagração; segundo a legenda, quando o buda “Sakyamuni” nasceu, gritou como 

um leão, por isso, a bibliografia aponta que o leão 

significa bravo, e corajoso(1). O leão também 

significa o rei dos animais, a capacidade de gerir 

outras criaturas, evitar as más(2). O dragão é um 

símbolo dos imperadores na história chinesa, por 

isso, os chineses achavam o dragão nobre, poderoso e capaz de controlar a 

natureza e proteger o budismo(3). É frequente encontrá-los nos templos. Na 

montanha Jia Luo da província Zhe’jiang, ainda é salvaguardado o caminho de 

Lótus, cuja escada tem uma escultura de lótus. Normalmente podemos encontrar 

duas estátuas de pedra figurando leões, à entrada do templo. Os leões também 

aparecem nas portas ou nos pilares e o dragão surge em vastos lugares, da forma 

esculpida ou pintada.  

(Esquerda - A luz de pedra, que funciona para iluminar o interior do templo, e a escultura de dragão, 

																																																								
(1)	Yu Zhi Tang Tan Hui, Xu Yingqiu, dinastia Ming	
(2)	Qian Yan Tang Lei Shu, dinastia Qing	
(3)	ZHANG, Yuhuan, Explicação com Imagem sobre Arquiteturas dos Templos Budistas da China, 
p.111, Pequim, Editora da China Comtemporânea, 2012 
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templo “Fa Xing” de Shan’xi – meado da dinastia Tang; Direita – Entrada ou gateway, que funciona 

para expandir o templo, com escultura dos símbolos de leão, templo “Long Quan” de Shan’xi – 

Construída no meado da dinastia Tang e reparada no início da dinastia Ming) 

 

 

 

 

 

Os artistas continuavam a procurar outra maneira de apresentar um mundo 

budista sagrado e luxuoso no interior dos edifícios, além das pinturas de duas 

dimensões. De facto, desde a dinastia Han entre os séculos III a.c. e III d.c., as 

pessoas começaram a usar a arte da “parede esculpida” a fim de tornar as 

decorações nas paredes mais vivas e ativas, cativando mais interessados. A partir 

da dinastia Tang, os artistas retomaram esta moda. 

(Pintura esculpida, templo “Nan Hua” da província de Cantão, da dinastia Song) 

    Quase todos os templos chineses têm incensórios 

no pátio em frente dos palácios para oferecer aos 

visitantes um lugar para queimar incenso. Antes dos 

chineses, os budistas indianos tinham o costume de 

queimar incenso quando oravam. Mais tarde, os chineses divulgaram este 

costume, por causa da tradição chinesa. Os chineses antigamente queimavam 

incenso quando rezavam aos ascendentes, o que era um símbolo de respeito. 

Então, esta atividade no templo mostra o respeito dos praticantes. A queima 

também funcionava como um ritual exigido pelo budismo, fazendo um ambiente 

mais sagrado e rigoroso no templo. O perfume e o fumo proveniente da queima 

criava a atmosfera misteriosa do mundo budista. Normalmente o incensório é de 

cobre e de cor escura, o que cria uma impressão muito pesada nos visitantes. O 

ambiente austero e a prática ritual criavam um sentimento de respeito nos 
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visitantes. 

    Em seguida apresenta-se mais um templo exemplar, com as características 

típicas dos templos budistas da China em termos de localização: o templo “Jin 

Shan” de Jiang’su do século IV. 

 

3. Quatro obras exemplares 

3.1. Templo “Jin Shan” de Jiang’su do século IV 

(Pintura sobre a localização do templo “Jin Shan”, George-Louis Le Rouge – Séc. XVIII) 

O templo é muito famoso por causa da localização: fica 

na encosta duma serra; a serra é áspera; fica numa ilha no 

meio do rio. A corrente do rio é relativamente tranquila. 

Acrescentando as paisagens da serra com as do rio, os 

artistas chineses criaram um ambiente de jardim magnífico. 

O templo possui vários palácios de santos: o palácio de Buda ou o palácio “Da 

Xiong”, os palácios dos bodhi-sattva, uma torre e outras construções necessárias. 

Não há muitos edifícios para a vida monástica. Entre todos os edifícios, a torre é o 

mais visível, pelo que podemos sentir a sua importância. Em relação ao contexto 

social daquela época, este templo já foi uma projeção muito avançada, embora as 

dimensões e qualidades não atinjam o melhor nível. O templo foi decorado pouco 

a pouco nas dinastias seguintes. Dentro dos palácios, foram erguidas as estátuas 

dos santos, de acordo com as crenças dos povos. O objetivo era resolver as 

dificuldades de articulação entre duas tradições religiosas. Durante a difusão do 

budismo na China, surgiram muitas figuras budistas mas com significados 

chineses. Por exemplo, foi registado em Saddharmapundarika-sutra(1) o seguinte: 

“Se a mulher desejar um filho, deve pedir a bodhi-sattva ’Avalokite´svara’”( 

ó ). Por isso, tinham a estátua do “moço que traz 

filhos”, que representa uma ajuda aos casais para terem filhos. A colocação dos 

																																																								
(1)	Miao	Fa	Lian	Hua	Jing	ou	Saddharmapundarika-sutra, foi uma obra sobre o discurso de 
Sakyamuni, por volta do século I	
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edifícios ao longo da serra segue a regra dependente das importâncias, parecendo 

que a serra é coberta pelo templo.  

Normalmente, os templos chineses seguem a direção do norte para o sul, mas 

o “Jin Shan” é diferente. Ele situa-se na encosta da serra Jin, voltado para oeste. 

Segundo as falas populares, o mundo que os budistas procuram fica no oeste(1).  

No templo, além das paisagens naturais, surgiram mais tarde os elementos 

relacionados com os seres humanos. Por exemplo, há uma gruta relacionada com 

uma lenda de amor, na dinastia Ming. Também foi construído um pavilhão em 

homenagem aos heróis na mesma dinastia. O templo também foi um sítio 

frequentemente visitado pelos imperadores.  

 

3.2. Templo “Nan Chan” de Shan’xi do século VIII 

O templo foi construído na dinastia Tang, no fim do século VIII, sendo uma 

obra representativa daquela época. Os principais edifícios construídos na dinastia 

Tang, são para o Buda e outras figuras budistas importantes. Outros na parte 

lateral do templo foram adicionados mais tarde na dinastia Ming e Qing. Por isso, 

aqui estudamos a parte mais antiga, da dinastia Tang. 

A planta mostra um templo muito simples em comparação com outros três 

exemplares. Naquela época, a construção dos templos budistas ainda era 

relativamente simples, somente para atividades necessárias da religião. Por isso 

possui apenas um pátio, um palácio central e dois palácios laterais, o que diz 

respeito ao estilo “Si He Yuan”, o estilo tradicional da China. Seguindo o hábito de 

construir grandes estátuas próprio da dinastia Tang, o palácio central é o edifício 

maior, com o comprimento de 11,62m e a largura de 9,9m, ocupando quase 

metade da planta. 

(Esquerda – Escultura decorativa de dragão, templo “Nan Chan” – dinastia Tang, reparada na 

dinastia seguinte; Meio – Planta do templo “Nan Chan” da dinastia Tang; Direita – Escultura 

																																																								
(1)	O	mundo	budista	do	oeste	foi	registado	em	Sukhavati-v	yuha-sutra	
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decorativa de Chi Wei, templo “Nan Chan” - dinastia Tang, reparada na dinastia seguinte.) 

 

 

 

 

 

Quanto ao palácio central, vale a pena notar a base do edifício. O palácio é 

construído em cima duma enorme e alta base de pedra, que torna o edifício mais 

grandioso. No interior do palácio, os pilares estão embebidos nas paredes. Na 

estrutura dum palácio, os quatro pilares dos quatro cantos são maiores do que 

outros. Por causa desta diferença de altura dos pilares, o beiral dos quatro cantos 

são superiores e revirados para cima, o que deixa mais luz entrar no interior. Os 

pilares inclinam-se levemente para o interior para tornar a estrutura mais sólida. 

Igualmente, podemos ver a mesma estrutura na ligação entre pilares e teto. 

As decorações, embora não sejam tão delicadas como as dos outros templos, 

apresentam símbolos básicos da religião, como o dragão e “Chi Wen”, o que na 

lenda chinesa é um dos filhos do dragão, com significado de chamar a chuva e 

evitar os incêndios(1). Esta invocação tem muita importância nos edifícios de 

madeira. 

(Foto do altar de madeira, feito na dinastia Tang e melhorado nas dinastias seguintes ) 

Acima dos altares, há 17 estátuas de figuras 

budistas. Os altares são decorados com pétalas de 

lótus, e as estátuas são de cores vivas. Por exemplo, 

a de Buda é dourada. A estátua de Buda está no 

meio das outras, numa posição sentada em cima do 

lótus, representado na ação de ensinar os conceito budistas, num estado tranquilo 

e com cara simpática. Tudo isso é apresentado com detalhe. Outros santos e 

																																																								
(1)	Qing Xiang Za Ji, Wu Chuyuan, dinastia Song do norte	
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budhi-sattvas, são esculpidos como pessoas reais no perfil do corpo, na emoção e 

nas roupas. Em conclusão, as obras apresentam uma fusão de movimento e 

repouso numa técnica excelente. No pedestal de cada escultura, estão figurados 

leões, torres budistas e lótus.(1)  

Há ainda no pátio três estátuas com figuras de leão e uma torre budista. Este 

templo é uma obra de madeira salvaguarda até hoje, o que a torna muito preciosa. 

Dentro do templo, por causa da simplicidade, é muito limpo e tranquilo, sem 

perturbação humana. Por isso, é um exemplar típico do budismo. 

 

3.3. Templo “Pu Tuo” do sul de Fu’jian do século X 

(Foto do jardim na entrada, templo “Pu Tuo”, tirada pelo autor) 

A construção deste templo foi começada no fim da 

dinastia Tang, no século X, tendo sido melhorado nas 

dinastias seguintes. Ao longo da história, o templo 

sofreu várias destruições por causa da guerra. Por 

exemplo, a construção foi interrompida no fim do século XIII. Foi reconstruído no 

fim do século XIV. O templo que vemos hoje em dia é uma obra reparada, por isso, 

escolhemos as partes que mantêm o estilo antigo. 

O templo tem a face norte voltada para a montanha e a sul para o mar. No 

templo, podemos sentir a tranquilidade da natureza e apreciar a paisagem 

grandiosa do mar. Entrando no templo, passando a entrada, há um jardim natural. 

Observamos que no lago estão plantados muitos lótus, 

símbolo de pureza. Ao lado, ficam um tanque para libertar os 

animais, ou seja, libertar os peixes para a natureza, e uma 

torre mostrando o amor e o vigor desta religião.  

(Foto do largo em frente do palácio “Tian Wang”, templo “Pu Tuo”, tirada pelo autor) 

																																																								
(1)	Fonte:	
http://baike.baidu.com/link?url=YGwrDBpPXu5fRrNHxrw92NiztXVZxOmyK0CQqrZ3tIHpz0_XyxY5_X
agfxRs6RJBMmJB3fGl46QIfIwdJqnpxhgDHVT4hGw2Ijky-pVNEpG,	traduzido	pelo	autor	 	
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Vale a pena notar um incensório à frente do palácio “Tian Wang”. Neste largo, 

os visitantes queimam incensos e oram, o que é uma atividade religiosa, ou uma 

parte exigida durante a visita, mostrando a prática do budismo. Orar com incenso é 

uma tradição histórica: antigamente, era utilizado no interior da casa para limpar o 

ar e defendê-la dos insetos. Também havia pessoas que usavam o fumo para criar 

uma atmosfera limpa e silenciosa, acalmando as pessoas com o perfume. Com o 

avanço espiritual dos homens, a queima do incenso adquiriu mais significados. Por 

exemplo, as pessoas acrescentaram desejos neste processo religioso. Através da 

queima de incenso, as pessoas oravam aos santos e aos familiares já mortos e 

pediam a Deus a realização dos seus desejos. A obra literária antiga Zhou Li, 

escrita entre os séculos. III e I a.c., menciona que antigamente havia pessoas que 

queimavam incenso para pedir chuva, e o fumo ascencional era definido como 

uma ligação entre os homens e Deus. O ritual é: acender o incenso, curvar o corpo, 

ficar de pé ou ajoelhado face ao santo, orar com os incensos na mão e metê-los no 

queimador. Normalmente, as pessoas usam três incensos, significando Buda, a lei 

budista e o monge, três elementos essenciais da religião, mas às vezes um 

incenso basta.(1) Depois de rezar, entra-se no templo pelo palácio “Tian Wang”. No 

interior há quatro estátuas do Tian Wang(2), mais uma estátua do santo “Wei Tuo”, 

e uma do Buda “Mi Le”.  

(Foto de “Dou Gong” para suportar a estrutura, tirada pelo autor ) 

No interior do templo, todos os edifícios são 

localizados de acordo com a linha central. O palácio 

que segue o palácio “Tia Wang” é o “Da Xiong”, sendo 

o mais importante no templo. Dentro do palácio, estão 

três esculturas enormes de Buda, significando o Buda do passado, o Buda de 

agora e o Buda do futuro. Todas as estátuas são de cor dourada. Um costume dos 

																																																								
(1)	http://www.baike.com/wiki/  	
(2)	Tian	Wang,	em	chinês	significa	Rei	de	Deus,	em	sanscrito	se	chama	Caturmaharajakayikas, 
segundo o registo na novela “Journey to the West”, é uma figura budista que protege a lei do 
budismo. Ao todo há quatro Tian Wang.	
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chineses é proibir as fotografias ao Buda ou santos, para não danificar, com o flash, 

essas obras; é proibido tirar fotos, também porque as pessoas não sabem qual é o 

lugar adequado para pôr as fotos com imagem de Buda, o 

que é achado como um desrespeito a Buda. 

(Foto dos pátios entre palácios, tirada pelo autor ) 

Atrás de Mainhall, está um palácio para bohdi-sattva. 

É importante mencionar a estrutura deste edifício: não é grande, mas alto, para 

atingir o céu. Há pátios entre cada edifício na linha central, os quais são limpos e 

tranquilos. Nos dois lados, o templo tem dois corredores, conectando os edifícios 

ao lado: a torre de sino, o dormitório, a sala de ensinamento, a cantina, etc. Além 

disso, há salas com esculturas dos “Bodhi-sattva” e a galeria dos “Arhat”. 

Passando no templo, podemos observar muitos elementos interessantes: o dragão, 

as nuvens, o lótus e a campana. A campana tem a mesma função da torre do sino: 

serve para marcar as horas. Todos apresentam o templo como um sítio religioso 

com normas sérias.  

(Esquerda – foto da decoração de dragão; Meio – foto da decoração de lótus; Direita - foto do 

alarme, possuindo a cabeça do dragão, tirada pelo autor) 

Mais atrás, na linha central, está o pavilhão onde se guardam as obras 

budistas. Este pavilhão é o edifício mais alto do templo, com dois andares, 

significando o volume magnífico da sabedoria dos budistas. A montanha fica atrás 

do templo, à qual os visitantes podem subir. Esta ligação com a natureza faz os 

visitantes sentir a atmosfera tranquila e misteriosa da natureza. Em cima, podem 

apreciar paisagens da cidade e do mar.  

A parte do templo construída pelos homens não é grande. No entanto, a 
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relação com a natureza mostra que o templo é uma obra grandiosa. 

 

3.4. Templo “Pu Ji” de Zhe’jiang do século X 

A construção deste templo foi começada no ano de 916, na transição entre a 

dinastia Tang e a Song. O budismo estava numa etapa madura, ao mesmo tempo 

a época histórica agitada cheia de guerras fazia os povos procurarem um meio 

espiritual para evitar o caos. O meio era a religião, o budismo. Ao longo da história, 

este templo sofreu danos e melhorias muitas vezes: foi reparado pelo imperador 

Kang Xi, no fim do século XVII; as arquiteturas e estátuas foram reparadas outra 

vez no ano de 1979 pelo governo. Embora o templo tenha sido reparado, seguia o 

estilo antigo. Acentuamos no texto as partes, que não mudam muito em 

comparação com o original. 

Como uma obra madura, este templo é enorme, ocupando 26 000 metros 

quadrados, onde cabem arquiteturas enormes de vastas funções. Quanto à 

entrada, a pedra é esculpida em figura de fita de nuvem e calabash, significando a 

relação com o céu e a defesa contra o mal. Atrás da entrada, está um padrão com 

a seguinte inscrição: “Os visitantes de qualquer classe devem andar a pé para 

entrar” ( ). Traduz o respeito que é devido a Buda.  

(Foto do jardim, tirada pelo autor) 

Depois de entrar, podemos ver um jardim, o 

que é uma parte popular nos templos chineses, 

funcionando como uma ligação com o ambiente 

natural, tranquilo, e misterioso. As pessoas 

libertam as criaturas e plantam lótus no lago. Há 

uma ponte sobre o lago com um pavilhão no meio. Os visitantes podem descansar 

dentro do pavilhão quando passam a ponte para chegar ao templo. Convém notar 

uma escultura muito interessante nos dois lados da ponte: cabeças pequenas de 

dragão, cujas bocas têm buracos por onde se escoa a água da ponte. Além da 



	 58	

função técnica, igual à das gárgulas, quando água passa pelas cabeças do dragão 

e cai no lago cria uma flor de água e nevoeiro. Por causa da localização na 

montanha, o nevoeiro proporciona um ambiente misterioso e santo.  

O templo localiza-se na direção norte-sul, no meio duma montanha e numa 

ilha no meio do mar. As pessoas costumam chamr-lhe “Reino Budista no Mar”. 

Quando estamos no templo, sentimos tranquilidade, distância do continente. 

Podemos apreciar paisagens grandiosas do mar e da montanha. Para chegar ao 

templo, os visitantes precisam de atravessar o mar e subir a montanha, o que 

impõe um processo difícil à prática do budismo.  

No primeiro edifício, o palácio “Tian Wang”, está a estátua de Buda “Mi Le”. O 

Buda “Mi Le” é o Buda com sorriso, sentado numa posição muito relaxada, com a 

roupa aberta. Mostra a frente do corpo, especialmente a barriga gorda, e tem um 

saco na mão. O sorriso, que os visitantes vêem logo à entrada, significa que o 

budismo recebe todos os visitantes com prazer. Os budistas devem enfrentar 

todas as situações de maneira optimista. A grande barriga e o saco na mão 

significam paciência perante as dificuldades. A estátua do bodhi-sattva “Wei Tuo” 

está atrás da “Mi Le”. Estão quatro estátuas do Tian Wang nos dois lados. Os reis 

de Deus têm armas na mão e armadura no corpo, e uma cara muito séria que 

mete medo. Os reis de Deus representam guardas que mantêm a ordem do 

mundo e protegem o budismo. Entrando no templo através do palácio “Tian Wang”, 

encontramos a torre do sino no este e a do tambor no oeste. Para indicar as horas, 

tocam o sino de manhã e tocam o tambor à tarde, sendo o meio mais comum nos 

templos para regularizar a vida monástica.  

(Foto do largo em frente do palácio, tirada pelo autor) 

    Em princípio, o Mainhall deve localizar-se no 

centro do templo para mostrar a importância do 

Buda, Skayamuni Buddha. Mas este templo é 

diferente. O palácio no centro tem a mesma 
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dimensão e a mesma importância de outros palácios “Da Xiong”, mas é para a 

Bodhi-sattva(1), Avalokiteśvara. O templo ainda tem mais palácios para outros 

bodhi-sattva, os quais têm menos importância aqui. Nos templos chineses, o 

palácio mais importante é para o Buda Skayamuni Buddha, que é a figura budista 

mais importante. Porém alguns templos foram estabelecidos sob a influência dos 

acontecimentos ou lendas históricas, principalmente sobre bodhi-sattva. Por 

exemplo, na China há quatro montanhas, e em cada uma é construído um templo 

para cada bodhi-sattvas: Templo “Pu JI” para Avalokiteśvar, e outros três para 

Mañjuśrī, Samantabhadra e Ksitigarbha. Então chamamos a este “Mainhall” 

diferente, o palácio “Yuan Tong”. Em frente do palácio, está um pátio silencioso 

com o incensório. Os visitantes rezam antes de entrar no palácio. O palácio, 

grande e dourado fica numa atmosfera divina sob o efeito do fumo dos incensos. A 

cor dourada do palácio representa a nobreza e a importância do budismo.  

No interior, a estátua de Avalokiteśvara é de 8,8m, de cor dourada, com um 

sorriso na cara simpática. Ao lado estão duas estátuas de dois discípulos, cujas 

caras têm características simples e alegres. No interior podemos encontrar mais 

32 estátuas diferentes de Avalokiteśvara, as quais são 32 estados diferentes dele 

quando dá simpatia aos homens, segundo as legendas(2). Em geral, todas as 

obras artísticas são detalhadas, coloridas, com variadas caraterísticas de 

aparência, posição e semblante. 

Na linha central atrás do palácio “Yuan Tong”, segue um edifício grande de 

dois andares. O de baixo é a sala de ensinamento e o da cima é o sítio para 

guardar manuais budistas. A função do templo não é só divulgar a religião, 

também é promover a sabedoria. Mais atrás, fica a sala para “Fang Zhang” 

(Abade), o chefe do templo. No fundo do templo localiza-se a sala para 

homenagear os ascendentes. Dos dois lados da linha central, ficam os palácios 

																																																								
(1)	Segundo	o	registo	da	obra	budista	“mahā-vaipulya-buddhâvataṃsaka-sūtra”,	o	bodhi-sattva	é	a	
figura	budista	que	já	concluiu	a	prática	para	atingir	o	estado	de	Buda,	e	é	mandado	para	o	mundo	
humano	para	salvar	as	pessoas	em	dificuldade.	
(2)	Śūraṃgama sutra, traduzido por Pramiti, início do século. VIII, da dinastia Tang	
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para outros três bodhi-sattva, Mañjuśrī, Samantabhadra e Ksitigarbha. E atrás 

estão edifícios para cantina, dormitório, quartos para hospedar os visitantes, etc. 

Este templo também é uma obra representativa dos templos que não têm 

torres, as quais foram respeitadas em primeiro lugar no tempo anterior. Mas há 

torres fora do muro, funcionando como túmulos dos abades antigos, ou 

agradecimento pelo apoio à classe imperial. O desenvolvimento da história 

traz-nos uma obra madura e perfeita, o que nos inspira muito.   

 

V. A espiritualidade religiosa através da arquitetura 

1. Comparação das arquiteturas cat licas e budistas 

    Os estilos arquitetónicos exprimem a época em que surgiram e por isso os 

utilizamos para efetuar estudos comparativos. 

    A Europa produziu vários estilos, como românico, gótico, manuelino, barroco, 

etc. De um modo geral, o cristianismo é mais receptivo à riqueza dos edifícios do 

que o budismo. Apocalipse 21 refere: “Eles ouviram falar, em sermões e cânticos, 

da Jerusalém Celestial com seus portões de pérolas, suas jóias de incalculável 

preço, suas ruas de ouro puro e cristal transparente.” Podemos observar alguns 

elementos luxuosos na arquitetura gótica. A inovação arquitónica do estilo gótico 

trouxe às pessoas uma visão do Céu na Terra. Os edifícios góticos são uma das 

mais importantes expressões do cristianismo. Por isso usamos este estilo na 

comparação, embora o apogeu do budismo não ocorra na mesma época. 

    Para realizar o estudo comparativo, escolhemos as dinastia Tang e Song, 

séculos VII a XIII. A dinastia Tang foi uma das mais fortes na história chinesa, 

oferecendo uma atmosfera livre e estável. Apoiado pela classe imperial, o budismo 

desenvolveu-se muito. Simultaneamente, os eruditos promoveram as teorias 

budistas. Mas num período da dinastia Tang, aconteceu uma campanha cuja 

finalidade foi destruir o budismo por causa da ameaça do budismo ao direito dos 

imperadores. Para sobreviver, os templos funcionavam como uma comunidade 
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individual, sem muita dependência da classe superior. Então, vale a pena estudar 

as obras deste período, que marcam o auge do budismo chinês. Na dinastia Song, 

o desenvolvimento do budismo chegou a um estado maduro. 

 

Contexto histórico das arquiteturas 

    A construção dos edifícios religiosos acompanha a expansão das religiões. 

Segundo o “Novo Testamento”, a primeira igreja verdadeira foi construída para 

divulgar as doutrinas e práticas e assim afastar os cristãos dos “falsos mestres”.(1) 

De acordo com o nosso conhecimento, as igrejas normais foram construídas para 

os cristãos orarem e receberem os sacramentos (baptismo e casamento). Mais 

tarde, o imperador Constantino criou um ambiente favorável para a divulgação 

religiosa a fim de consolidar o poder, por exemplo, a nomeação do papa Bonifácio 

III no século VII. Há provas de que houve uma ligação entre o cristianismo e a 

política, ou seja, funcionando como um meio de governar os povos. A diversidade 

de conceitos religiosos e as relações com a política foram fonte de conflitos. 

Quanto ao estilo românico, cuja época os católicos sofriam de vários conflitos, as 

características são as paredes grossas e a torre alta para proteger os cristãos. 

    O budismo entrou na China em 68 d.c. Os budistas estrangeiros foram 

recebidos pelo imperador, Liu Zhuang. O imperador apoiou a construção do 

primeiro templo da China, o Templo “Bai Ma” em Luo’yang. Este templo funcionou 

como um sítio para os budistas traduzirem os manuais e divulgarem as suas ideias. 

No século II, chegaram muitos mestres budistas, como An Shigao do Império 

Parthian e Zhu Folang da Índia. Eles traduziram a importante obra “Mou Zi Li Gan 

Lun” para explicar esta religião nova à sociedade chinesa. Por isso, podemos 

saber que o budismo no início foi recebido pela classe imperial. O budismo estaria 

numa posição muito alta, mas não foi definida claramente.  Ao mesmo tempo, foi 

sujeito a uma fusão profunda com a cultura chinesa. Por isso, o budismo chinês 

																																																								
(1)	Fonte:	https://gotquestions.org/Portugues/igreja-original-primeira.html	 	
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começou a desenvolver-se novamente na China, com diferentes teorias e 

conceitos. Os templos budistas começaram nas casas normais, com a mesma 

função de divulgar e ensinar os conceitos religiosos. Por causa das mudanças 

sociais e das guerras, cada vez mais pessoas começaram a procurar um mundo 

psicologicamente pacífico. O budismo era visto como um processo nesse sentido. 

Ao mesmo tempo, o budismo foi uma coisa completamente nova para os chineses 

e vários eruditos dedicaram-se a estudá-lo. Além disso, o fator político também 

exerceu influência. Por exemplo, no século IV o imperador Shi Le utilizou o 

budismo como um meio para calmar os povos numa sociedade agitada. O 

budismo tornou-se cada vez mais popular, por isso os templos tornaram-se 

maiores para acolher mais pessoas e mais atividades religiosas. 

Entre os cristãos, alguns protegiam a crença deles com firmeza e 

desenvolveram-na. “A religião cristã tem três vertentes principais: o Catolicismo 

Romano (subordinado ao bispo romano), a Ortodoxa Oriental (dividiu a Igreja em 

1054 após o Grande Cisma) e o protestantismo (que surgiu durante a Reforma do 

século XVI). O protestantismo é divido em grupos menores”(1) Ao mesmo tempo, o 

budismo, depois de entrar na China, fundiu-se com outros pensamentos chineses, 

desenvolveu-se como uma outra religião grande e típica da China. No início do seu 

desenvolvimento, creio que o budismo era visto mais como uma cultura do que 

como uma religião. Naquele momento, era mais popular “Mahayana”, como as 

obras Cheng Wei Shi Lun, Lotus Sutra, Diamond Sutra etc, traduzidas pelos 

mestres Kumārajīva, Faxian, Xuanzang etc. O conceito principal era: os 

praticantes tinham que pensar na realidade, acumular sabedoria, e ser simpáticos 

ao mundo, como um processo de praticar e aperfeiçoar a própria pessoa. É uma 

lógica e uma forma da vida completamente diferente da cultura chinesa, em que os 

eruditos chineses tinham imenso interesse. 

À medida que o cristianismo adquiriu uma posição dominante foi ganhando 

																																																								
(1)	Fonte:	https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo	 	
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também a capacidade de controlar a sociedade. O suporte forte da sociedade 

facilitou as construções, oferecendo muitas oportunidades de inovar nas artes. O 

cristianismo acabou por adquirir uma grande força política. A Igreja e os reis 

associaram-se para proteger ou expandir a religião, incluindo através da guerra, 

como se observa nas Cruzadas. Quanto ao budismo, no início os maiores templos 

foram construídos com o apoio dos imperadores, enquanto os outros, sem o apoio 

dos imperadores, eram relativamente simples. À medida que cada vez mais 

pessoas aceitaram o budismo e que os imperadores lhe concederam mais atenção, 

desenvolveu-se mais depressa. O desenvolvimento do budismo e da sua arte 

concentrou-se nas épocas mais propícias. Mas a arte do cristianismo foi muito 

constante e longa.  

(Túmulo duplo do rei D. João I e de D. Filipa de Lencastre, construído durante a construção 

da capela do fundador, entre 1425 e 1434, e melhorado depois do terramoto em Lisboa) (1) 

É muito significativa a ligação estreita entre as 

igrejas e as partes políticas ou militares. Por exemplo, 

muitas igrejas também funcionavam como túmulos 

para as personagens importantes, nomeadamente a 

capela do fundador do Mosteiro da Batalha. O budismo era suportado no início 

pelos imperadores, mas depois da dinastia Tang foram-no gradualmente 

sobretudo pelas pessoas comuns, o que aconteceu especialmente depois da 

fusão com os pensamentos chineses.  

 

Localização e Planta 

Na época gótica, a expansão das cidades propiciou a construção de grandes 

catedrais. A título de exemplo, analisamos a Catedral de Notre-Dame de Paris e o 

Duomo de Milão. No entanto, também podemos citar algumas obras construídas 

																																																								
(1)	Guião	para	Visita	ao	Mosteiro	da	Batalha,	Fonte:	
http://www.patrimoniocultural.pt/static/data/museus_e_monumentos/monumentos_-_links_e_pdfs_s
ite_ex-igespar/mosteiro_da_batalha/se__guiaoparavisitaaomosteirodabatalhaparadescarregarem%5B
1%5D.pdf	
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longe das cidades, como o Mosteiro da Batalha, que foi estabelecido próximo do 

sítio da Batalha de Aljubarrota, em agradecimento à Virgem Maria, depois da 

vitória alcançada pelo rei D. João I. 

Na China, a localização mais favorita dos templos budistas tem uma relação 

estreita com a natureza tranquila, bonita, misteriosa, etc., a fim de criar uma 

atmosfera divina. Nos templos, os visitantes podem sentir o mistério, a 

tranquilidade e às vezes a grandiosidade da natureza e obter assim um estado 

perfeito para orar. Também há templos perto da cidade, o que facilita a divulgação 

e o ensinamento da religião, como o Templo “Da Ci En” de Xi’an, do século VII, na 

dinastia Tang.  

Normalmente, as igrejas ficam viradas para oeste. Mas há uma exceção: a 

nova Catedral de Coventry segue a direção do norte para o sul. O novo edifício foi 

construído perpendicularmente às ruínas do antigo. A parte antiga e a parte nova 

formam uma cruz nova. Por um lado, este eixo aponta para a direção da segunda 

vinda de Cristo para presidir ao Juízo Final: “Naquele dia os seus pés estarão 

sobre o monte das Oliveiras, a leste de Jesusalém, e o monte se dividirá ao meio, 

do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande; e metade do monte 

será retirado para o Norte e a outra metade para o Sul” (Zacarias 14:4). Por outro 

lado, esta orientação favorece a iluminação interior, uma vez que capta o sol 

nascente e poente.  

Mas o eixo dos templos budistas é completamente diferente, quer dizer, não 

tem nenhuma relação com a religião: principalmente do norte para o sul. Este eixo 

também é distinto do dos templos budistas na Índia. Os templos budistas na índia 

voltam-se para oeste, por exemplo, o Templo “Nalanda”. Segundo o budismo 

original, a planta dos templos deve mirar para oeste, porque o mundo budista é 

achado como Western Paradise(1), em manuscrito “Sukhavati”, ficando no oeste. 

Porém, os templos chineses seguiam o costume das arquiteturas chinesas: os 

																																																								
(1)	Segundo	o	registo	em	Amitabha	Sutra,	o	“Western	Paradise”	é	o	mundo	da	Buda,	em	que	não	há	
nenhum	problema,	sendo	um	mundo	maravilhoso.	
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chineses achavam que a direção do norte para o sul era ótima, porque o lugar dos 

imperadores mirava para sol. 

A planta mais popular das igrejas é cruciforme, sobretudo de cruz latina, 

embora as pequenas igrejas continuem a ser basilicais, sem transepto. É obvio o 

elemento religioso na projeção das plantas. A planta de quase todos os templos 

budistas é quadrada, por causa da influência da cultura chinesa, que cumpria uma 

regra rigorosa. Na arquitetura budista chinesa, podemos encontrar não só 

elementos budistas, mas também elementos provenientes de outras religiões e 

culturas, o que não é comum no cristianismo, que desenvolve as suas arquiteturas 

do modo mais autónomo.  

 

Ocupação e Estrutura  

Podemos comparar as arquiteturas católica e budista através das estatísticas 

de duas obras exemplares. A Catedral de Notre-Dame ocupa 5,500 metros 

quadrados, e os suportes exteriores ocupam 800 metros quadrados. O templo “Pu 

Tuo” do sul de Xia’men, ocupa 258,000 metros quadrados no total, incluindo o 

complexo dos edifícios de 21,270 metros quadrados. É obvia uma grande 

distinção devida à zona natural pertencente ao templo budista. Porém, dentro da 

Catedral de Notre-Dame não há os edifícios para a vida monástica. Então, para 

uma comparação justa, acrescentamos aqui a ocupação do Mosteiro da Batalha, 

que também possui edifícios completos para a vida monástica. O Mosteiro da 

Batalha ocupa 14 hectares, cerca de 140,000 metros quadrados sem as zonas 

naturais. Então, podemos concluir que a dimensão dos edifícios da igreja é maior. 

Porque o templo maior da China depois de tirar a parte da natureza, o Templo 

“Nan Hai Chan” somente ocupa 6,400 metros quadrados. Adicionando a altura 

surpreendente das arquiteturas góticas, é fácil entender a importância do 

cristianismo na sociedade ocidental e a técnica avançada da arquitetura. 

Dentro dos templos budistas, os edifícios são colocados numa ordem rigorosa, 
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a qual é quase igual para todos os templos – os palácios mais importantes na linha 

central, e o mais importante deles como Palácio “Da Xiong” no centro do templo. E 

os menos importantes são colocados em linha, dos dois lados, a fim de manter a 

planta quadrada. Normalmente, a ordem é segundo a importância de cada edifício 

ou a altura de cada um. A arquitetura cristã não tem estas regras rigorosas. Além 

do corpo central da igreja, que regularmente é alto, longo e iluminado, com naves, 

cúpulas, coros, etc., outras partes adjacentes ficam normalmente ao lado, como 

claustro, dormitório, refeitório, etc. Tudo isso não tem uma regra rigorosa.  

Entrando na dinastia Tang, começou uma moda de construir o Buda grande, 

resultando numa demanda dos palácios maiores. Porém, este tipo de procura não 

vence o desejo de atingir o céu dos cristãos. Por exemplo, o palácio “Da Xiong” 

mais alto na China é o Templo “Hua Yan” de Shan’xi, construído no século XII. 

Este palácio tem a altura de 15,5 metros, incluindo as decorações em cima, de 4,5 

metros. Do lado ocidental, as igrejas da época gótica são famosas por causa da 

sua altura. O ponto mais alto da Catedral de Notre-Dame de Paris, o coruchéu, 

atinge 90 metros, e as torres atingem 69 metros. Pelo que os cristãos apresentam 

mais esperança de se aproximar do céu, ou seja, uma procura de contactar com 

Deus através da verticalidade dos edifícios. Os budistas 

votam mais respeito a Buda, quer dizer, colocam a sua 

esperança nesta figura poderosa em todas as áreas. Tudo 

isso mostra a diferença nas maneiras de orar. 

(Planta da estrutura comum das arquiteturas chinesas “Si He Yuan”) 

No início, os templos da sociedade chinesa eram casas simples para uso 

religioso. Depois da expansão e diversificação dos edifícios, as pessoas criaram 

os templos completos, cercados com muros. Quanto às arquiteturas cristãs, 

algumas têm muros e paredes altas e grossas. Tudo isso é para proteger o 

ambiente interior tranquilo. 
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Edifícios e Funções Respetivas 

No início, além dos edifícios mais importantes, o Palácio “Da Xiong” e a torre, 

os templos tinham outros muito simples. Por exemplo, o Templo “Nan Chan” de 

Shan’xi, somente tem mais dois palácios simples para Bodhi-sattva. Os templos 

normalmente incluem palácios para vários Bodhi-sattva, Arhat e santos, os quais 

têm capacidades próprias para concretizar os desejos das pessoas. No âmbito do 

budismo, com exceção do Buda poderoso em todas as áreas, há diferentes figuras 

divinas como se regista em “Mandala Sutra of the Eight Bodhisattvas”, traduzido 

na dinastia Tang: o Manjushri significando inteligência e sabedoria; o 

Samantabhadra representando a bondade prática e a longevidade; o 

Avalokiteshvara representando misericórdia, etc. Com o desenvolvimento do 

budismo chinês, cada vez mais monges começaram a passar a vida nos templos. 

Este sítio devia ter mais espaço para executar as atividades religiosas.  

Para o estudo da arquitetura cristã, utilizamos duas catedrais e um mosteiro. 

“O termo catedral deriva de cátedra, cadeira de espaldar alto onde se senta um 

bispo. Em latim eclesiástico é oficialmente denominada ecclesia cathedralis; 

porém, de acordo ao título dos prelados à frente da catedral, esta pode ser 

denominada catedral episcopal, metropolitanana, patriarcal ou primada. O adjetivo 

catedral foi ao longo dos tempos assumindo o caréter de substantivo, e é hoje o 

termo mais comumente utilizado para designar estas igrejas. As catedrais eram 

consideradas a casa principal de Deus (Domus Dei) ou dos santos às quais eram 

dedicadas, de onde derivam as palavras italianas Duomo e o germânico Dom. Em 

alguns lugares da Alemanha, como em Estraburgo, a catedral pode ser conhecida 

como Münster (derivado de Monasterium) por ter sido administrada no passado 

por monges, como um monastério. Em português utiliza-se ainda o termo sé 

(Santa Sede). Em catalão existe um termo equivalente, o de seu episcopal”(1). Por 

isso, as catedrais enormes e luxuosas normalmente não têm outras funções para a 

																																																								
(1)	Fonte:	https://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral 	
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vida monástica. Estas arquiteturas grandiosas concentram-se nas atividades 

religiosas, tendo altar-mor, capelas, coro, entre outras partes. Quanto aos 

mosteiros: “Um mosteiro é um edifício de habitação, oração e trabalho de uma 

comunidade de monges e freiras, e que é construído fora da malha urbana de uma 

cidade. Os mosteiros cristãos ocidentais também são chamados de abadia, 

priorado, convento cartuxo, convento de frades, e preceptoria, enquanto a 

habitação de freiras também pode ser chamada de convento. A vida comum de um 

mosteiro cristão é chamada cenobítica, ao contrário do anacorético (ou anacoreta) 

da vida de um anacoreta e da vida eremítica de um eremita”.(1) 

Os mosteiros possuem as mesmas funções dos templos budistas. As 

arquiteturas cristãs estão mais ligadas à política e à sociedade, como se deduz do 

coroamento de Napoleão Bonaparte durante a conquista em Milão no início do 

século XIX. A Capela do Fundador do Mosteiro da Batalha tem a função de 

guardar os corpos das personagens mais importantes do país; o corpo do 

Cristóbal Colón é guardado na Catedral de Sevilha; The Collegiate Church of St 

Peter at Westminster é o lugar que guarda o corpo de Isaac Newton. As igrejas 

não só funcionam como um sítio religioso, mas também como um lugar de estreita 

comunicação com todas as áreas da sociedade.  

Por isso, podemos concluir uma diferença quanto às funções: além das 

funções relativas aos rituais e práticas religiosas, as igrejas são parecidas com um 

paraíso que desce do céu à terra. Os seres humanos pedem a honra de ficar 

dentro das igrejas. Os templos budistas também são um lugar que todo o mundo 

respeita, mas não nos fazem sentir tão próximos de Deus, quer dizer, nos templos, 

o sentimento é que nós estudamos, praticamos, cumprimos as regras, 

respeitamos o mundo dos santos que não atingimos, parecendo-se mais com uma 

prática. 

 

																																																								
(1)	Fonte:	https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro	
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Estrutura do Interior 

Lúcio Costa escreveu em 1940: ”Arquitetura é antes de mais nada construção, 

mas, construção concebida com o propósito primordial de ordenar e organizar  o 

espaço para determinada finalidade e visando a determinada intenção.(...) 

porquanto nos inumeráveis problemas com que se defronta o arquiteto, desde a 

germinação do projeto, até à conclusão efetiva da obra, há sempre, para cada 

caso específico, certa margem final de opção entre os limites – máximo e mínimo – 

determinados pelo cálculo, preconizados pela técnica, condicionados pelo meio, 

reclamados pela função ou impostos pelo programa (...).” Então a intenção das 

pessoas decidiu, em cada época, o estilo da arquitetura, incluindo a estrutura 

interna.  

As igrejas do estilo gótico têm na altura um elemento -chave, que foi atingido 

através da inovação técnica. Entre os séculos XI e XII, o acontecimento das 

Cruzadas, que imcrementou novamente o acesso europeu ao Médio Oriente, 

ajudou a retomar as trocas comerciais e a navegação em muitos países da Europa. 

Isso provocou o crescimento das cidades e o consequente êxodo rural, formando 

círculos urbanos e culturais muito férteis. Muitas associações de artesãos e 

corporações de ofícios desempenharam o papel de fomentar a arte. As doutrinas 

cristãs de mais luz, mais alto e mais próximo ao céu, faziam a estrutura interna 

avançar muito.  

No interior das igrejas, com abóbadas ogivais, não vemos um número 

excessivo de colunas enormes. Devido ao cálculo preciso, as arquiteturas góticas 

não necessitam de paredes grossas para suportar o peso do edifício. O interior é 

muito espaçoso e as paredes oferecem um enorme espaço para as janelas de 

vitrais. Esta inovação permite a entrada de mais luz. As igrejas mostram grande 

tamanho, nobreza e riqueza. Por exemplo, a cabeceira da Catedral de 

Notre-Dame de Paris é a parte expandida para o exterior, ficando no lado este da 

planta, o qual é considerado o lado da cabeça de Cristo. Esta parte é suportada 
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pelos contrafortes e arcobotantes, em elegância e fluidez visual.  

Em comparação com as igrejas, os edifícios dos templos budistas não são tão 

grandes. Por isso, é difícil encontrar edifícios de tamanho exagerado como os 

cristãos. A moda de construir as estátuas enormes de Buda influenciou a 

construção dos palácios. Os artistas construíram palácios grandes para acolher as 

estátuas grandes, em que Buda se apresenta sentado, deitado, ou de pé. Por 

exemplo, o templo “Dou Shuai”, construído no século VII, guarda uma estátua de 

Buda deitado com 3 metros de comprimento, que foi revestida de cobre no século 

XIV. 

Apresento mais uma obra famosa com o Buda deitado: o templo “Da Fo” na 

Província Gan’su, que foi construído no reino Xi Xia. O reino Xi Xia existiu na 

mesma época da dinastia Song, no noroeste da China. Havia muitas 

comunicações culturais entre Xi Xia e Song, e os povos do reino Xi Xia gostavam 

muito do Confucionismo. Por isso, a situação das duas sociedades era semelhante. 

Ambos os budismos são similares. Somente são mencionados costumes distintos 

dos povos, os quais são de diferentes etnias. Então, faz sentido mencionar o 

templo maravilhoso. O palácio central foi construído muito largo, segundo o 

tamanho da estátua.  

Quanto às estátuas de Buda de pé, apontamos uma obra muito representativa. 

O edifício de nove andares de Mogao Grottoes da Província Gan’su, construído 

nos séculos VII a IX, é uma obra histórica de cinco andares. Os outros foram 

construídos recentemente. Está na encosta de uma montanha, e a estátua, de 

35,5 metros, encontra-se esculpida na pedra da montanha.  

(Esquerda - Palácio “Da Fo”, templo “Da Fo” de Gan’su, construído nos séculos XI e XII, melhorado 

nos séculos seguintes; Direita – Palácio de 9 andares, Mogao Grottoes, os primeiros cinco andares 

foram construídos e melhorados entre 618 e 966 e os outros quatro andares foram construídos em 

1935 ) 
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Através das obras exemplares, podemos sentir a tendência para construir 

estátuas cada vez maiores e cada vez mais luxuosas. As características e as 

posições das estátuas adqquiriram cada vez mais elementos dos homens. Os 

edifícios normalmente têm dois andares, alguns têm três. O 

material é a madeira, e os arquitetos utilizavam uma técnica 

que se chama “Cha Zhu Zao”, quer dizer, os pilares do 

segundo andar inserem-se na superfície suportada pelo pilar 

do primeiro andar. Por exemplo: um pilar do segundo andar entre dois pilares do 

primeiro andar. Em alguns templos grandes, este tipo de palácio tem um corredor 

à volta no segundo andar, que liga os pontos de suporte, 

oferecendo uma plataforma para apreciar a estátua da cima 

para baixo. E os corredores são suportados pela estrutura típica 

chinesa ”Dou Gong”, um sistema cruzado com o fim de 

consolidar o suporte. Nos templos mais avançados, também há 

edifícios para guardar os manuais, como o pavilhão de manuais 

budistas, com dois andares. Entre os pilares, estão as janelas e portas, com 

frestas para facilitar o fluxo do ar e da luz. A maioria dos palácios é colocada em 

cima duma base de pedra. As bases também são decoradas com atenção, 

significando que as pessoas respeitam muito os edifícios com santos. 

Os edifícios para a vida monástica são os melhores para mostrar a diferença 

das duas culturas.  

(Palácio de manuais budistas, templo “Qing Lian” de Shan’xi, 

construído na dinastia Song, melhorado na dinastia Yuan) 
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Vida Monástica 

Segundo o budismo primitivo, depois do estabelecimento por Sakyamuni, os 

discípulos tinham que cortar todas as relações com a sociedade. Cortavam o 

cabelo. Eles não só cumpriam as normas budistas e as proibições, também 

passavam uma vida dura e difícil: ” ”(1). Esta expressão 

significa que os budistas pedem a teoria budista ao Buda de cima e pedem o 

alimento à sociedade de baixo. A vida dura inclui a roupa: devem ter no máximo 

três roupas. Eles têm que donar as outras roupas aos pobres. Os discípulos 

devem fazer as roupas com os panos usados. Os budistas chineses também usam 

o cape chinês, Kasaya. Os budistas comem uma vez por dia, ao meio-dia, e às 

vezes comem duas vezes, uma de manhã e outra ao meio-dia, sendo proibido 

comer depois do meio-dia. O alimento é considerado um meio simples de manter a 

vida, mais nada. Quanto ao lojamento, os monges descansam em qualquer lugar 

se for possível. Normalmente usam “Zafu”, uma almofada tradicional. Os 

discípulos trazem esta almofada, e sentam-se em cima de “Zafu”, cruzando os pés, 

o que se chama “Zazen”, uma posição de meditação. Durante a prática dura, os 

budistas não usam sapatos ou usam sapatos feitos de palhas. Não têm 

guarda-chuva nem guarda-sol. Levam um recipiente para guardar água a fim de se 

lavarem ou de beberem e uma tigela para pedir comida. Na China, os budistas 

usam “Asian conical hat” como o chapéu. Esta vida dos budistas tem o objetivo de 

os distanciar dos recursos materiais e de os fortalecer em termos psicológicos 

(NAN Huaijin, História do Desenvolvimento do Budismo na China, p.182, Xangai, Editora da 

Universidade de Fu Dan, 1996). Os monges são os budistas que passam a vida 

comunitária nos templos.  

    Depois do budismo entrar na China, a maneira de viver dos budistas mudou. 

Na sociedade chinesa o principal meio produtivo era a agricultura, e na cultura 

chinesa, pedir alimento era considerado muito mau, todas as pessoas  insistiam 

																																																								
(1)	Jin	Gang	Jing	Zheng	Jie,	Gong	Gai,	dinastia	Qing	
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no trabalho agrícola. Por isso, a produção independente tornou-se popular entre 

os budistas. No século IV, o mestre “Hui Yuan” criou um conceito budista “Jing Tu”, 

que significa “terra pura” em chinês, distinto do preconceito das pessoas naquela 

época. Anteriormente, o conceito do budismo tinha existido como parte do 

neo-taoísmo, que tinha insistido em advogar a fuga do mundo agitado. Claro que 

os rituais neo-taoístas eram considerados como a prática do budismo, por 

exemplo, a procura duma maneira ou dum medicamento de longevidade. Mais 

tarde, o mestre “Hui Yuan” estabeleceu o próprio conceito do budismo na China, e 

a prática respetiva: acreditar no budismo para atingir um estado espiritual livre e 

independente, sem preocupações. O conceito exigia que os praticantes 

repetissem oralmente o slogan, “Amitābha”(1), e mentalmente pensassem nisso. 

Com a evolução do budismo na China, os templos desenvolveram-se com mais 

funções e com mais espaço para budistas. A partir do século VIII, o mestre “Ma Zu 

Dao Yi” e o mestre “Bai Zhang” criaram um novo conceito de budismo na China, o 

sistema “Cong Lin”, baseado na teoria “Zen” do mestre “Liu Zu Hui Neng”. O 

mestre Liu Zu Hui Neng traduziu os manuais budistas numa forma mais vulgar e 

fácil para os chineses entenderem. O sistema “Cong Lin”, significando sistema da 

floresta, diz que: os budistas devem produzir os recursos materiais para manter a 

vida, em vez de pedirem às outras pessoas; os budistas estudam e praticam a 

religião na vida comunitária, sob a liderança dum orientador; evitam superstições e 

maus rituais durante a prática, ou seja, mantêm as características humanas e 

aproximam-se do estado de Buda; relacionam o budismo com os costumes e as 

culturas chineses, especialmente seguem o critério dos chineses. Tudo isso tem a 

finalidade de facilitar a gestão do governo e tornar os budistas mais independentes. 

Naquela época era preciso uma certidão “Seng Die” para ser monge.  

Alguns visitantes passam somente poucos dias a estudar e a viver no templo, 

enquanto outros passam mais tempo. Mas todos eles são iguais durante o 

																																																								
(1)	Segundo	o	registo	em	Amitabha	Sutra,	“Amitābha”	é	outro	Buda	que	cria	e	domina	o	mundo	budista.	
O	Buda	que	nós	conhecemos	mais,	o	Buda	Sakyamuni,	é	o	Buda	do	mundo	dos	seres	humanos.	
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convívio com os monges do templo: estudam, comem, trabalham, etc. Os monges 

chineses vestem capa chinesa, “Kasaya”, a qual tem características chinesas, por 

exemplo, tem cor vermelha, guardam-na em boa condição, e usam-na em silêncio. 

Quando fazem o trabalho agrícola, os monges vestem-se como os camponeses 

chineses. Segundo a tradição do budismo, comem no máximo duas vezes por dia, 

excepcionalmente três vezes quando os monges têm que fazer trabalho duro ou 

estão doentes. Só comem vegetais, porque segundo o manual budista “Maaiana”, 

os monges não podem matar as criaturas. Todas as pessoas entram num refeitório 

e comem juntas. Eles comem num lugar e a uma hora fixados, excepto se os 

monges tiverem que acompanhar visitantes importantes. Depois dum toque do 

sino, os monges entram em fila no refeitório, sentam-se numa posição regular e 

comem silenciosamente. Os pratos e tigelas são colocados em ordem na mesa, e 

eles devem pedir a comida de forma ordenada, em fila. Os monges só comem 

depois de o chefe começar. O chefe senta-se num plano superior. Às vezes 

quando o Abade comunica assuntos importantes, os outros monges têm que parar. 

Os monges normalmente moram em quartos individuais. Nos templos mais pobres, 

moram no quarto com outras pessoas. Cada monge deve tratar bem a vida 

individual e é proibido reunir-se e criar barulho. Todos os dias, os monges têm que 

participar nas aulas, que podem ocupar o dia todo. Quando caminham no templo, 

os monges devem andar em ordem e em silêncio, com as mãos penduradas e a 

cabeça suspensa. A saída ou a entrada de todas as pessoas, incluindo os monges 

de postos superiores, precisa de aviso e autorização. A vida monástica no templo 

segue uma regra muito séria por causa da influência da cultura chinesa, como o 

dito de um confucionista na dinastia Song, Cheng Yinchuan: “ ”, 

que significa que as regras e as normas ao longo da história são mostradas aqui 

nos templos. Nos templos, todas as pessoas têm a obrigação de trabalhar, ou seja, 

toda a gente é igual e participa na produção. Depois do amadurecimento do 

budismo na China, os templos tornaram-se unidades económicas: pagam os 



	 75	

impostos ao país, e dentro do templo o balanço económico é transparente para 

todos os monges. Ninguém pode realizar um aproveitamento pessoal da riqueza. 

A igualdade do budismo é focada em vários aspetos: o respeito pela vida de todas 

as criaturas; qualquer lugar no mundo é adequado para praticar o budismo; o 

budismo aceita todas as religiões e pode conviver com elas desde que não seja 

obrigado a alterar as suas normas. Na China alguns conceitos do budismo e do 

taoísmo são similares, por isso, os monges podem ficar nos santuários taoístas; 

todas as pessoas, de qualquer classe, de qualquer profissão, de qualquer idade, 

podem entrar nos templos para estudar ou praticar a rotina religiosa, como muitos 

literatos e poetas. É normal os templos receberem e apoiarem literatos ou 

estudantes pobres. Também houve imperadores que se tornaram monges, como 

se refere em “Zan Seng Shi”. O imperador “Shun Zhi” da dinastia Qing ”

 ”, isto é, por causa dum momento de hesitação trocou a 

roupa de imperador pelo “Kasaya”. 

Vamos agora referir as partes dos templos usadas na vida monástica. Na 

estrutura tradicional chinesa “Si He Yuan”, os edifícios para a vida dos monges 

têm origem nas casas simples, localizadas à volta e no fundo do templo. Alguns 

templos têm mais zonas especiais para colocar esses edifícios. Os edifícios são a 

residência dos monges, o refeitório, a cozinha, a casa de banho, entre outros, e 

todos são de acordo com a capacidade económica 

do templo. Como dissemos, nos templos pobres, 

os monges vivem juntos num quarto simples, mas 

nos templos ricos, os monges moram em quartos 

individuais, alguns dos quais têm 7 metros 

quadrados, e alguns entre 14 e 17 metros quadrados, conforme a situação 

económica do templo. Mas todas as residências têm um altar provido das estátuas 

para fazer orações. Em chinês, o nome “Fang Zhang” significa que o Abade mora 

num quarto, em que cada parede tem o cumprimento de 3.3 metros. Anteriormente, 
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diferentemente de outros monges, o chefe do templo morava numa dependência 

muito simples. Desde o meado do século V, os templos têm um quarto especifico 

para o chefe, mas de dimensão normal, ou seja, o Abade(1)) é nisto igual aos outros 

monges. Além disso, alguns templos também têm um vigilante, tão importante 

como o Abade, cujo trabalho é vigiar e supervisionar os comportamentos dos 

monges. Os monges também passam algum tempo nas torres de sino e de tambor, 

na sala de ensinamento, no palco de normas, etc. Podemos dizer que a vida dos 

monges segue a pontualidade, cumpre um sistema independente, e executa 

normas rigorosas num ambiente tranquilo, igual e justo. 

A vida dos monges nos mosteiros cristãos apresenta uma natureza 

semelhante à dos monges budistas, exceto em algumas caraterísticas distintas. 

Anotado em Wikipédia(2): “O século XII na Europa foi uma época de intensa 

construção de igrejas e de abadias, além das grandes catedrais góticas, que são a 

glória da cristandade. Ao mesmo tempo em que se deu esse progresso material, 

deu-se na Igreja uma renovação espiritual, às vezes estabelecendo um 

contraponto de ideias e de costumes. Foi característica desse período histórico a 

fundação de novas ordens monásticas, como por exemplo a dos Cartuxos, 

fundados por Bruno de Colónia em 1084, e a dos Cistercienses, que, pelo trabalho 

árduo, transformaram os terrenos agrestes e até os pântanos onde se localizavam 

os seus mosteiros em granjas produtivas por toda a Europa. Filhos da Abadia de 

Cister, fundada em 1098, os cistercienses têm Bernardo de Claraval como o seu 

monge mais célebre.” Por isso, precisamos de concluir aqui as diferentes formas 

da vida cristã. 

Segundo a Ordem de São Bento, o ideal é buscar Deus verdadeiro em nível 

espiritual e nada antepor ao amor de Cristo. A teoria baseia-se em três pilares: a 

oração (ora), o estudo (legere), e o trabalho (et labora)(3). Tem a finalidade de 

																																																								
(1)	É	conhecido	como	“Abbot”	
(2)	Fonte:	https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro	
(3)	Fonte:	
http://oraetlaborasaobento.blogspot.pt/2011/11/vida-monastica-beneditina-busca-de-deus.html	
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purificar o coração como nos diz Jesus no Sermão da Montanha: ”Felizes os puros 

de coração, porque verão a Deus”(Mt 5,8). Quanto aos pormenores: os monges 

fazem a liturgia, incluindo a recitação do Ofício Divino, liturgia das horas, e a 

participação na Santa Missa; a finalidade do trabalho é sustentar o mosteiro e 

evitar a saída habitual, e consiste na realização de diversas tarefas de limpeza dos 

recintos, no cultivo da terra, nas tarefas administrativos e intelectuais; quanto à 

disciplina, Deus é revelado nas almas simples que os católicos procuram na 

sinceridade e generosidade espirituais. Apesar de a organização dos 

comportamentos e das atividades quotidianos estar bem regulamentada tanto nos 

mosteiros cristãos como nos mosteiros budistias, estes últimos talvez apresentem 

um rigor maior. Foi registo: “Se aparecer alguma coisa um pouco mais rigorosa, 

ditada por motivo de equidade, para emenda dos vícios ou conservação da 

caridade, não fujas logo, tomado de pavor, do caminho da salvação, que nunca se 

abre, senão por estreito início.”(RB Prol, 47 48)(1). Há regras ou herarquias na 

comunidade católica, mas não são tão rigorosas para os católicos. O abade deve 

moderar entre o pio afeto de um pai e o rigor de um mestre e, sobretudo, procurar 

antes ser amado do que temido. 

Outras ordens surgidas não se distinguem muito da beneditina. Citamos 

porém alguns casos do período gótico(2): 

Trapistas, ou seja, os cistercienses da Estrita Observância, seguem a Ordem 

de São Bento e têm a finalidade de divulgar a caridade dos cristãos. Os trapistas 

acreditam em Deus vivo e passam a vida monástica na procura de Cristo. O 

desejo de ver a Deus face a face foi mostrado na vida: a celebração litúrgica do 

Ofício Divino, a celebração litúrgica da Missa, a meditação das horas sobre a 

Bíblia, a oração pessoal, o trabalho manual, o estudo, as renúncias, as alegrias, a 

convivência fraterna, a partilha de todos os bens e o recolhimento do silêncio. 

Levam uma vida enclausurada de obediência, castidade e pobreza para ver e 

																																																								
(1)	Regra	de	São	Bento	–	Prólogo,	47,	48	
(2)	Fonte:	http://catequesediaria.blogspot.pt/2012/05/vida-dos-monges-e-monjas.html	
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conhecer bem Deus. A vida é simples e solitária. A Ordem insiste numa presença 

singela, silenciosa e simples. Os católicos sentem alegria quando vivem no serviço 

ao Senhor. 

Os Dominicanos têm o objetivo especifico de se dedicarem à pregação do 

Evangelho no mundo. Uma característica mais essencial é que os dominicanos 

seguem o Cristo pobre, sendo irmãos de todos os homens e mulheres 

empobrecidos e marginalizados. São Domingos saiu duma família muito rica de 

nobres da Espanha, mas deixou tudo para se entregar a Cristo. Esforçou-se para 

ser “humilde pregador do Evangelho”, vivendo de esmola e procurando uma forma 

de vida que estivesse de acordo com a Bíblia: ”(...) eram um só coração e uma só 

alma (...) tinham tudo em comum (...) eram assíduos ao ensinamento dos 

apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às oração e (...) com muito 

vigor, davam testemunho da ressurreição do Senhor.”(Atos dos Apóstolos). 

Deve-se apontar o carisma dos dominicanos que é mostrado na vida silenciosa e 

escondida de oração. Na vida monástica limitada por várias regras, eles também 

se focam na alegria pessoal. 

Os cartuxos passam a vida com várias regras. Os cartuxos consagram a vida 

inteira à oração, para trabalhar por sua salvação e pela Igreja. Devotam-se à 

solidão, a certa rotina imutável de vida solitária, a rotina de vida comunitária e a 

liturgia cartusiana. Os cartuxos não só vivem do espírito, também insistem na 

natureza humana, fazendo as tarefas da mesma importância. Por exemplo, além 

da missa conventual, são importantes a recreação e o passeio. Seguindo o amor 

de Deus e consagrando a vida à oração, os cartuxos não acham que os ermitões 

são únicos na vida. Eles valorizam a vida, existindo um equilíbrio entre a 

obediência, a saúde e a religião. 

O conceito da Ordem dos Carmelitas reside na contemplação de Maria. 

Também nos estimula a seguir outros conceitos: o coração de “pobres do Senhor”; 

a perene meditação sobre a Palavra de Deus; o multiforme dom da caridade; o 
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serviço a ela. Tudo se realiza na contemplação da solidão. Segundo a tradição 

monástica, a reforma do Mosteiro de São José em Ávila iniciou esta projeção, a 

qual se localiza no centro do jardim do claustro. A fonte simboliza a Árvore da Vida 

colocada por Deus no meio do paraíso, e os quatro lados do quadrado significam 

os quatro rios que corriam pelo Jardim do Éden. Por outro lado, a vida comunitária 

é governada pela observância fiel da Regra e das Constituição nos mosteiros, 

conforme expressa o Sl 118, 164: ”7 vezes ao dia proclamo os vossos louvores”. 

Os monges fazem uma convivência fraterna durante as orações de  liturgia das 

horas, oração essencial em grande parte do dia, liturgia eucarística e 

formação: ”Instruí-vos sempre minhas filhas, o saber é precioso para iluminar 

todas as coisas”(Santa Teresa de Jesus). Eles trabalham a partilhar a condição 

difícil com os pobres, a ganhar a vida com esforço e a conviver na comunhão 

fraterna. Simultaneamente eles consideram a recreação necessária para os 

praticantes. No mosteiro, todos os praticantes são iguais. 

Os Camaldulenses, seguindo a Regra de São Bento, têm dois modelos da 

vida monástica, comunitária e solitária: seguir o autêntico espírito filial nas 

relações com o Senhor e seguir o sincero espírito fraternal entre os membros da 

comunidade. Os cristãos abrem um mundo interior no mosteiro: espírito filial 

através da oração e do amor, celebração eucarística, liturgia das horas, oração 

particular, trabalho manual e trabalho intelectual. A tradição beneditina insiste na 

vida simples com respeito às coisas ou aos recursos naturais, como resposta à 

presença sagrada e humilde de Deus neles. 

 Em busca de Deus, é acentuado um equilíbrio: o monge alcança a sua 

unidade, sendo um só com Deus; um só com a humanidade; e um só com a 

criação.(1) Através do conhecimento da vida monástica, entendemos melhor a 

espiritualidade da religião. 

 

																																																								
(1)	Fonte:	http://catequesediaria.blogspot.pt/2012/05/vida-dos-monges-e-monjas.html	
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Decoração  

(Rosácea no nível intermédio da fachada ocidental, Catedral Notre-Dame) 

Quando estamos no interior duma igreja, estamos 

impressionados não só pela estrutura arquitetónica grandiosa, 

mas também pelo grande volume das decorações, como 

pinturas, vitrais e escultura. As decorações, por um lado, 

apresentam os elementos religiosos projetados pelos artistas, 

por outro lado, mostram o nível das técnicas na época respetiva. Em História da 

Arte, Gombrich escreveu o seguinte: “Os artistas gregos do século V a.C. estavam 

principalmente interessados em como realizar a imagem de um belo corpo. Para o 

artista gótico, todos esses métodos e estratagemas eram tão só um meio para um 

fim, que era contar uma história sagrada de um modo mais comovente e mais 

convincente. Não apenas por contar, mas para nos transmitir uma mensagem, e 

para alívio e edificação dos fieis”. As decorações funcionam como um meio de 

ensinar e divulgar os conceitos religiosos, especialmente as imagens superficiais 

das pinturas e as imagens de vastas cores nos vitrais. Os 

recursos imateriais descrevem as figuras religiosas e as 

imagens dos acontecimentos históricos, através de uma 

série de pinturas ou de uma pintura enorme. Tudo isso 

aprofunda as expressões dos elementos religiosos aos 

visitantes.  

(O Sepultamento de Cristo, Saltério de Bonmont, 1250-1300 d.c.) 

Utilizamos a obra “O Sepultamento de Cristo” do Saltério de Bonmont para 

aprofundar estas ideias. Podemos observar que o artista prestou mais importância 

aos detalhes das figuras a fim de nos trazer um sentimento mais real, como 

descrito em A História da Arte por E.H. Gombrich: “A Virgem inclina-se sobre o 

corpo morto de Jesus e abraça-o, enquanto S. João aperta as mãos em atitude de 

profundo pesar. Tal como no relevo, vemos que o artista se esmerou em ajustar a 
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sua cena a um padrão regular, como os anjos nos cantos superiores surgem das 

nuvens com incensórios nas mãos, e os servos, com seus estranhos chapéus 

pontiagudos – como os usados pelos judeus da Idade Média – amparam o corpo 

do Cristo. A expressão de sentimento intenso e a distribuição regular das figuras 

na página, mostram a tentativa do artistas de elaborar suas figuras naturais e 

representar uma cena real. Não lhe importa que os servos sejam menores do que 

as personagens, os artistas nem dão qualquer indicação do lugar ou cenário do 

drama.” Por isso, os artistas góticos alcançaram uma nova altura que era distinta 

do estilo primitivo cristão.  

E. H. Gombrich também afirma que o estilo primitivo cristão não só contava a 

história, como a arte egípcia, mas também revelava uma predisposição para o 

naturalismo, magnificamente representado na arte grega. Os artistas góticos não 

faziam retratos, e começaram a ilustrar as palavras através das imagens.  

Os pintores mais avançados como o italiano Giotto di Bondone, tinha uma 

tendência para produzir a ilusão da estátua na pintura, como diz Gombrich em 

História da Arte: “Giotto redescobrira a arte de criar a ilusão de profundidade numa 

superfície plana”. As igrejas recebiam grande apoio da sociedade, especialmente 

das classes superiores. A dimensão enorme das igrejas e a inovação técnica da 

arquitetura gótica criaram um grande volume de superfície para pôr decorações.  

(A Morte da Virgem, Catedral de Estraburgo, 1225-1230 d.c.) 

Quanto à escultura gótica, na obra  

“Melquisedeque, Abraão e Moisés” no pórtico do 

transepto norte da Catedral de Chartres, Gombrich 

escreve em A História da Arte: “Cada uma de suas 

figuras ganha vida”, cada figura é autónoma, quer 

dizer, diferente das suas vizinhas nos âmbitos de atitude e aparência. Mais tarde 

os artistas estavam a procurar uma nova maneira de insuflar vida em figuras e 

expressar a história. É o que se vê na obra “A Morte da Virgem” no pórtico do 
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transepto sul da Catedral de Estraburgo (c. 1225 - 1230), descrita por Gombrich: 

“mostra uma nova abordagem desses escultores góticos”. Os escultores meteram 

novas ideias na escultura gótica, segundo o que Gombrich acha em A Arte da 

História: a expressão de dor na face dos apóstolos, o cenho carregado e o olhar 

cheio de preocupação são expressões formais do naturalismo e realismo. 

    Os vitrais coloridos, que deixam as luzes entrar, criam um ambiente divino. As 

cores significam a trindade: azul-pai, amarelo-filho, vermelho-espirito santo, e a 

aura das luzes faz uma ligação entre o reino terreno e o divino.(1) Neste ambiente 

tranquilo, os católicos podem procurar o destino com imenso respeito. 

Outros símbolos decorativos criados pelos artistas apresentam as 

caraterísticas religiosas. Por exemplo, na Catedral de Notre-Dame, as gárgulas 

são elementos protetores e vigilantes que nunca dormem. A rosácea do braço 

baseia-se no número 8, o que significa o universo e a amplidão da religião. As 

decorações constroem uma atmosfera solene e tranquila para os visitantes, ao 

nível espiritual. 

(Pintura da figura de Bodhi-sattva, pintura na parede nas grutas de Dun’huang, dinastia Tang) 

Nos templos budistas, encontramos muitas 

decorações com as mesmas funções encontradas nas 

igrejas. A decoração das pinturas no interior do edifícios 

depende da situação económica do templo, e é afetada 

pela iluminação dentro dos edifícios. Normalmente, as 

pinturas são sobre: imagens de Buda, das histórias 

budistas e das outras figuras budistas como Bodhi-sattva ou Arhat. Porém, nas 

dinastias Tang e Song esta área não se desenvolveu muito. Naquela época os 

artistas elaboraram as obras manuscritas, por meio de vários traços para 

apresentar os detalhes, mas duma forma um pouco exagerada a fim de mostrar a 

solenidade e a divindade das figuras budistas. Por exemplo, costumavam pintar 

																																																								
(1)	ADOUM	Jorge,	Grau	do	Mestre	Maçom	e	Seus	Mistérios	3º	Grau,	capítulo	IV,	64,	Editora	Pensamento	
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com várias cores e cobrir a superfície com pó dourado. Aqui está um exemplo da 

dinastia Tang, uma pintura na parede da figura de Bodhi-sattva. Podemos notar 

que a figura, ornada com muitas joias, apresenta um rosto simpático, 

representando a nobreza e a simpatia. Os templos mais ricos proporcionam vastas 

paredes para os artistas pintarem. Utilizamos um exemplo do século VI, cujo 

conteúdo é sobre a benevolência de Buda para com todas as criaturas. A pintura 

conta que o Sakyamuni devotou o seu corpo a um tigre com fome.  

Mais tarde, as pessoas começaram a ter mais conhecimento sobre o budismo. 

Os artistas continuavam a usar a maneira exagerada e as cores vivas para 

salientar o semblante de Buda e as narrativas budistas. Os artistas também faziam 

estátuas sagradas, com caras vigorosas, entre as quais cada uma era distinta. 

Aqui está um exemplo, a estátua “Wei Tuo” da dinastia Ming, que era usada como 

uma guarda para proteger o budismo, no templo “Shuang Lin” da província Shan’xi. 

Os artistas chineses daquela época também esculpiam as paredes, utilizando a 

grande superfície para criar relevos. 

(Esquerda – Estátua de “Wei Tuo”, templo “Shuang Lin”; Direita – Pintura “She Shen Si Hu”(1)) 

 

 

 

 

 

Outros elementos decorativos são: a cor vermelha, que traduz a influência da 

cultura chinesa; as pinturas ou estátuas de frade a voar, que exprime a beleza, a 

harmonia e a divindade; lótus, representando a limpeza e a pureza; a bandeira, 

símbolo do budismo e das normas rigorosas; o incensório, que lembra as rotinas 

religiosas e o respeito a Buda; a placa com o nome do templo, a qual normalmente 

é colocada em cima da porta central de Sanmon; um par harmónico de frases, 

																																																								
(1)	“She	Shen	Si	Hu”	em	chinês	significa	que	devotar-se	para	alimentar	o	tigre,	traduzido	por	autor	
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normalmente colocado dos dois lados da porta, significando harmonia; as estátuas 

esculpidas na superfície da torre e colocadas em frente das janelas da torre, 

normalmente de Buda; uma série de esculturas na superfície da torre, contando 

uma série de histórias, visando decorar a torre e acrescentando dignidade; 

também sugem fitas coloridas, decorando as estátuas. 

1. Comparação das arquiteturas cristãs e budistas 

1.1. Conceitos semelhantes 

Depois do estudo comparativo, podemos concluir sobre a existência de 

pontos semelhantes no cristianismo e no budismo. Os destinatários das duas 

religiões são todas as pessoas, com igualdade e sem discriminação. Ambas têm a 

finalidade de ensinar as pessoas e de divulgar os próprios conceitos. Cada uma 

tem a sua figura divina, ou seja, uma figura gloriosa e poderosa em todas as áreas, 

como Deus do cristianismo e Sakyamuni do budismo. Para facilitar a procura, os 

praticantes criam figuras humanas, introduzidas nas histórias ou lendas para 

deificá-las, de que por exemplo a crucificação de Jesus Cristo e a Virgem Maria no 

cristianismo e o príncipe Sidarte Gautama dno budismo, cuja meditação de sete 

dias resultou no estabelecimento do budismo. Por causa do suporte social, as 

duas religiões desenvolveram-se muito depressa e a sua importância revela-se na 

arquitetura. Os praticantes construíram edifícios adequados às atividades 

religiosas. 

As duas religiões também insistem na existência do mundo depois da morte. 

Os praticantes acham que a prática ou o comportamento na vida exerce uma 

influência no destino depois da morte. A prática inclui várias atividades religiosas 

ou formas de vida. Através da prática, os cristãos e os budistas apresentam a sua 

crença resistente ou fé. Eles oram, meditam, respeitam, estudam, trabalham e 

passam uma vida regular para alcançar a vida depois da morte e a 

bem-aventurança.  

A vida monástica é realizada num ambiente tranquilo, o que facilita a prática 
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por causa da pouca influência externa e da pouca perturbação. Os monges podem 

concentrar-se e atingir o objectivo espiritual. Simultaneamente, devem cumprir as 

normas e as proibições. As duas religiões tratam todo o mundo e todas as 

criaturas sem discriminação.  

Por um lado, as duas religiões funcionam como uma autoridade do universo, 

com capacidade para concretizar todos os desejos das pessoas. Os imperadores 

aproveitaram esta fé dos povos e usaram-na para reinar. Para divulgar as religiões, 

o cristianismo e o budismo usam manuais, pinturas, esculturas. Por outro lado, as 

duas religiões dão as boas-vindas a todas as pessoas de boa vontade. Além disso, 

o conteúdo da prática inclui o amor a todo o mundo e a obrigação de ajudar as 

pessoas com dificuldades.          

 

1.2. Conceitos diferentes 

    Segundo o processo de desenvolvimento de cada religião, o cristianismo é 

uma verdadeira religião, enquanto o budismo é um fruto da difusão do budismo e 

da cultura chinesa.  

De acordo com a construção da arquitetura católica e da arquitetura budista, é 

fácil entender que a importância do cristianismo na sociedade ocidental é muito 

maior do que a do budismo na sociedade oriental. O suporte da sociedade 

europeia ao cristianismo é forte e constante. Por causa da mudança frequente da 

sociedade chinesa, não houve um apoio estável da classe imperial ao 

desenvolvimento do budismo. O povo também não conseguiu prestar sempre o 

seu apoio devido ao fraco desenvolvimento da economia chinesa. O budismo é 

uma religião estrangeira e por isso foi difícil substituir as concepções primitivas dos 

povos chineses, como o confucionismo e o taoísmo. 

Na época gótica, o cristianismo era praticado pela maioria dos povos 

europeus; por isso, esta religião afetava todas as áreas da sociedade. Depois de 

amadurecer, o budismo permaneceu uma religião independente, ou seja, não 
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exercia tanta influência na sociedade chinesa.  

(Escultura no Portal de Santa Ana, Catedral Notre-Dame) 

O cristianismo tem mais relações com a 

comunidade humana, as quais são mostradas nos 

conceitos religiosos e nas arquiteturas católicas. 

Por exemplo, a figura do rei Luís VII é metida na 

história religiosa e também na escultura do Portal 

de Santa Ana. Porém, o budismo começou a desenvolver-se sem muita relação 

com a comunidade humana, nomeadamente com a política.  

O cristianismo foca-se na divindade de Deus, mas também na humanidade 

das pessoas. O budismo presta mais atenção à difusão de Buda, aos atributos 

pessoais e à natureza. Na China, um país feudalista naquele momento, em que os 

imperadores dirigiam os povos, pouca relação com o classe imperial significa que 

menos povos conheciam o budismo. 

O cristianismo dividiu-se em 1054 entre a Igreja do ocidente e a Igreja 

ortodoxa no leste, promoveu as Cruzadas e criou a Inquisição. Quanto ao budismo, 

houve um período em que conviveu com a cultura primitiva da China e mudou os 

conceitos por causa dessa influência. Esta diferença mostra que o budismo tem 

uma caraterística interessante, quer dizer, consegue receber ideias novas e 

adaptar-se. Em contrapartida, o cristianismo é muito independente, ou seja, é 

difícil habituar-se a outras ideias. Acho que esta diferença também é por causa 

das diferentes posições do cristianismo e do budismo. O cristianismo detinha 

muitos direitos na sociedade, e tinha uma ampla capacidade de controlo, mas o 

budismo não. Além de ser uma religião, o budismo tornou-se na China um meio de 

resolver todos os problemas, nomeadamente as guerras. O o mundo budista é 

considerado um mundo utópico sem sofrimento. Tudo isso tem origem no 

enquadramento agitado da China.  

A estruturação dos templos budistas é mais rigorosa, seguindo mais normas, 
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mas a maioria das normas são as da cultura chinesa. Segundo as localizações, os 

templos budistas localizam-se em sítios com paisagens tranquilas, misteriosas e 

grandiosas. Também há alguns exemplares nas cidades, mas dentro dos templos 

mantém-se uma atmosfera tranquila, sem perturbações, facilitando a prática do 

budismo. A maioria das igrejas tem uma função exclusivamente religiosa e 

localiza-se muito perto da cidade. Os mosteiros são muitas vezes construídos 

longe da cidade.  

Na vida monástica, embora os monges se organizem numa vida comunitária, 

o budismo foca-se na prática individual. Os monges fazem meditação individual, 

dispõem de quarto individual e não comunicam muito com os colegas. A vida 

comunitária dos cristãos é fazer liturgia e oração com outros colegas. Os budistas 

ficam num ambiente tranquilo estudam, trabalham, seguem normas rigorosas com 

a finalidade de aperfeiçoar o indivíduo, para atingir oum estado perfeito como o de 

Buda. Estudam muitos livros para ter a sabedoria de Buda, o que constitui um 

objetivo material. Porém, os monges cristãos, embora também estudem, 

trabalhem, fazem uma vida comunitária, entregam-se ao Senhor com a finalidade 

de encontrar Deus face a face, o que constitui um alvo mais espiritual.  

Nos templos budistas e nas igrejas ou nos mosteiros, os praticantes 

igualmente estudam, trabalham, praticam suas religiões. Mas durante a prática do 

catolicismo, em comparação com o budismo, o qual tem muitas regras e muitas 

proibições, os praticantes católicos concentram-se mais na natureza humana do 

que no cumprimento das regras. O cristianismo concorda com a 

alegria das pessoas, o que é impossível na vida dos budistas. Os 

cartuxos e os os carmelitas mencionam a recreação como um fator 

importante para tirar o sentimento de pressão sobre o monge.  

(Roupa típica dos monges budistas, capa chinesa “Kasaya”) 

Depois de termos observado a dimensão dos edifícios e a vida monástica, 

concluímos que os budistas praticam a religião de uma forma mais simples e 
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pobre do que os cristãos. Por exemplo, as roupas dos monges budistas são feitas 

com panos abandonados e cada monge tem no máximo três roupas.  

O interior das igrejas católicas, é muito claro e a estrutura é magnífica. As 

pessoas podem sentir a divindade de Deus e procuram Deus com respeito. Além 

de se sentirem próximos a Deus, os visitantes podem  sentir-se confortados, sem 

pressão. Ao contrário, o interior dos edifícios budistas é mais escuro e mais 

pequeno. Ao mesmo tempo, o interior está cheio de estátuas, as quais são 

douradas, com semblante rigoroso e numa posição algo exagerada. Tudo isso 

infunde respeito, silêncio e mais pressão.  

Os elementos decorativos dos templos budistas são maioritariamente 

originários da cultura chinesa. As decorações nos templos budistas têm a 

finalidade de criar uma atmosfera solene, rigorosa e tranquila. Por exemplo, a 

maneira exagerada de esculpir ou pintar as figuras visa levar as pessoas a sentir 

respeito, a cumprir as normas e a praticar a religião com concentração. Pelo 

contrário, as decorações nas igrejas fazem as pessoas sentir-se mais próximas de 

Deus. 
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VI. Conclusão 

A Bíblia diz: “(Eles) têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento 

exato; pois, por não conhecerem a justiça de Deus, mas buscarem estabelecer a 

sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus.”(Romanos 10:2, 3). E também: 

“Vocês deixam o mandamento de Deus e se apegam à tradição de 

homens.”(Marcos 7:8). Por isso, as religiões, ou seja, os sistemas de crença ou de 

fé têm sido mostradas das formas decididas pelos homens. A arquitetura é uma 

expressão eficiente dessas normas, como refere o arquiteto romano Marco 

Vitrúvio Polião: ”A arquitetura é uma ciência, surgindo de muitas outras, e 

adornada com muitos e variados ensinamentos: pela ajuda dos quais um 

julgamento é formado daqueles trabalhos que são o resultado das outras artes”. 

Por isso, o estudo na área da arquitetura ajuda-nos a perceber algumas 

características das duas religiões. 

Percebemos bem a importância da arquitetura gótica ao longo da história 

ocidental, cujas caraterísticas são: inovações técnicas, maravilhosa altura, grande 

dimensão dos edifícios, abundante iluminação no interior, grandes vitrais e 

pinturas nas paredes, decorações delicadas, sítios para a vida monástica, claustro 

e serviços à sociedade. No entanto, na China, maioritariamente os templos são 

colocados em lugares extraordinariamente distantes da população, onde é difícil 

chegar. Os templos estão plenos de tranquilidade e mistério. Dentro dos templos, 

além dos edifícios ordenados numa base regulamentar, podemos encontrar 

estátuas e decorações. Tudo isso cria uma atmosfera rigorosa e solene, em que 

os monges budistas passam uma vida monástica dura e simples.  

Aqui neste texto, o estudo comparativo mostra que as duas religiões 

apresentam finalidades próprias. A realização das atividades religiosas e a prática 

da vida são o meio para chegar a essas finalidades. Ambas as religiões ensinam a 

amar todo o mundo sem discriminação. Para concretizar os seus objetivos, os 

praticantes personalizam as figuras divinas através das histórias ou das lendas. 
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Os imperadores utilizavam as religiões como meio para convencer os povos e 

governar os povos. 

As comunidades católicas mantêm uma relação mais próxima com a 

sociedade do que os budistas. No ambiente tranquilo, os budistas meditam, 

estudam e trabalham, vivendo uma vida simples a fim de se aperfeiçoarem e 

atingirem o estado de Buda. Os budistas tratam o mundo com simpatia e com 

igualdade. A vida dos monges budistas é, como temos salientado, estritamente 

regularizada. Eles buscam o respeito pelos outros, a diligência durante o estudo e 

o trabalho, e a pureza e a tranquilidade na intimidade. 

 Por isso, o budismo não é realmente uma religião, é uma maneira de viver. 

Entrou na China, passando épocas agitadas pelas guerras, convivendo com outros 

pensamentos. No início, o budismo foi considerado uma superstição. As pessoas 

recorriam ao budismo para concretizar os desejos, os quais também são 

integrados nos símbolos decorativos dos templos. De acordo com a ideia dos 

chineses, Buda e outras figuras budistas são muito poderosas a nível universal, 

por exemplo, os Tian Wang têm capacidade de proteger a ordem do mundo, 

facilitando a continuação do budismo. O budismo, enquanto religião humilde, 

recebeu muitas ideias novas da cultura chinesa.  

Os cristãos acreditam em um único Deus verdadeiro que integra a Santíssima 

Trindade, que vincula a figura divina ao seu filho Jesus e ao Espirito Santo. Além 

disso, o cristianismo defende a existência da vida após a morte e do céu, do 

inferno e do purgatório. Tal como o budismo, o cristianismo insiste numa ligação 

entre a vida das pessoas e o que lhes acontece após a morte. A vida também 

determina o desígnio do cristão na chegada do dia do Juízo Final. Por isso, uma 

série de atividades nas igrejas e na vida monástica, como oração, liturgia, estudo e 

trabalho, são partes do serviço ao Senhor e da procura de Deus. No entanto, o 

ambiente nas igrejas não é tão rigoroso como nos templos budistas. A titulo de 

exemplo, a ordem beneditina acha que “o monge cristão alcança a sua unidade 
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sendo um só com Deus, um só com a humanidade e um só com a criação”.(1) 

Durante a prática dos cristãos, eles prestam mais atenção à natureza humana, que 

não é limitada pelas regras, cuja vida monástica suporta alegria e recreação. Entre 

os cristãos, a ligação entre os membros da comunidade é muito estreita, distinta 

do individualismo do budismo. Simultaneamente, devemos admitir a importância 

do cristianismo na história ocidental, sendo a principal religião, mas não ignorar o 

conflito entre o cristianismo e outras ideias, que conduziu às Cruzadas e à 

Inquisição. 

Atingido o ponto máximo do seu desenvolvimento, as duas religiões começam 

a confrontar-se com alguns problemas. Para o budismo, o sistema “Cong Lin”(2) 

trouxe aos templos cada vez mais riqueza, mais doações dos visitantes. Os 

templos budistas tornaram-se um meio de recolher a riqueza, o que resultou na 

corrupção entre os monges e em conflitos para aceder ao lugar de “Abade”. Por 

isso houve uma forte quebra na prática do budismo. Depois da dinastia Song, a 

influência do budismo diminuiu por causa da introdução do budismo “Mi”, do 

renascimento dos pensamentos tradicionais da China e do surgimento de novas 

ideias. Por exemplo, surgiu um conceito difundido do taoísmo e da filosofia. Havia 

os budistas persistentes que insistiam no budismo primitivo chinês. Mas o facto é 

que o budismo na China já perdera os conceitos mais importantes. Permaneceu 

como um mundo utópico para lidar com a morte e as dores espirituais. 

A forte acumulação de riqueza na Igreja perverteu gradualmente os conceitos 

verdadeiros do cristianismo. Por exemplo, os cistercienses, no início trabalharam 

com as próprias mãos, dando prova de uma grande capacidade de adaptação e 

																																																								
(1) Segundo a Ordem de São Bento, Fonte: 
http://ordemevangelica.blogspot.pt/2012/03/como-vivem-os-beneditinos.html  
(2)	O sistema “Cong Lin”, em chinês é o sistema “Floresta”, estabelecido pelo mestre “Ma Zu Dao Yi” 
e pelo mestre “Bai Zhang”, na dinastia Tang. Esta criação foi uma reforma para o sistema dos 
templos, segundo a descrição do Nan Huaijin em História do Desenvolvimento do Budismo na 
China, p.88-89: estabelecem mais regras para regularizar a gestão no templo: o templo torna-se 
como uma comunidade monástica, em que estimulam o trabalho dos monges, fazendo o templo 
independente financeiramente; o templo torna-se um sítio para os monges viverem, estudarem e 
executarem as atividades religiosas.	
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competência, e partilharam as suas técnicas com as populações vizinhas. Por isso, 

enriqueceram. E esta riqueza causou decadência após o século XIII. Com a 

descida do recrutamento, os cistercienses começaram a arrendar os seus 

recursos e a tomar medidas para controlar os crentes, a fim de obter mais poder e 

mais rendimentos. Gradualmente, adquiriram o hábito de viver não mais do seu 

trabalho, mas das rendas das propriedades dos mosteiros. A reforma realizada um 

século mais tarde não resolveu totalmente o problema.  

Quando observamos o desenvolvimento da religião, verificamos o 

aparecimento de dificuldades. Na parte material, diminui a vigilância, aumenta 

extraordinariamente a riqueza, e por causa da relação estreita com a política, os 

monges nos postos altos têm cada vez mais direitos e poder. Isso cria conflitos. 

Em termos espirituais, é o problema da fé. Por um lado, todos os conceitos 

religiosos primitivos são fruto da sociedade, pelo que devem ser bem 

salvaguardados. Saramago escreveu em Magna Terra: “Eu acredito no respeito 

pelas crenças de todas as pessoas, mas gostaria que as crenças de todas as 

pessoas fossem capazes de respeitar as crenças de todas as pessoas.” Por outro 

lado, Lichetenberg perguntou: ”Não é estranho que as pessoas tenham tanto 

prazer em lutarem pela religião, e tão pouco em viverem pelos preceitos dela?” 

Temos que proteger as religiões, manter a espiritualidade primitiva e os conceitos 

desenvolvidos. Devemos prestar mais atenção a praticar a religião simplesmente, 

a estudar e a trabalhar. Nós não nos limitamos a continuar as coisas antigas, 

também temos que as desenvolver de forma equilibrada. 
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