
Os cinco estados de espirito no Budo 

Shin (心) 
Os termos japoneses Shin / Kokoro transmitem um conceito fundamental para quem pratica 

um Do (Aiki-do, Iai-do, Karate-do, Ken-do , …) e podem ser traduzidos por: mente, espirito, 

coração, vontade, intenção, pensamento, ou essência. Normalmente os termos ocidentais 

usados são espirito e coração, numa referência à verdadeira natureza e intenção do espirito 

humano. Refere-se à essência do ser humano. Acredita-se que se a essência de uma pessoa 

não está verdadeiramente envolvido numa determinada ação, então essa ação está destinada 

ao fracasso. Mas se o Shin/Kokoro da pessoa é projetado para esta ação, então o sucesso será 

garantido e nada será impossível.  

Shin/Kokoro é assim a essência do ser humano, que deve ser envolvida em qualquer ação que 

se pretenda ter sucesso. É convicção de muitos que o nosso verdadeiro “eu” é este espirito e 

que o corpo fará apenas parte da ilusão da vida. Por isso desenvolver o espirito é desenvolver 

o verdadeiro eu, que será imortal. Quem passa a vida apenas a desenvolver a técnica e o físico, 

estará a desenvolver o aspeto efémero da vida humana. A aplicação do Shin/Kokoro é a 

aplicação consciente do Ki na ação física.  

Existem 5 estados de espírito ou mentais no Budo, são conceitos muito antigos, mas pouco 

difundidos e estudados nas artes marciais nos dias de hoje. O estudo e entendimento deste 

dará ao budoka a possibilidade de se tornar um praticante e ser humano forte e competente.  

Enumero de seguida estes cinco princípios: 

 Shoshin: (初心) Mente de quem inicia 

Estado de consciência em que se está preparado (e por isso atento e receptivo) para 

ver/observar algo pela primeira vez. É uma atitude essencial para se poder continuar a 

aprender. O’Sensei disse “Não espere que eu o ensine, têm que roubar de mim as 

técnicas”. O praticante tem que ter um papel activo em cada aula, observando com a 

mente Shoshin, por forma a “roubar” em cada dia a aula. 

 

 Zanshin: (残心) Mente vigilante 

O espirito de Zanshin é do espirito persistente ou remanescente, é um estado de 

consciência elevado / sustentado e de seguimento mental. O Zanshin é um estado em que 

se tem que estar focado, antes, durante, e após a execução de uma ação / técnica. Neste 

estado de espírito é preciso estabelecer uma ligação entre o uke / nage (aite / shite). O 

Zanshin permite-nos por isso ficar ligado não só a um parceiro, mas a vários, e mesmo a 

todo um contexto: o espaço, o tempo, um evento. 

 

 Mushin: (無心) Mente vazia 

A “não mente, a mente sem ego”. Uma mente como um espelho, que reflete e não julga. O 

termo original é – Mushin no shin – mente da não mente. É um estado mental sem medo, 

sem irritação ou mesmo raiva, sem ansiedade. O Mushin também é por vezes descrito 

através da frase “mizu no kokoro” – “espirito/mente como a água”. Uma imagem que 

recorre ao espelho criado por um charco/lago de água e que cuja imagem fica turva assim 

que um grão cai no meio dela. Vamos tentar falar um pouco mais sobre o Mushin. 

 

 Fudoshin: (不動心) Mente imperturbável 



A mente imperturbável e um espirito inamovível. Reflete a coragem, estabilidade, tanto 

mental, como física. Não como uma condição de rígidez ou inflexibilidade, teimosia, mas 

uma condição que não é facilmente perturbada por pensamentos internos ou por ações 

externas. Ser capaz de receber um ataque forte mantendo a compostura e o equilíbrio. 

Recebe e cede ligeiramente, liga a terra e retorna a agressão de volta à fonte. É um estado 

muito útil para fazer face aos problemas e situações de stress que encontramos na vida. 

 

 Senshin (先心) espirito purificado 

É o espirito que transcende as quatro primeiras, é o espirito que protege e harmoniza o 

universo. Senshin é um espirito de compaixão e abraça e serve a humanidade, cuja função 

é reconciliar a discorda no mundo. Tem toda a vida como sagrada. É a mente do Buda, e a 

percepção que O’Sensei tinha do aikido. 

 

 

Voltemos ao  

 Mushin: (無心) Mente vazia 

 

O estado Mushin é o que representa a essência do Zen, a “mente vazia”, que não está ocupada 

com nenhuma preocupação ou emoção. Está vazia no sentido de que é imparcial, livre e 

adaptável.  

A imagem poética que ilustra o Mushin é a Lua reflectida num lago calmo sem qualquer 

ondulação e na sua superfície é possível observar uma réplica perfeita da lua. No entanto, 

quando surgem perturbações externas, como uma brisa de vento, as ondulações resultantes 

perturbam o lago e a imagem da lua torna-se distorcida (diferente do original). Por outras 

palavras, o estado Mushin é acontece quando o que observamos e o que é observado se 

tornam um. O observador e o observado tornam-se o mesmo.  

Quando temos pensamentos na nossa mente, no coração, tudo é distorcido. Para podermos 

compreender tudo como realmente é necessário ter uma mente completamente vazia. 

O Mushin não pode ser alcançado com o intelecto, tem que ser experimentado/vivido.  

Durante a prática do Aikido este estado, Mushin, é fundamental, o de conseguir tornar-se um 

com o parceiro, criando o movimento harmonioso, libertando-se de julgamentos (de si ou do 

outro) positivos ou negativos – libertando-se do ego. Aquando de um ataque, o Aikidoka, deve 

estar num estado mental em que ele reage à situação instantaneamente e não através de um 

sequencia de ações pré-determinadas.  Não se deveria dizer/pensar, faço esta ou aquela Waza 

(técnica), mas responder de forma espontânea, ocorrendo as técnicas sem pensar, 

manipulando com mestria a energia do parceiro, e eventualmente neutralizando o ataque. 

O alcançar deste estado só pode acontecer através de uma prática constante (e repetida), e 

através deste treino do corpo e da mente deixará (o aikidoka) eventualmente de se preocupar 

com pensamentos tais como “deveria fazer este tenkan aqui” ou “a minha mão devia estar 

ali”, etc .. A repetição incansável dos movimentos corretamente executados, levada mesmo 

até à exaustão física, é essencial para nos libertarmos destas preocupações. 

Para alcançar este estado de Mushin, o espírito deve estar livre do pensamento consciente; 

livre de irritação/raiva, hesitações, dúvidas, medo e orgulho – livre do ego / do “eu”.  



O Mushin é vital para o praticante de Budo, é um conceito que liberta o espirito das restrições 

da situação presente. 

 

Diálogo Zen com o Mestre chinês Yakusan Igen (745-828): 

Uma vez em que Yakusan estava sentado , um monge perguntou-lhe: 

- Em que pensais assim imóvel? 

O mestre responde:  

- Eu penso o impensável! 

O monge perguntou: 

- Como pensar o impensável ? 

O mestre respondeu: 

- Sem pensar. 

Mushin será “Ser, sem reflexões, nem complicações”  

 

 

Coimbra, 24 de fevereiro 2018  


