
Hanami Matsuri –  
o tradicional festival  
das cerejeiras
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O Hanami, que significa 
“Contemplar as flores”, originou 
um dos mais belos festivais do 
Japão e ocorre por todo o país 
durante a primavera, entre os 
meses de março e maio, devido à 
época de sua floração.

O Sakura Matsuri era um ritual 
para comemorar a colheita, 
anunciando a estação de 
plantação de arroz. Banquetes 
eram organizados sob as copas 
das cerejeiras, regados a saquê e 
outras iguarias típicas. 

Apesar de ser uma espécie de 
árvore nativa do Japão, a cerejeira 
é cultivada em vários países 
devido à sua beleza. 

Os festejos acontecem em vários 
locais do mundo e fazem parte 
do calendário cultural anual 
também no Brasil. 

O Hanami mais famoso do Brasil 
é realizado no Parque do Carmo, 
na zona leste da cidade de São 
Paulo, desde 1978. O idealizador 
deste projeto é um imigrante 
japonês, que trouxe para cá várias 
mudas do Japão e tornou-se 
marca da comunidade nipônica 
que vive na cidade.

Entre Julho e Agosto 4.000 
árvores florescem no local, 
propiciando um espetáculo que 
atrai milhares de visitantes. A 
plantação de Cerejeiras no Brasil 
ocupa o segundo lugar, atrás 
apenas dos Estados Unidos.

Antigas ilustrações 
fazendo referência 
à milenar 
tradição de 
acompanhamento 
da floração das 
cerejeiras



A ciência que estuda os ciclos da 
vida (ex., floração e frutificação 
nas plantas) e sua relação com as 
mudanças de estação e clima é 
chamada de Fenologia.

O acompanhamento da flora-
ção das cerejeiras japonesas (as 
famosas Sakuras) é o estudo 
fenológico mais antigo do mundo, 
acontecendo há mais de 1.200 
anos. No século IX era praticado 
por pessoas da elite imperial, no 
Japão. Com o passar do tempo, 
a atividade se estendeu para o 
restante da população, sendo 
encorajada pelos antigos impera-
dores e, atualmente, pelo governo 
japonês e instituições de pesquisa 
ao redor do mundo.

Através da análise dessas informa-
ções coletadas por milhares de 
pessoas é possível compreender as 
mudanças climáticas quem vem 
ocorrendo, desde épocas passadas. 

Algumas curiosidades 
sobre a Sakura

As espécies de plantas conhecidas 
pelo nome popular de “cerejeiras” 
fazem parte do gênero Prunus e 
são parentes das macieiras e pes-
segueiros. A espécie mais comu-
mente observada no Japão duran-
te o hanami é Prunus serrulata.

Era comum que as moças 
enfeitassem seus cabelos com 
um galho ou flor de cerejeira e 
decorassem o jardim de suas casas 
com as flores para mostrar que 
estavam em busca de um amor.

Os escritores também usam as ce-
rejeiras como inspiração, expres-
sando em poemas o paralelo entre 
a exuberância e a curta duração 
da flor e a transitoriedade da vida.  

Durante o festival, a principal 
atividade é o tradicional pique-
nique sob as árvores repletas 
dessas belas flores. 

A vida de uma flor de cerejeira é 
breve, com duração de 5 a 7 dias.

Acredita-se até hoje que se uma 
pétala de flor cair sobre você, isto 
é um sinal de boa sorte.

No passado era comum acredi-
tarem na existência dos deuses 
dentro das árvores. Eram feitas 
oferendas aos pés da cerejeira 
para pedir sorte e boas colheitas 
e os japoneses mais tradicionais 
ainda cultivam este costume.

Diversas empresas, como Mac 
Donald’s, Häagen-dazs, Star-
bucks, aproveitam esta época 
para lançar produtos feitos com 
a flor da cerejeira. 

A milenar fenologia 
das Sakuras

Bebidas 
refrescantes com 
sabor de cereja em 
comemoração à 
época de floração
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Detalhes 
das flores de 
cerejeira com 
suas variantes 
rosa e branca.

museu 
biológico


