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“Arquitetura reduzida à pura essência, emocionante beleza para a vista: o olho 
converte-se no agente do espiritual. É assim, belo, o Japão que se oferece à nossa vista.” 1 

1 TAUT, Bruno. La casa y la vida japonesas, trad. Dolores Ábalos. Barcelona: Fundación Caja de Arquitetos, 2007 p. 9.

imagem 1 ( capa ): A oficina de carpintaria. 
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Nota introdutória

 É de notar que todas as citações apresentadas retiradas de livros, entrevistas e outros documentos, foram 
traduzidos da sua língua original para português. Desta forma, pretende-se garantir um critério igualitário para 
todos os leitores.
 De igual modo, todos os termos japoneses usados encontram-se apresentados na forma de Hepburn, a mais 
conveniente usada por autores de referência, romanizada para inglês.
 Uma vez que não estão existem todas as traduções para a língua portuguesa, os nomes dos lugares são 
apresentados em inglês, esta é também outra forma a garantir um critério igualitário.
 Os nomes dos autores, bem como de personalidades e dos arquitetos apresentados, encontram-se escritos 
na forma ocidental e não japonesa, sendo que o nome próprio antecede sempre o sobrenome.
 Dada a extrema importância da imagem enquanto conteúdo informativo, o corpo da dissertação escrita 
está, de forma intencional, fisicamente dividido em duas partes: superior e inferior. Com isto, pretende-se possibi-
litar uma leitura deste percurso histórico através destes dois meios, tanto separada como conjuntamente como aqui 
se encontra, ou seja, ora apenas através de imagens, ora de texto.
 A legendas das imagens estão no fundo de cada página, imediatamente depois das notas de rodapé. As 
minhas estão escritas a letra preta e as dos outros a cinza.
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Resumo

O entendimento da casa japonesa contemporânea é muitas vezes feito de uma forma 
desligada daquilo que é a tradição desse mesmo país. Se as obras do nosso tempo 
apresentam uma simplicidade formal, linguística, construtiva e espacial, essas 
características já vinham desde as primeiras ocupações asiáticas, bem como do arquipélago 
japonês. 

Para melhor clarificar a origem deste fenómeno da arquitetura, através de uma pesquisa no 
terreno que incluiu um estágio em Tokyo e uma viagem no Japão, procedeu-se ao estudo 
da casa de construção em madeira. Apesar do objeto deste trabalho se cintar aos últimos 
400 anos e abarcar mais intensivamente 4 casas que a esse espaço de tempo pertençam, 
é também feita uma leitura da contextualização histórica deste intervalo que começou no 
período do Jomon (14 000 a.C. a 200 a.C.).

Pela dimensão do trabalho, o estudo que aqui se apresenta pode ser considerado meramente 
generalista, no entanto, devido à dimensão do conteúdo analisado e complexidade dos 
temas abordados, optou-se antes por, de uma forma mais cirúrgica, investigar as questões 
relacionadas com as alterações dos paradigmas e a evolução das técnicas construtivas da 
casa em madeira.

Abstract

The following looks at Japanese design approach, its origins, its contemporary, and the 
effect it has upon the way we understand architectural design. The understanding of what 
is a contemporary Japanese home is often disconnected from the Japanese tradition. The 
contemporary structures share a certain language; simplicity in form, composition of 
structural elements and spatial quality. This design approach originated from the first Asian 
occupations as well as on the Japanese archipelago.

In order to explore this architectural phenomenon, one proceeded through the study of the 
construction of a Japanese wooden house. One identifies with the place and culture through 
an internship in Tokyo and a journey through the Japan.

The objective of this work was to understand the historical background, despite the given 
historical background since the Jomon period (14 000 b.C. - 200 b.C.), one pays closer 
attention looking 400 years back into the Edo period and taking 4 houses as case studies. 
Within this wide scope of opportunities, in a surgical manner the investigation cuts through 
paradigm’s changes and the evolution of the wooden house’s construction techniques.
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Motivação

 Desde cedo que naturalmente me interesso pela cultura japonesa. 
 Na arquitetura, começando por salientar os desenvolvimentos de 1945 que, no fechar da segunda grande 
guerra, levaram a que esta sociedade se voltasse a reinventar na necessidade de reconstruir um país que fora no-
vamente devastado. Recentemente, nos últimos 10 anos, a exponencial tomada de atenção da sociedade ocidental, 
muito promovida pelo cada vez mais rápido acesso e partilha de informação, bem como o desenvolvimento dos 
meios de comunicação que nos foram sucessivamente tornando mais próximos deste, até então, povo distante. 
Além disto, também a recente possibilidade de contatar, com obras de arquitetos japoneses, situação esta, que lhes 
tem trazido reconhecimento além-fronteiras, levaram-me a visitar o Japão.
 Primeiro, através da realização de um estágio no atelier Go Hasegawa & Associates, o qual teve a duração 
de 4 longos meses. Lá, tive a oportunidade de conhecer por dentro o processo de pensar a casa de madeira, bem 
como as ferramentas por eles utilizadas, fazendo assim, o meu primeiro contacto com a construção japonesa. 
Se por um lado entendia a sua arquitetura através de temas como simplicidade, pureza e abstração, os quais, 
superficialmente, se faziam passar pelas publicações internacionais, por outro, esta ideia foi aos poucos sendo 
abandonada e em certos aspetos contrariada por verdades que trazia do ocidente. Este caráter de “nova” novidade, 
despertou em mim um interesse ainda maior, em prosseguir com o estudo desta cultura através da sua arquitetura. 
 À medida que fui desbravando terreno pelos autores contemporâneos, percebendo de que forma se rela-
cionavam com a tradição, fui também descobrindo e interessando-me sucessivamente pelas obras mais antigas, 
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obras essas que me levavam a outras anteriores. No fundo, é um processo contínuo de referências que se suporta 
a si mesmo. Esta quase impossibilidade de cintar o conhecimento, definindo um início da arquitetura japonesa, 
levou-me a querer descobrir a raiz – começar pelo princípio.
 Percebia assim, que a melhor forma de aprender sobre a história seria fora das bibliotecas, partir à desco-
berta daquele país que estava tão próximo. Através da viagem no Japão que teve a duração de um mês, por sorte, 
ou por mera coincidência, derivada da extrema simpatia deste povo, consegui ficar sempre hospedado com locais. 
Além de vários jovens “hosts”, fui acolhido por três famílias e uma comunidade de padres Cristãos em Hiroshima 
e Kurashiki. 
 Interessa-me, mais do que o saber livresco, perceber estas realidades pelo contacto real, através de conver-
sas e de experiências no lugar. Estar integrado na cultura, ainda que por curtos períodos de tempo, fez despertar 
em mim outros aspetos que não vêm expressos nos livros, ou ainda que venham nos mais românticos2, não sejam 
totalmente claras essas caracterizações.

“(...) dá me a sensação, de que as melhores ideias foram as que retirei de periódicos e de 
revistas da atualidade, que me conduziram até à fonte principal. É dizer, até à vida real, as 
experiências e expressões próprias.” 3

 Desta forma, pareciam então reunidas as condições para elaborar um trabalho de estudo da casa tradicional 
japonesa com uma base o mais sólida possível, que agregasse o saber literário – bibliografia e entrevistas, e uma 
experiência real – a minha.
 A nível bibliográfico, houve uma grande disponibilidade por parte do atelier em ceder-me constantemente 
referências, aconselhar sobre lugares a visitar e a estudar autores que desconhecia. Também a possibilidade de 
entrevistar os professores Kozo Kadowaki e Aihiko Minamoto, viriam a ser determinantes para a construção deste 
trabalho, suportando os seus escritos através de relatos e explicações que sem as quais, a leitura deste processo não 
teria sido possível. Já no fim, tive também a sorte de poder retificar os temas escritos com o arquiteto Ren Ito, que 
possibilitou colmatar qualquer dúvida que ainda restasse. A nível pessoal, todos os acontecimentos supracitados, 
desde a partida de Lisboa no dia 30 de janeiro de 2015, passando pela viagem no Japão, até à descolagem de 
Haneda, em Tokyo no dia 30 de Junho do mesmo ano. 
 Finalmente, sabia que um grande desafio estaria à minha frente. Embora tivesse desde início consciente 
das minhas limitações retóricas e de escrita, que se vieram a deteriorar para outras ferramentas, minhas preferidas 
que tive oportunidade de desenvolver nos últimos anos, como por exemplo o desenho, sabia que este trabalho tinha 
de ser feito assim da forma que o apresento. É um registo escrito e fotográfico, humilde e pouco romântico, que 
tende a tornar-se tão mais seco quanto mais analíticos forem os temas que a ele aportarem.

“Cessem do sábio Grego e do Troiano
As navegações grandes que fizeram;
Cale-se de Alexandre e de Trajano
A fama das vitórias que tiveram;
Que eu canto o peito ilustre Lusitano,
A quem Neptuno e Marte obedeceram.
Cesse tudo o que a Musa antiga canta,
Que outro valor mais alto se alevanta.” 4

2 “Ich liebe die Japanische Kultur” - Eu amo a cultura japonesa.

3 TAUT, Bruno. 2007 p. 18.

4 CAMÕES, Luís. Os Lusíadas. Porto: Porto editora, 1977 canto I, estância 3, p. 69.
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Introdução

 
 O objetivo principal do trabalho assenta na investigação sobre a construção em madeira da casa japonesa. 
Interessa, num primeiro momento, fazer uma análise histórica da evolução da cultura japonesa. Assim, partindo de 
uma origem remota, não muito clara – período do Jomon5 – faz-se a abertura do corpo de texto, depois, e tomando 
como ponto de partida o período de Edo6, faz-se uma contextualização histórica dos últimos 400 anos no Japão, 
que servirá de suporte teórico ao corpo de investigação – o trabalho de campo.
 A contextualização histórica será sempre acompanhada por exemplos de uma casa específica para um 
melhor entendimento dos assuntos tratados. Estas casas, pelas suas características temporais, construtivas, sociais 
e de conservação, representam per se, a materialização dos temas abordados. As casas que aqui se estudam, 
representam 4 períodos de especial importância na história, são elas: 

A casa da família Iwasawa, uma casa do período de Edo, construída no final do séc. XVII, 
da província de Kanagawa.
A casa da família Hara, uma casa do final do período Meiji, 1911, da província de 
Kanagawa. 
A residência privada de Kunio Mayekawa, construída em 1942, durante a segunda guerra 
mundial, período de Taisho, província de Kanagawa.

5 Período definido de 14 000 a.C a 200 a.C..

6 Período histórico do Japão 1603 d.C. a 1868 d.C., em que pela primeira vez, este se constituiu enquanto territótio unido.
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A casa em Kyodo do Arquiteto Go Hasegawa, construída em 2011 nos subúrbios de 
Tokyo.

 Estas 4 materializações da evolução histórica da arquitetura em madeira nos últimos 400 anos, têm ainda 
uma outra característica pela qual foram escolhidas: todas elas foram visitadas por mim aquando da minha estadia 
no Japão, tendo podido ser estudadas, analisadas e fotografadas no lugar. Além disto, a relação de escala semelhan-
te, oferece muitas outras vantagens quando se pretende estudar objetos diferentes. Aqui, e apesar de apresentarem 
características totalmente diferentes, decorrentes da evolução histórica, a possibilidade de comparar os elementos 
comuns, como estrutura, pavimentos, vãos, materiais, etc., traduz nelas uma potencialidade muito maior para um 
estudo desta natureza.
 A sua situação de detached volume, advém das casas populares – minka, que no fundo, definem a base e 
princípio deste trabalho, é também uma constante em todos os exemplos aqui apresentados. Portanto, por todas 
estes fatores, estas casas poderiam ser apenas uma, mas decorrente do tempo em que foram construídas ou das 
vontades a que cada uma foi exposta, são naturalmente diferentes e é neste sentido que devem ser estudadas. 
Relativamente à construção, interessa essencialmente perceber o seu sistema e técnicas construtivas. Dos materiais 
usados, à forma de como foram sendo desenvolvidos os modos de construção, do trabalho do arquiteto ao trabalho 
do mestre carpinteiro. Perceber qual a influência dos materiais disponíveis na construção e de que forma as próprias 
condições geográficas, climatéricas ou mesmo de cariz social, vieram influenciar a forma de construir deste povo.
 No fim do trabalho, prevê-se fazer uma leitura transversal do estado atual da construção no Japão. Através 
de vários intervenientes, fazer um paralelismo do que é, e do que foi a arquitetura. Por um lado, analisar-se-ão os 
paradigmas atuais da construção contemporânea, por outro e através de entrevistas realizadas a vários arquitetos e 
um carpinteiro, montam-se as diferentes peças do puzzle. Esta questão de observar melhor, de uma forma natural, 
mais completa e descomprometida, com o objetivo constante de apurar uma verdade mais significativa são, como 
foi dito, o mote da realização deste trabalho.
 Enquanto arquiteto, parece-me cada vez mais importante fazer uma arquitetura colaborativa, informada, 
que não ignore os interesses de todos os seus intervenientes. Entendo este trabalho também como um projeto de 
arquitetura, como se de uma casa se tratasse, na qual e para a qual o desenho é feito sem ignorar nenhuma das 
partes. No final, o desenho não produzirá nenhuma estrutura em madeira, nem nenhuma cobertura em palha, mas 
antes um documento que, esclarecendo, vem compilar os temas da construção em madeira japonesa.
 É importante referir que a língua japonesa, embora não me pareça especialmente difícil de aprender, 
não me está ainda ao alcance. Esta foi, em muitas situações, um dos sérios entraves à realização deste trabalho, 
prolongando a pesquisa e estendendo questões que à partida poderiam ter sido entendidas como não importantes 
para o caso de estudo. Assim, e uma vez que a maior parte da bibliografia de especialidade não se encontra 
traduzida, tive de me socorrer a outras formas alternativas de apreensão dos conteúdos. Por um lado, com a ajuda 
dos colaboradores do atelier, foi-me mais fácil distinguir o trigo do joio, usando os títulos mais completos e atuais, 
por outro, consultando os títulos que já se encontram traduzidos, mas que por não raras vezes, são os de conteúdo 
mais generalista e frequentemente contraditório.
  De outra forma, e com o intuito de obter uma informação muito específica, procurei junto de professores 
investigadores e arquitetos, respostas diretas para assuntos que considerei pertinentes estudar. Tenho de acrescentar 
que sem estas entrevistas o processo ter-se-ia, com toda a certeza, ou estendido por mais uns meses, ou adquirido 
um caráter banal, são eles:
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Kozo Kadowaki – Professor do departamento de construção na Universidade de Meiji
Aihiko Minamoto – Professor do departamento de arquitetura na Universidade de Arte de 
Musashino
Taira Nishizawa – Arquiteto em Tokyo 
Go Hasegawa – Arquiteto em Tokyo
Hideki Shimada – Carpinteiro em Tokyo

 Acrescento ainda, que uma vez que trabalhava neste gabinete jovem7, fui-me interessando também por 
uma nova geração de arquitetos japoneses que ainda pouco construíram e que portanto, são ainda desconhecidos 
fora do Japão. Por serem estes os intervenientes da cidade que está a acontecer, quis perceber de que forma se 
sentiam influenciados pela tradição. Também os seus deliciosos depoimentos, ajudaram-me a encaixar algumas 
peças importantes para a síntese desta tranche de história do Japão, dando origem a outras 9 entrevistas, que por 
razões de práticas de espaço me impedem das incluir no corpo escrito deste trabalho, são eles:

Tetsuo Kondo – Arquiteto em Tokyo 
Fuminori Nousaku – Arquiteto em Tokyo
Shingo Masuda – Arquiteto em Tokyo (Masuda + Otsubo)
Maki Onishi – Arquiteta em Tokyo (Onishimaki + Yakudayuki)
Kei Kaihoh – Arquiteto em Tokyo
Yo Shimada – Arquiteto em Kobe (Tato Architects)
Kentaro Takeguchi, Asako Yamamoto – Arquitetos em Kyoto (Alphaville Architects)
Ruyji Fujimura – Arquiteto em Tokyo
Mao Harada, Masashiro Harada – Arquitetos em Tokyo (Mount Fuji Architects)
 

 O Japão é um país de fortes contrastes, com importantes momentos de viragem e transição, momentos 
estes da história, que o conformam enquanto país e que fazem intrinsecamente parte da sua identidade. Também 
assim quero este trabalho, que tenha uma leitura cronológica muito marcada, mas que vários documentos, como 
fotografias, gravuras e relatos, façam parte integrante do mesmo, e que deste modo partido mas mais completo, se 
forme o todo.
 Em suma, este trabalho, mais do que uma dissertação com base científica feita na Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto, procura avançar sobre um estudo vagamente desenvolvido até à data. A corrente, 
procura introduzir o estudo da arquitetura japonesa à comunidade académica, bem como expandir as bases de 
conhecimento sobre a construção e cultura de forma a possibilitar uma aproximação ao entendimento do que são 
estas duas nações. Por este trabalho ser uma introdução ao estudo da construção e madeira no Japão, espero que 
mais estudantes venham para lhe dar seguimento, e desta forma, expandir definitivamente o conhecimento sobre a 
cultura asiática.

7 O gabinete foi estabelecido em 2005.
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A viagem ao Japão

 Seguem-se agora uma série de relatos do Japão. Decidi incluí-los no corpo desta tese 
por, através do entendimento da sociedade japonesa, os considerar fundamentais para 
a leitura do trabalho. Estes relatos funcionam como uma introdução já dentro do corpo 
de trabalho e sem eles, ou sem as experiências que eles descrevem, teria sido de todo, 
impossível proceder ao estudo da casa. Através desta experiência tive oportunidade 
de aprender de uma forma experimentada: a forma mais expedita para a tomada de 
conhecimento, aquilo que a cultura japonesa representa.
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O estágio em Tokyo no atelier Go Hasegawa and Associates

 Ainda antes de chegar a Tokyo já me questionava de como poderia ser um estágio num gabinete de 
arquitetura japonês. Sem grande tempo para preparar a minha chegada ao Japão, e desta forma, sem querer fazer 
previsões falhadas de uma possível realidade, fui muito naturalmente esperando para que esse momento chegasse. 
Depois da chegada, tive apenas 3 dias para me estabelecer e acertar o relógio. Nevava na primeira manhã, mas no 
dia seguinte, já me juntava aos japoneses para um jogging no Yoyogi Park, lá onde o estádio de Tange repousava 
silenciosamente.
 Lembro o primeiro dia em que chegando ao subtil 5º piso8, Kobayashi San9 já me aguardava pontualmente. 
Eram 10 horas em ponto e não havia atraso de nenhuma das partes. Daí, após o encaminhamento para Hasegawa 
San10, discutimos o projeto em que iria trabalhar. Era como se um período de testes se tratasse, em que por uns 
dias iria fazer maquetas para o projeto de reabilitação e ampliação de um mercado em Taipei que um amigo lhe 
encomendara. 
 Dia após dia, as já imensas maquetas quase sempre muito parecidas, aos poucos, iam aperfeiçoando o 

8 5º piso no Japão corresponde ao 4º piso em Portugal.

9 Kobayashi San é um dos colaboradores e o responsável pelos recursos humanos.

10 A hierarquia é um fator primordial no funcionamento da sociedade japonesa. Hasegawa tratava os seus colaboradores mais novos por rapaz/
rapariga – kun, e nós tratávamos os nossos superiores por senhor – san.

imagem 19: Vista do interior do atelier em Meiji Jingumae.
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resultado, lapidando os detalhes de soluções que podiam ser simplesmente temporárias. O espaço livre, à medida 
que o número de maquetas aumentava, diminuía. Era um processo natural de pesquisa, de esboço, não pelo desenho 
de como estava habituado na escola do Porto, mas pela insistência, pelo número e pela quantidade. Os dias eram 
longos como nunca antes, parecia que o tempo passava a duas velocidades, se por um lado as horas de trabalho 
no escritório eram demasiadas11, o que estendia o dia para lá do esperado, as semanas passavam a correr, pois o 
trabalho era muito repetitivo e não deixava qualquer margem para outro tipo de atividades.
 No entanto, havia sempre uma pausa muito preciosa a meio do dia. À hora do almoço, sentávamo-nos 
à volta de uma mesa e ali falávamos sobre todo o tipo de temas, normalmente a arquitetura ocupava a maioria 
do tempo, mas também de coisas mundanas, da música, da vida, da cultura, dos costumes e das pessoas. Nestas 
pequenas pausas foram-me dados a conhecer autores que até então me eram desconhecidos, falo de Shinohara12, 
Maekawa13, Murano14, Kikutake15, Sakamoto16 e Raymond17, não dizendo com isto que outros mais populares18 no 
ocidente não fossem também tema de conversa. Eram essencialmente tempos de grande aprendizagem, deliciosas 

11 O horário de trabalho de 6 dias por semana varia de 11h/ dia para um estagiário para 15h/ dia para um colaborador.

12 Kazuo Shinohara – 1925 - 2006.

13 Kunio Maekawa – 1905 - 1986.

14 Togo Murano – 1891 - 1984.

15 Kiyonori Kikutake – 1828 - 2011.

16 Kazunari Sakamoto – 1943 -.

17 Antonin Raymond – 1888 - 1976.

18 Arquitetos regularmente publicados como Ito, Sanaa, Bow-wow, Tange, Izosaki, entre outros.

imagem 20: Celebração no atelier depois da entrega de um concurso. Trás: Nishida, Takahashi, Kobayashi. Frente, Yoshino, Yamamoto.
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conversas de pura partilha e diálogo aberto entre mestre e aprendizes, onde não havia assuntos tabu, medo do erro, 
nem espaço para dúvidas sem resposta.
 Via os dias a passar, os diferentes projetos a passarem-me pelas mãos e sentia a pressão do trabalho num 
gabinete japonês, mas aprendia muito, pois a confiança crescia de parte a parte e com ela a responsabilidade. 
Falávamos da cultura, dos métodos tradicionais de construção passados de geração em geração, de um conheci-
mento prático e eram estes os assuntos que mais me despertavam o interesse. No atelier, a maioria dos projetos 
em curso eram casas para uma família19 de construção em madeira nos arredores de Tokyo. Normalmente, estas 
construções eram compostas por 2 ou mais pisos, em que se pretendia uma execução rápida e económica, pois o 
seu período médio de vida seria de 25 anos20. Em Tokyo, à semelhança das lojas de conveniência, a arquitetura é 
também vista apenas como mais um bem de consumo rápido, que se atualiza e se gasta rapidamente, daí a imagem 
de cidade desarrumada e inconstante. 
 Lembro que mesmo ao lado da famosa rua da Omotesando, onde se fazem ostentar as grandes marcas da 
moda21, representadas pelos icónicos edifícios de arquitetos famosos22, surge a rua de Harajuko. Esta é um evento. 
Conhecida não pela sua extravagante arquitetura, mas antes pela sua promenade carnavalesca diariamente em 
transformações, como se de uma maquilhagem se tratasse. Ainda que permanente, este processo metabólico aqui 

19 Comummente um casal jovem com boa capacidade financeira, com nível intelectual superior e geralmente, interessados por arte.

20 FUJIMURA, Ruyji. 2015.

21 Como exemplo Dior, Chanel, Hugo Boss, Apple, Todd’s, Prada, Miu Miu, entre outras.

22  Sanaa, Ando, Ito, MVRDV, Herzog & de Meuron, entre outros.

imagem 21: Rua de Omotesando, Tokyo.
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e ali, não se fazia notar. No fim de contas, aquele espaço resume o caráter de Tokyo: uma constante panóplia de 
transformações que produz uma habitual poluição visual.
 Este era o ambiente fashion em que produzíamos os desenhos, sempre rodeados por diferentes tendências 
e caras novas que “alimentavam” a nossa inspiração diária. Percebo agora, que o Japão viva deste contacto com a 
estranha natureza urbana, os edifícios multiplicam-se e crescem a cada dia, o caráter de descontinuidade enfatiza- 
-se através das regras urbanas de construção. Como na floresta as árvores crescem de forma a captar os raios de 
sol, também assim o é na cidade de Tokyo, mas desta feita, em edifícios de betão, como bem metaforiza Fujimoto 
numa das suas aulas:

“(...) como se pode ver, a situação das ruas de Tokyo é caótica, com ruas muito estreitas, 
ruidosas, cheias de coisas, de painéis luminosos, de cabos elétricos e de pessoas. Tudo é 
realmente feio mas ainda assim confortável, porque no primeiro momento tudo é da escala 
humana e progressivamente, da escala da cidade. É como a floresta, que me deixa tão 
tranquilo, há uma desordem natural dos elementos, com ramos, troncos, folhas, animais e 
vento(...).” 23

23 FUJIMOTO, Sou. conferência “Primitive Future”, TUB Berlin, 2013. 

imagem 22: Rua de Harajuko, Tokyo.
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Villa Hyuga – 1935. Atami – província de Shizuoka

Por incrível que pareça, todos no escritório tiveram uns dias livres na Golden week, 
estavam incrédulos, os colaboradores, quando a mensagem foi anunciada. Sem mais, 
apressámo-nos a sair de Tokyo para ver umas coisas e relaxar um pouco. Formamos um 
grupo de 4: eu, o Max, a Noem e a Dusita, e sem ainda lugar para dormir, seguimos em 
direção a sul. A ideia era visitar a intervenção de Taut em Atami, experimentar um inn 
japonês – ryonkan – e ficar uma horas nas termas a olhar o bonito Pacífico. 

 A partir de um estreito lance, desce-se a um primeiro patamar, as escadas de tiro com corrimão de bambu 
indicavam a direção da entrada. Chega-se a um segundo patamar (1), onde na parede havia um aparador para tacos 
de bilhar, o qual poderia também ter servido para guarda-chuvas uma vez que em baixo existia uma calha para a 
água com pendente ao centro. Ainda neste patamar havia duas portas, uma para o sanitário com luz natural (2, 3) 
e outra para um corredor de acesso ao espaço central (6). Depois de uma primeira aproximação, através de uma 
grande abertura na parede, que deixava perceber a estrutura do bambu – ramma, já se observava a primeira de 
três salas: a sala de jogos e dança amarela (4 e 5). Desciam-se então 5 degraus em curva, corrimão, mais uma vez 
em bambu, curvo para a direita, o qual criava o espaço de jogo do lado esquerdo (4). Aí, um sofá encastrado e 3 
poltronas compusera, em tempos, o primeiro compartimento. As paredes amarelas eram por várias vezes revestidas 
com painéis de bambu cortado, nos quais, a precisão japonesa criava uma superfície homogénea. 

imagem 23: Planta do projeto de Bruno Taut para a villa Hyuga, Atami.
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 O chão com vários desenhos geométricos, bem como as paredes divididas em vários panos criariam um 
ritmo que seria depois desconstruído pela organicidade do feixe de lâmpadas na sala, o qual, obviamente, contras-
tava com toda a rigorosa composição. 
 Passando este primeiro salão de baile, longo como nenhum outro, faz-se o acesso à sala central vermelha 
(6), era uma sala de estar de estilo e escala europeias. Esta sala, apesar de estar dividida por painéis deslizantes 
– fusuma, estende-se ao nível do pavimento da anterior e o seu desenho muda radicalmente. Já dentro da sala há 
uma espécie de palco, quase como um altar. Cada degrau é diferente em altura, largura e secção, em cima, duas 
poltronas clássicas mas de proporções japonesas olham a paisagem. A janela comporta um sistema de portadas 
como nunca antes vira. Eram painéis de correr que se desdobravam entre si, combinando o melhor de duas tecno-
logias, a japonesa e a ocidental.
 Já na última sala, resplandecente de um verde intenso, de estilo japonês tem o pavimento em tatami subido 
cerca de 10 cm24. À semelhança da anterior, também existe um patamar mais alto. Ao lado do expositor – tokono-
ma, uma escrivaninha escondida no aparador de parede – tsukeshoin, esta desdobra-se e cria um espaço de leitura. 
Aqui, à semelhança da sala anterior, um jogo complexo organicamente geométrico desenha o desenvolvimento 
dos degraus. A cada cobertor saliente sucede-se um faceado e assim sucessivamente, além disto, também a altura 
e profundidade de cada degrau difere dos outros, criando um jogo harmónico como se de uma pauta de Bach25 se 

24 Normalmente o tatami tem 5 cm de espessura, e por isso, o degrau que normalmente existe é também de 5 cm.

25 A guia, muito simpática por sinal, fez questão de atribuir um compositor clássico a cada sala, suportando este pensamento por alguns escritos 
de Taut que eu nunca consegui encontrar.

imagem 24: Vista da entrada no piso térreo para o jardim da villa Hyuga.
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tratasse. Apesar desta ser a última sala, há ainda, à semelhança do patamar de entrada, um quarto japonês de 4,5 
tatami (15), por um estreito corredor branco (12), vazio, que liga ao último cubículo no canto mais a nascente de 
toda a composição. Espaço isolado, calmo e escuro, um lugar para meditar.
 Há, apesar da ligação entre os espaços, uma diferente atmosfera entre eles quer pela cor, dimensão, pro-
porções, uso ou materiais. Os três espaços são de tal forma diferentes que completam um todo só possível através 
das suas singularidades. 
 Em suma, apesar da identidade forte de cada espaço, a relação entre eles, é em último lugar, um fator de 
identidade individual. É interessante perceber aqui, esta ideia de hierarquia estampada na sociedade de japonesa, 
feita de contrastes e detalhes. Complexos jogos de impressionante delicadeza e composição tanto a nível das 
referências como da construção, que no fim produzem uma extrema simplicidade, que com certeza Bruno Taut 
aqui quis retratar.

imagem 25: Sala amarela (5 e 4).
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A viagem no Japão

 Apesar da leitura do diário de bordo de Fernando Távora só ter acontecido no fim da elaboração da dis- 
-sertação, sendo, além do último documento lido, aquele que melhor me mostrou haver uma grande continuidade 
na forma de pensar do português. Por ter eu também escrito um diário de bordo que não está presente em qualquer 
parte no corpo deste trabalho, e pelo simples facto de não ter tido o mais leve contacto com este, que a produção 
dele foi completamente autêntica. Ainda assim, e não querendo de todo, aproximar-me à grandiosidade dos escritos 
de Távora, encontro em ambos, quando os leio e releio, interesses comuns. 
 Não é só da forma como aborda os vários temas, como os conselhos, opiniões, de como reflete sobre 
os acontecimentos diários, como a falta de dinheiro nos últimos dias da sua estadia no Japão (acontecimento 
semelhante no final da minha estadia), mas também pelo seu discurso humilde e vontade de destacar temas por 
vezes menores em detrimento de acontecimentos à partida mais importantes.
 Por outro lado, e agora sim, muito inspirado pelos relatos que ouvira em conversas no atelier, pelos 
escritos de viagem de Bruno Taut, e pela vontade de conhecer as raízes de um povo de uma forma mais próxima, 
tinha-me decidido a conhecer o outro Japão, aquele que não podíamos encontrar em Tokyo e que estava apenas a 
uns quilómetros de distância.

 

imagem 26: Capa do meu diário de bordo. 
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“(...) não queríamos de todo ir aos principais centros da cultura japonesa, mas 
preferíamos antes conhecer a autêntica vida dos japoneses, a normal e rotineira para, 
desta forma, melhor compreender as criações da sua cultura.” 26 

 Assim, através das leituras que fazia27 e dos arquitetos que até então descobrira, interessava-me em conhe-
cer o sul. Além disto, queria visitar algumas obras em construção de forma a entender melhor o processo nos dias 
de hoje. Por sorte, através de um amigo que conhecera em Berlin, surgiu a oportunidade de me instalar numa casa 
de um construtor de telhados, seguindo de perto os ensinamentos de um mestre da telha cerâmica – kawara. Além 
da oportunidade de descobrir os grandes centros urbanos que pertenciam à linha portuária a sudoeste28, com alguns 
dos belíssimos edifícios que vira em publicações internacionais, teria a possibilidade de me aproximar das zonas 
mais rurais e perceber o outro lado da moeda, de me integrar na verdadeira alma japonesa. 
 Interessava-me a ideia de continuidade para com a viagem29 feita por Bruno Taut a norte do Japão (linha 
vermelha), como se de um completar de um ciclo aberto se tratasse. Por sorte, ou por mera coincidência consegui 
com que a minha tivesse início precisamente 80 anos depois; no dia 30 de Maio de 2015, seguindo agora para sul, 
começava a grande aventura em descoberta do Japão.

26 TAUT, Bruno. 2007 p. 21.

27 Togo Murano, Tadao Ando e Shinohara, bem como algumas obras dos grandes mestres metabolistas.

28 Segundo Tanaka (TANAKA, Kakuei, Building a new Japan: A plan for remodeling the Japanese Archipelago, 1976), o Japão desenvolvia-se 
principalmente na linha das maiores cidades portuárias japonesas: Tokyo, Osaka, Kobe, Fukuoka e Nagasaki.

29 Bruno Taut viajou de 16 a 29 de Maio de 1935 com o seu amigo Isaburo Ueno.

imagem 27: Mapa do percurso da viagem.
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 Saindo de Tokyo pela manhã, viria a aterrar em Kagoshima (1) já depois do almoço para me encontrar com 
Wakako Matsuda30 e sua filha. De repente tudo tinha começado, o clima soalheiro e constante de Tokyo mudara 
para uma tempestade tropical com chuvas e ventos muito fortes, era o início da época das chuvas31, o que à partida 
poderia comprometer toda a viagem. Ainda assim, a simpatia com que fui recebido pelas duas queridas senhoras, 
fizera com que tudo parecesse melhor. Estava na ilha de Kyushu, na cidade de Kagoshima, o lugar mais a sul do 
arquipélago principal do Japão – Honshu, onde há uns dias o vulcão Shindake entrara em erupção32, no entanto, 
foi-me dito que não seria um motivo de alarme. Era normal. 
 Depois viajamos para Izumi (2). Era uma pequena e simpática cidade entre Kagoshima e Kumamoto (3) 
onde viria a ficar instalado numa casa de arquitetura popular de construção em madeira. Esta, apesar de pouco 
interessante e de aspeto banal, viria a ser preponderante para a leitura bipartida da construção corrente que será 
tema de discussão nos capítulos mais à frente. 
 Ainda que as pessoas não soubessem outra língua que não japonês, vinham conversar comigo, e aos 
poucos, toda a família, amigos e vizinhos foram-me introduzidos. Por sorte, estava agora no profundo Japão rural, 
num jantar ao relento da comunidade local, grelhavam-se vários tipos de carnes – yakitori, arroz, vegetais, e as 
pessoas pareciam muito felizes. Havia uma atmosfera de partilha e de amizade como raras vezes tivera visto. Eram 
curiosos, queriam saber mais sobre mim, de onde vinha e o porquê do meu interesse em estar ali a passar aquele 

30 Wakako Matsuda, era a Mãe da família Matsuda, residente em Izumi, província de Kagoshima.

31 A época das chuvas acontece normalmente durante Junho e Julho.

32 Erupção do Vulcão Shindake no dia 29 de Maio de 2015.

imagem 28: No jardim do Senganen com o pavimento coberto de cinzas vulcânicas.
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pedaço de tempo com eles. E eu percebo o espanto. Tinha sido um primeiro contacto precioso com o campo, com 
as gentes e seus costumes. A viagem, que ainda mal tinha começado, já me estava a dar tanto, fazendo perceber o 
quão importante é esta ligação pura com as origens. 
 Teríamos a oportunidade de viajar pelos campos, pela montanha – yama – e de entender bem como era 
acidentada a topografia da costa japonesa. De tempo em tempo, fazíamos umas paragens só para observar a beleza 
natural da paisagem que se estendia pela imensidão do Pacífico. Os campos de arroz – tambo, ocupavam cada 
rego, cada vale, consumindo cada espaço livre de terra, e eu não me importava de ficar apenas ali a olhá-los, a ver 
os Grous japoneses33, no fundo, a ler pela primeira vez aquelas geometrias orgânicas estampadas nos desenhos de 
Hiroshige34.
 Nos dias seguintes visitamos um arquiteto popular local. Explicou-me de que forma funcionava a en-
comenda naquele meio, em que no cômputo geral, as pessoas nutriam um gosto semelhante pela arquitetura, o que 
o levava a construir todas as casas, ou iguais, ou muito parecidas. O planta base da casa era quase sempre a mesma, 
depois encurtava-se ou estendia-se de acordo com a geometria do terreno e com as necessidades do dono. Uma 
estrutura em madeira com perfis standard compunham o esqueleto da casa, depois os acabamentos eram decididos 
pelo cliente na loja.
 Eram constantes estes projetos simples de habitações unifamiliares, mas por vezes, também se desenha-
vam templos Budistas para estas pequenas populações. Recentemente o gabinete tinha em mãos o projeto para um 

33 Ave símbolo do Japão que se encontra atualmente ameaçada.

34 歌川 広重 Utagawa Hiroshige (1797-1858) foi um pintor japonês.

imagem 29: Tambo em Kagoshima.
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templo deste tipo. A conversa terá, sem que eu desse conta, evoluído nessa direção e já no fim, sem que eu pedisse 
foram-me cedidos os desenhos.
 Mais à frente dirigimo-nos a uma obra em construção. Uma estrutura muito simples em madeira, onde pela 
primeira vez, me foi possível confrontar a realidade corrente da construção popular com aquilo que tinha aprendido 
enquanto estagiário. Era uma realidade completamente diferente, de contraste e rigor inferior, e que mostrava toda 
a verdade de um mundo rural em decadência construtiva. Aqui, a nota que escrevi depois da visita à obra:

“1 – Estrutura: Estrutura em madeira de pinho com espaçamento rigoroso de 910 mm, 
combinação de pilares e vigas que se intersetam de acordo com as fotografias tiradas, os 
espaços são modelados nesta quadrícula, mas apresentam exceções nos corredores por 
exemplo, estas deformações aparecem quando se precisa de introduzir uma variação na 
planta e a partir daí, começa tudo a tornar-se confuso.  
A estrutura antissísmica aparece bem desenhada e executada ao nível do piso térreo com 
entalhes em madeira a meio que permitem cruzar os dois elementos – nuki, também a 
estrutura da laje é bem desenhada a qual resolve, com elementos diferentes, as deformações 
da planta, os encaixes são de boa qualidade fabril e com um formão são rematados em 
obra, as uniões metálicas acabam por reforçar a resistência da composição, estas funcionam 
do ponto de vista sísmico e tornaram-se definitivamente obrigatórias em 2001.
No piso da cobertura colocam-se, sem qualquer regra, diagonais em madeira, essas 
primeiro servem para apoiar a construção, o que acontece também no piso térreo, mas aqui, 
no piso superior, por estarem ocultas, permanecem desordenadas, pois segundo um dos 

imagem 30: Alçado sul para um novo templo Budista.
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carpinteiros: “dão reforço à estrutura”.
O embasamento é agora um anel em betão que fecha todo o perímetro da casa criando 
uma altura estanque de aproximadamente 60 cm. Neste nível mais baixo fica a entrada, a 
cabina de casa de banho e as instalações técnicas como canalizações ou certas eletricidades 
(outras fazem-se passar entre o teto e a cobertura). Entre este anel de betão e o esqueleto 
de madeira há uma tira fina com tubos de PVC, que além de dotar a casa de uma maior 
flexibilidade sísmica, é a responsável pela ventilação natural da base.
2 – Outros assuntos: Os caixilhos são standard e colocam-se de acordo com a grelha 
da casa. Para as janelas mais pequenas, como a da casa de banho, cria-se uma estrutura 
independente de suporte que as façam caber na grelha de 910 mm que depois é fixada com 
entalhes macho-fêmea e parafusos.
A construção é executada por duas ou três pessoas. O carpinteiro é ainda hoje o 
responsável na obra, ele monta a estrutura, dá os acabamentos e coordena os trabalhos com 
outros especialistas que pontualmente visitam a obra.
3 – Simbolismos: Não consegui deixar de reparar na confusão que se faz entre o pilar 
decorativo – tokobashira – e o pilar principal – daikoku-bashira. Assim, apesar de hoje em 
dia o daikoku-bashira ter perdido além da sua importância, também a sua presença, este é 
geralmente associado ao tokobashira que desde sempre fez parte do zashiki, o qual divide a 
tokonoma das chigaidana. Além deste importante mal entendido e da celebração com sake 
feita no assentamento da primeira pedra, que não tive oportunidade de observar, não tive 
conhecimento da prática de outros rituais.” 

imagem 31: Casa em construção em Izumi.
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 Tinha assim concluído a minha pesquisa na cidade de Kagoshima e segui caminho. 
 Kumamoto (3), onde vira, além do castelo, bem falso por sinal, uma obra de Kikutake e a pala de Nishizawa. 
 Shimabara viria a ser uma descoberta de última hora, pois ficaria a caminho entre Kumamoto e Nagasaki. 
Lá, o Japão rural tomava, agora, conta daquilo que em tempos teria sido uma cidade estrategicamente importante. 
No seu cadastro, bem perto do castelo onde agora se situa uma instituição de ensino estaria um importante centro 
de fixação de samurais. Pelo facto de algumas das casas terem sido convertidas em museus abertos e de outras 
estarem a ser ocupadas por pessoas que de alguma forma foram tomando aqueles terrenos como seus, permitia 
que ainda se sentisse alguma movimentação misteriosa naquele espaço. É verdade que a cidade estava muito 
desocupada, mas o silêncio que os poucos aldeões faziam, bem como a ausência de carros ou de outros meios de 
transporte dotavam Shimabara de uma calma confortável.
  Estar em Nagasaki (4) era conhecer a história das pessoas, ver o quão diferente o Japão se parecia com 
Tokyo e perceber também as influências que o tornavam um país cada vez mais rico. Lá, além das marcas da se-
gunda guerra mundial35, observei pela primeira vez tamanho número de igrejas Cristãs, trazidas pelos portugueses 
a partir de 154336. Não sei se por ser a cidade mais portuguesa do Japão, se por outra razão, mas com toda a certeza 
que o facto do tempo se ter aberto aquando da minha chegada, mudou a forma de como encarei a cidade. Além 

35 A cidade de Nagasaki ficou arrasada após o rebentamento da bomba atómica no dia 9 de Agosto de 1945, que, em segundos, destruiu as cons-
truções em betão e vaporizou as de madeira.

36 Através de Francisco Xavier fez-se a expansão da fé Cristã, a qual, após a proibição da sua prática, predurou de forma secreta, principalmente 
entre a comunidade de Nagasaki. Ainda durante a permanência portuguesa, de forma a controlar as trocas de mercadorias foi construída a ilha 
de Dejima que agora se encontra absorvida pela malha da cidade.

imagem 32: Luz de norte na nave principal da igreja Urakami, Nagasaki.
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de uns belos passeios pelos cemitérios abandonados que davam para a margem do porto, onde os velhos granitos 
participavam numa encantadora dança de luz e sombra, também o espírito de companheirismo que o meu host me 
oferecera e a oportunidade de jogar badminton com os japoneses, fizeram da estadia em Nagasaki, memorável.
 Fukuoka (5) era a grande cidade próxima da Coreia do Sul, uma metrópole portuária em constante desen-
volvimento que visitara em menos de um dia. Apesar da sua dimensão e dos seus generosos espaços verdes, não 
há muito a acrescentar. Era uma cidade grande, uma metrópole cheia de torres como aquelas que via diariamente 
em Tokyo. Saía dali já ao cair da noite apanhando um night bus para Hiroshima (6), onde viria a chegar estourado 
pela fresca da manhã. 
 Hiroshima, da sua trágica história37, onde se apresenta o imponente modernista memorial da bomba ató-
mica38 de Kenzo Tange. Este, lá de longe, domina a praça do memorial da paz numa axialidade perfeita onde as 
pessoas passeavam muito silenciosamente. Não muito longe do centro de Hiroshima ficava a ilha de Itsukushima. 
Na ilha, os muitos turistas viriam a encher a pequena vila de restaurantes e lojas para satisfazerem assim as suas 
necessidades, no entanto, ainda era possível observar a beleza da tradição, da natureza que invadia cada construção 
fazendo parecer que tudo era obra divina. Mas o que me faz lembrar este lugar é a beleza do santuário de Miyajima 
que liga a montanha com o mar. É um edifício que se desmultiplica em vários patamares, quase como se de uma 
marina se tratasse, jogos de luz e sombra pontuam as viragens no percurso e o aroma de incenso vai perfumando 

37 A ciadade de Hiroshima, ficou arrasada após o rebentamento da bomba atómica no dia 6 de Agosto de 1945, em segundos, fez vaporizar todas 
as construções em madeira, deixando para trás apenas alguns destroços dos edifícios construídos em betão.

38 Construído em 1955. 

imagem 33: Santuário de Miyajima.
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aquela atmosfera. A meio, o templo principal, completamente em sombra a eixo do portal de entrada – torii 
vermelho que marca o acesso pela água. É pela sua natureza geográfica, naturalmente diferente de todos os outros 
santuários japoneses e além disso, o mais bonito.
 Pela primeira vez, alguns dos meus planos começavam a descambar, mas como o percurso não tinha uma 
programação completamente rígida, pequenos ajustes poderiam ser feitos. Estava sem sítio para dormir, longe 
da próxima cidade e com tanto ainda para ver. Naquele domingo fui à catedral da paz mundial de Togo Murano. 
Que belíssima construção como poucas contemporâneas! Assisti à cerimónia portuguesa e o sacerdote Hasegawa 
viria a tornar-se a minha companhia na próxima caminhada até Kurashiki, onde, inesperadamente, ficaria por uma 
noite na igreja daquela cidade. Foi de todo refrescante deitar-me sobre o tatami de uma igreja Cristã, mas logo de 
seguida, faria a ligação a Okayama (7) para assim voltar a cumprir o calendário do percurso.
 No pequeno arquipélago ao largo da ilha de Shikoku (8), nas ilhas Setouchi, acontece desde há alguns anos 
o projeto artístico que promovia a preservação e revitalização das ilhas39, um projeto que embora se encontrasse 
extensivamente publicado através das monografias de autor, era de difícil acesso40. Depois de visitar a ilha de 
Inujima chegaria já atrasado à ilha seguinte, assim, a chegada ao Museu de Arte de Teshima fazia-se por uma 
estrada íngreme e inóspita onde, à distância, se viam as outras ilhas com os camponeses sempre sorridentes e os 
tambo, tão ortogonalmente ordenados. Lá bem no alto, no outro lado da ilha de Teshima, pousavam naturalmente 

39 O projeto chamado “Benesse Art site” foi iniciado no ano de 1985 e o primeiro edifício – Benesse House Museum de Tadao Ando viria a ficar 
construído em 1992.

40 Para as ilhas de Teshima e Inujima havia cerca de 3 conexões diárias.

imagem 34: Turistas japoneses no canal central de Kurashiki.
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no terreno as duas lajes de betão. À chegada, um percurso organicamente desenhado sobre a natureza mostra-nos 
a paisagem, senti-me por momentos perdido numa floresta em que um pavimento em cimento me mostrava um 
caminho para o desconhecido. Mais à frente, uma luz fortíssima fazia-se atravessar pelas densas copas das árvores. 
Era o derradeiro sinal de aproximação ao templo. Descalçar à entrada era já um hábito comum no Japão, mas aqui, 
mais do que nunca, fazia sentido. Entrei. Entrei e permaneci estagnado por uns 10 minutos a observar a maravilha 
que se abria diante dos meus olhos, só para mim, quase só para mim. A luz, o vento, o canto dos pássaros, 
tudo entrava e saía pelas duas imensas aberturas na superfície fletida. Era um templo, mais templo que os outros 
templos. Era um autêntico espaço de meditação, de celebração da vida. 
 Custou-me sair dali, ficava com toda a certeza mais umas horas, um dia talvez não fosse demais. Estava 
completamente impressionado por tamanha grandeza da arquitetura, colossal experiência de espaço, uma rara 
beleza do nada. Por uns dias, só consegui pensar naquela nova espacialidade que descobrira de forma experimen-
tada, que os livros, que as imagens, que os vídeos, nunca antes me a teriam conseguido mostrar, mas a viagem 
continuava e a cada novo lugar que visitava, quando pensava que mais nada me poderia fascinar, era novamente 
deslumbrado. Só o Japão tinha essa capacidade.
  Metade do percurso estaria agora concluído. Por esta altura, depois da visitar também a ilha de Naoshima, já me 
encontrava em Kobe (9) a viver na casa da família Yamamoto41. Numa das manhãs, dirigimo-nos aos campos de cultivo 
afastados da sua casa42, nos quais, em comunidade rural, se fazia o cultivo de várias espécies hortícolas. Era da minha 

41 Yamamoto-San foi um dos colaboradores de Go Hasegawa, com o qual tive a oportunidade de trabalhar e de fazer amizade.

42 Os campos situavam-se a norte, na vila de Fuji.

imagem 35: O percurso de saída no “Teshima Art Museum”.
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vontade esta aproximação ao terreno. Permitia-me desta forma, conhecer ainda mais a fundo a matéria prima, a cultura 
camponesa responsável pela construção das minka, e quem sabe, aprender alguma coisa sobre agricultura nipónica.  
Ao fundo, as montanhas fechavam o vale. Eram ali os campos. Havia apenas umas cinco casas rurais, mas agora 
já com coberturas em kawara e alguns caixilhos substituídos para alumínio. Estas casas que representavam a vida 
mais rural do atual Japão tinham ainda uma grande identidade tradicional, no entanto, o estilo de vida contempo-
râneo chegara a todos os cantos daquele país sem que nada o impedisse. Plantamos algumas sementes, colhemos 
um par de makomodake43 para fazer uma sopa, recolhemos amostras de terra e barro para enviar ao Shu Yamamoto 
que brevemente ali ia construir uma pequena cottage e saímos dali.
 Kobe e Osaka (10), onde agora me encontrava, além de serem cidades com uma dimensão considerável44, 
eram também conhecidas pela imensa quantidade de obras assinadas por Tadao Ando45. A escala da zona urbana 
de Osaka assemelhava-se, como muitas outras grandes metrópoles, à cidade de Tokyo, e eu só queria sair dali o 
mais rapidamente possível.

“(...)Estar-se em Osaka é o mesmo que pisar o solo de Manchester. Por toda a parte 
grandes fábricas de tijolo, altas chaminés vomitando constantemente fumo que enegrecem 
o ambiente e nos dá a nota característica da grande indústria e do progresso.” 46

43 Erva utilizada para construir os módulos de tatami.

44 A área urbana de Kobe e Osaka têm 1 544 000 e 2 654 601 habitantes respectivamente.

45 Tadao Ando é o único arquiteto japonês aclamado internacionalmente com escritório em Osaka.

46 Japão : a americanização da casa e a ocidentalização das belas-artes, Revista arquitectura n.1. Lisboa, 1927 p. 15.

imagem 36: Camponeses na pequena pocoação de Fuji.
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 Pela mesma sorte espontânea que, de forma brilhante, estava a desenhar o meu percurso, também na mes-
ma rede social – couchsurfing, teria conhecido um arquiteto japonês que se encontrava a fazer maioritariamente 
reabilitações de estruturas seculares na zona da prefeitura de Osaka. Como ele, acredito haverem muitos outros, 
mas talvez não tão interessados em mostrar a um estudante português todo o seu conhecimento. Certo dia, ainda 
pela fresca, seguimos em direção a Iga, uma pequena cidade com predominância agrícola, a qual estava, com toda 
a certeza, fora dos planos de viagem. No entanto, devido à possibilidade de ver uma pérola no seu habitat natural, 
fez com que eu quisesse seguir caminho com Kohara San47. O caminho fora longo, atravessáramos Nara, onde viria 
a voltar mais tarde, e passadas umas duas horas chegamos ao destino. A ideia era visitar uma minka, pertencente a 
uma família abastada, mas que, entretanto, tivera sido sucessivamente ocupada e desocupada. Das alterações aos 
caixilhos, passando pela introdução de loiças sanitárias, destacaria talvez, por ser de maior dimensão, a remoção 
da palha da cobertura e consequente aplicação de um chapéu metálico a imitar o dispendioso método tradicional. 
Estava incrédulo, quando me apercebi que então os japoneses passariam a usar a sua exímia capacidade técnica, 
não para construir os elementos reais, mas antes para disfarçarem, em cópias, questões do mundo tradicional. 
A apreensível estrutura em ferro que encimava o edifício fazia uso da forma, dimensão, espessura e ornamento 
de uma normal cobertura em palha, e deste modo, ludibriava os mais desatentos. Para Kohara San, este tipo de 
acontecimentos já não eram novidade, o qual se tinha vindo a habituar a lidar com estas situações há alguns anos.
 Já em Nara (11), na qual desde o início pretendia ficar mais tempo, não só devido ao facto de esta ter sido 
a primeira capital do Japão, mas também, pela sua riqueza natural e cultural, viria a conhecer a simpática Shoko, 

47 Kohara San, é o arquiteto principal do gabinete TERU.

imagem 37: Kohara San e uma minka com cobertura em aço pronta a reabilitar em Iga.
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que como eu, estudava arquitetura e já tivera vivido algum tempo noutros países da Europa. A sua sensualidade, 
amabilidade, bem como a sua sensibilidade fez com que me alertasse para dois tipos de arquitetura. Ela dividia esta 
em soft e regular, sendo que a soft era aquela que, apesar de não saber catalogar, a que mais me interessava. Era, 
por exemplo, a de Ruye Nishizawa ou de Junya Ishigami. 
 O templo de Todaiji representava logo pela sua dimensão uma noção de porta de entrada para o parque 
de Nara, a imensa complexidade de detalhes exímios da estrutura em madeira alberga no seu interior a maior 
estátua do Buda do mundo48, a atmosfera do seu interior é inigualável, fazendo-nos questionar a nossa própria 
escala enquanto humanos. Assim, pela sua magnânima proporção, é o maior templo Budista japonês. A primeira 
construção deste templo data de 752, mas foi consequentemente reconstruído devido a danos causados pelo fogo 
e a versão que agora ali encontramos data do ano de 1709. 
 Viajar no Japão estava a ser uma das maiores experiências da minha vida. Até agora ficara encantado 
com o que vira, com as pessoas que no caminho conhecera e com toda a cozinha especializada de cada cidade que 
experimentara. Tanta variedade de especialidades, de combinações de tudo o que há. Do mar à terra, das copas às 
raízes, a cozinha japonesa é a mais criativa do mundo, podendo alcançar patamares totalmente do desconhecido 
para qualquer cidadão europeu. 
 Da cidade de Kanazawa (12) fizera um pequeno desvio para visitar as casas de Shirakawa-go (13). Quando 
Bruno Taut visitara este vale, ficara perplexo mais uma vez com o que vira, eram casas de dimensões exacerbadas, 
autênticos pavilhões onde cada família numerosa vivia e fazia produção de seda nos pisos superiores. Taut, viria 

48 O Buda pesa cerca de 452 000 kg.

imagem 38: O grandioso Todaiji em Nara.
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a catalogar estas casas como um tipo específico – Gasho-zukuri49 – as quais, e através dos seus escritos em 1995 
passariam a ser património mundial da Unesco. Apesar de fazerem uso dos mesmos materiais, madeira e palha, 
assumiriam pelas condições climatéricas, uma geometria e proporção completamente diferentes. As suas cobertu-
ras, devido às fortes quedas de neve, assumiriam um ângulo de 60º, o que por sua vez, permitiria a construção de 
vários pisos superiores. Desta forma, pela primeira vez no período de Edo, construir-se-iam minka com mais de 
um piso. Eram enormes construções que estavam agora ali, mesmo diante dos meus olhos, construções seculares, 
que resistiram a todo o tipo de ameaças50.

“Se Tokyo é o músculo e o cérebro do Japão, o coração é Kyoto, a antiga cidade imperial, 
com o seu encanto preservado e ainda hoje quase sem diferenças, onde na realidade se 
pode sentir a verdadeira essência do japonesa.” 51

 Kyoto (14) viria a ser a última cidade a visitar, desta modo, e no seguimento do que foi escrito na intro-
dução, fechava simbolicamente o ciclo da viagem com Bruno Taut, acabando no sítio exato de onde ele tinha 
começado. Kyoto representa o eldourado para os viajantes no Japão, a sua longa história como antiga capital, bem 

49 Cobertura de “mãos a rezar”.

50 As maiores ameaças para estas casas seriam as tempestades (pela destruição das coberturas), quedas de neve (pelo peso) e fogos (pela capaci-
dade de combustão dos materiais).

51 TAUT, Bruno. Ich Liebe die Japanische Kultur. Berlin: Gebr. Mann Verlag, 2003 p. 103.

imagem 39: Casas do estilo Gasho-zukuri na aldeia de Shirakawa-go.
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como o património cultural preservado52 durante anos fazem dela a segunda cidade mais visitada53, por outro lado, 
a constante reparação de edifícios e templos, bem como as leis camarárias para a construção, tentam assegurar que 
a sua identidade tradicional não se perca. 54

 A melhor forma de descobrir a cidade de Kyoto era perdendo-me nela. A pequena escala das casas contras-
tava ainda com a dimensão dos templos. Nas ruas faziam-se passear mulheres em kimono, vendiam-se os produtos 
tradicionais, os aromas a comida asiática faziam-se espalhar pelos ares e não havia muito trânsito automóvel. Como 
qualquer outra cidade japonesa, as multidões ocupavam as ruas, os passeios e as lojas, tornando difícil encontrar 
um sítio para observar aquele acontecimento. Lá, parecia haver uma janela aberta para o Japão antigo, um portal 
de passagem para o mais puro contacto com esta cultura, o país que todos imaginamos retratado nos filmes55 de 
Akira Kurosawa. Da imensidão de templos e jardins visitados, nenhum outro se comparava a Ryoanji. Depois de 
um percurso pelo jardim, passando pelo imenso lago onde trabalhadores colhiam calmamente os nenúfares da 
água, chegávamos ao mosteiro. De dentro para fora, sentado agora na varanda de madeira, observava a rara beleza 
desenhada por Katsumoto56, o criador do primeiro templo de Ryoanji, entre 1450 e 1473. Quinze pedras de várias 

52 Kyoto integraria a lista de cidades alvo para a bomba atómica. No entanto, dada a sua importância cultural e arquitetónica, o secretário de guer-
ra Henry Stimson convenceu o presidente americano Harry Truman a não a atacar, pois os danos seriam irreparáveis para a história e cultura 
japonesas.

53 Segundo o popular guia Lonely Planet, Kyoto, depois de Tokyo, é a cidade mais visitada no Japão com cerca de 50 milhões de visitantes por 
ano.

54 FUJIMURA, Ruyji. 2015.

55 O filme “Os sete Samurais” (七人の侍) é um exemplo.

56 Hosokawa Katsumoto 1430-1473 foi um dos deputados – kanrei – do Xogun no período de Muromachi.

imagem 40: Rua de acesso ao templo Kiyomizu-dera, Kyoto.
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dimensões pontuam uma superfície britada penteada em linhas direitas, já nas proximidades estas linhas passam 
a ser ondulantes de forma a incorporar a geometrias formadas pelos grupos de pedras. Pairava sobre aquele lugar 
uma calma diferente, um puro silêncio que as fotografias não conseguem descrever nem os turistas se atreviam a 
romper. 

“Vi mal o jardim e o grande lago que antecede o edifício do templo; em contrapartida 
demorei bastante dentro do templo. Tudo me encantou ali. Tentei fazer um levantamento do 
conjunto do templo mas foi impossível. (...) O espírito do módulo existe sempre (o tatami 
dum modo geral não falha), mas quanto à posição dos pilares, há sempre extraordinárias 
surpresas que resulta, claro, não de engano ou primarismo, mas de sábia riqueza e 
liberdade. Ryoanji, não me esquece mais. Não apenas pelo seu jardim famoso, mas pelo 
seu conjunto.” 57 

 Ao longo de toda a viagem sucintamente aqui descrita, o momento da visita à Katsura era algo que 
aguardava com especial interesse, essa obra que teria influenciado Walter Gropius como um princípio escondido 
da arquitetura moderna ocidental. O jardim, com os seus espaços íntimos, pavilhões, casas de chá e percursos 
minuciosamente desenhados, enuncia toda a qualidade espectável para o complexo principal. A vila foi construída 

57 TÁVORA, Fernando. Vol.2 Diário de “bordo”. Facsimile. Porto: Associação casa da Arquitetura, 2012 p. 372, 372v.

imagem 41: O jardim seco do Ryoanji.
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em 3 fases num espaço de 38 anos58, no entanto, a continuidade dos elementos e extrema delicadeza nos detalhes 
torna impercetível esta tripartição da obra. De uma elegância única, a esbelta estrutura levanta-se do solo e des-
multiplica-se no terreno, os detalhes espaciais são únicos e da escala do seu utilizador, o ser humano.

“Visitei a Katsura em grupo. Como esperava é uma jóia. Não tem nada de palácio 
segundo a nossa ideia europeia. Nem grandezas de dimensões, nem ouros. É uma espécie 
de casa burguesa, talvez entre a habitação comum e o palácio. Mas o grande encanto 
reside, talvez, no todo. (...) O que terá sido para os arquitetos modernos a descoberta da 
Katsura!” 59 

 Viajar no Japão tinha sido uma derradeira lição de vida, uma autêntica aula sobre arquitetura que viria a 
completar a minha forma de entender a complexidade da cultura. Os contrastes entre as coisas, inerentes à ideia de 
limite, eram algo que me viria a acompanhar desde os primeiros anos de faculdade, e aqui, eram-me agora claros. 
As referências que trouxera seriam de todo importantes para que, em momento oportuno, me sentisse mais capaz 
de escrever um relato sobre a casa e cultura japonesas. 

58 Os trabalhos iniciaram-se em 1620 (período de Edo) através do acompanhamento espiritual do mestre paisagista Kobori Enshu.

59 TÁVORA, Fernando. 2012 p. 360v, 361.

imagem 42: A Katsura vista do percurso perimetral.
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“Em todas as criações japonesas, encontramos um gosto para os óbvios contrastes: 
contra a austera pureza dos modelos arquitetónicos, uma espontânea, esquiçada pintura 
de magníficos refinamentos, contra a leve, transparente construção da casa, a pesada, 
cobertura estrutural.” 60 

60 Walter Gropius in CRESPI, Giovanna. Katsura imperial villa. Milan: Electa Architecture, 2005 p. 355.

imagem 43: Katsura, Kyoto.
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Contextualização

“Na história do desenvolvimento da arquitetura japonesa, por um longo período de tempo, 
os edifícios foram sendo desenhados nas formas de retângulo, quadrado e círculo. Figuras 
geométricas básicas que estão relacionadas com as emoções dos japoneses relativamente 
à natureza e ligação ao Budismo, pois para eles, as geometrias puras podem inscrever 
os constituintes do princípio do universo. (...) Os japoneses mais antigos, como os 
chineses, acreditavam que os edifícios tinham alma, punham muitas das ideias literárias 
antepassadas nos edifícios, e a sua maioria eram poemas requintados de amor.” 61

61 LINLIN, Shan. SONGFU, Liu. Research on the Contemporary Japanese Architectural Creation and its Special Aesthetical Taste of Nationality, 
Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2013 p. 2465.
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O arquipélago japonês

 Os desenvolvimentos históricos e da arquitetura vernacular do Japão estão de todo relacionados com a 
própria configuração do território, que assenta a oeste do oceano Pacífico, nomeadamente os chamados o arco de 
Honshu e Ryukuyu62. Se por um lado, o arco de Ryukuyu é uma pequeníssima cadeia de ilhas a sul com um total de 
4 200 km2, por outro, o arco de Honshu, com uma área total de 29 200 km2, é composto pelas três ilhas principais: 
Honshu, Shikoku e Kyushu. De geografia montanhosa e situado entre três placas tectónicas63, apresenta uma ativi-
dade sísmica intensa e uma configuração na qual se encontram mais de 190 vulcões, 60 deles ainda ativos. Como 
se sabe, a constância destes tremores é irregular mas frequente, surgem sem aviso e destroem não só as construções 
como também os seus componentes técnicos, como por exemplo, as lareiras – irori, o que posteriormente leva a 
deflagração de incêndios por toda a cidade. Como vemos, não só o impacto direto do tremor pode provocar danos à 
cidade japonesa, mas também os seus danos colaterais podem ter características de todo adversas à manutenção ou 
possível reparação dos mesmos. A força destes sismos difere de zona para zona, sendo que, por relativa distância 
às falhas geológicas, certos lugares estarão menos expostos a este tipo de eventos. 
 Ainda que apenas 16% de terrenos baixos se encontrem ao nível do mar como deltas e bacias fluviais, 

62 OGAWA, Tohru. in OLIVER, Paul. Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. Cambridge: Cambridge University Press, 1998 p. 
987.

63 Placa Euroasiática, placa da América do Norte e placa das Filipinas.

imagem 47: Territórios a sul, na ilha de Kyushu.



48

estes, têm tido um papel fundamental como centros económicos e sociais desde os primeiros períodos da história 
do Japão64. Pela sua predominância montanhosa, os terrenos disponíveis para cultivo são normalmente de área 
reduzida. 
 Suspenso a médias latitudes do Pacífico ocidente e separado por mares periféricos do continente asiático, o 
clima japonês é principalmente controlado pela alteração das monções de verão e de inverno. Em termos de clima 
e de vegetação podemos encontrar três tipos de paisagem: a paisagem a nordeste de Honshu, na ilha de Hokkaido, 
é caracterizada por verões frescos e invernos frios com fortes quedas de neve desde a costa até às zonas mais 
montanhosas. O segundo tipo de paisagem é aquele que encontramos a sudoeste da ilha de Honshu, é caracterizado 
por invernos também frios e verões muito quentes com escassa pluviosidade. Isto traduz-se naturalmente, também 
na forma de como a vegetação se tem desenvolvido, em que espécies de folha persistente coabitam com espécies 
de folha caduca que resultam dos sucessivos esforços de florestação levados a cabo pelo homem nas sucessivas 
gerações. As florestas têm desempenhado um importante papel no fornecimento de matéria de construção e de 
alguns tipos de ervas daninhas que são usadas como material de cobertura65. Relativamente ao último tipo de 
paisagem, no arco de Ryukuyu, o terceiro tipo, é dito normalmente que pelo seu clima tropical, tem apenas duas 
estações: um verão tropical e um inverno sombrio. Aqui, apesar da vegetação ser muito semelhante à encontrada a 
sul da ilha de Kyushu, há algumas diferenças na distribuição de espécies arbóreas, como o caso do cipreste.
 Segundo a revista shinkenchiku, nas regiões mais a norte, das fortes quedas de neve, resulta a impossibilidade 

64 OGAWA, Tohru. in OLIVER, Paul. 1998 p. 987.

65 Idem.

imagem 48: A paisagem infinita da ilha de Kyushu.
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de praticar agricultura durante todo o ano. Desta forma, o povo foi-se adaptando às condições naturais desenvol-
vendo outro tipo de atividades como a tecelagem, criação de cavalos, pesca, produção cerâmica ou de papel, 
bem como outras lides camponesas. Esta grande capacidade de adaptação do povo, resulta na forma de como se 
construiu a sua arquitetura, inovando constantemente as estruturas, tornando-as convenientes e confortáveis, tanto 
para viver, como para apoiar a sua rotina laboral diária. 66

Madeira

“Dificilmente outra arquitetura revela tão convincentes as características inerentes da 
madeira, tanto estrutural como esteticamente, como o faz a japonesa.” 67

 A disponibilidade deste material é o principal pré-requisito para a variedade de usos a que ele foi sendo 
testado. Originalmente este arquipélago era totalmente coberto por madeira, o que levou o homem a cortar parte das 
árvores para se estabelecer no terreno. Segundo Kawashima, durante os últimos 2000 anos, o constante uso deste 

66 AOKI, Jun. GOTO, Osamu. YOSHIHIKO. Tanaka. 新建築臨時増刊 日本の建築空間 “O Espaço arquitetónico japonês”. Shikenshiku, 
Novembro de 2005 p. 37.

67 ENGEL, Heinrich. The Japanese house: a tradition for contemporary architecture. Tokyo: Charles E. Tuttle, 1977 p. 43.

imagem 49: Castelo de Kanazawa.
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material levou a que 30% das florestas viessem a ser desbravadas, reduzindo nos últimos 100 anos a diversidade 
de espécies existentes ao cedro e cipreste. 68 
 Ao contrário da Europa em que os edifícios de maior importância como catedrais, palácios ou castelos 
eram construídos em pedra, no Japão, os templos, santuários e palácios, seguiam o uso deste material corrente, 
no entanto, com um detalhe e refinamento de maior importância do que as pequenas casas de camponeses. Além 
disto, também a pedra poderia ser utilizada, mas a sua capacidade de resistência sísmica, levava a que estas se 
esgotassem em estruturas de bases militares, construções especialmente resistentes contra o fogo e em pequenos 
apontamentos nas casas como as pedras de fundação. As kawara foram desenvolvidas apenas como forma de dotar 
os edifícios de uma proteção contra incêndios e eram usadas nas coberturas de casas de famílias mais abastadas 
ou nos centros das cidades. Por fim, também esta dominância da madeira como material de construção se percebe 
uma vez que até pequenas estruturas em pedra como pontes, mausoléus ou torii – portas de entrada nos santuários 
Xintoístas, imitavam as formas da construção em madeira. 69

 A madeira é então o material de eleição dos japoneses por três claras e distintas razões. A grande dispo-
nibilidade, não levava à necessidade de procurar uma alternativa. A relativa leveza, quando comparável a granitos 
que é o outro material de grande abundância, permitia o rápido transporte através de um reduzido número de 
meios. Finalmente, a sua capacidade de resistência a sismos, as estruturas em madeira através do sistema de nuki 

68 KAWASHIMA, Chujo. Minka: Traditional Houses of Rural Japan. Tokyo: Kodansha Amer Inc, 1986 p. 77.

69 É curioso observar portais japoneses construídos em pedra, que em vez de tentarem compreender o material e dar uma resposta adequada ao 
mesmo, copiam os entalhes do sistema de nuki.

imagem 50: Santuário Fushimi Inari-taisha, Kyoto.
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sem uso de elementos diagonais70 que lhes conferia uma total flexibilidade é, segundo Kadowaki, o segredo para o 
seu autossustento, pois ainda que estas estruturas sofressem alguns movimentos laterais, poderiam voltar sempre a 
ser reequilibradas apenas com uso de cordas.
  O aproveitamento total da árvore fez com que a construção se tornasse altamente sustentável. A primeira 
secção do tronco seria o daikoku-bashira ou outros pilares do esqueleto e as seguintes partes serviriam de vigas. 
Os ramos, mesmo irregulares, fariam o vigamento da cobertura, e assim sucessivamente com os pequenos ramos 
a serem usados para a construção de pequenos objetos de uso diário como utensílios de cozinha, brinquedos e 
outros. Por último, as próprias folhas podiam ser utilizadas para construir vassouras, para polir as varandas ou para 
embelezar o tokonoma. 
 Relativamente à apresentação das madeiras, tirando certos momentos da história como aquando da in-
trodução do Budismo pela China no séc.VI, passaram, por referência, a pintar-se os pilares e vigas com tinta 
vermelha71, tendência que se viria a expandir também a santuários Xintoístas construídos posteriormente72. Já 
na habitação corrente, como explica Engel, a madeira sempre foi usada sem qualquer pintura ou tratamento que 
pudesse deturpar as suas características inerentes à sua natureza. Assim, uma vez que se rejeitaram desde o prin-
cípio todas estas alterações, a textura, grão, pigmento natural tornar-se-iam os únicos meios de expressão usados 

70 A presença dos elementos diagonais faz parte do processo evolutivo das estruturas e será um tópico abordado nos próximos capítulos. 

71 Vermelho é a cor que segundo a cultura popular, tem a capacidade de afastar os demónios e as doenças. in http://www.onmarkproductions.com/
html/color-red.html, Janeiro de 2016.

72 No entanto, hoje em dia não são usadas quaisquer tipo de pinturas ou lacres nos edifícios religiosos.

imagem 51: Santuário Tsurumine, Kagoshima.
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na aparência da casa73. Esta natural simplicidade, como explica Taira Nishizawa, não acontece apenas por razões 
financeiras, mas também por um gosto minimalista e de respeito perante a natureza das coisas:

“Eu tenho este exemplo, a igreja Sun-pu em Shizuoka, que é coberta de pinho sem 
qualquer tipo de acabamento, pois esta madeira foi produzida por Deus, e uma vez que vai 
ser usada para construir a sua casa, eu não me considero suficientemente importante para 
alterar as suas propriedades.” 74 

 Segundo Nishi, além destas três razões principais já enunciadas, por serem hoje quase inexistentes, muitas 
outras foram facilmente sendo esquecidas. Nos sécs. VII e VIII, em vez de papel de grande qualidade, eram usados 
elementos finos de madeira para escrever informações, uma prática que continuou a ser popular durante vários 
séculos. Também, até ao séc. XIX a madeira era a principal fonte de energia no Japão, mas hoje, mesmo nas áreas 
rurais, a sua utilização não tem grande expressão. 75 
 Atualmente, como refere Kaihoh, observamos o setor em decadência, que pelo facto da importação ficar 
mais económica, tem aberto o mercado aos materiais químicos. Também a especulação económica, que levou nos 
anos 1960 e 70 à sobreplantação das florestas, constitui agora um grande problema para a fauna e flora japonesas. 

73 ENGEL, Heinrich. 1977 p. 44.

74 NISHIZAWA, Taira. 2015.

75 NISHI; Kasuo. HOZUMI, Kasuo. What is Japanese Architecture – A Survey of Traditional Japanese Architecture. Tokyo: Kondansha Interna-
tional, 1996 p. 72.

imagem 52: Igreja Sun-pu de Taira Nishizawa, Shizuoka.
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Uma vez que esta sobrepopulação de espécies em constante crescimento atinge valores nunca antes vistos, além 
de causar o retardamento na absorção das chuvas pelos solos, a quase inexistente insolação dos mesmos leva a que 
espécies animais não consigam subsistir nestes meios, conduzindo ao colapso do ecossistema de base do Japão. 76

 Através deste longo pensamento processual, Kaihoh, mostrou-me o seu último projeto premiado para o 
ano dos jogos olímpicos de 2020, o qual tenta repensar a utilização da madeira salvando as florestas do colapso:

“O projeto water antelope road é como um grande aglomerado de jangadas que criam 
uma enorme superfície sobre a água. A indústria florestal do Japão está num mau 
momento pois, por não ser capaz de gerar dinheiro, está a ser completamente abandonada. 
Uma das razões é que os japoneses não utilizam a madeira nacional pois a importada de 
outros países asiáticos fica mais barata. Assim, preferem antes usar os pré-fabricados e os 
materiais químicos. 

É uma situação muito paradoxal.

Este processo torna-se insustentável logo no momento do abate. Imagina que o lucro 
obtido não dá sequer para pagar o transporte destes troncos, quanto mais a preparação 
das madeiras e todo o resto do processo.” 77

76 KAIHOH, Kei. 2015.

77 Idem.

imagem 53: Projeto Water Antelope de Kei Kaihoh, Baía de Tokyo.
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 Em último lugar, as próprias árvores também têm um significado religioso. Na religião Xintoísta a árvore 
pode representar uma divindade – kami. Estas shin-boku, são enormes árvores que se encontram normalmente à 
entrada do recinto dos santuários abraçadas por shime-nawa, uma muito delicada corda de palha com fitas de papel 
dobradas em zigue-zague – shide, que são objetos de culto sagrado. 

“Há uma palavra que é “onbashira”, “on” significa “respeitar algo” e “ashira” significa 
“Deus”, que no fim é a atividade de elevar uma grande árvore por exemplo, não a coluna 
por si, mas antes todo o ato de a fazer levantar.
No Japão há uma cerimónia muito importante chamada “Onbashira Matsuri – 御柱” na 
qual rezamos pela nossa prosperidade e longevidade. Sinto então que, a introdução deste 
elemento pode ser entendida de forma abstrata, materializada no pilar da tree house.” 78

 Uma vez que nos primeiros momentos da construção a técnica e conhecimentos de construção estariam 
ainda pouco desenvolvidos, optou-se pela utilização de materiais mais acessíveis, como as madeiras mais leves 
e de maior maleabilidade. No entanto, como veremos na análise construtiva, a evolução e o aperfeiçoamento dos 
métodos de construção, levaram a que praticamente todas as madeiras pudessem ser usadas. 
 Em seguida apresenta-se uma breve descrição dos tipos de madeiras mais usados, bem como a razão pela 
qual o têm vindo a ser ao longo dos anos.

78 HARADA, Mao. 2015.

imagem 54: Festival Onbashira Matsuri.
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Cedro japonês – sugi; é a madeira mais usada. É relativamente moldável mas resistente e 
apresenta uma geometria regular pelo que a sua utilização se estende desde a construção ao 
ornamento.

Pinho negro e vermelho – kuromatsu e akamatsu; apresentam características semelhantes. 
A sua alta flexibilidade, bem como a característica resinosa, levou a que estas fossem 
usadas em zonas de rápido desgaste ou para substituição de partes danificadas.

Zelkova – keyaki; apesar da sua rigidez, tem capacidades elásticas, o que a permite ser 
usada nas estruturas de pilar e viga.

Cipreste japonês – hinoki; por não ser demasiado rígido nem suave possibilita um fácil 
aparelho e uma exímia resistência mecânica. No entanto, devido ao seu elevado custo, esta 
é normalmente usada apenas em edifícios mais importantes e excluída das casas comuns. 

Também outras madeiras como o acer – kaede, e a amoreira – kuwa, poderiam ser usadas 
nas casas japonesas, no entanto, devido às suas características e disponibilidade, estas não 
seriam tão frequentemente observadas. 79

79 ENGEL, Heinrich. 1977 p. 44-45.

imagem 55: Cipreste com shide, Shirakawa-go.



56

As primeiras ocupações

 Segundo Hirai, os primeiros edifícios japoneses, eram casas em terra com uma cobertura simples – tatea-
na, as quais são apenas conhecidas através de escavações e simulações no “Yoshinogari historical park” em Saga. 
Embora estas estruturas não tenham resistido ao tempo e haverem investigadores80 que não as aceitam com toda 
certeza, estas são a única pista relativa às primeiras ocupações japonesas que datam do período de Jomon.
  Morfologicamente, estas construções que se assemelhavam a tendas eram constituídas por quatro ou seis 
pilares ao centro, que se enterravam no solo e se equilibravam como estrutura pelo uso de vigas que os ligavam 
no topo. Estes seriam ladeados por um buraco de 500 a 700 mm no solo e depois, através de cordas ou pequenos 
paus, ligavam as vigas ao primeiro espaço no limite da construção. Estas casas de limites arredondados teriam 5 a 
7 metros de diâmetro.81 No período de Jomon, estas ocupações teriam normalmente um fogo no centro que servia 
como luz, aquecimento e meio de preparar certos alimentos. 
 Algumas escavações de vestígios do período de Yayoi82 apresentam já um piso elevado junto às paredes 
laterais – takayuka, o qual se acredita terem servido como cama ou estrado.83 Este tipo de tecnologia mostra uma 

80 Kadowaki opõe-se na aceitação destas estruturas como a base definitiva da arquitetura japonesa.

81 HIRAI, Kiyosi. The Japanese House; Then and now. Tokyo: Ichigaya Publications, 1998 p. 13.

82 Período definido entre ~200 a.C e 250 d.C.

83 HIRAI, Kiyosi. 1998 p. 13.

imagem 56: Takayuka e tateana no Yoshinogari Historical park.
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referência às estruturas de armazenamento que se elevavam para proteger contra aos ataques dos roedores e para 
prevenir das constantes cheias dos rios, a que se assemelham outras estruturas das ilhas do Pacífico. 
 As primeiras ocupações faziam-se junto a cursos de água ou de grande abundância de alimentos como 
o caso das regiões de Nara, Kyoto e Osaka. Além disto, também os materiais usados refletiam a envolvente, 
restringindo-se apenas aos localmente acessíveis. 
 Já no séc. V, foi encontrado um espelho em bronze que abre caminhos sobre uma possível diversificação 
destas construções, as quais podiam, já na altura, significar a existência de diferentes castas ou estratos sociais. 
Atentemos agora à explicação de Ogawa sobre a existência de pelo menos 4 diferentes edifícios:

“Um espelho de bronze encontrado na encosta de um túmulo em Nara, datado do séc. V 
confirma, através de relevos realistas na parte de trás, a existência de pelo menos quatro 
tipos de construções. Uma “pit hut” – uma tenda meio enterrada, uma cabana de um piso 
ao nível do piso térreo, um arrumo sobre pilotis, e um “edifice” talvez um palácio, também 
construído sobre pilotis. Esta diferenciação cultural remete para o facto de que as classes 
na sociedade fossem já existentes na altura.” 84

 Esta sectarização descrita por Ogawa, como poderemos ver, está relacionada com a interferência de povos 
exteriores já final do Jomon. Das referências até aí importadas, a maior terá sido a introdução do arroz como 

84 OGAWA, Tohru in OLIVER, Paul. 1998 p. 988.

imagem 57: Parte traseira de espelho de bronze do séc. V.
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produto de cultivo reinterpretado pelos japoneses. Estas influências teriam interagido também noutros campos 
culturais introduzindo a linguagem e costumes, assumindo assim, terem sido influenciados desde o norte até ao sul 
da Ásia. Com o progressivo desenvolvimento da agricultura e consequente acumular de riqueza as diferenciações 
começaram a surgir, havendo certas pessoas a impor controlo sobre outras, bem como o aparecimento de funções 
religiosas85 e militares. Daqui para a frente começou-se a construir de diferenciadamente para classes diferentes. 
Depois, no séc.VI, acabou por acontecer a primeira grande influência chinesa. Segundo Minamoto, além da im-
portação da escrita, ter-se-á importado o Budismo como religião, bem como a construção dos seus santuários que 
tanto viriam a influenciar a arquitetura do futuro. Observando o templo Horyuji que data do séc. VI, percebe-se 
que as semelhanças formais com a arquitetura chinesa, bem como as técnicas e o ornamento utilizados, são mais 
do que evidentes. Num primeiro momento, estas estruturas serviam apenas para albergar uma estátua do Buda, 
mas depois, com a necessidade de incluir o padre na composição e uma vez que estes dois elementos comportam 
escalas diferentes, o Japão terá desenvolvido as suas próprias técnicas, aumentando o vão e tornando a estrutura 
assimétrica. Por conseguinte, pela instabilidade agora criada, a colocação de vigas conectadas, produziria, ao 
mínimo movimento, o colapso da estrutura. Estes temas viriam a servir de mote para que a arquitetura japonesa, 
de uma forma independente, se desenvolvesse até ao momento de uma possível segunda vaga de influência. 86 

85 Neste tempo podemos falar do Xintoísmo como a única religião japonesa.

86 MINAMOTO, Ahiko, 2015.

imagem 58: O mítico complexo Horyuji, Nara.
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Estilo e identidade japonesa

 De acordo com a revista de arquitetura shinkenchiku, o estilo não existe na arquitetura japonesa87. No en-
tanto, ao contrário da arquitetura ocidental, há outra forma de a entender, são os tipos/ maneiras de fazer – zukuri: 
Buda, Zen, Sukiya, Shoin, entre outros. Se na arquitetura ocidental, os estilos estão ligados ao tempo e refletem-se 
em todos os campos culturais, no Japão, contrariamente, não há o preconceito quanto aos zukuri: estes, apesar de 
se desenvolverem a partir de um certo momento histórico, normalmente quando há a transição do tipo de poder ou 
a necessidade de um império guerreiro maior ou menor, percorrem depois, vários períodos temporais. São exemplo 
disso os shinden-zukuri, shoin-zukuri, que representam vários tipos de espaços transversais aos períodos e que 
podem ainda hoje continuar a ser construídos. Agora assiste-se a um novo tipo de construção, um novo zukuri, 
que ainda não tem nome definido, mas que claramente tem a ver com uma identidade de arquitetura tecnológica 
em que a construção não assenta mais no sistema de pilar e viga. Este ter-se-á iniciado com a construção da 
“Sendai mediatheque” de Toyo Ito, que tem vindo a ter uma grande repercussão em tantos outros edifícios como 
por exemplo, o “Kait institute” ou o “Rolex learning center”. Aí a estrutura funde-se com a criação do espaço 
produzindo atmosferas nunca antes vistas.
 Já Bruno Taut refere que a cultura japonesa tem algo de muito abstrato, ou muito simples, algo de tão 

87 AOKI, Jun. GOTO, Osamu. YOSHIHIKO. Tanaka. 2005 p. 34.

imagem 59: Chashitsu em Okayama.
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diferente que só pela experimentação diária é que se conseguirá entender, como é exemplo a pequena casa de 
chá – chashitsu:

“A base principal desta cultura assenta sem dúvida na harmonia entre a natureza e a arte. 
Não há livro sobre o Japão que consiga expressar essa realidade sem que ela apareça 
distorcida. Uma vez que se viva aqui por um tempo, então será mais fácil de entender a 
potência da paisagem e dos jardins (...).” 88 

 Tomando a chashitsu, reparamos que se por um lado, as coberturas em balanço estendem o edifício para o 
exterior, por outro, a entrada com a pequena porta deslizante marca o inequívoco limite entre o interior e o exterior, 
quase como se de uma linha sem terceira dimensão se tratasse. Outro exemplo claro deste caráter ambivalente é a 
elegância da estrutura interna em bambu das paredes, deixando-se mostrar através das aberturas, contrasta com a 
espessura dos pilares estruturais em madeira. 

“(...) a casa de chá, é a que melhor mostra a relação com a tradição. (...) Lá, todos os 
elementos têm uma relação de escala, pois o seu desenho pormenorizado tem a ver com 
a cerimónia do chá. O número de tatami, a entrada, o suporte para as espadas, aos 
materiais... tudo é pensado de forma harmoniosa.” 89

88 TAUT, Bruno. 2003 p.124.

89 SHIMADA, Hideki. 2015.

imagem 60: Nijirigushi, numa chashitsu da Katsura, Kyoto.



61

 Segundo este pensamento de Shimada, a cerimónia do chá, bem como a chashitsu, pela sua simplicidade, 
desenho, detalhe e simbologia, representa toda a base da cultura japonesa. As características dos seus elementos, 
bem como a disposição dos mesmos são cuidadosamente pensados de acordo cada tipo de edifício. 

“A arquitetura residencial e a casa de chá japonesas mostram uma forte independência 
das suas características particularmente nos seguintes temas: assimetria, a qual estava 
reservada para os templos como símbolo da divina perfeição; ausência de retas ou eixos 
impositivos, mas antes surpreendentes efeitos e simulações por suavemente mudar direções 
na aproximação ao edifício; há uma ênfase da escala humana, através da qual se combina 
a abertura e flexibilidade da planta.” 90

 Ainda segundo a revista shinkenchiku, a grande escala das construções acontece pelo direto escalonamento 
das estruturas de menor dimensão91. Como se percebe, no templo Todaiji, em Nara, o templo Budista do séc. VIII, 
consegue-se introduzir a maior estátua do Buda do mundo através do aumento da secção e do número de pilares. 

90 Walter Gropius in CRESPI, Giovanna. 2005 p. 352.

91 AOKI, Jun. GOTO, Osamu. YOSHIHIKO. Tanaka. 2005 p. 76.

imagem 61: O grande Buda dentro do Todaiji, Nara.
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A unificação do Japão

“A arquitetura japonesa, principalmente no capítulo da habitação, é a expressão direta 
das conceções e do modo de vida dos japoneses (...). Os seus processos racionais de 
construir empregando a madeira, o papel, o vidro, etc. Os seus conceitos espaciais sobre 
a construção e natureza, integrando mobiliário na construção e a maneira de como 
resolvem, são princípios solidamente assentes e aceites.” 92 

92 Arquitectura: revista de arte e construção. 2ª série, n.37, 1951 p. 12.
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A sociedade no tempo de Tokugawa

 Até à entrada do período de Edo, o Japão era apenas um território dividido em impérios governados por 
senhores que controlavam vastas áreas de território – daimyos. No entanto, as constantes batalhas entre estes 
e a sua vontade de expandir o território, viriam a tornar-se determinantes para a unificação do Japão enquanto 
território unido. Depois da vitória de Ieyasu nas batalhas de Sekigahara em 1603 e depois em 1615 em Osaka, 
nas quais destronou os seus maiores rivais, viria, através de acordos de interesses diplomáticos, a exercer poder 
sobre os outros territórios do Japão93. Contudo, como refere Jansen, o problema para o facto do regime não ter 
sido sempre bem sucedido e de se ter vindo a impor medidas, cada vez mais restritas, para controlo da população, 
como de resto veremos mais à frente, deveu-se ao facto da união não ter de facto acontecido, mas antes pacificado 
e burocratizado o território japonês. 94

 Assim, os grandes contrastes existentes mantiveram o Japão dividido em várias zonas feudais que era 
a forma de controlar o território, sendo os castelos que os definiam estratégica e politicamente através de uma 
subdivisão do poder pelos daimyos e pelos guerreiros – samurais. Com isto, e devido à instabilidade que se vivia 
no princípio do regime de Tokugawa, a própria arquitetura dos castelos, caracterizados por várias técnicas de segu-
rança contra ataques inimigos, como as paredes curvas, os corredores labirínticos, as aberturas no pavimento que 

93 JANSEN, Marius. The making of modern Japan. Cambridge: The Belknap press of Harvard University press, 2002 p. 34.

94 JANSEN, Marius. 2002 p. 33.

imagem 63: Tokugawa Ieyasu.
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se balançava sobre os muros e as barreiras de água que os circundavam, viriam a desenvolver-se definitivamente 
até este período.
 A partir da segunda metade do séc. XVII, acentuaram-se os controlos do sistema feudal, dos quais decorria 
o desenvolvimento do sistema de medição. A medida arável – tsubo, que corresponde a 1 ken2, teria por volta deste 
tempo algumas variantes, contudo, por questões económicas, estabeleceu-se que a dimensão rústica – inaka-ma, 
seria de 1,82 m, a qual rapidamente se estendeu a todo o território japonês. Como esta alteração, também outras 
regras relativas às edificações e construção foram sendo aplicadas, são disso exemplo a dimensão das casas que 
estavam limitadas ao uso de vigas com três ken de comprimento, o uso da varanda, do corredor perimetral – 
engawa, bem como das coberturas em kawara, estariam interditas a pessoas comuns. Significa isto que, através 
destas regras, as construções japonesas de então, correspondiam à pura materialização do feudalismo. 95

 Segundo Jansen, nos tempos do Xogunato Tokugawa, a sociedade japonesa organizava-se, de uma forma 
estritamente hierárquica dividindo-se em quatro grandes classes – shi-no-kosho, e funcionava de uma forma pre-
cisa e rigorosa. As posições e profissões eram hereditárias por lei, o que automaticamente garantiria a sucessão e o 
equilíbrio da população. 96

 Os nobres ocupavam o primeiro lugar na hierarquia de honra na sociedade, em segundo lugar, vinham os 
samurais, depois os camponeses, pois eram os recursos que produziam que tornavam tudo o resto possível. Estes 
representavam 85% da população e todas as suas produções, que funcionavam como sistema base da sociedade, 

95 OGAWA, Tohru. in OLIVER, Paul. 1998 p. 988.

96 JANSEN, Marius. 2002 p. 116.

imagem 64: Muros curvos no castelo de Kumamoto.
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permitiam avaliar a corrente prosperidade ou insucesso económico. 97

 Os estratos sociais existiam também dentro da classe de agricultores, e quantos mais campos e mais 
perto das fontes existentes tivessem, mais alto seria o cargo que ocupavam. O daimyo, ou o líder da vila poderia 
ascender a tal posição através de duas maneiras diferentes: a primeira, de forma hereditária, o filho primogénito 
– shonan, sucederia ao pai e a segunda, eleitos pelos samurais, ou pelas famílias dos líderes. Estas famílias rurais 
organizavam-se em grupos de 5 casas – goningumi, sobre um sistema de responsabilidade comum, as quais seriam 
taxadas no coletivo e não pela pessoa individual. Desta forma, era mais fácil enfrentar as responsabilidades perante 
os grandes líderes98. No entanto, os samurais confiavam pouco nas capacidades cognitivas dos camponeses, sendo 
que estes tomariam qualquer decisão de maior importância que não tivesse a ver com a forma direta do cultivo das 
terras.
 Portanto, a unidade rural não era o indivíduo, mas sim a família, o que por sua vez levava à responsabiliza-
ção pelos atos do grupo. Estes, estariam proibidos de abandonar a sua vila para visitar outras vizinhas, tendo desta 
forma, a necessidade de se conhecer inequivocamente, bem como as suas posses e paradeiro.

97 JANSEN, Marius. 2002 p. 116.

98 JANSEN, Marius. 2002 p. 115.

imagem 65: Yui – substituição dos materias da cobertura por toda a comunidade.
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os grandes líderes98. No entanto, os samurais confiavam pouco nas capacidades cognitivas dos camponeses, sendo 
que estes tomariam qualquer decisão de maior importância que não tivesse a ver com a forma direta do cultivo das 
terras.
 Portanto, a unidade rural não era o indivíduo, mas sim a família, o que por sua vez levava à responsabiliza-
ção pelos atos do grupo. Estes, estariam proibidos de abandonar a sua vila para visitar outras vizinhas, tendo desta 
forma, a necessidade de se conhecer inequivocamente, bem como as suas posses e paradeiro.

97 JANSEN, Marius. 2002 p. 116.

98 JANSEN, Marius. 2002 p. 115.

imagem 65: Substituição dos materias da cobertura por toda a comunidade.
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“Os camponeses deveriam comer milho e outras refeições grosseiras em vez de arroz, 
deveriam apenas usar algodão ou cânhamo em vez de linho, e não deveriam fumar tabaco. 
É nocivo para a saúde, toma tempo e custa dinheiro. Por outro lado, aumenta o risco de 
fogo. Estas eram algumas das indicações que da vida que consistiam na dureza e opressão, 
e faziam parecer que a vila nos tempos de Tokugawa era um campo de concentração bem 
regulado.” 99

 Além das regras que também limitavam o consumo em casamentos e festas, havia “limites apropriados 
shoji e dos tatami100. Estes 

limites mostram o controlo que o Xogun tinha sobre o seu império, dos quais excedentes serviriam para o seu 
próprio consumo.
 Os quartos a ocupar a pirâmide social seriam os artesãos e mercadores respetivamente. Estes eram consid-
erados como “homens da cidade”, e ocupavam de forma igualitária esta baixa posição, pois tiravam lucros daquilo 
que não produziam. 101

 O Japão, no período de Edo, tinha então um sistema que se permitia atualizar e regular a si próprio. Desta 
forma, estes grupos claramente distintos continham, por isso mesmo, obrigações distintas, sendo isto a base que 
permitiu o funcionamento desta sociedade durante dois séculos e meio. Os nobres, no topo da pirâmide, eram 

99 Idem.

100 Ibidem.

101 JANSEN, Marius. 2002 p. 116.

imagem 66: Hierarquia das classes sociais no Japão durante o período de Edo.
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responsáveis pelo poder, os samurais pela defesa, controlo e liderança, os camponeses produziam arroz e pagavam 
as taxas, e no fim apareciam os artesãos que produziam bens materiais como construções, mobiliário, e os merca-
dores que trocavam e faziam circular a economia. Se por um lado estes grupos eram consistentes, autorregulados 
e parcialmente autónomos no seu centro, nas margens, haveriam movimentos constantes de classes, os quais 
normalmente aconteceriam na direção descendente. Havia ainda outras pessoas que não se encaixavam nestas 
categorias, por exemplo médicos, padres ou estudantes vindos de famílias menos abastadas.
 A par desta sociedade perfeita102, completamente hierarquizada e regulada, havia outros grupos ou sub-
castas que viviam à margem do império. Estes declaravam-se independentes e tinham a sua própria forma de 
organização, da qual haveria um líder eleito pelo seu povo. Estas comunidades, eta e hihin eram conhecidas pelo 
regime, no entanto, em muitos dos mapas as suas ocupações seriam omitidas para que, desta forma, não lhe fosse 
reconhecido qualquer poder. 103

102 Sociedade idealizada pelo regime Tokugawa.

103 JANSEN, Marius. 2002 p. 117.

imagem 67: Os camponeses a trabalhar nos tambo. “Tenchi Tenno” de Katsushika Hokusai.
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Distribuição do espaço nas cidades

 A divisão hierárquica era também observada na distribuição e ocupação dos terrenos. Como a topografia 
requeria adaptação, as zonas mais elevadas, que por isso requeriam um maior investimento na preparação dos 
terrenos, estavam guardadas para as classes mais altas.
 Os samurais ocupavam cerca de 50% do espaço habitável. Dos outros 50%, 10 a 15% seriam ocupados 
pelos templos e santuários. Uma vez que os camponeses ocupavam os campos fora das cidades, sobravam nas par-
tes baixas, cerca de 35 a 40% para os artesãos e mercadores. Normalmente os quarteirões residenciais estavam nas 
zonas mais baixas, nas quais também se praticava alguma agricultura, assim, seriam estes, os mais desfavorecidos 
da pirâmide, a sofrer também com as intempéries e uma vez que viviam de forma compacta, devido à escassez de 
espaço, eram muitas vezes dizimados por fogos. 104

 Durante o período feudal, as pessoas comuns queriam ter casas como as dos guerreiros, no entanto, a 
não ser que pagassem um tributo extraordinariamente alto aos líderes dos clãs, não teriam permissão105. Ainda 
assim, como veremos mais à frente, a utilização de diversos instrumentos como o kiwari-ho pelos carpinteiros 
especializados e a vontade intrínseca de repetição dos japoneses viria, no final do período de Edo, a permitir a 
homogeneidade na paisagem construída do Japão.

104 JANSEN, Marius. 2002 p. 149.

105 Idem.

imagem 68: Vista do cume do monte sobre o vale de Shirakawa-go.
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As casas: a evolução das minka
 

 Na mesma linha de pensamento de Hirai está Minamoto, que sugere que as primeiras grandes referências 
das casas aqui estudadas seriam as próprias ocupações pré-históricas japonesas – tateana e takayuka. Tais caracte-
rísticas diferenciadoras não representam que até aí, estes povos tenham interagido entre si, no entanto, devido aos 
materiais existentes e às necessidades básicas dos mesmos, estes tipos de arquiteturas ter-se-ão desenvolvido de 
forma natural. 
 A beleza das casas tradicionais bem como da arte tradicional, assentam na integração da forma com os 
materiais. Como vimos, esta variação deve-se à diferença de clima e morfologia da paisagem que varia das regiões 
nevosas do norte, até ao clima húmido das ilhas a sul. Relativamente aos materiais, madeira, terra, pedras e palha, 
devido a questões de facilidade no transporte e acessibilidade, estes são provenientes da envolvente próxima como 
montanhas, florestas e planícies, criando assim uma fusão perfeita com a natureza. Contudo, dadas as característi-
cas gerais das minka, conseguimos catalogá-las em dois grandes grupos, as das regiões a centro e norte e as que se 
localizam a sul. 
 A norte e centro do país, como podemos ver na imagem em cima, as minka são suficientemente espaçosas 
para acomodar famílias numerosas bem como as suas atividades durante as estações frias. Assim, a sua morfologia 
apresenta uma grande relação de identidade com o trabalho camponês que, em boa metade do ano, acaba por 
acontecer dentro de casa. Desta forma, o espaço de trabalho – niwa, ocupa excecionalmente uma grande área da 

imagem 69: Nouka no museu Nihon Minka En.
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casa, permitindo assim, que os camponeses e animais ocupem este lugar como oficina e curral. 
 A sul, e uma vez que o clima permite trabalhar no exterior quase na totalidade do ano, a configuração 
destas casas é totalmente diferente. Em zonas a sul como a ilha de Kyushu, estas construções, como podemos ver 
na imagem, apresentam uma composição partida, nas quais vários edifícios desconexos como a cozinha, o estábulo 
e o anexo se relacionam entre si. 

“Esta grande diversidade, largamente apoiada nas diferenças locais como a topografia e o 
clima, num contexto de industrias e costumes tradicionais, são uma das mais interessantes 
características das minka.” 106

 Estas casas representavam o culminar da experiência acumulada através de um longo período pelos es-
forços dos construtores, adaptando estes as suas necessidades às condições locais. A maioria das casas, devido à 
extrema pobreza destes povos, os quais viviam de forma autossuficiente, eram construídas sem qualquer tipo de 
dinheiro, confiando nos materiais acessíveis e dependendo da ajuda de familiares e da comunidade vizinha – yui. 
Os recursos humanos que produziam estas casas não podiam ser comprados pela classe agrícola, que era sujeita a 
constantes leis do sistema feudal que proibiam por exemplo, o uso de madeiras de qualidade superior, ou mesmo 
certos tipos de coberturas. 107

106 NISHI; Kasuo. HOZUMI, Kasuo. 1996 p. 82.

107 JANSEN, Marius. 2002 p. 162.

imagem 70: Volumes separados de uma nouka no Hotel Wasure no Sato Gajoen na ilha de Kyushu.
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Tatami como unidade de medida
 

 Um módulo de tatami (1 jõ), como podemos ver na imagem em cima, consiste numa base de forma retan-
gular com 5 cm de espessura, normalmente construída com makomodake entrelaçada com dimensões respeitam 
o ken que é a medida usada também na estrutura e modelação das casas. Assim, no período feudal, com o regime 
de Tokugawa, embora fossem utilizadas várias proporções semelhantes, veio-se impulsionar a utilização das di-
mensões para 1.82 m (1 ken) x 0,91 m (1/2 ken), contudo, como veremos mais à frente, estas mediadas só viriam 
no período de Meiji a instituir-se concretamente. Assim, dois tatami fazem a medida standard japonesa 1 tsubo (1 
ken2) Estes módulos de tatami que terão aparecido como elementos individuais, serviriam no séc. IX, através do 
empilhamento de mais um módulo, de cama ou de assento para duas pessoas108. Mais tarde, já no séc. XIII, também 
em classes mais abastadas, estes começaram a cobrir superfícies inteiras, criando uma plataforma homogénea, e 
que posteriormente, aquando da sua construção, estes teriam em conta o seu formato e espessura, passando eles 
assim, a ser os responsáveis pelo dimensionamento dos espaços e sucessivamente da casa. 109

 No entanto, há um problema que se levanta relativamente ao dimensionamento destes módulos, que muitas 
vezes é de todo ignorado por certos autores de referência mas que sempre me atraiu desde as primeiras visitas a 

108 ENGEL, Heinrich. 1977 p. 40.

109 MIYAZAKI, Kiyoshi. in OLIVER, Paul. 1998 p. 992.

imagem 71: Tatami.
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estas construções. Segundo Engel descreve na sua “bíblia” da casa japonesa110, estes módulos que se entendem 
como standardizados, representam na verdade, uma grande capacidade de adaptação relativamente ao pavimento 
que cobrem. Segundo o autor, estes alinham normalmente com o centro das colunas, isto não acontece como se 
poderá perceber nas casas mais à frente analisadas. Assim, estes módulos entendidos como standard terão, devido 
à especificidade da estrutura e dos elementos que a constituem com secções maiores ou menores, dimensões 
variáveis mesmo dentro do próprio compartimento. Esta discrepância entre o centro e a verdadeira largura do 
espaço é um problema que a própria arquitetura moderna se tem vindo a debater. 111

 Os módulos de tatami são depois combinados entre si de forma a criarem diferentes espaços para difer-
entes atividades. Para isso, estas combinações obedecem a regras de composição dos módulos de forma a indicar a 
posição dos vários intervenientes na cerimónia ou utilizadores do espaço, significa isto, que para o mesmo número 
de módulos, há já preestabelecidas as posições dos mesmos como representado na figura, e só raramente se podem 
observar variantes dos mesmos como é aqui ilustrado na composição de 4,5 tatami. Segundo Maki, a composição 
de 4,5 representa o espaço mínimo residencial onde os japoneses conseguem sentir-se confortáveis, no entanto, as 
chashitsu podem, pela sua especificidade, chegar a ser constituídas por apenas 2 ou 3 módulos. 112 

110 ENGEL, Heinrich. 1977 p. 40.

111 ENGEL, Heinrich. 1977 p. 41.

112 A chashitsu Tai An que é um dos tesouros nacionais do Japão e tem apenas 2 módulos interiores (1 ken2).

imagem 72: Variações da composição dos módulos de tatami.
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“O espaço de 4,5 jõ é a menor composição na qual os japoneses se sentem confortáveis, 
depois há o de 6 jõ que é a segunda composição na qual os japoneses sentem conforto, e 
por aí adiante.
(...) Mesmo que tenhamos mais espaço, não significa que consigamos encontrar conforto, 
pois a nossa mente está muito habituada a estas relações de medida.(...) Por outro lado, 
o espaço mínimo numa casa de chá é de 2 jõ, como é exemplo a Tai An do mestre Rikyu 
que é considerado um dos tesouros nacionais. Lá dentro, o espaço é muito pequeno: é 
uma forma das pessoas se sentirem maiores. Depois há apenas um tokonoma que funciona 
numa saliência do edifício, no qual se põem pinturas e algumas flores, é um espaço 
normalmente sem cantos como uma referência ao infinito.” 113

 Como podemos observar pelos esquemas, a composição ordenada é possível, no entanto, é excluída da 
habitação, sendo apenas usada para edifícios religiosos como os templos Budistas e Xintoístas e em palácios como 
as shoin. Como se observa na imagem em cima de um templo Budista, este tipo de composição permite não só uma 
organização mais racional do posicionamento dos elementos mas também a organização em assembleia, podendo 
estender-se infinitamente em número.

113 MAKI, Onishi. 2015.

imagem 73: Templo Higashi Hongan-ji em Kyoto.
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Morfologia da casa

 Como vimos, estas casas são fruto da evolução que vem desde os tempos da pré-história, sendo que a 
as suas primeiras composições incluíam apenas um espaço polivalente que servia como abrigo. Gradualmente, 
este espaço viria a desenvolver-se integrando compartimentos especializados para cada tipo de atividades. No 
entanto, devido à lenta evolução e constância das atividades laborais que se viriam a estender até à restauração 
Meiji, Toyama propõe fazer uma análise generalista tipológica da composição destas construções, entre a parte 
alta – yuka e a parte baixa – niwa. 114

 O quarto – nema, seria o espaço mais simples da casa, o qual além de ser um espaço de dormir, serviria 
também para guardar algumas posses da família. Desta forma, estes compartimentos localizavam-se na posição 
mais afastada em relação à entrada e apresentavam uma morfologia mais fechada. 115 
 O hiroma representava o coração da casa e era o espaço onde a família passava a maior parte do tempo. No 
centro há um fogo de chão – irori, onde à sua volta acontecia toda a atividade da casa, além disto, este era também 
usado para cozinhar, aquecer, secar roupas e preparar chá. Também alguns dos rituais religiosos tinham ali lugar.
 O zashiki era o espaço para a receção de convidados especiais que podiam ser guerreiros ou elementos 
de classes sociais mais altas. Era também usado para celebrações excecionais como rituais fúnebres, e cerimónias 

114 TOYAMA, Akihiko. Nihon, Minka En, Japan Open – Air Folk House Museum. Tokyo: Nihon Minka En, 2011 p. 8.

115 TOYAMA, Akihiko. 2011 p.9.

imagem 74: Organigrama tipo de uma casa do período do Edo.
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Budistas, também neste espaço haveria um compartimento decorativo que incluía as chigaidana ou um altar 
Budista. Por ser o lugar mais sagrado na casa e por isso com um desenho de maior refinamento, este constituía 
muitas vezes o único espaço com pavimento em tatami e com ornamentação do teto – gotenjo.
 O doma, como se vê na imagem em cima, representava o espaço mais básico de caráter exterior no interior 
da casa. A superfície do chão tinha uma total continuidade com o exterior e apresentava os mesmos materiais – 
terra ou barro. Este era o espaço de entrada e de trabalho para quando as tarefas ou as condições climatéricas não 
permitiam que fossem executadas ao ar livre. A vida do campo era habitualmente suportada por animais como 
cavalos ou bois e estes, dada a sua importância, eram considerados como membros da família. Por vezes o seu lu-
gar seria no interior da casa que muitas vezes não apresentava um limite físico, por outras, ocuparia simplesmente 
um anexo contíguo à mesma – umaya.
 É importante saber que este esquema se refere à organização que servia como base de construção destas 
casas, depois e devido às especificidades de cada família, como das suas atividades laborais ou relações com a 
geografia e clima, seguiriam especializações que as tornavam espacialmente distintas.

imagem 75: Doma e genkan.
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Esquemas básicos das plantas

 Segundo Toyama, podemos organizar as casas segundo os vários tipos de composições em 3 grandes 
grupos: planta regular (1), planta complexa (2) e planta linear (3).
 O primeiro grupo – planta regular – é composto essencialmente por quatro subgrupos, e as suas nomen-
claturas podem ser facilmente associadas à forma de como hoje catalogamos as habitações, ou seja, T1, T2, T3 e 
T4: planta de um, dois, três – hiroma, e quatro compartimentos – tanoji, decorria da divisão do hiroma em dois 
compartimentos, como foi o caso do processo de alteração da casa Iwasawa estudada mais à frente. Estes, de forma 
geral, eram os modelos mais correntes na construção japonesa. 
 O segundo grupo pode ser chamado de “planta complexa” pois alberga todas as outras composições de 
maior dimensão que excedessem o T4. Pela sua versatilidade, este grupo é o mais flexível dos 3 e, normalmente, 
é associado a famílias mais abastadas ou de classes superiores, como a dos samurais ou outras como é o caso da 
família Hara. 
 Já a planta linear, representa a solução que resolve as situações de montanha, nas quais, por não se poder 
estender em profundidade, segue uma implantação plana de acordo com a topografia do terreno. Esta é a tipologia 
mais observada nos dias de hoje, pois embora as cidades, na sua maioria, não apresentem situações de topografias 
complexas, a fragmentação dos lotes leva a que estas se comportem como tal, como é exemplo a casa em Kyodo 
que estudaremos mais à frente.

imagem 76: Organigrama esquemático da organização da distribuição dos compartimentos da casa.
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Minka116 – a casa do povo

 Minka são as casas comummente desenhadas, construídas e habitadas pelas pessoas. Por debaixo da 
imensa cobertura, estas casas dividiam-se em duas zonas principais: o espaço pavimentado sobrelevado cerca de 
60 cm – yuka, e o zona térrea ao nível do exterior – niwa117. Na primeira, constavam as zonas mais nobres, para a 
qual as pessoas antes de entrar se descalçavam, já a segunda, funcionava como um prolongamento do exterior e 
era maioritariamente um espaço de trabalho no interior, servindo também, como vimos, para guardar os animais.
 Estas casas podem ser classificadas de acordo com três elementos. Madori – plantas que se caracterizam 
pela combinação de dois elementos simples em que pontos e linhas representam os pilares e as paredes ou painéis 
respectivamente. A estrutura - tsukuri que é o esqueleto da casa em madeira, e katachi – a forma geral. Este último 
aspeto, tem a ver com todas as relações possíveis do ser humano com a natureza, e que de uma forma diferenciada, 
as permite catalogar por zonas do Japão.

“De certa forma, não há necessidade de ter formação técnica para desenhar e entender 
uma planta japonesa. Isto, naturalmente, só se pode dizer se se conhecerem as funções 
da casa japonesa. No entanto, um proprietário pode limitar-se a a expressar os seus 

116 Desde 1923 que as minka são reconhecidas como património importante tanto no campo, como na paisagem urbana japonesa.

117 OGAWA, Tohru. in OLIVER, Paul. 1998 p. 989.

imagem 77: Dentro da minka, os camponeses à volta do irori.
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desejos ao carpinteiro e, de certa forma, fazer de arquiteto; pode seguir por completo as 
suas inclinações individuais e improvisar, pois está seguro que se respeitar as medidas 
modelares do tatami, será impossível que surja algum tipo de mau gosto.” 118

 
 No entanto, todas as casas passam por um processo de constantes alterações consoante a região em que 
se encontram. Como vimos, estas alterações estão essencialmente relacionadas com a posição geográfica e são 
estritamente influenciadas pelo meio que as rodeiam. Na maioria dos casos, as condições climatéricas faziam 
alterar a geometria das coberturas, assumindo estas, diferentes formas e inclinações. Também as condições topo-
gráficas e sociais possuíam sempre um papel fundamental no desenho da casa e podem, fundamentalmente, ser 
compreendidas através de 2 grupos: as casas de camponeses – nouka e as casas urbanas – machiya. 

“Os tatami eram, na realidade, como a erva. Sentando-se, o japonês sentia uma sensação 
parecida. De modo a que se sentarem várias pessoas juntas, estas sentir-se-iam unidas a 
um vínculo comum da natureza. Desta forma, a casa era para eles apenas uma morada 
provisória.” 119

 As nouka, podem ser novamente divididas em 3 grupos distintos: casas na planície, casas da montanha e 
casas na costa. As casas na planície podem estender livremente a sua planta. Muitas vezes, quando havia limites 

118 TAUT, Bruno. 2007 p. 49.

119 TAUT, Bruno. 2007 p. 36.

imagem 78: Madori.
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territoriais, estas faziam-se acompanhar por pequenos muros em terra, paus de bambu ou arbustos, no entanto, 
quando o terreno era partilhado de forma anárquica por toda a comunidade, estas faziam-se rodear de grandes 
árvores que as protegiam contra os ventos fortes.
 As casas na montanha, as quais cobrem 84% da área do país, desenvolvem-se linearmente de acordo com a 
topografia, assim, são criados muros de pedra que fazem o suporte das terras atrás da casa120. Certos compartimen-
tos secundários, como os sanitários e arrumos, são frequentemente integrados numa plataforma exterior da casa. 
 As casas na costa fazem-se estender organicamente pelos limites da praia, ocupando os lotes estreitos que 
se debruçam sobre a água e contêm, por exemplo, um niwa de apenas 2m2 (121). Nestas áreas, como a prática da 
pesca era a principal forma de subsistência, estes espaços estariam constantemente a ser usados por barcos. 122

 Apesar de toda a diferenciação possível, quer resultante das condições climatéricas, da geografia ou das 
diferentes classes sociais, segundo Ogawa, é possível assumir que há essencialmente um tipo predominante em 
todo o Japão - tipo hiroma, que contém depois uma variante, o tipo tanoji e o indefinido tipo futamune. Ao passo 
que o tipo hiroma apresenta apenas três compartimentos no yuka, o tipo tanoji divide o hiroma, através um ele-
mento vertical, shoji ou fusuma em duas partes, contendo assim 4 compartimentos: nando, hiroma, zashiki e uma. 
Depois, o niwa, semelhante nos dois e que como vimos, pode conter o umaya ou simplesmente o doma123. Como 

120 OGAWA, Tohru. in OLIVER, Paul. 1998 p. 987.

121 OGAWA, Tohru. in OLIVER, Paul. 1998 p. 989.

122 TOYAMA, Akihiko. 2011 p.30.

123 OGAWA, Tohru. in OLIVER, Paul. 1998 p. 989.

imagem 79: Nouka no museu Edo Tokyo Tatemonoen.
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observaremos mais à frente, este é o exemplo da casa estudada, aquando transladada, esta tinha uma estrutura de 4 
espaços no yuka. Considera-se que esta tenha evoluído de um tipo hiroma124, o qual era principalmente popular na 
região de Tohoku, em tudo semelhante ao anterior, mas que apresentava os dois primeiros espaços unidos. Como 
foi dito, o tipo futamune encontrado principalmente em Hachijo e na baía de Tokyo não pode ser verdadeiramente 
considerado, pois além de não apresentar qualquer niwa, possibilita muitas variantes de organização do yuka. 125

 Por outro lado, relativamente ao segundo grupo de casas – machiya, é importante perceber que apesar 
de haverem vários tipos de cidades: cidades portuárias – Minato-machi, cidades imperiais – Joka-machi, cidades 
religiosas – Monzen-machi e cidades comerciais – Shukuba-machi, as casas que as compunham partilhavam 
características comuns que as tornavam distintas das casas de agricultores. Assim, estas caracterizavam-se por 
conterem uma série de dispositivos, que asseguravam a privacidade, conforto e segurança em estreitos e longos 
lotes. De modo geral, apesar de se terem desenvolvido de forma diferente, à exceção do primeiro compartimento 
que funcionava como loja para rua, faziam uso dos mesmos princípios das nouka.

“A harmonia entre a natureza e a arte nada tem a ver com sentimentalismos. As casas dos 
camponeses, as quais representam a imagem dos templos Xintoístas, não apresentam até 
hoje, uma completa diferenciação entre o campo e as cidades como aquela que se observa 
na Europa.” 126 

124 Idem.

125 Ibidem.

126 TAUT, Bruno. 2003 p.126.

imagem 80: Machiya em Tondabayashi - Osaka.
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 Os séculos de paz e prosperidade do tempo de Edo trouxeram aos mercadores grande riqueza e bem-estar, 
porém, devido ao seu baixo estrato social, estes estavam interditos de expressar a seu poderio económico através 
da arquitetura. Desta forma,os habitantes da cidade, apesar de manterem as fachadas humildemente ornamentadas 
com um gosto pobre, investiam antes no conforto, qualidade de construção e na introdução de materiais nobres no 
interior. 127

 Estas casas, nas quais as taxas eram pagas consoante o comprimento da fachada, continham as mesmas 
divisões dentro de limites muito inferiores. De composição formal longitudinal- niwa, yuka, devido à sua especia-
lização, estas viriam depois a desenvolver a sua própria identidade. Normalmente, estas casas continham um longo 
e estreito doma que incluía a cozinha e se fazia estender até ao limite traseiro do lote. Através deste, fazer-se-iam 
também os acessos às outras partes da casa. Dada a longa composição destes complexos era normal incluir um 
pequeno pátio – tsubo-niwa – ajardinado a meio da casa, o qual iluminaria os compartimentos interiores.
 À semelhança das nouka, estas machiya respondiam da forma mais expedita às necessidades existentes 
nestes complexos. Devido à sua proximidade, necessidade de rápida construção e inacessibilidade de materiais na-
turais, estas casas faziam uso das kawara nas suas coberturas e esta era, portanto, uma forma de impedir que o fogo 
se espalhasse rapidamente a construções contíguas. Na fachada para a rua, as paredes eram rebocadas de branco ou 
negro e faziam-se acompanhar de uma portada basculante – agemise – e grelhas – koushido – que completavam a 
composição de cada unidade. Apesar das diferenças, estes elementos específicos tornavam a composição da casa 
abstrata e quando combinados múltiplas vezes ao longo da extensão das ruas, dotavam estes centros urbanos de 

127 PLESMS, Guntis in OLIVER, Paul. 1998 p. 1004.

imagem 81: Tsubo-niwa numa machiya em Nara.
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uma noção de continuidade única.
 A ocupação espacial mostra a hierarquia da sociedade. Enquanto que para a rua principal se apresentavam 
as residências e comércio da classe alta local, para as aberturas estreitas e as ruas secundárias, abriam-se os 
negociantes não tão abastados e artesãos que viviam em longas casas alugadas. Estas nagaya, normalmente de um 
só piso, devido à crescente necessidade de ocupação dos centros passaram a desenvolver-se me altura incluindo um 
segundo andar. Estas casas, seriam então compostas por um ou dois pequenos quartos e uma cozinha, já as instala-
ções sanitárias, e uma vez que estas casas albergariam mais do que uma família, seriam partilhadas e localizadas no 
exterior. Havia portanto, no período de Edo, dois tipos diferentes de machiya: as nagaya que pertenciam a nobres e 
guerreiros, de agrupamentos secundários, e as ura-nagaya que seriam construídas pelos próprios proprietários nas 
partes traseiras que serviriam para alugar a mercadores ou artesãos sem propriedade. 
 Segundo Plesums, por todo o Japão muitas variantes da machiya de Kyoto foram sendo desenvolvidas, 
no entanto, algumas seguiram caminhos de tal forma distintos que são hoje especialmente estudadas, são exemplo 
disso as machiya à prova de fogo – dozo-zukuri – que se podem, por exemplo, encontrar em Kawagoe, Saitama. 
Como se vê na imagem, estas baseiam-se nas técnicas de construção de armazéns com paredes de 15 a 30 cm em 
adobe, com persianas cerâmicas e outros procedimentos elaborados contra o fogo. 128 

128 PLESUMS, Guntis in OLIVER, Paul. 1998 p. 1004.

imagem 82: Antigo armazém para arroz à prova de fogo nos subúrbios de Osaka.
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Casas dos samurais e as shoin

 À margem dos dois tipos de minka que segundo Kadowaki, teriam evoluído de forma selvagem desde 
as primeiras ocupações e que pertenciam às pessoas comuns, ora nos campos, ora nas cidades, havia também 
um terceiro tipo de casas que tinham como referência as construções do shinden-zukuri, restritas a classes mais 
altas que vinham há muito sofrendo alterações. Contudo, pela sua importância e caráter diferenciador, por estas 
terem constituído uma importante referência no desenvolvimento das construções populares em madeira, são aqui 
brevemente referenciadas.
 Mesmo que não haja um complexo que tenha aguentado no tempo do tipo shinden, o seu estudo e in-
terpretação baseia-se na leitura de escritos e da análise dos rolos – emakimono – como por exemplo, o rolo de 
imagens das aventuras de Genji – Genji nomogatari emaki129, que sugerem as suas configurações dos ambientes 
arquitetónicos bem como os estilos de edifícios religiosos Budistas. 130

 Contrariamente às minka, pelo facto dos samurais ocuparem uma posição no topo da pirâmide hierárquica, 
e constituindo por isso, os mais altos padrões de importância e poder na sociedade, as suas casas tinham um prin-
cípio diferente, que segundo Kadowaki, mostram uma clara evolução e repetição de elementos e técnicas também 

129 Desenhado à mão entre 1120 e 1140, ilustram cenas da literatura clássica japonesa e é considerado tesouro nacional.

130  NISHI; Kasuo. HOZUMI, Kasuo. 1996 p. 66.

imagem 83: Tipo shinden, no emakimono de Genji.
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encontradas nos santuários Budistas, as quais, por exemplo, também incluíam o jardim limitado por muros131, 
como se pode ver na imagem em cima. 
 De acordo com a própria evolução do estilo shinden, também as suas casas seguiram um longo processo 
evolutivo no sentido da compartimentação e sucessiva especificação dos espaços. Além disto, estas transformações 
espaciais alteraram a relação do espaço público e privado na casa, às quais se foram juntando outras estruturas no 
exterior como o ponto de encontro para palestras e receber os convidados – kaisho. 132

 É exemplo disto, o complexo da residência de Iso e o jardim Senganen construído na costa leste da cidade 
de Kagoshima, que de resto, foi o primeiro edifício que visitei depois de ter iniciado a viagem. Assim, ainda 
que esta residência tivesse sido construída em 1658, algumas das estruturas foram sendo modificadas nas várias 
reconstruções que se fizeram até aos anos 1880. Este complexo, como o próprio nome indica, constitui um aglo-
merado de diferentes edifícios que se iniciam no limite exterior pela entrada das carruagens, o tozamurai para 
samurais em viagem, o shinkidai para a primeira receção de convidados, o hiroma para conferências formais, o 
kuro-shoin que servia para reuniões mais formais e negócios e já no fim, o shiro-shoin para o uso dos mestres 
Samurai. As cozinhas ficavam também nas traseiras mas do lado nascente num edifício independente que se ligava 
ao tozamurai, compartimentos estes que, por questões de segurança, não me foram possíveis fotografar. 
 Partilhando a mesma referência estilística do estilo shinden está o hall de escrita – shoin, gosto de o 
entender como um centro cultural dos dias de hoje. Esta construção funciona também como um complexo de 

131 KADOWAKI, Kozo. 2015.

132 NISHI; Kasuo. HOZUMI, Kasuo. 1996 p. 70.

imagem 84: Relação do engawa com o jardim numa casa de samurais em Chiranshokori.
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sucessivos espaços que se relacionam entre si, e temos como exemplo maior, o palácio Katsura ou também deno-
minado Katsura shoin construído no tipo sukiya-zukuri. O palácio Katsura foi construído em 3 diferentes fases por 
Toshihito Hachijonomiya (1579-1629) e Toshitada Hachijonomiya (1619-1662), o antigo shoin em 1616, o shoin 
médio em 1641 e o novo shoin em 1658. Embora a construção se tenha feito de forma partida, o que se percebe 
pelos sucessivos desfasamentos dos 3 volumes, o aspeto é uno numa relação completamente harmónica com o 
jardim desenhado e redesenhando pelo mestre Kobori Enshu (1579-1647).
 Este tipo de edifício consiste num complexo de três volumes alinhados, os quais, através de uma varanda 
se viram para o pátio. Estes incluem o tokonoma, as chigaidana e a tsukeshoin, além destes elementos decorativos, 
também outras variantes poderiam ser frequentemente observadas, as quais dependiam essencialmente da dimen-
são e da importância do shoin.
 Os edifícios aqui apresentados, além da afinidade construtiva ao tipo shinden, por se tratarem de constru-
ções para as classes mais altas, faziam uso do tatami sobre todo o pavimento. Segundo Hirai, em alguns edifícios, 
de forma a mostrar-se as diferenças sociais dentro das mesmas classes, era acrescentada uma segunda camada de 
tatami. Estes segundos, consistiam num agrupamento de módulos quadrados sobre os existentes. 133

133 HIRAI, Kiyosi. 1998 p. 41.

imagem 85: Jardins do complexo Senganen em Kagoshima.
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Composição exterior das casas

 Seguindo a divisão sugerida por Minamoto, entendemos as casas em 3 partes: esqueleto, vigamento e 
cobertura134. Ou seja, duas partes que partilham um elemento estrutural comum. Digamos então, corpo e cobertura.
 O corpo, por ter sido até agora o mais estudado, é o mais complexo de definir. Assim, podemos entendê-lo 
como um esqueleto ao qual se acoplam constantemente elementos amovíveis como paredes de terra, paredes de 
madeira, aberturas, varandas ou painéis deslizantes. Mesmo dentro de cada grupo encontramos sempre várias 
variantes tanto formais como materiais. Isto significa que as paredes, pela sua neutralidade formal e abrangência a 
todo o território, constituem o elemento principal que delimita o interior do exterior.
 As paredes em adobe, dadas as suas características plásticas, podem integrar vários tipos de constituições. 
Normalmente, nos vãos do esqueleto são acopladas estruturas leves de bambu ligadas através de corda, num 
processo que se chama komaigaki – construção em ninho de pássaro. Depois, uma mistura de terra, barro e palha, 
que após ser fermentada durante um tempo variável135, é aplicada na malha de bambu. Muitas vezes, dependendo 
do tipo de construção que se pretenda, pode este processo envolver outro tipo de aplicação, como por exemplo nos 
armazéns para guardar o arroz. Além dos vãos, também a estrutura é coberta por esta mistura de terra, produzindo 
uma parede mais espessa que viria a proteger a construção contra os incêndios. O processo, como no caso da casa 

134 MINAMOTO, Ahiko. 2015.

135 Tempo que pode ter a duração de um ano para construções mais nobres.

imagem 86: Echimento e construção das paredes com a técnica tradicional japonesa de adobe. Casa da família Hara, Kawasaki.

86

Composição exterior das casas

 Seguindo a divisão sugerida por Minamoto, entendemos as casas em 3 partes: esqueleto, vigamento e 
cobertura134. Ou seja, duas partes que partilham um elemento estrutural comum. Digamos então corpo e cobertura.
 O corpo, por ter sido até agora o mais estudado, é o mais complexo de definir. Assim, podemos entendê-lo 
como uma um esqueleto ao qual se acoplam constantemente elementos amovíveis como paredes de terra, paredes 
de madeira, aberturas, varandas ou painéis deslizantes. Mesmo dentro de cada grupo encontramos sempre várias 
variantes tanto formais como materiais. Isto significa que as paredes pela sua neutralidade formal e abrangência a 
todo o território, constituem o elemento principal que delimita o interior do exterior.
 As paredes em adobe, dadas as suas características plásticas, podem integrar vários tipos de especificidade. 
Normalmente, nos vãos do esqueleto são acopladas estruturas leves de bambu ligadas através de corda num pro-
cesso que se chama komaigaki – construção em ninho de pássaro. Depois, uma mistura de terra barro e palha, após 
ser fermentada durante um tempo variável135, é aplicada na malha de bambu. Muitas vezes, dependendo do tipo 
de construção que se pretenda pode ser que este processo envolva outro tipo de aplicação, como por exemplo nos 
armazéns para guardar o arroz. Além dos vãos, também a estrutura é coberta por esta mistura de terra produzindo 
uma parede mais espessa que viria a proteger a construção contra os incêndios. O processo, como no caso da casa 

134 MINAMOTO, Ahiko. 2015.

135 Tempo que pode ter a duração de um ano para construções mais nobres.

imagem 86: Echimento e construção das paredes com a técnica tradicional japonesa de adobe. Casa da família Hara, Kawasaki.
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da família Iwasawa, construção corrente, pode parar nesta fase, ou como também veremos mais à frente, na casa 
da família Hara, é depois dado um acabamento em estuque, que por sua vez irá receber uma pintura branca ou 
negra136.
 O sistema aqui descrito, resume a maioria dos casos observados no Japão, no entanto, muitas outras pos-
sibilidades de parede são possíveis e essas têm a ver, não só com a acessibilidade dos materiais, mas também com 
o fim da construção, como por exemplo, paredes revestidas com painéis de madeira simplesmente em madeira, 
paredes em bambu e paredes com forte composição de palha, que nas regiões mais frias já serviria como um 
princípio de isolamento.
 Relativamente às coberturas, há três estilos principais: duas águas – kirizuma, apontada – yosemune – e a 
cobertura que combina as anteriores – irimoya. 
 A kirizuma (a) apresenta uma superfície triangular em cada uma das laterais, como os exemplos encon-
trados em Shirakawa-go, na prefeitura de Hida, chamados Gasho-zukuri. Ainda que a simplicidade seja a sua 
característica dominante, esta cobertura apresenta algumas variantes que se devem apenas o gosto ou vontade de 
outras regiões, são exemplos as mansardas da região de Hokkaido que eram usadas especialmente em estábulos.
 O estilo yosemune (b), no qual, a partir de cada aresta se elevam através de ângulos iguais uma superfície, 
que dependendo da forma da planta acabará por se traduzir numa linha de remate paralela ao lado maior compri-
mento da casa. Segundo Kadowaki, este estilo, devido às suas características, resolve toda e qualquer situação 

136 Segundo Kohara, do atelier TERU as tintas escuras seriam apenas usadas em casas de samurais e de mercadores mais abastados, estando os 
camponeses confinados ao uso de cores claras, ou mesmo à proibição de utilização de qualquer acabamento.

imagem 87: Detalhe da parede a nascente da casa da família Iwasawa.
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em planta, e por isso, é o mais eficaz, mais popular e mais construído no território japonês. Acredita-se que a 
origem desta cobertura assenta nas primeiras ocupações ainda no período de Jomon, das quais há uma variante em 
pirâmide que é comummente ainda usada em construções de pequena escala nos territórios do sul, os quais têm 
uma planta quadrada. 137

 Já a terceira – irimoya (c), é uma combinação das duas anteriores, combinado as melhores características 
de cada uma. Se por um lado, faz uma perfeita drenagem das águas através do sistema apontado que se lança a 
partir de cada uma das arestas, por outro, ventila e introduz luz zenital através do espaço da cobertura. É, por esta 
genuinidade da combinação das melhores características de cada tipo que é o sistema com melhor desempenho e 
mais bem-sucedido e que desta forma, constitui o primeiro caso de estudo.

137 KADOWAKI, Kozo. 2015

imagem 88: Esculturas em terracota - haniwa. (a) kirizuma, (b) yosemune, (c) irimoya.
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Técnicas construtivas e estruturas no período de Edo

 Antes de partirmos para o debate das questões da construção é imperativo perceber que o Japão importou, 
num primeiro momento, o sistema de medição da China – shakkan – e que depois de algumas adaptações, definiu o 
seu próprio – shaku – ao qual acrescentou elementos exclusivamente seus, como por exemplo, o ken e o tsubo. Este 
sistema de unidades de medida, pela relação direta com o corpo humano, diferencia-se do sistema internacional e 
assemelha-se ao sistema consetudinário138, pode ser descrito da seguinte forma:

1 jo = 10 shaku = 3 030,22 mm
1 ken = 6 shaku = 1 818,13 mm
1 shaku = 10 sun = 303,02 mm
1 sun = 10 bu = 30,30 mm
1 bu = 10 rin = 3,03 mm
1tsubo = 1ken2 = 3305,12 mm2

 Note-se que, apesar do elevado número de unidades de medida, apresentam-se aqui apenas as mais 
frequentes para a construção de pequena escala. Destas, dá-se maior destaque ao ken e ao shaku, que por estarem 

138 Sistema americano.

imagem 89: A figura humana como unidade de medida.
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relacionadas com a modelação do corpo humano, são intensamente usadas. 
 Desde o séc. I aquando do primeiro139 contacto com a China, as medidas foram sofrendo constantes 
atualizações. Além disto, a própria forma de progressão do conhecimento – hereditariamente – em que várias 
unidades de medida eram conhecidas e usadas simultaneamente, torna o processo de leitura e interpretação dos 
modelos antigos mais difícil. Esta situação viria a ter fim em 1890, ano em que o Imperador Meiji fez uma revisão 
geral, eliminando as variantes e estabelecendo as medidas que perduram até hoje. 140

“(...) é um sistema de esqueleto, no entanto, diferencia-se do ferro, do betão e da antiga 
casa europeia porque a estrutura se encontra à vista e só os pilares e vigas a sustêm. 
Ainda assim, as divisões funcionam completamente independentes. Isto quer dizer que a 
estrutura faz parte da decoração da casa.” 141

 Depois do primeiro contacto com a cultura chinesa, através da importação do Budismo e da construção 
dos santuários, vir-se-ia progressivamente a importar as suas características para a construção corrente camponesa. 
Como até ao período de Meiji, a construção em madeira era considerada secreta, só carpinteiros importantes142 

139 O primeiro contacto não é consensual, se para alguns autores, como Minamoto, o primeiro contacto foi feito no séc. VI aquando da importação 
do Budismo, da escrita e de técnicas construtivas, para outros, como Engel, este aconteceu no séc. I, mas as suas referências terão sido mera-
mente ideológicas e não materiais.

140 ENGEL, Heinrich. 1977. p. 54.

141 TAUT, Bruno. 2007 p. 52.

142 Os carpinteiros de Shirakawa-go eram considerados os mais habilidosos do império. Eram também os mais requisitados para as construções do 

imagem 90: Rolo Shomei, que mostra os planos para o palácio de Higashiyama, 1608.
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sabiam como construir com arte e engenho. Era um conhecimento empírico, que passava de geração em geração 
sempre de uma forma oculta, pois possuir tal sabedoria traria diversas regalias e benefícios aos seus detentores. 
Segundo este modelo antigo, o alçado desenvolve-se automaticamente da planta, pois remete para a relação de 
proporções entre os componentes a todas as escalas. É um conhecimento muito completo que interessava com toda 
a certeza ao Xogun. Deste modo, quando o Japão mudou de sistema imperial para Xogunato, e pela consciencia-
lização de uma possível perda do conhecimento, o Xogun decidiu que tais técnicas passassem a ser registadas, 
chamando-lhe assim, “livro do sistema de coordenação modular” – kiwari-ho. 143

“O kiwari da habitação corrente é determinado por duas unidades modulares: a 
unidade de medida ken para os comprimentos das madeiras e construção e a unidade de 
medida sun que rege a espessura das colunas de madeira (4 sun) que serão também elas 
posteriormente replicadas pelas dimensões das secções em madeira.” 144

 A título de exemplo, apresenta-se a seguinte lista de relações de medida para os diferentes elementos. No 
período de Edo, a divulgação desta tecnologia teria servido para tornar a construção mais económica. Pelo seu 
extremo sucesso e indubitável eficácia, é de notar que este sistema antigo, à semelhança do sistema de medição, 

Imperador.

143 KADOWAKI, Kozo. 2015.

144 ENGEL, Heinrich. 1977 p. 65.

imagem 91: Módulo do kiwari para uma zona de estudo no buke-hinagata emakimono.
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regem ainda hoje a construção no Japão:

secção base – kyo-kaku – para o pilar – hashira – 4 x 4 sun
metade da secção – futatsu-wari – para o carril inferior – shikii – 4 x 2 sun
um quarto da secção – yotsu-wari – para o caibro – taruki – 2 x 2 sun
um sexto da secção – mutsu-wari – para o carril superior – kamoi – 2 x 1.3 sun 145

 É portanto, a partir deste período, recorrente da utilização deste manual, que podemos falar em standardiza-
ção da construção. Com isto, daí para a frente, com o uso intensivo desta tecnologia pelos carpinteiros, a paisagem 
camponesa viria a ganhar uma continuidade nunca mais observada na sua história. Se por um lado, esta tecnologia 
só estava acessível a certos carpinteiros que a aplicavam em casas para senhores feudais e do governo, por outro, 
nas casas de agricultores de classes mais baixas, através da autoconstrução e dos emakimono, estes tentariam 
copiar empiricamente os modelos, ora através do uso de materiais diferentes, ora a partir de aproximações simples 
da composição dos mesmos elementos do kiwari. 146

 Segundo Minamoto, por haverem um sem número de variantes formais e constituintes da casa, recorrente 
da constante necessidade de adaptação a situações diferentes, não é possível fazer uma leitura histórica standardi-
zada. No entanto, a leitura possível pode fazer-se dividindo-a em três partes: cobertura – gumi, vigamento – hari – e 

145 Idem.

146 KADOWAKI, Kozo. 2015.

imagem 92: Coordenação funcional e estilistica de todas as partes da casa.



9392

imagem 93: Divisão das estruturas principais da casa: (1) hashira, (2) gumi, (3) date, (4) hari.

esqueleto – hashira147, ao qual eu gostaria de englobar as fundações – date, pois estas, para além de apresentarem 
várias possibilidades na sua morfologia, constituem a ponte para o sucesso ou insucesso de toda a estrutura.
 É também verdade que estas três zonas gozam normalmente de uma separação ambígua, pois, por vezes, 
os componentes fundem-se ou mesclam-se com outra ou outras partes da construção. Não é raro ver uma total 
continuidade do esqueleto do piso térreo ou cobertura, que a casa simplesmente se passe a constituir por duas 
partes ou no limite, esta seja composta apenas por uma estrutura integrada, se bem que este último arquétipo, 
ocupa apenas um lugar hipotético proveniente das estruturas antepassadas que ainda neste tempo (Edo) poderiam 
ser utilizadas. 148

 Em consequência, cada elemento supracitado, pode apresentar várias configurações o que torna ainda 
mais complexo este processo de catalogação. Como vimos, além de haverem 2 tipos de formas de coberturas, às 
quais se junta um outro que resulta da combinação destas duas, estruturalmente, há muitos mais tipos de estruturas 
possíveis, o que relativamente à história da estrutura da cobertura no período de Edo, por se encontrarem num 
estado de constante desenvolvimento, tornariam este estudo infinito e inconclusivo. Como Minamoto refere no 
seu livro “modernização da construção em madeira”, para prosseguir com o estudo da estrutura da cobertura teve 
de se restringir a amostra aos exemplos maioritariamente observados, os outros, ora por serem excecionais, ora 
ambíguos, poderão quase ser entendidos como variações dos estudados, e por isso, foram aqui ignorados. 
 Por outro lado, segundo Kawashima, podemos genericamente dizer que todos os edifícios tradicionais 

147 MINAMOTO, Ahiko. 木造軸組構法の近代化 “modernização da construção em madeira”, Tokyo: Chuokoron art publishing, 2009 p. 29.

148 MINAMOTO, Ahiko. 2015.
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(3)

(2)
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japoneses, casas, templos, santuários ou armazéns têm uma estrutura principal que determina o corpo e que suporta 
as cargas, e uma estrutura secundária que determina a planta e as partições interiores. Assim, é claro que estas 
estruturas existem na harmónica união destas duas partes, devendo a sua tremenda flexibilidade à clara distinção 
destas duas estruturas. 149

 A primeira parte da estrutura principal é fundamentalmente o conjunto de pilares e vigas que se erguem 
como envelope exterior. Esta é a base do edifício que, salvo raras exceções, não pode ser alterada. A segunda 
parte da primeira estrutura, substrutura, por tomar em consideração a totalidade da planta, já pode ser facilmente 
alterada. A segunda estrutura, consiste nos elementos amovíveis ou não estruturais como paredes, tatami, gotenjo, 
chigaidana, tokonoma, shoji e fusuma, os quais, por não terem capacidade estrutural, podem ser constantemente 
alterados, dando-se por terminada a planta quando estas estruturas estão no lugar. 150

“(...) tatami, também chamado, mobília amovível. Assim, como era considerado um 
elemento caro, quando os camponeses mudavam de casa, transportavam consigo os 
módulos de tatami para o novo edifício.” 151 

 Em suma, seguindo ainda o pensamento de Kawashima, podemos dizer que a construção das minka se 
faz do geral para o particular, ou se quisermos, da rigidez para a flexibilidade. Numa escala de alterabilidade ou 

149 POLLOCK, Naomi. Modern Japanes House, Tokyo: Phaidon, 2005 p. 11.

150 POLLOCK, Naomi. 2005 p. 12.

151 OLIVER, Paul. MIYAZAKI, Kiyoshi, 1998 p. 992.

imagem 94: Date de uma minka no museu Nihon Minka En.
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flexibilidade, em primeiro, está a primeira parte da estrutura principal, depois vem a substrutura, e numa posição 
de flexibilidade total está a segunda estrutura, o ornamento e o mobiliário. 152

Fundações:

 Como vimos, os primeiros edifícios assemelhavam-se a tendas. Estas, a partir de um buraco de cerca de 
um metro de altura, erguiam uma cobertura. Dada a condição de isolamento da sociedade japonesa, a evolução das 
suas estruturas fez-se de forma lenta e gradual. Depois, por volta do séc. II surgiram os primeiros edifícios com 
o piso elevado, pequenas cabanas que serviriam para armazenar produtos, que rapidamente passaram a definir as 
casas de famílias mais poderosas. No entanto, já no séc.VI, os pilares continuavam a ser diretamente enterrados 70 
a 80 cm no solo (h) – hottate-bashira – de forma a terem uma maior capacidade de equilíbrio no resto da estrutura. 
Posto isto, observamos uma estrutura em permanente contacto com o solo, diretamente exposta a terras húmidas e 
insetos, o que por sua vez, levava ao rápido deterioramento dos elementos e consecutivo colapso da mesma.
 Com a adoção das formas continentais Budistas, a construção foi sendo gradualmente substituída por 
um sistema de colunas que se apoiam em pedras (i) – ishibadate – desligando-se esta completamente do solo. 
Desta forma, as estruturas tornavam-se mais fléxiveis e a durabilidade dos elementos de madeira aumentava. Esta 
composição, que significa literalmente assentamento na pedra, viria a tornar-se o sistema frequentemente usado 
no período de Edo. As pedras apanhadas de rios próximos, e por isso, naturalmente redondas, eram posicionadas 

152 Idem.

imagem 95: Diferentes tipos de date: (h) hottate-bashira, (i) ishibadate, (d) dodai.

(h) (i) (d)
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no lugar sobre uma primeira cama de brita e pequenos seixos que depois se agregavam à pedra de fundação. Estas 
ficavam meias enterradas para receber o pilar e desligá-lo do solo. Assim, a pedra permaneceria intacta, sendo a 
base do pilar que se teria de moldar à irregularidade da sua superfície. 
 Se por um lado, esta técnica já constituía uma dificuldade de implementação no contacto com o solo, por 
outro, o controlo rigoroso da cota superior dos pilares, tornaria o trabalho ainda mais minucioso e de difícil exe-
cução. Assim, através de uma soleira (d) – dodai, que se posicionava entre a pedra e o pilar, resolvia-se o contacto 
com as pedras irregulares num só elemento. Este, depois de aplanado na sua face superior, constituía uma base 
segura para apoio dos pilares estruturais, o que além de tornar mais fácil o ajuste das alturas destes, representava 
também, a forma mais expedita de controlar a cota e posição do piso, pois postes mais pequenos, usando esta “mo-
leta”, poderiam ser posicionados entre os pilares. Finalmente, o espaço entre dodai e o terreno seria simplesmente 
preenchido com pedras roladas para evitar desequilíbrios ou esforços desnecessários. Este sistema viria a ficar 
totalmente desenvolvido até meados do séc. XVII e daí para a frente não viria a sofrer alterações significativas 
neste tipo de construções. 153

Esqueleto:

 Os postes ou pilares – hashira – são os elementos verticais que transferem o peso da cobertura, paredes e 
pavimento até às fundações. Apesar de termos visto mais atrás que o cipreste é a madeira mais indicada para estes 

153 TOYAMA, Ahiko. 2011, p. 10

imagem 96: Tipos de conexões básicas em hashira, (n) nuki, (sa) sashibari.

(n) (sa)
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elementos, durante este período, os camponeses de classes sociais mais baixas estariam proibidos de a usar, deste 
modo, utilizavam antes cedro ou pinho para as partes mais importantes e acer para os compartimentos secundários.
 Após um estudo intensivo de 10 anos liderado por Minamoto, que contou com uma extensa amostragem 
por todo o Japão, percebeu-se que a parte inferior, do ponto de vista da construção, pode ser entendida de três 
formas. Estas, apesar de apresentarem raízes diferentes, coexistiram ao mesmo tempo em Edo.
 O primeiro tipo (s), tem como referência as estruturas do tipo shinden, possivelmente como uma estru-
tura de um templo em Nara datado de 1483, a qual não funciona através de nuki (n), mas de sashibari (sa) para 
se conseguirem obter maiores vãos. No entanto, por terem sido destruídos, não foram encontrados edifícios de 
camponeses com este tipo de construção. Isto levanta a questão de se a estrutura encontrada seria proveniente dos 
templos ou antes das casas anteriores ao período de Edo. Ainda assim, conseguiu-se encontrar uma casa em Chiba, 
Ishibashi, do início do período de Edo – 1601, que a contém. Esta parte do edifício pode ser entendida através de 
dois elementos – joya (j) – e geya (g). Como observamos nas axonometrias, joya é o espaço entre pilares principais 
que suportam diretamente a estrutura da cobertura, já geya, é o espaço extra que existe sobre a extensão da mesma, 
com pilares mais finos (g) que suportam apenas essa pequena extremidade. 
 O segundo tipo de esqueleto é uma estrutura totalitária por camadas (c). À macro escala, cada lâmina (l) é 
composta por um grupo de pilares que se elevam até à cobertura. Desta forma, pelo facto destas serem elementos 
autoportantes, cada pilar deixa de ter uma importância individual, pois passa a fazer parte de um todo. Nestes 
elementos “bidimensionais”, a estrutura de vigamento anexa servirá não só para definir o espaçamento entre eles, 
mas também, como nas outras estruturas, para suportar a cobertura.

imagem 97: Entendimento das três estruturas básicas segundo Minamoto. (s) shinden, (c) camadas, (m) medieval.
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 Finalmente, o terceiro tipo, também encontrado em templos medievais (m), é a estrutura mais corrente 
que, apesar de derivar dos templos chineses, foi amplamente desenvolvida ao estilo japonês. Este tipo é caracte-
rizado pela sua flexibilidade, no qual a subtração de um pilar não porá em causa a estabilidade da mesma. Além 
disto, permite expandir o seu compartimento através de alterações na composição dos elementos, substituindo 
vigas do tipo nuki que são elementos leves por sashibari, que devido às suas dimensões conseguem comportar 
vãos maiores. Por isto, estas são estruturas mistas que fazem uso de diferentes elementos para resolver as diversas 
espacialidades. 154 
 Segundo Minamoto, reparamos que as semelhanças destas estruturas das nouka com as shoin, fazem crer 
ter sido adaptadas pelos carpinteiros, e assim, desenvolvido-se simultaneamente.155 

Sistema de vigamento:

 O vigamento consiste num sistema intermédio que liga o esqueleto à cobertura e pode também ser enten-
dido como parte integrante destes dois anteriores. No entanto, devido à sua complexidade e sofisticação, deve ser 
aqui objeto de estudo individualizado. 
 Há, em muitas situações, um sobredimensionamento destes elementos, pois os carpinteiros assumiam 
que a qualquer momento poderiam haver cargas excepcionalmente mal distribuídas, como a acumulação de 

154 MINAMOTO, Ahiko. 2015

155 MINAMOTO, Ahiko. 2009 p. 51.

imagem 98: Chonabari no museu Nihon Minka En.
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neve, ventos laterais ou armazenamento de utensílios agrícolas. Assim, como podemos observar pelos cortes156 
da casa da família Hara, há também uma sobrepopulação de vigas que se elevam no espaço da cobertura. Estas 
vigas, devido a questões económicas e de facilidade construtiva, apresentavam formas circulares ou octogonais. 
Além disto, as próprias deformações naturais dos troncos – chonabari, não eram condição impeditiva para a sua 
utilização, mas antes, pela sua robustez, preferiam-se o uso destes. Com isto, a dificuldade inicial que advinha da 
obtenção de madeiras perfeitamente alinhadas, tornou-se numa oportunidade para os carpinteiros mostrarem as 
suas capacidades na resolução dessas mesmas geometrias. 
 As vigas transversais lançam-se assim, ortogonalmente em relação ao edifício e cobrem na maioria das 
construções, o vão total entre o setor interior – joya, fazendo uso da própria chonabari, como pré-esforço estru-
tural157, apontando o ângulo na direção ascendente. No entanto, assim que as casas se foram tornando maiores, 
também o sistema de vigamento se foi alterando, acomodando os troncos e estendendo progressivamente os seus 
vãos. Em casos excecionais, quando o vão é extremamente grande, ter-se-ia de compensar a estrutura com um pilar 
intermédio, o qual pode aparecer no doma e passará a estar integrado na estrutura do esqueleto. 158

156 Consultar as páginas 132.

157 Podemos considerar que de uma forma empírica a sua curvatura funcionava como o pré-esforço das estruturas contemporâneas.

158 KAWASHIMA, Chujo. 1986 p. 81

imagem 99: Tipos de gumi: (1) sasu-gumi, (2) shinzuka-gumi, (3) wagoya-gumi, (4) noboribari-gumi. 
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Estrutura da cobertura:

 Apesar de alguns investigadores como Kadowaki ou Minamoto considerarem este campo ilimitado e por 
isso não definível, outros como Kawashima, sintetizam-no em 4 diferentes grupos. Os dois primeiros: treliça sim-
ples – sasu-gumi – e treliça de pilar-mãe – shinzuka-gumi, são usados para suportar revestimentos relativamente 
leves como a palha. Os dois últimos: treliça japonesa – wagoya-gumi – e treliça de viga rebaixada – noboribari-
-gumi, são usados essencialmente em condições urbanas ou em construções de maior importância, nas quais o 
revestimento cerâmico ou de placas de madeira representam um carregamento excecional dessas estruturas. 159

 O sasu-gumi (1), semelhante ao esquema frequentemente observado na casa burguesa do Porto, consiste 
numa série de triângulos justapostos em intervalos determinados pelo esqueleto, que são formados pelas vigas 
transversais – hari e pelas pernas – sasu, que determinam a inclinação da cobertura. Estes são rematados no topo 
por um pau de fecho que os estabiliza. Já o segundo sistema – shinzuka-gumi (2), também destinado a coberturas 
leves, partilha a mesma base deste, porém é-lhe acrescentado um poste que lhe dá o nome – shinzuka, a meio das 
vigas transversais que sustentam posteriormente o pau de fileira. 
 Relativamente aos dois sistemas seguintes, no wagoya-gumi (3), a estrutura ocupa totalmente o espaço da 
cobertura, os montantes verticais carregam todo o peso da cobertura que por sua vez, é por eles descarregada na 
viga transversal. Neste sistema, contrariamente aos outros, as pernas não têm qualquer importância relativamente 
às cargas, sendo assim estruturas ligeiras. Já o último sistema aqui apresentado, o noboribari-gumi (4), pode ser 

159 KAWASHIMA, Chujo. 1986 p. 82.

imagem 100: Estrutura de construção da cobertura e fixação dos elementos através de cordas.
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entendido ora como uma evolução do shizuka-gumi, ou como uma simplificação de wagoya-gumi. É desenhado 
para fazer o uso mais eficiente do espaço sobre a cobertura. O vigamento transversal sofreu um rebaixamento que o 
obriga a modificar o encaixe nos pilares para de sashibari para nuki. Assim, além de permitir a ocupação do espaço 
de cobertura, este sistema permite economizar madeira.
 Devemos pois, entender estes sistemas como a estrutura mãe da cobertura onde por sua vez, atada com 
cordas, se colocam subestruturas independentes em bambu ou pequenos ramos de forma a criar uma face com 
aberturas menores, para assim, acomodar o revestimento final. Esta, como tive oportunidade de observar em vários 
edifícios visitados, introduz não só muita flexibilidade na estrutura, como permite uma manutenção mais eficaz dos 
seus elementos. 
 Segundo Kadowaki, o tipo wagoya-gumi que se pode ver na imagem em cima, foi o tipo mais popular 
durante o período de Edo. Esta estrutura que também se observa nos santuários e que terá com eles, sido importada 
da China, depois de uma grande processo de alterações, pode agora considerar-se tipicamente japonesa, a qual 
não é observada em mais parte nenhuma do mundo160. Além disto, e apesar destas estruturas apresentarem elevada 
fraqueza do ponto de vista sísmico, são apenas constituídas por hari e shinzuka, o que lhes permite funcionar de 
um modo independente e dar-lhes muita flexibilidade. Neste exemplo, podemos concluir que, devido à sua especi-
ficidade e capacidade de adaptação, estas estruturas funcionam conceptualmente como um ornamento pousado em 
cima do esqueleto estrutural.

160 KADOWAKI, Kozo. 2015.

imagem 101: Tipo wagoya-gumi no templo Myoho-in em Kyoto.
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Daikoku-bashira161

 Como vimos até agora, há nestas casas uma excecional carga religiosa e simbólica que as acompanha 
desde o início da construção até à prática diária das tarefas comuns. Além dos elementos como o tokonoma e o 
zashiki, o daikoku-bashira é considerado sagrado. Desta forma, à margem da composição da própria família, este 
é o pai, o pilar mais importante da casa que suporta toda a estrutura e que não pode ser movido. Normalmente, 
e uma vez que lhe está associada toda esta conotação sagrada, encontra-se entre o doma e o hiroma, marcando a 
entrada na casa. Em casas mais simples, como o caso da família Iwasawa, pode não ter uma representação formal, 
pois seguindo as regras anteriormente observadas, a estrutura acaba por ser mais racional. Na imagem em cima 
observamos a montagem do daikoku-bashira aquando da transladação da casa da família Hara para o museu. Dado 
o requinte construtivo da casa, a sua existência, como veremos mais à frente, é preponderante. 
 Como vimos, a dimensão normal de um pilar é de 4 x 4 sun, no entanto, o daikoku-bashira, pela sua 
especificidade, apresenta uma dimensão sempre superior que não está definida no kiwari-ho. Esta vai depender da 
secção do tronco disponível, e apesar se ser um elemento central que recebe um maior número de cargas, há um 
sobredimensionamento intencional da sua secção.
 Também perceber o forte caráter religioso da sociedade japonesa, da casa, bem como dos elementos que a 

161 Em tradução literal significa “Pilar Deus”, contudo, é o pilar mãe da casa.

imagem 102: Daikoku-bashira a ser colocado em posição na reconstrução da casa da família Hara.
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compõem, é fundamental para fazer uma leitura mais rigorosa dos mesmos, pois traduzem em si, a explicação de 
muitas das decisões tomadas tanto na morfologia como no posicionamento destes. Atentemos agora neste excerto 
e na imagem da casa “Tree house” dos arquitetos Mount Fuji, que mostra como as crenças e rituais são ainda hoje 
um assunto sensível na construção japonesa.

“É muito interessante que tenham logo referido esta “Tree house” na vossa primeira 
resposta, é um edifício que me interessa muito, considero-o um pilar na vossa arquitetura.

Sim, mas gostava de falar de um dos nossos últimos projetos “Log H”, é um edifício de 
habitação composto pela sobreposição de vigas IPE. 
Temos duas razões pelas quais optamos por esta solução. A primeira, é a necessidade 
de construção rápida. A outra razão é que estes enormes elementos metálicos carregam 
um carácter cerimonial. (...) A atividade de construir através de um elemento de grandes 
dimensões, e que a par da “Tree house” é também uma forma de reinterpretação dessa 
tradição neste nosso tempo.
Há duas formas de ler os nossos projetos, o primeiro é de como criar um vazio rodeado de 
uma capa que possibilite viver, um aspeto mais social do que um aspeto cultural.
O segundo aspeto é de como construir através da agregação de materiais de grande 
escala.” 162

162 HARADA, Masashiro. HARADA, Mao. 2015. 

imagem 103: Pilar principal na “Tree house” dos Mount Fuji Architects.
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A casa da família Iwasawa

 Localização original: Susugaya, vila de Kiyokawa, Aiko County, Kanagawa
 Localização atual: Nihon Minka En, Kawasaki, Kanagawa
 Construção: Fim do séc. XVII
 Dimensões: 1º piso – 14,5 m x 7,3 m; altura total – 7,45 m
  

 Apesar da casa da família Iwasawa se encontrar agora no museu Nihon Minka En, por ter sido transladada 
da sua posição original, onde se encontrava em grande estado de degradação depois de muitas alteração feitas e do 
abandono que tinha sido sujeita nos seus últimos anos, não significa que esta tivesse perdido a sua identidade, mas 
antes, pelo contrário, revalidou-a. Esta, localizava-se originalmente numa aldeia montanhosa, na íngreme encosta 
do vale do rio Koayu, na província de Susugaya da prefeitura de Kanagawa e foi construída durante o período de 
Edo.
 A casa que pertencia à família do chefe da vila, a qual vivia da produção de carvão e do desbravamento de 
mato para a implementação de novos campos agrícolas, e que pelas suas características, tinha uma boa capacidade 
financeira e uma especial relação com a religião.
 A planta apresenta uma estrutura básica tripartida – hiroma, zashiki e nando + doma – o que como vimos, 

imagem 104: Casa da família Iwasawa no museu Nihon Minka EN.
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representa a estrutura mais comum de uma casa minka desta época – hiroma. No entanto, as alterações feitas à 
planta, para o tipo tanoji, de como foi encontrada, bem como as diferentes extensões e compartimentação do 
zashiki e do heya, mostram não só a capacidade de adaptação que esta casa permitia, mas também a deturpação 
eminente a que estas estavam sujeitas.
 Como veremos mais à frente, a industrialização e o progressivo abandono dos campos levou a que esta 
casa, devido às suas dimensões e características materiais, as quais precisavam constantemente de significativos 
reparos, fosse sofrendo cada vez mais alterações parasitais. A constante necessidade de manutenção, através de 
mão de obra especializada pela comunidade – yui, bem como a escassez dos materiais naturais provenientes das 
suas próprias culturas agrícolas, levaram a que estas casas viessem progressivamente a desaparecer ou transfor-
mar-se em aberrações resultantes de uma sociedade moderna. Como as influências urbanas viriam rapidamente a 
contaminar as vilas camponesas, quando os já escassos ocupantes destas comunidades em extinção queriam por 
exemplo, substituir a palha da cobertura163, não teriam outra solução que não passasse pela utilização de chapas 
metálicas ou pela utilização de kawara. Estes eram os materiais que estavam facilmente acessíveis e solucionavam 
o problema sem recurso à yui. 
 Apesar da casa ter sido encontrada com a cobertura do tipo kirizuma, na verdade, segundo o estudo levado 
a cabo por Toyama, a cobertura seria do tipo irimoya, pois além da estrutura da cobertura assim o enunciar, esta 
também seria a mais adequada para uma família deste tipo. A forma de como o alçado frontal é composto, apre-
sentando um recuo no compartimento do zashiki, criava assim, uma zona coberta que faria a entrada direta para o 

163 Este é um processo que acontece a cada 40 anos.

imagem 105: Estrutura da casa da família Iwasawa aquando da transladação para o museu.
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hiroma. Além deste espaço exterior se abrir para receber os convidados, permitia a agregação de um pequeno altar 
religioso, o qual não era uma característica comum às casas da prefeitura de Kanagawa164. Já dentro, a ausência das 
tradicionais chigaidana e tokonoma, bem como a disposição irregular dos módulos de tatami, dotam este espaço 
de um valor sacro165. Mais uma vez, esta especificidade da casa, ao posicionar o altar no exterior, remete, a meu 
ver, para o facto desta ser muito importante na vila, e por isso, onde além dos camponeses, se dirigiam também os 
samurais, e possivelmente constituiria na vila, um importante ponto de reuniões.
 As características e elementos estruturais da casa, por se tratarem de zonas abertas, podem ser entendidos 
a partir do doma e hiroma. A par da simplicidade construtiva que se verificava nesta época estão as fundações que 
intercalam de ishiba-date para a zona do yuka a dodai para a zona do doma, pois a parede de tardoz em adobe, bem 
como as paredes em madeira das fachadas anterior e posterior fecham o plano até ao nível do solo, fazendo este 
elemento também o remate das respetivas paredes.
 Apesar da métrica estrutural encontrada ser a mais convencional no período de Edo, os detalhes observa-
dos bem como a simplicidade das conexões, a relação de proporção entre os elementos e a ausência de ornamento, 
demonstram, também pela sua posição de isolamento, que a casa não fazia uso da tecnologia kiwari, reforçando 
a ideia de que esta, nesta altura, seria apenas aplicada em templos e por carpinteiros especializados do governo. 
Aquando da desmontagem da cobertura, o esqueleto usado era do tipo s166 na categorização feita por Minamoto, 

164 TOYAMA, Akihiko. 2011 p. 69.

165 A distribuição linear de tatami é um esquema especialmente usado nos templos Budistas e Xintoístas. Além disto, no zashiki das casas cor-
rentes, costuma-se optar por um compartimento de dimensões inferiores contento 8 em vez de 10 tatami.

166 Ver página 97.

imagem 106: Vista do hiroma da casa da família Iwasawa.
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perfazendo um total de 5,4 m de envergadura interior. Percebemos que há um corpo central com um pé-direito 
mais elevado que também se poderá conferir pelos desenhos rigorosos167, e de um corredor perimetral estrutural 
mais baixo. O uso de joya e geya é comum destas casas em Kanagawa, no entanto, a maioria dos pilares estão 
reduzidos a um elemento, provando como vimos anteriormente, a utilização mista de nuki – para as distâncias mais 
pequenas, e de sashibari para os balanços de maior dimensão, como solução estrutural para o vigamento. Em corte, 
a estrutura divide-se num esqueleto principal com 3 espaçamentos, e em dois flancos com meio espaçamento cada, 
portanto, 4 pilares principais – joya-bashira, com 2 secundários constituem o corpo da casa – geya-bashira.
 Em suma, esta casa, quando comparada com outras da mesma região e do mesmo período existentes 
também no museu, possui características mais avançadas. Os troncos que compõem as vigas, são notavelmente 
maiores, além disso, o número de vãos ou partes passíveis de abrir e a ausência de paredes fixas no seu interior 
demonstram uma capacidade tecnológica construtiva superior.

“A casa da família Iwasawa é notável entre as casas antigas da prefeitura de Kanagawa, 
pois mostra tanto características primitivas como desenvolvidas no seu desenho e 
construção.” 168  

 

167 Ver página 109.

168 TOYAMA, Akihiko. 2011 p. 69.

imagem 107a: Vista do zashiki para o hiroma. 107b: Pormenor da fundação tipo dodai.
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arquivo de desenhos da casa da família Iwasawa
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arquivo de desenhos da casa da família Iwasawa
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Modern calling – O chamar do moderno

“A arquitetura, especialmente nas grandes cidades, é fixada na engenharia yankee. As 
minúsculas e típicas casinhas de madeira (...) desaparecem quase por completo das 
cidades para cederem lugar às grandes edificações de muitos andares, à americana.” 169

169 Revista arquitectura n.1. 1927 p.15.
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A restauração de Meiji e a liberalização da sociedade

 Em 1868, com o a queda do Xogunato de Tokugawa, os samurais das classes mais altas tomaram o poder. 
Sobrepondo-se ao regime, anunciaram a restauração do império e elegeram um Imperador – Meiji, deu-se então a 
viragem para a Era moderna. Segundo Gordon, embora desde logo algumas mudanças tivessem vindo a fazer-se 
notar, só a partir de 1870 é que as distinções e privilégios entre as classes, incluindo as dos samurais, se viriam 
a abolir. 270 domínios que eram então regulados por famílias de guerreiros foram substituídos por um menor 
número de prefeituras comandadas por governadores eleitos pela população. Com a necessidade de criar uma 
nova identidade liberalista, muito apoiada na sociedade ocidental, foram impostas uma taxa única nacional, o 
alistamento militar e a educação obrigatória, e 22 anos depois, em 1880 foi escrita a constituição moderna apoiada 
nos modelos da Prússia. 170

 Neste momento, depois da restauração, a maioria das casas localizadas nas proximidades dos castelos que 
pertenciam aos samurais de níveis médios e baixos, viriam a tornaram-se o protótipo da casa para a recém-nascida 
classe salarial. Já quanto às residências das classes mais altas do tipo shoin, passariam a servir a comunidade, 
alojando instituições importantes como universidades e departamentos do governo. 171 

170 GORDON, Andrew. Consumption, Consumerism, and Japanese Modernity. Oxford: Oxford University Press, 2012 p. 6.

171 HIRAI, Kiyosi. 1998 p.77.

imagem 111: Imperador Meiji com indumentária de guerra.
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“Desde o período de Meiji, quando os arquitetos se começaram a educar a si próprios, 
observamos a maior aculturação que o Japão tivera tido. Por causa disso, as nossas 
influências são muitas vezes também ocidentais.” 172

 A cidade de Edo foi renomeada para Tokyo e tornou-se a nova capital do país, atraindo pessoas de todos os 
lugares e classes sociais, como descendentes dos samurais, trabalhadores do governo e pessoas de outras províncias 
que procuravam agora, emprego em Tokyo. Também o número de universidades aumentou, as linhas de caminhos 
de ferro estenderam-se para além dos grandes centros urbanos, tornando possível ter casa nos subúrbios e trabalhar 
na cidade. Este boom da movimentação de massas, levou à construção de casas especialmente para os recém-
chegados que procuravam então, um espaço para alugar. Por todas estas transformações a nível sociodemográfico, 
também as casas construídas na segunda década do período de Meiji acabariam por se diferenciar das de baixa e 
média classe guerreira construídas no final do Edo e mesmo do princípio de Meiji. Se no início deste período, o 
quarto das visitas – zashiki, a par do quarto principal da casa – hiroma, eram os compartimentos mais importantes 
da casa, a meados do período de Meiji e com a progressiva ocidentalização, o espaço da família tornou-se mais 
importante. Como sugere a imagem da página seguinte, a partir de um espaço principal, o qual teria, à partida, 
as características do hiroma, haveria uma especialização e consequente subdivisão dos espaços contíguos em 
quartos, zonas húmidas e anexos. Esta compartimentação, através do seu elevado número de elementos cegos 

172 TAKEGUSHI, Kentaro. 2015.

imagem 112: Mapa atual (2013) das principais conexões ferroviárias da metrópole de Tokyo.
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interiores – paredes, viria permitir, mais à frente, a fácil adoção das diagonais no interior da casa173. Deste conjunto 
de transformações destacam-se as observadas na desconstrução do hiroma. Este, apesar de manter uma posição 
central, perderia a sua importância para outros espaços mais pequenos, como a entrada, os quartos e as zonas 
anexas, a cozinha e a casa de banho, os quais viriam, neste momento, a ocupar dois terços da área disponível.
 A sociedade estava em constante mudança, os salários aumentavam, bem como as pessoas que o recebiam, 
produzindo isto, alterações significativas no seio familiar. Enquanto os homens trabalhavam num escritório ou 
numa loja, as mulheres passavam agora, a maior parte do tempo em casa, levando a que os arquitetos tomassem a 
cozinha como um dos compartimentos de maior importância, dotando-a de conforto e especializando-a através de 
um maior dimensionamento. A cozinha passou a ser entendida como um espaço de trabalho que também se ligava 
ao quarto da empregada e casa de banho com uma porta para o exterior. 174

 A contratação em massa de especialistas estrangeiros – oyatoi gaikokujin, teria sido a forma encontra-
da175 pelo Imperador Meiji, para que de um modo expedito, dotasse o seu país dos avanços e conhecimentos 
tecnológicos disponíveis no exterior. Foram, por exemplo, também contratados consultores alemães para desenhar 
edifícios importantes como o caso do “Imperial diet building” pela empresa Ende und Böckman que desenvolveu 
duas variantes para o edifício. Enquanto uma apresentava um estilo neobarroco com cúpulas na fachada, a outra, 

173 MINAMOTO, Ahiko. 2015.

174 HIRAI, Kiyosi. 1998 p.107.

175 Esta fórmula de expandir o conhecimento, com efeitos imediatos, é uma das estratégias adotadas ainda nos dias de hoje. São exemplo os 
professores de inglês contratados para acompanhar as aulas dos estudantes do ensino básico e secundário, com os quais tive oportunidade de 
contatar.

imagem 113: Planta ocidentalizada com o chanoma ao centro.
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apresentava um estilo de gosto japonês, no qual uma torre central de vários níveis e várias coberturas fazia lembrar 
as estruturas dos pagodas Budistas. Era um desenho inspirado no ecletismo das belas artes mas modificado no 
sentido de incluir a visão distorcida europeia da arquitetura tradicional japonesa176. Ainda assim, apesar de não ter 
sido realizado, este edifício lançaria as bases para a construção moderna com o gosto japonês.
 Ainda que a sociedade japonesa estivesse a passar por um processo de modernização secundário, este 
fazia-se de forma gradual, como uma espécie invasora que fora introduzida num novo habitat como veremos 
mais à frente. Nas casas das classes mais altas era acrescentado um quarto de estilo ocidental, que além de servir 
para receber visitas e fazer negócios, funcionava como uma unidade autossuficiente independente da casa. Já na 
construção corrente das classes mais baixas, o quarto de estilo internacional foi gradualmente introduzido ao lado 
da entrada, o qual era mobilado com mesas e cadeiras importando desta forma, a moda de gosto ocidental que se 
observava então. Em ambos os casos, este novo compartimento adicionado com características ocidentais, não 
vinha substituir, mas antes aumentar a capacidade da casa. Este, ao qual eu gostaria de chamar zashiki-yo177, viria 
a constituir definitivamente uma das características da ocidentalização de toda a arquitetura residencial japonesa.
 Com a sociedade cada vez mais individualizada, começaram-se a questionar os preconceitos da relação 
antiga entre os visitantes e moradores. Até que ponto seria mais importante posicionar um espaço que era agora ra-
ramente ocupado em detrimento da sala de estar e da cozinha intensamente utilizados? Ainda que em alguns casos 

176 REYNOLDS, Jonathan. 2001 p. 16, 17.

177 Por se tratar de um compartimento com a identidade do zashiki japonês, que é o espaço típico de receber as visitas, mas com a ideologia e estilo 
internacional – yo. zashiki-yo significa isso mesmo, o quarto das visitas japonês desenhado no estilo internacional.

imagem 114: Projeto dos Arquitetos Ende und Böckman para o “Imperial Diet Building”.
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esta lógica viesse a provocar alterações radicais na organização da casa, na maioria dos casos, estas viriam a ser 
tomadas pela metade, ou seja: partilhando-a pelos dois compartimentos mais importantes. Não haveria portanto, 
um total desvirtuamento e desornamentação do zashiki, mas antes, vir-se-ia a equilibrar a relação de importância 
destes dois espaços, quer na dimensão, quer na ornamento.
 A par desta caleidoscópica mudança de paradigmas, crescia também a nostalgia do que se havia perdido. 
De forma a manter vivos os usos e costumes do período de Edo surgiram várias associações que promoviam e in-
centivavam o gosto pela tradição, como por exemplo, o grupo liderado por Yanagida Kunio (1875-1962) intitulado 
“White miscanthus group”. Estando estritamente interessado na cultura folque, debruçava-se sobre o estudo das 
minka. Outro exemplo é o movimento iniciado por Yanagi Muneyoshi (1889-1961) que se chamava “Shirakaba-
ha”, este mostrava a sociedade que mudava sem precedentes. Faria parte do movimento, a vontade de, através do 
jornal de gosto expressionista ocidental, mostrar as raízes japonesas e a então utópica vida camponesa.178

 
“Por vezes, as pessoas sentiam a necessidade de se relacionarem com a tradição antiga, 
no entanto, muitos dos materiais e técnicas já não estariam disponíveis. São exemplo 
disso, o refinamento dos entalhes tradicionais, ou os lacres vermelhos para pintar as 
portas. Assim, como a casa era feita de partes que criavam o todo, à ausência de uma 
delas, o todo não acontecia.” 179

178 GORDON, Andrew. 2012 p. 24.

179 AOKI, Jun. GOTO, Osamu. YOSHIHIKO. Tanaka. 2005.

imagem 115: Capa da primeira revista dos White Miscanthus Group.
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 Embora o feudalismo tivesse acabado, na área da arquitetura residencial, a sua influência ainda se fazia 
notar na forma de como as pessoas se relacionavam. Logo após a queda do regime de Tokugawa, todas as restrições 
até aí impostas foram revogadas; são exemplo disso, um extenso conjunto de materiais e de elementos proibidos 
de acordo com cada classe. É de notar que estas restrições teriam surgido no final do período de Edo, na viragem 
do séc. XVII para o séc. XVIII, pois no princípio, quando o regime funcionava na sua plenitude, tais restrições não 
precisavam de estar formalmente descritas.
 Com a abolição das leis de restrição feudais, as pessoas podiam agora, construir a casa com que sempre 
sonharam, no estilo e com os materiais que sempre quiseram. Assim, se o estilo que mais lhes agradava era aquele 
do qual sempre foram privados: o tipo de construção que caracterizava as casas das classes dos guerreiros ou sa-
murais, foi dessa forma que, em cipreste, começaram então a construir180 casas tão grandes quanto as suas finanças 
pudessem alcançar. A partir daí, estas passaram também a incluir elementos como o tokonoma, as chigaidana181 
que vinham de Osaka, as kawara, ou o portão da entrada – nagayamon, entre outros. Esta primeira fase de expe-
rimentação ou de cópia dos modelos proibidos viria a tornar-se importante para o desenvolvimento da identidade 
liberalista na arquitetura japonesa. A partir daqui, depois de se terem replicado os modelos existentes pelos seus 
senhores, sentir-se-iam, os camponeses, aptos para ensaiarem novas formas, materiais e espacialidades que até aí 
ninguém havia experimentado.

180 Cipreste era até aí uma madeira proibida para os camponeses.

181 A disposição alternada das prateleiras deve-se ao facto de, abstratamente, representarem nuvens, podendo estas variar em número, posição e 
dimensão.

imagem 116: Tokonoma e chigaidana.
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 Em Nagasaki, as residências construídas em bairros de ocupação estrangeira por volta do séc. XVI pelas 
comunidades portuguesas e holandesas marcaram o primeiro passo para a ocidentalização. Em 1863 foi construída 
a “Glover Residence”, aquela que se considera a primeira casa de estilo ocidental desenhada por um arquiteto 
japonês – Koyama Hidenoshin. Como podemos ver na imagem, a casa combina elementos ocidentais, como ja-
nelas e persianas em madeira pintada, portas de estilo francês e uma varanda de pavimento em pedra local. Além 
disto, à semelhança das outras casas visitadas em Nagasaki, também apresenta uma cobertura em kawara, com um 
sistema de vigamento tipicamente japonês. Nas paredes, foram aplicadas ripas de madeira que cobriam o sistema 
tradicional de adobe – komaikabe. 182 
 Estas casas eram construídas num estilo colono-ocidental desenvolvido noutras colónias no sudoeste 
asiático183, conferindo um ar exótico através das suas cores e combinações de materiais tradicionais japoneses, 
com as técnicas e proporções europeias. No entanto, e com o escalar das trocas entre o ocidente e oriente, o porto 
de Kobe assumiu o papel de porto ocidental, o que se traduziu na fixação de uma grande comunidade internacional, 
nomeadamente holandesa e dinamarquesa no distrito de Hyogo, trazendo consigo a alteração da paisagem urbana 
como explica Yo Shimada no seguinte excerto: 

182 REYNOLDS, Jonathan. 2001 p. 10.

183 São exemplo a China e a Coreia.

imagem 117: Glover Residence 

http://timowjaponii.blogspot.pt/2013/02/nagasaki-english-version.html
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“(...) O que é que é a tradição?

(...) A fachada deste edifício em que estamos “house in Kitano 2” é influenciada por 
algumas casas de estilo holandês que ocupam esta encosta. Cá, devido ao porto, há muitos 
estrangeiros que agora aqui vivem, e que assim, trouxeram para aqui a sua arquitetura 
que faz o uso dos painéis de madeira pintada...
Também, e uma vez que esta paisagem não é de todo especial, construída de forma rápida, 
com materiais correntes, esta foi uma das nossas intenções (risos), construir muito barato 
e até de um modo falso.” 184 

 Neste contexto consumista, observamos a sociedade cada vez mais educada que tentava, a todo o custo, 
integrar na sua cultura as influências ocidentais que lhes chegavam através dos mais diversos jornais e revistas 
femininas185. Estas apresentavam os últimos produtos de um estilo de vida ocidental. No entanto, a economia que 
crescia rapidamente não conseguia acompanhar a subida dos preços e das exigências de uma família numerosa. 
Aqui está um relato de um professor primário que mostra a incapacidade financeira mesmo para alguém com uma 
profissão bem paga.

184 SHIMADA, Yo. 2015.

185 São exemplo os jornais Asahi e Mainichi e as revistas Fujokai e Shufu no Tomo.

imagem 118: Casa atelier dos Tato Architects.
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“(...) o meu rendimento mensal, depois dos descontos, é de aproximadamente 18 yen186. 
Se mesmo 20 yen não seriam suficientes, como é que eu posso viver com 18 yen? Não 
há hipótese que não passe por cortar nos custos do arroz misturando-o com cevada 
(...). Devido ao facto do carvão ser caro, ninguém na família toma banho há já um mês, 
dificilmente conseguimos beber um copo de sake, comer algum pedaço de carne ou mesmo 
uma única batata e comprar um novo kimono está fora de questão. Haverá algo mais 
penoso do que a vida de um professor primário, que não pode usar uma roupa nova na 
passagem de ano, ou mesmo comer mochi187?” 188 

 As novas influências ocidentais ocorriam em todas as áreas. Estas, devido à sua abrangência e fator apete-
cível, vieram produzir significativas alterações da pequena escala familiar à grande escala da sociedade, espalhado 
rapidamente por todo o Japão.189 Ao mesmo tempo, através das revistas, jornais e trabalhos académicos, havia 
discussões em torno da questão da identidade nacional. Baseavam-se no conceito de vida dupla – ni-ju seikatsu, 
o qual fazia uso de produtos, roupas e costumes japoneses e ocidentais simultaneamente, tentando perceber quais 
seriam as vantagens ou desvantagens destes. 190

186 Moeda japonesa, atualmente 100 Yen = 0,78 Euro.

187 Doce tradicional feito de arroz.

188 MATSUNARI, et. al, Nihon no sarariiman, pp. 44-5 cites Tokyo Asahi Shinbun Feb 17, 1918, in GORDON, Andrew. 2012 p. 31.

189 GORDON, Andrew. 2012 p. 31.

190 GORDON, Andrew. 2012 p. 32.

imagem 119: Fragmento da ilustração “ Singing by the plum garden” de Toyohara Chikanobu, 1887.
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Técnicas construtivas e estruturas no período moderno

 Em 1887, o governo Meiji aprovou uma lei que obrigava a que todos os livros, antes de serem publicados, 
tivessem de passar pelo governo para a respetiva revisão, o que por sua vez, tornou a biblioteca nacional num 
arquivo acessível de todas as publicações desde então. Com isto, foi possível localizar documentos sobre a cons-
trução que datam desde essa altura. É exemplo disso o emakimono “Construção do método convencional” (Futsu 
Mokko-jutsu, 1899) que era a base de trabalho para os carpinteiros que até aí que aprendiam o conhecimento 
passado de geração em geração. Estes textos eram escritos pelos mestres que praticavam os métodos de construção 
convencionais, pois podia ler-se na abertura do livro:

“Esta é a partilha de um conhecimento hereditário conhecido como kiku191.” 192

 A arte do ângulo reto – kiku, era a representação gráfica da produção das estruturas, encaixes, formas de 
coberturas e outras questões sobre os edifícios em madeira. No fundo, era o manual de instruções dos carpinteiros: 
um livro que lhes mostrava a forma de desenhar os edifícios tradicionais japoneses.
 Uma vez que o ensino de arquitetura só teve início na década de 1880, houve, portanto, duas décadas, 

191 Esquema matemático semelhante ao teorema de Pitágoras.

192 KOBAYASHI, Kentaro. 2005 p. 183.

imagem 120: Vista sobre Hiroshima.
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de 1868 até 1890 em que os arquitetos não teriam conhecimentos académicos, pois estes estavam-se a formar 
nas também recentes universidades. A partir daí, devido às influências europeias que já se faziam sentir, estes 
começaram por produzir estruturas de identidade ocidental. 
 Segundo Minamoto, os elementos diagonais já eram utilizados no Japão no período de Edo, não em 
arquitetura residencial, mas antes em estruturas de engenharia específicas, como torres de vigia ou pontes, pois 
na arquitetura residencial, as diagonais viriam desvirtuar a espacialidade japonesa, tendo neste período, segundo 
Kadowaki, preferindo-se usar o nuki para aumentar a resistência das estruturas. Em cima, como mostra a gravura 
de Hiroshigue, através da representação da ponte de Nihonbashi construída no princípio de Edo, podemos ver entre 
os pilares uma estrutura de diagonais cruzadas que funcionariam para aumentar a estabilidade física da mesma. 
Outro exemplo é o portão vermelho da Universidade imperial de Tokyo – Akamon, construído em 1827 por Maeda 
Nariyasu que marcava a entrada do quarteirão da família, tendo sido eregido pela chegada de Yasu-hime, a irmã 
do 11º Xogun do regime de Tokugawa. Isto, leva então a entender que, estes elementos, estariam presentes em 
edifícios de especial importância apenas por questões estruturais de resistência física e não como uma solução 
desenhada para a proteção sísmica.
 Ainda assim, é de notar que através do seu desenho específico, por estas estruturas terem revelado uma 
particular capacidade de resistir a terramotos, segundo Minamoto, pode ter inspirado a que, mais tarde, as diago-
nais passassem a ser equacionadas como uma técnica fiável a integrar noutro tipo de construções como é o caso 
das residências.
 Neste tempo, passariam a haver dois tipos de estruturas. Se por um lado se continuariam a construir casas 

imagem 121: Diagonais na ponte de Nihonbashi com neve, Hiroshigue em 1840.
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de estilo japonês, sem qualquer deturpação ou modificação do seu esqueleto estrutural, e por isso sismicamente 
frágeis, por outro, recorrente da liberalização política em que o país se via desde a entrada do Imperador Meiji, as 
pessoas começavam a construir também segundo alguns modelos ocidentais, nas quais se observava uma miscige-
nação entre estas duas culturas distantes. Por fora, as casas eram japonesas, mas por dentro, a estrutura secundária 
ou subestrutura – mabashira – era ocidental e já incluía elementos diagonais. Este processo, chamado de kizuri 
shikui, trazido para o Japão através de Inglaterra e dos EUA, viria a acontecer até à entrada dos anos 1890, período 
em que começaram a sair os primeiros arquitetos formados nas universidades japonesas. Estes, viriam depois, a 
construir casas claramente ocidentais, substituindo este segundo tipo um pouco indefinido, mas que veremos mais 
à frente, viria a constituir a base conceptual adotada para a construção de uma arquitetura contemporânea. É de 
notar que estes dois tipos de estruturas, apesar de tanto para as pessoas como para os arquitetos serem consideradas 
diferentes, viriam a ser construídas lado a lado, ocupando as cidades de uma forma desorganizada. 
 Como vimos, importaram-se especialistas que viriam a divulgar a tecnologia ocidental pelas universidades. 
John Milne193, por exemplo, veio de Inglaterra em 1876 para integrar os quadros do Colégio Imperial de engenharia 
de Tokyo, e posteriormente, com o terramoto de 1880, passaria a focar todo o seu estudo na sismologia194. Depois, 
em Outubro de 1891, deu-se o terramoto Mino-owari, neste momento, já com a criação da agência meteorológica 
e da sociedade sismológica, canalizaram-se os esforços para, de forma eficaz, resolver a questão da capacidade de 

193 (1849-1913) Foi um geólogo e engenheiro inglês.

194 Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/1891_Mino%E2%80%93Owari_earthquake, em 10 de Novembro de 2015.

imagem 122: Diagonais no Akamon da Universidade de Tokyo.
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resistência sísmica das construções japonesas. 195

 No entanto, como vimos nos capítulos anteriores, o estilo de vida dos japoneses sempre foi muito ligado 
aos modos e estética tradicionais. Assim, observando o cartoon de Hozumi Kazuo em que mostra a incoerência 
que a introdução dos elementos diagonais criam quando simplesmente aplicados nas estruturas tradicionais, pois 
devido à grande simplicidade e leveza das estruturas existentes, percebemos que seria difícil de integrar nelas 
outros elementos que as tornassem mais resistentes. Além disto, no caso das machiya, por conterem o espaço 
comercial para a fachada, impossibilitava a introdução de qualquer elemento estranho, pois este invalidava o seu 
normal funcionamento.
 Segundo o estudo levado a cabo por Minamoto196, uma das formas de melhorar a resistência das es-
truturas passaria por desfragmentar as mesmas. Em vez de se usarem os nuki, passariam estes, a ser elementos 
independentes aparafusados depois à estrutura por conexões metálicas. Estas viriam, num primeiro momento, a 
colmatar a extrema carência de mão de obra especializada, bem como resolver os problemas estruturais das novas 
demandas que estas casas eram sujeitas. Assim, além das uniões secularmente desenvolvidas pelos carpinteiros 
inscritas nos rolos deixarem de ser necessárias, a aparência final da construção não sofreria qualquer deturpação e 
o tempo de execução seria significativamente reduzido. No entanto, apesar de exteriormente não se fazerem notar 
estes elementos, as sucessivas mutações por eles introduzidos e a perda de importância dos entalhes, tornavam o 
processo menos claro do ponto de vista construtivo, conduzindo à criação de uma nova indústria especializada em 

195 MINAMOTO, Ahiko. 2009 p. 152.

196 O estudo está publicado no livro 木造軸組構法 の 近代化 “modernização da construção em madeira”.

imagem 123: Cartoon da Katsura de Hozumi Kazuo para o Kenchiku Binka 1963.
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uniões para construção que fazia uma inteligente miscigenação destes novos elementos com os entalhes antigos. 
Apesar do seu uso se ter vindo a ensaiar desde cedo, numa fase muito embrionária, em 1945, começou-se a 
equacionar a sua importância construtiva, os quais, posteriormente, se foram complexificando até 1979. Depois, 
com o seu uso exponencial destes e a sucessiva criação de legislação regulamentar para mesmos até ao grande 
terramoto de Hanshin Awaji em 1995, a utilização destes viria, em 2001, a tornar-se definitivamente obrigatória.197

 Também, apesar do vidro representar um elemento importante na construção ocidental, pela análise his-
tórica feita até à data, este parece não ter sido usado no Japão até à entrado da séc. XIX, pois todos os materiais 
tradicionalmente usados eram aplicados no seu estado naturalmente mais puro198. Por outro lado, a identidade do 
vidro que conhecemos, perfeitamente executado produzindo uma total transparência, não é de todo uma caracterís-
tica dos elementos e modos de construir nipónicos. Se num primeiro momento a incorporação deste novo elemento 
ainda remetia para alguns dos temas anteriormente referidos, o que pela relativa imperfeição e textura amorfa dada 
pela forma artesanal de como era produzido, podia integrar as atmosferas antigas, hoje em dia, observa-se um 
extremo desenvolvimento técnico que conduziu à sua descaracterização.
 Assim, o vidro é agora a materialização mecânica e energicamente ocidentalizada do fino papel de arroz 
usado nos shoji, o qual tem vindo a ser fortemente empregue na a arquitetura residencial. Este, ao invés de um 
deturpador das características translucidas, terá agora de ser entendido como algo definitivamente diferente. 199 

197 http://www.ads-network.co.jp/chuuko-reform/taishin-reform-01.htm, Janeiro de 2016.

198 ENGEL, Heinrich. 2002 p. 31.

199 Idem.

imagem 124: Desvalorização da qualidade dos entalhes e introdução de elementos penetrantes metálicos, Izumi.
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 A aplicação destes elementos, pela interação na estreita relação do interior com o exterior, viria conduzir 
não só à alteração da estética da casa, mas também à transformação da sua atmosfera total.

“(...) não podíamos compreender essa mesquinha e pretensiosa alienação de fachadas de 
zinco e similares, essa horrível vontade de ser moderno, essa horrível e estridente mistura. 
A que se havia reduzido a fina capacidade dos japoneses, cuja paisagem parece estar 
expressamente destinada a educar os nervos óticos para a delicadeza?” 200

 A ilustração mostra uma ligação tridirecional, a qual, pela sua extrema complexidade que resulta da 
consecutiva capacitação dos carpinteiros e das técnicas de encaixe por eles aplicadas, levou à fragilização das 
estruturas. Por outro lado, como mais à frente veremos, também vários fatores socioantropológicos conduziram à 
ocidentalização do Japão, contudo, no sentido prático construtivo, esta questão da fragilização das estruturas foi 
uma das razões para que os académicos, do período de Meiji, passassem a preferir estruturas estrangeiras, que 
podem ser vistas na maioria dos documentos publicados antes do evento da segunda guerra mundial. 201

200 TAUT, Bruno. 2007 p. 22.

201 KOBAYASHI, Kentaro. 2005 p. 184.

imagem 125: Conexão tridirecional.
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A casa da família Hara

 Localização original: Kosugi-Jin’ya, Nakahara, Kawasaki, Kanagawa
 Localização atual: Nihon Minka En, Kawasaki, Kanagawa
 Construção: 1911 (Meiji 44)
 Dimensões: 1º piso – 17,6 m x 13,2 m; 2º piso – 10,9 m x 9,1 m; altura total – 12 m
  

 De grandes dimensões, esta casa construída em madeira virava-se a sul e estava localizada em Kosugi- 
-Jin’ya, no planalto de Nakahara, cidade de Kawasaki. Pertencia à família Hara, uma família abastada da região de 
Kanagawa. A casa, desenhada pelo mestre carpinteiro Toyojiro Ichikawa, demorou 22 anos a ser construída, dos 
quais 20 foram exclusivamente para selecionar e preparar a madeira proveniente de uma floresta privada. Desde 
logo, pela estrita calendarização, passando por um processo excepcional da preparação da madeira, que só assim 
garantiria a máxima qualidade e a possibilidade de execução de detalhes de extrema precisão relativos à construção 
da casa, percebendo-se o clima de prosperidade em que esta família se encontrava. 
 O edifício principal com uma área de 387 m2, possui duas entradas a sul e uma a poente que dá diretamente 
para a cozinha – daidokoro, que funciona como entrada de serviço para um possível grupo de empregados que 
trabalhassem diariamente na manutenção da casa e na servidão da família.

imagem 126: A casa da família Hara no museu Nihon Minka En.
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  A primeira é a entrada tradicional para o espaço térreo – doma, a de uso diário dos seus ocupantes, a 
segunda de caráter formal – shikidai, a entrada das visitas, que ao invés do zashiki, como tínhamos visto na casa da 
família Iwasawa e nas outras casas tradicionais, aqui o seu caráter excepcional permite que estas tenham um com-
partimento que é por si só o espaço de recepção. No entanto, e dada esta bipartição do espaço de entrada tradicional 
na casa, não deixa de ser curioso que ainda que formal, a entrada das visitas se localize a meio da fachada e assuma 
assim, um papel preponderante no desenho da casa. Mostra-se assim que contrariamente à tradicional distribuição 
hierárquica da casa, a qual se desenhava para o melhor funcionamento ao nível quer das atividades diárias quer 
do uso enquanto habitação, esta casa, tem uma outra dimensão simbólica que se refere ao estrato social dos seus 
ocupantes.
 Por fora, a sua apresentação é grandiosa. No nível inferior há uma sucessão de coberturas em kawara 
fumada, as quais são pontuadas pelo pórtico de acesso dos visitantes que apresenta um desenho especialmente di-
ferenciador – karahafu202. Este elemento qual vai buscar a linguagem às construções dos samurais mais abastados 
do tempo de Edo, que por sua vez tinham, como vimos sido influenciadas pela arquitetura Budista.
 Esta desmultiplicação do espaço de entrada não deixa de ser curiosa, pois representa um processo evo-
lutivo da aproximação ao interior. Se na chashitsu a entrada era materializada num painel de correr, que fazia a 
transição de um exterior público, para um interior muito íntimo, aqui, esta transição viria a ganhar espessura com 
o progressivo desenvolvimento da construção. Primeiro, nas casas dos camponeses, com o doma a funcionar como 
espaço de transição, trazendo o mundo exterior para o calor da casa, depois as sucessivas técnicas de retardamento 

202 Frontão cúspide

imagem 127: Do zashiki para o shikidai.
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da entrada, o recuo do zashiki, como vimos também na casa da família Iwasawa, o corredor perimetral – engawa, 
ou mesmo os dispositivos da arquitetura shinden – veranda. Nesta casa, vemos, portanto, todos esses componentes 
em funcionamento, aos quais ainda se introduziram mais dois: o shikidai e o frontão cúspide – kaharafu, o que 
torna o acesso à casa um verdadeiro ritual de entrada.
 No segundo piso, uma imensa cobertura203 na forma tradicional irimoya, que como vimos, representa o 
estilo mais elaborado, remata a nobre composição.
 Internamente, no canto sudoeste, há de pavimento térreo o doma, o qual antecede a poente os espaços 
de serviço e o daidokoro. Daí para nascente localizam-se as zonas nobres da casa, 6 compartimentos em três 
filas de dois, com orientação ora norte para a família, ora sul para os visitantes, no qual se incluía zashiki. Estes 
conectam-se entre si e com o pavimento subido fazem-se circundar pelo engawa. Depois, no canto nordeste, numa 
posição estranha, está acoplada uma casa de banho para os visitantes. Como se pode observar na planta204, este 
sanitário parece não pertencer à composição da casa, pois se tomarmos o engawa, como elemento delimitador do 
perímetro, esta posiciona-se já para lá do limite da casa, funcionando como um elemento acoplado. No entanto, tal 
posicionamento deve-se ao facto da introdução do sanitário na casa ser algo novo, assim, a conotação dada é de 
um elemento anexo, separado, mas já não exterior à casa.
 O pórtico intermédio – chumon, de entrada para o jardim em frente do zashiki, bem como esta organização 
em planta corresponde ao tipo de casas de 6 quartos possuídas por famílias abastadas no final do período de Edo. 

203 A dimensão da cobertura representa 1/3 do volume total da casa, funcionando esta apenas como ornamento.

204 Ver página 133.

imagem 128a: Detalhe da fundação. imagem 128b: Aparência dos elementos de fachada através do uso do kiwari-ho.
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Por outro lado, os desenhos dos gotenjo, o reboco com pigmentos – irosuna nas paredes do zashiki, bem como 
o uso do engawa ligando o zashiki à cozinha, não fazem parte da composição vista nas casas de agricultores do 
período de Edo, mas antes das de senhores feudais ou de samurais.
 O piso de cima era destinado apenas à vivência da família. A planta de composição semelhante à parte 
nobre do primeiro piso com seis compartimentos virados ora para norte ora para sul, caracterizam este espaço. 
Para norte, além da escada de acesso, do corredor que separa os quartos e de um pequeno sanitário alongado, que 
à semelhança do anterior, mais uma vez parece não pertencer à composição, mas antes uma solução de recurso que 
viria a ter grande expressão na identidade do alçado norte, há também três quartos com características diferentes. 
Dois quartos para trás – ura – com dimensões diferentes e um quarto com pavimento em madeira – itanoma. Para 
sul, com uma longa loggia, viram-se três quartos – omote – de dimensões e características diferentes. 
 No piso térreo, o alto pé-direito que varia de 2,73 a 3,05 m. A grande dimensão dos compartimentos, a 
qualidade das madeiras zelkova e pinho negro e os seus acabamentos planos, bem como o pujante daikoku-bashira, 
do qual sobressaem as imensas sashibari, produzem a ideia sólida do edifício. Em contraste, no piso superior, pelo 
inferior dimensionamento do pé-direito e dos quartos, cria-se um ambiente de conforto apropriado para o descanso 
da família. Ainda assim, pela dimensão dos shoji, em ambos os pisos, ser constante, há uma ideia de totalidade no 
edifício, a qual é desenhada de acordo com a tecnologia kiwari.
 Se por um lado o interior da casa, através dos diferentes pés-direitos, enfatizam a relação de hierarquia 
dos espaços, por outro, o aspeto exterior dá-nos uma ideia contrária, pois a imponente cobertura do segundo piso, 
faz transparecer, que há apenas um espaço ao qual associamos as estruturas dos santuários. É aqui demonstrado 

imagem 129: Vista do jardim com o engawa a sul.
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que há vários contrastes conceptuais que caracterizam a capacidade construtiva dos trabalhadores envolvidos, tais 
capacidades, lançam ao debate a precisão e a ingenuidade demonstradas em várias partes desta magnífica compo-
sição. São exemplo, a forma de como se constroem os encaixes da casa, mas especialmente, os das coberturas, nas 
quais, os elementos de elegante desenho parecem ter a capacidade de suportar a cobertura massiva que se lança 
para além dos limites da casa, no entanto, estes elementos não têm relevância estrutural, mas acabam, de forma 
decorativa, por esconder a estrutura.
 Igualmente belos são os detalhes do estuque com um acabamento negro para os espaços de receção a sul. 
Atrás, o ima apresenta um cinza claro e os outros espaços o branco, pois estas cores, tanto aquando da construção 
da casa como durante todo o regime de Tokugawa, só estariam disponíveis para o uso por pessoas abastadas ou 
pertencentes a importantes estratos sociais. São estas pequenas diferenciações relativas à liberdade expressiva e 
mesmo plástica que tornavam esta sociedade, no fim do período de Edo, injusta, frágil e incapaz de se suster por 
muito mais tempo. A abertura de flancos nestes temas traria consigo um maior descontentamento e vontade de 
mudança. Ainda assim, só com estas pequenas excepções que se abriam é que por sua vez se experimentavam 
outras formas mais nobres de construir. São disso exemplo estas casas construídas que, com recurso ao kiwari, aos 
modelos dos templos Budistas e à arquitetura da classe guerreira, viriam a possibilitar apoiar a base do pensamento 
no período Meiji. 
 Tais técnicas de construção, de carpintaria e de estuque, bem como o uso de madeiras selecionadas, foram 
indispensáveis na produção desta magnífica obra. Estas foram possíveis devido à riqueza da família e ao facto da 
máxima fineza e capacidade técnicas terem vindo a atingir o seu pico no final do período de Edo. No entanto, como 

imagem 130: Engawa.
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observamos mais atrás, estas técnicas eram proibidas no contexto vernacular das casas camponesas até ao fim 
do período de Edo. Desta forma, por tamanho refinamento tecnológico, o estudo desta casa torna-se imperativo. 
Depois da restauração de Meiji, através da publicação do kiwari-ho, além de se terem expandido e possibilitado a 
prática dos métodos nele secretamente guardados, veio-se também liberalizar o seu uso à generalidade das simples 
casas de camponeses.
 Em suma, é interessante esta contradição presente no próprio edifício que, de um modo simples e eficaz, 
mostra o quão ambígua pode ser a leitura da arquitetura residencial japonesa. 

imagem 131: O daikoku-bashira a fazer a transição do doma para o hiroma.



132

arquivo de desenhos da casa da família Hara
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arquivo de desenhos da casa da família Hara
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A introdução do modernismo e a identidade japonesa

“Construir edifícios duradouros que usem esta “construção nativa japonesa”, significa 
contatar com os benefícios da construção tradicional em madeira que, enquanto se 
liberta de uma repetição dos métodos antigos, mantenha uma continuidade tecnológica. É 
essencial que façamos isto, que possibilitemos às tradições japonesas um caminho vivo.”205 

 Para fazer a introdução do novo estilo, de uma nova construção, seria, segundo Kobayashi, preciso atentar 
claramente naquilo que era a tradição e nas mais diversas qualidades que ela nos oferecia. No entanto, embora 
a arquitetura moderna fosse entrando calmamente e fazendo parte dos debates políticos e sociais, a recorrente 
realização de concursos públicos para execução das grandes obras públicas, promoviam antes, uma arquitetura 
de gosto japonês, premiando projetos que contivessem elementos ornamentais do passado206. É disso exemplo 
o “Nagoya city Hall” de 1930, em que Kingo Hirabayashi optou por adicionar coberturas decorativas na torre 
central, fazendo estas lembrar as torres dos castelos medievais. Outro exemplo foi o concurso para o Gunjin 
Kaikan, em que um dos requisitos para aceitação da proposta concorrente, seria a inclusão de “essência nacional” 
– yoshi wa kokusui no kihin o sonae. Contudo, esta essência japonesa era algo que não se especificava realmente, 

205 KOBAYASHI, Kentaro. 2005 p. 186.

206 REYNOLDS, Jonathan. 2001 p. 91.

imagem 134: “Nagoya City Hall”.
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mas deixava-se ao critério dos participantes que a podiam entender através dos elementos de exceção inclusos nos 
concursos anteriormente premiados. Esta situação, com a consequente desconsideração dos projetos modernos aos 
quais era reconhecida maior qualidade também pela opinião pública, fizeram incendiar a classe de arquitetos, nos 
quais Maekawa, por volta dos anos 1930 já teria grande reputação, e que para a qual viria a escrever:

“O Partenon, as catedrais góticas do norte de França e os próprios santuários Xintoístas 
japoneses, todos derivam a sua forma do sistema estrutural e dos materiais característicos 
do seu tempo. (...) Devo também dizer que construir um karahafu e imitar chidori hafu em 
betão armado, 2591 anos depois de se formar a nação, é uma grande blasfémia contra o 
esplendor dos últimos milhares de anos do passado artístico do Japão... É precisamente 
por eu e os meus colegas respeitarmos as artes antigas japonesas, que traçamos duras 
críticas à utilização dessa falsa arquitetura.” 207

 Este estilo híbrido de construções viria a ficar conhecido como “estilo de coroa imperial” – teikan-yoshiki, 
e era essencialmente usado pelos críticos para definir este estilo no período do pré-guerra.

207 MAEKAWA, Kunio. in REYNOLDS, Jonathan. 2001 p. 97.

imagem 135: Concurso para o Gunjin Kaikan.
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“É-me clara a importância que têm os arquitetos japoneses no sentido de como 
encarar a tradição do seu próprio país (...). É cada vez mais importante poder observar 
a continuidade da tradição para com a modernidade. Tão mais forte será a sua 
interpretação moderna, quanto mais suave forem quaisquer imitações subjetivas de 
modelos pré-concebidos.” 208

 Depois de um ano e meio a residir no Japão, Taut refere que de todos os edifícios modernos que vira, os 
melhores são os que se desenham de acordo com os princípios espaciais antigos, nomeadamente os de Tetsuro 
Yoshida (1894-1956)209. Faz referência ao “Tokyo Central Post Office”, que o posiciona completamente no mundo 
japonês sem que se pareça com uma construção moderna210. Este é um arquiteto que, por volta de 1934, teria a 
possibilidade de desenvolver projetos “conservadores”, como pequenas casas por exemplo, nas quais se consegue 
observar a continuidade natural no refinamento dos detalhes que vem de períodos mais antigos, para os detalhes 
modernos. Taut, refere o exemplo das belas pontes de madeira ou mesmo dos corredores das escolas então con-
struídas de forma muito barata, mas que ainda assim, tinham a essência211 da tradição impressa na sua identidade. 
 Apesar disto, a relação com a Europa, para a qual muitos dos arquitetos importantes de então, como 

208 TAUT, Bruno. 2003 p. 137.

209 Arquiteto japonês que se destacou pelos projetos de vários postos de correio.

210 TAUT, Bruno. 2003 p. 137.

211 Para Taut, a ideia de essência japonesa era algo que ia muito para além do estilo das formas exteriores. O seu discurso, relativo à continuidade 
da identidade desta, durante a introdução e no decorrer do período moderno, baseava-se nas sensações tradicionais, como a proporção, a espa-
cialidade, a textura e a tecnologia construtiva que, nesse tempo, se deveriam manter dissociadas da estética formal japonesa.

imagem 136: “Tokyo Central Post Office”.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Yoshida-Post-Tokyo.jpg
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Yamagushi212, Kume213, Horigushi214, Raymond215 e Maekawa216, teriam viajado de forma a conhecerem o moder-
nismo, nomeadamente a escola de Gropius e Corbusier, viria depois, com a importação desses princípios para o 
Japão através de um olhar distanciado, a servir de base para os desenvolvimentos futuros. 217

“Um edifício que funcione construtivamente muito bem na Europa pode não funcionar no 
Japão, e o contrário também é válido. Pois se imaginarmos um shoin na Europa ou na 
América também decerto que não funcionará.” 218

 Algumas das implicações do movimento moderno tornavam-se barreiras para com a tradição japonesa, 
pois materiais de construção como o betão não tinham, até à data, qualquer popularidade. Estes criavam uma 
maior barreira como exterior e possibilitavam um conforto moderno que materiais elásticos como a madeira, desde 
sempre integrados na sua cultura, não permitiam. 219 

212 Bunzo Yamaguchi, muito ligado à Alemanha e a Gropius.

213 Gonkuro Kume estudou em Inglaterra e na Alemanha onde, em Estugarda, recebeu o doutoramento.

214 Sutemi Horiguchi mais relacionado com a escola holandesa, pertencente ao grupo de seguidores de Wright.

215 Antonin Raymond de origem checa veio para o Japão para trabalhar com Frank Loyd Wright.

216 Kunio Maekawa foi aprendiz de Corbusier tendo trabalhado no seu atelier durante dois anos.

217 TAUT, Bruno. 2003 p. 142.

218 TAUT, Bruno. 2003 p. 146.

219 Idem.

imagem 137a: Pátio de entrada da Catedral da Paz mundial de Togo Murano em Hiroshima. imagem 137b: Naves da catedral da Paz mundial.
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 Apesar de estarem a ocorrer significativas mudanças no sistema construtivo deste período, com os novos 
materiais modernos e com as técnicas de construção importadas diretamente das escolas europeias, também os 
estilos de vida passavam por um processo de revisão, em que diversos novos instrumentos, como os fogões de sala, 
aquecimento, cilindros para a água, máquinas de lavar roupa e de costura, vinham participar na atividade da casa. 
 Assim, segundo Isaburo Ueno, havia dois pontos fulcrais que se tinham de manter220 para assegurar o mí-
nimo de identidade japonesa nas novas construções. O primeiro tem a ver com as entradas: a casa típica japonesa 
tem sempre três entradas, uma entrada principal para os visitantes, uma entrada lateral para a família e uma outra 
entrada de serviço ou trabalho por onde entram também os animais. O segundo ponto será a superstição de que os 
japoneses estão inteiramente ligados, que tem a ver com a orientação da casa e das suas respetivas aberturas como 
Shimada faz questão de explicar na citação seguinte:

“É também da nossa tradição construir de acordo com direção solar. A entrada ou as 
áreas de estar nunca ficam a nascente, pois consideramos que é a entrada do demónio, 
mas antes a sul. A norte ficam as zonas húmidas como as casas de banho ou cozinhas. 
Uma vez que o vento vem de poente, posicionar as casas de banho a sul seria uma má 
opção para o conforto da casa. Isto são regras universais, mas que por vezes, devido a 
condicionantes específicas, podem ser alteradas.” 221

220 TAUT, Bruno. 2003 p. 149.

221 SHIMADA, Hideki 2015.

imagem 138: Genkan do primeiro shoin. Katsura, Kyoto.
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Anos 1920 e a segunda guerra mundial: a ocidentalização da casa

 Se desde o período de Meiji, como vimos no capítulo anterior, os dois espaços principais da casa tinham 
vindo a partilhar uma relação de igual importância, esta viria a perder-se para dar especial enfoque ao espaço de 
estar. Este novo espaço, o chanoma, de maior dimensão e virado a sul, agregaria agora, todas as funções: reunião, 
jantar, beber chá e conversar, para se tornar assim, o mais especial dentro da casa. É através do seguinte discurso 
de Sano Toshikata que percebemos o quanto a família teria mudado.

“O chanoma deve ser o coração da casa, um grande e bem mobilado espaço agradável 
para reuniões familiares. (...) toda a família pode comer, beber chá e conversar no 
chanoma. A esposa tratará aqui da costura e o seu marido lerá o jornal. Além disto, 
devemos modificar o chanoma focando nas atividades específicas da família. Podemos 
também convidar outros relativos e amigos para esta sala. Considerando o caráter da casa 
por si, até agora, parece-me que há importantes mudanças a fazer e que a receção deve 
ser tratada apenas como uma parte da casa.” 222

 
 

222 TOSHIKATA, Sano. 1920 in HIRAI, Kiyosi. 1998 p. 89.

imagem 139: Chanoma da família Matsuda, Izumi.
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imagem 140: Maqueta da “Mountain house” dos Bunriha.

Parecia agora ter-se completado o ciclo. Se por um lado a casa teria começado por ser, no período de Jomon, 
apenas um espaço, o qual viria a evoluir e a tornar-se, no início do período de Edo, num complexo básico com um 
espaço agregador central – hiroma, como é exemplo o caso de estudo da casa da família Iwasawa, vinha agora, 
voltar a ter um espaço de reunião da família, um espaço total e de referência na casa. Felizmente, o resultado final 
da modernização, devolvia-lhes a identidade perdida durante alguns anos. 
 Nesse momento, à semelhança de grupos europeus como os De Stijl223, começavam também a surgir 
algumas associações de estudantes recém-formados como os Bunriha. Estes, em 1920, defendiam a arquitetura 
como arte, e para tal, devia de a apresentar de forma mais plástica, tendo além de realizado projetos com este que 
vemos em cima – “Mountain house”, integrado também posições no governo224. Também os Sousha, em 1923, 
apoiavam fielmente os princípios modernistas, recusando o historicismo académico no qual a arquitetura se tinha 
vindo a instalar225. Apesar de lutarem essencialmente contra uma arquitetura até aí estagnada, que se limitava a 
escolher estilos e a usar ornamentos manipulados, estes, através do seguinte excerto, reforçavam a relação com o 
passado e a importância do conhecimento da origem da arquitetura japonesa.

223 “Estilo”– movimento holandês iniciado em 1917 por Theo van Doesburg.

224 REYNOLDS, Jonathan. 2001 p. 25.

225 REYNOLDS, Jonathan. 2001 p. 21, 29.
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“Não há dúvida que a arquitetura moderna não poderia ter surgido de forma separada do 
passado. Assim, absorvemos profundamente a tradição no nosso sangue e músculos, a qual 
maturou em toda e qualquer célula dos nossos corpos. Por isto, não podemos simplesmente 
decidir de nos distanciarmos dela. ” 226

 Em Setembro de 1923 deu-se o grande terramoto de Kanto no qual 140 000 pessoas morreram e mais 
de 40 000 ficaram feridas naquele que se considera um dos mais traumatizantes desastres naturais do Japão, que 
nessa altura terá arrasado a cidade de Tokyo e Yokohama227. Este levou a uma extrema necessidade de repensar 
os métodos construtivos japoneses para evitar ou prevenir futuras catástrofes, e a partir daí, intensificaram-se os 
estudos na Universidade de Tokyo sobre a resistência das estruturas aos tremores de terras. Através da visita à 
Europa e da importação de técnicas construtivas dos EUA, UK, Holanda e Alemanha, no sentido de modernizar 
a arquitetura, os investigadores viriam a importar o sistema de diagonais que resultariam posteriormente na sua 
banalização, ocupando todo e qualquer desenho de construção.
 É de notar que, apesar de ao mesmo tempo, a evolução morfológica da casa ter também sido estudada 
em ferro e tijolo, preferiu-se manter o tipo de construção, pois além de ser o material mais acessível, o qual tinha 
evoluído menos, parecia a sua tecnologia estagnada e sem capacidade de desenvolvimento. No entanto, se até 
à data, devido à sua tradição, o Japão era o país com a tecnologia da madeira mais avançada no mundo, porque 

226 FUJI, Shoichiro; YAMAGUCHI, Hiroshi, eds. Nihon Kenchiku sengen bunchu. Tokyo: Shinkenchiku, 1995. in REYNOLDS, Jonathan. 2001 
p. 23.

227 http://www.smithsonianmag.com/history/the-great-japan-earthquake-of-1923-1764539/?no-ist.

imagem 141: Diagonal de canto.
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teriam os japoneses sentido a necessidade de, humildemente, visitar países que não tinham à partida tanta tradição 
deste material com o intuito de aprender a melhorar a sua construção?
 Na imagem da página anterior, observamos uma conexão de ângulo: “Ilustração da estrutura da casa de 
madeira japonesa” (Wayo mokuzo kaoku kozo zukai), que data do ano 1918, a qual introduz pela primeiríssima vez 
a novidade da diagonal a reforçar o canto. Apesar da introdução deste novo elemento estrangeiro – yo, representar 
uma novidade nos métodos construtivos japoneses, ele não é totalmente estranho na sua colocação, porque como 
se vê no encosto com a estrutura comum, a conexão através de encaixe aparece a fundir estes dois elementos. 
Contudo, já nesse tempo, a publicação Suhara-ya shoten fez notar que a introdução desta nova tecnologia não 
garantia que a resistência sísmica desta solução fosse mais eficaz do que o tradicional encaixe kusabi. 228

 Por outro lado, e também à semelhança do entalhe de canto visto anteriormente, os diagramas em cima 
mostram a combinação de uma estrutura claramente japonesa – hanegi (1), onde além da curvatura da cobertura, 
se vê a pala e o posicionamento dos componentes horizontais e verticais de madeira, é combinada com elementos 
de reforço diagonais, tirados diretamente do ensino da tecnologia estrangeira.
 Desta forma, parecia finalmente possível combinar as duas premissas necessárias para o desenvolvimento 
da casa japonesa. Por um lado, esta sociedade cada vez mais aberta para o mundo, através da importação das 
tendências ocidentais tanto de estilo arquitetónico como organização espacial, por outro, a necessidade de intro-
dução dos elementos diagonais, a qual teria sofrido grandes problemas levando ao estudo de várias soluções, no 
entanto, não muito bem sucedidas nem bem recebidas por parte dos seus usuários e que conduziriam à perda da 

228 KOBAYASHI, Kentaro. 2005 p. 185.

imagem 142: Estrutura da cobertura com elementos de reforço diagonais.

(1)
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identidade das mesmas, tornaram-se finalmente compatíveis. Assim, segundo Minamoto, a combinação destas 
duas preposições, a diagonal de caráter estrutural e a mudança de planta de caráter identitário, não apresentavam 
contradições. Para ele, esta possibilidade representa a fundação das leis modernas da construção em madeira. 229

“Como sei, em todo o Japão, não há escolas, universidades ou edifícios administrativos 
de nova construção que mostrem o menor sinal de se adaptarem ao clima japonês. (...) O 
Japão não poderá ter uma arquitetura própria sem que ela se adapte a partir do clima (...). 
Na arquitetura, o estilo e o caráter desenrolam-se de maneira tal, que as formas devem de 
nascer em harmonia com as necessidades. Todavia, no Japão moderno, não há nada de 
tais características.” 230

229 MINAMOTO, Ahiko, 2009 p. 85.

230 TAUT, Bruno. New Japan. What architecture should be, en Japan in picturess, vol. IV (11.11.1936).

imagem 143: Detalhe do reforço diagonal de canto na obra visitada em Izumi.
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O percurso do arquiteto Kunio Maekawa

“O arquiteto que criou um renascimento fresco da arquitetura moderna europeia sobre tais 
diferentes condições naturais e culturais como as do Japão.” 231

 Aquando da entrada de Kunio Maekawa na prestigiada “Tokyo Imperial University”, além de já haverem 
alguns gabinetes de arquitetura a praticar arquitetura ocidental, também os programas de estudos estariam à data 
bem atualizados relativamente ao sistemas construtivos ocidentais232. Nessa altura, era frequente o acesso a revistas 
inglesas, alemãs e francesas da especialidade233, sendo estas últimas as mais impopulares devido à dificuldade da 
língua234. Ainda assim, Maekawa por mostrar mais apreço pela estética francesa, como a de Auguste Perret, Toni 
Garnier e Le Corbusier, viria a aprender francês para que, de forma independente, se pudesse aproximar da cultura 
em questão.
 Depois de apresentar a sua tese, na qual explorou algumas obras de Le Corbusier, viria a rumar a Paris 
para trabalhar com o mestre durante dois anos (1928-1930). Este contacto com a Europa, a relação próxima que 

231 ICHIDA, Takeshi. The work of Kunio Mayekawa, A Pioneer of Japanese Modern Architecture. Tokyo: Bijutsu Shuppan-Sha, 2006 p. 35.

232 REYNOLDS, Jonathan. 2001 p. 9.

233 Tais como “Builder”, “American Architect”, “Monatshefte für Baukunst, “Innen Dekoration” e “L’architecture Vivante”.

234 Das 3 línguas, a francesa era a menos lecionada no Japão durante este período.

imagem 144: Le Corbusier no atelier de Maekawa em Tokyo.
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desenvolvera com Le Corbusier e os projetos em que trabalhara durante esse período, viriam a cimentar as bases 
da sua arquitetura na sua atividade posterior.
 Em 1930, acabado de chegar ao Japão, encontrou uma crise económica profunda, a qual não lhe permitiu, 
desde logo, encontrar uma posição num gabinete japonês, passando antes 4 meses a traduzir “L’Art Decoratif 
d’Aujourd’hui”235. Quando finalmente integrou o gabinete de Antoni Raymond, a sua anterior experiência viria 
a tornar-se preponderante na própria produção do atelier, passando este, a tender para uma lógica corbusiana236, 
como é exemplo a “Akaboshi Tetsuma house” em Tokyo. Este período vir-se-ia a estender por 5 anos até que a 
emergência de ideais nacionalistas, a sucessiva escassez de trabalho, bem como a instabilidade sentida naquele 
momento, levariam o croata a bater em retirada, encerrando a sua prática. Assim, ainda que num clima de grande 
instabilidade e pouco investimento público, Maekawa, com três colegas de trabalho237, decidiu abrir o seu próprio 
escritório.
  Enquanto que através de Le Corbusier, Maekawa aprendeu as bases do movimento moderno, com 
Raymond, aprendeu a construir no território japonês, ao que ele chamava de “aproximação técnica”. Desta forma, 
aprendeu qual o significado da redescoberta da tradição através do modernismo e distanciando-se assim do puro 
movimento moderno corbusiano. Portanto, de uma forma clara, conseguiu promover a arquitetura tradicional 
japonesa para a nova era, sendo esta agora, a fusão perfeita de uma arquitetura sensível à identidade cultural e 

235 Título de Le Corbusier publicado em 1925.

236 REYNOLDS, Jonathan. 2001 p. 84.

237 Makoto Tanaka, Kosaburo Sakitani e Kotaro Terashima.

imagem 145: “ Akaboshi Tetsuma house”.
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contexto japonês, mas muito fundamentada nos princípios modernistas. 238

 Os primeiros momentos no seu atelier foram marcados por pequenas renovações nas quais, de uma forma 
suave, punha à prova as espacialidades de Le Corbusier, e por competições de grande escala, onde experimentava 
uma nova arquitetura que juntava a modernidade à tradição de acordo com a sua visão do novo caminho a seguir. 
Embora obtivera importantes prémios, dos quais alguns primeiros lugares239, esses projetos nunca viriam a ser 
realizados. Contudo, essas experiências viriam a tornar-se determinantes no campo da experimentação, abrindo 
depois outras possibilidades perante outros projetos.
 Com o fervilhar da guerra, em 1937, o Japão aprovou um regulamento que limitava a construção a pe-
quenas casas de construção exclusivamente em madeira. Consequentemente, Maekawa e outros arquitetos a ele 
contemporâneos vir-se-iam obrigados a internacionalizar-se para os países mais próximos como a China ou outras 
colónias do sudoeste Asiático.
 Assim, durante o período de guerra, Maekawa viria a desenhar não só projetos para o exterior do Japão, 
mas também a sua própria residência, a qual viria a ficar completa em 1942. Devido às suas características arqui-
tetónicas que denunciam o tempo em que foi construída, bem como a importância que viria a ter na definição do 
desenvolvimento do trabalho de Maekawa, constitui um objeto fundamental para a leitura do entendimento da 
construção em madeira no Japão e é, portanto, objeto de estudo nesta dissertação.

238 MATSUKUMA, Hiroshi; INADA, Takeo; Yuzuhana, Aya; TANI, Tetsuo; MATSUZAWA, Hisashige; ICHIDA, Takeshi. The work of Kunio 
Mayekawa, A Pioneer of Japanese Modern Architecture. Tokyo: Bijutsu Shuppan-Sha, 2006 p. 60.

239 Destes primeiros lugares incluem-se o pavilhão japonês para a exposição internacional de 1937 em Paris (1936), o edifício Hinomoto Kaikan 
(1936) e o edifício para a companhia do ferro em Dalian (1937).

imagem 146: Concurso de Maekawa para o “ Tokyo Household Museum”, 1931.
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“Maekawa construiu a sua própria casa em 1942 pela ocasião do seu casamento. 
Enquanto que a casa foi desenhada com espacialidades tipicamente corbusianas e detalhes 
vernaculares de Raymond, também procurou adotar a essência abstrata da arquitetura 
tradicional japonesa.” 240

240 MATSUKUMA, Hiroshi. 2006 p. 95.

imagem 147: Concurso de Maekawa para a “Meiji Confectionery Company”, 1931.
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A residência de Kunio Maekawa

 Localização original: Kamiosaki, Shinagawa-ku, Tokyo
 Localização atual: Edo – Tokyo, Open Air Architectural Museum, Tokyo
 Construção: 1942
 Dimensões: 1º piso – 17,6 m x 13,2 m; 2º piso – 10,9 m x 9,1 m; altura total – 7,32 m
 
 
 A casa de Maekawa completada em 1942, construída durante o período da segunda guerra mundial nos 
subúrbios de Tokyo, em Shinagawa, viria posteriormente, em 1970, a ser desmantelada e só em 1997, quase 
30 anos depois, novamente montada no museu “Edo Tokyo Tatemono En”, na zona Oeste de Tokyo. Segundo 
Reynolds, este terá sido o projeto mais conservador da sua carreira241, o que levanta certas questões sobre a própria 
vontade moderna que Maekawa defendera desde que estudara na Universidade Imperial de Tokyo.
 Como vimos, a corrente situação que o país atravessava, levou a que Maekawa tivesse obrigatoriamente 
de usar uma construção em madeira. Sucessivamente, vinham os outros elementos, como a cobertura do tipo 

241 REYNOLDS, Jonathan. Maekawa Kunio, and the Emergence of japanese Modernist Architecture, California: University of Califronia press, 

2001 p. 91.

imagem 148: A residência de Maekawa no museu Edo Tokyo Tatemono En.
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irimoya tão usada nas construções antigas. Além disto e apesar de Maekawa ter conferido à casa um certo gosto 
regionalista, algumas partes, como os caixilhos e o revestimento da cobertura, foram pensados como elementos 
ocidentais, os quais incorporariam o aço e painéis de cobre, no entanto, devido à imposição do uso de certos 
materiais durante a segunda grande guerra, estes foram redesenhados usando madeira e kawara respectivamente.242 
 A vontade do uso de materiais tradicionais estava inerente ao início da produção moderna. Aquando da 
estadia de Maekawa em Paris, Le Corbusier interessara-se pela introdução de elementos regionais na sua arqui-
tetura moderna. Outro exemplo, são os projetos do mesmo período, desenvolvidos por Breuer e Gropius que, do 
mesmo modo, trabalhavam de forma a adaptarem o estilo que desenvolveram na Bauhaus, nas suas casas em New 
England. Assim, a par das imposições do governo, as opções tomadas por Maekawa correspondem a um gosto 
pessoal e podem ser lidas à luz desta corrente do regionalismo crítico que viria a fazer parte dos seus projetos nas 
décadas de 1930 e 40.
 A aproximação e entrada da casa faz-se por norte, para onde se vira a cozinha, o quarto da empregada, 
o escritório no primeiro piso e a zona de pé-direito mais baixo da sala, que se liga depois ao grande espaço de 
estar que rasga a casa a meio. Entra-se num pequeno espaço ao nível exterior que transporta para dentro as pedras 
do percurso, onde de forma tradicional, se descalçam os sapatos – doma. A casa tem uma composição simétrica 
que é enfatizada pela imensa cobertura inclinada; a poente desenvolvem-se um quarto e um sanitário; a nascente, 
mais um quarto e um sanitário completo. Ao centro, o grande espaço cúbico branco, com pé-direito duplo e gosto 
modernista, omite a cobertura inclinada que o alberga. Depois, uma leve escada em madeira acede ao escritório 

242 TERUNOBU, Fujimori in REYNOLDS, Jonathan. 2001 p. 114.

imagem 149: Entrada para o chanoma da residência de Kunio Maekawa.
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que se vira para a entrada a norte e abre em mezanino para a sala. 
 Além do mobiliário embutido, os candeeiros, os cadeirões, mesas e sofás, são desenhados ao gosto mo-
derno, produzindo uma atmosfera requintada que se deixa pontuar pelos grandes janelões e painéis deslizantes na 
modelação tradicional japonesa. Também os pavimentos em soalho de pinho243 em vez do tradicional tatami, e a 
ausência dos elementos tradicionais tokonoma e chigaidana, tornam o espaço num lugar de gosto ocidental.
 Outro elemento de destaque desta casa é o “pilar”. Há quatro colunas em madeira que se posicionam 
estrategicamente ao centro da estrutura, duas nas fachadas e duas no balanço da cobertura que remetem uma vez 
mais, para a miscigenação das arquiteturas ocidental e japonesa. Se por um lado, como vimos anteriormente, o 
daikoku-bashira representava um elemento preponderante na composição estrutural e conceptual da casa, o qual 
normalmente se distância na forma dos outros elementos do esqueleto, aqui apesar de haverem quatro pilares, só 
um pode ter realmente essa identidade, podendo em suma, ser entendido como uma reinterpretação de tal elemento 
da tradição. Por outro lado, lendo os 5 princípios corbusianos para uma arquitetura moderna244, os pilotis seriam 
os únicos elementos de suporte da casa, desligando-se das paredes para assim permitirem uma fachada livre. 
Estes, desenhados normalmente de forma elegante, já tinham sido um elemento de experimentação também para 
Maekawa, por exemplo no concurso que viria a perder para o “Tokyo Imperial Household Museum” em 1931.
 Assim, Maekawa consegue fazer o uso de uma arquitetura moderna numa das alturas de maior controlo 
político, em que os governos incentivavam o uso de materiais e conceitos que reforçassem as ideias nacionalistas.

243 Maekawa terá depois substituído o pavimento por linóleo.

244 Publicados em 1926, 2 anos antes da chegada de Maekawa a Paris.

imagem 150a: Pormenor do alçado sul. imagem 150b: Vista da escada sobre o chanoma.
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 Apesar do sistema estrutural da casa ser tradicional, o qual faz uso da modulação de 910 x 1820 mm, pela 
introdução do cubo branco ao centro da composição, implicou a adição de elementos ocidentais para conseguir 
resolver o vão, bem como o reforço da mesma para questões sísmicas. Desta forma, estruturalmente a casa pode ser 
considerada mista, conjugando a tecnologia que terá aprendido enquanto trabalhava com Le Corbusier na Europa, 
a tecnologia americanizada recorrente nessa altura no Japão e a sua vontade nostálgica da tradição japonesa. 
 No espaço central, como se pode ver no corte245, o vão tem o dobro da dimensão das alas, em ambas as 
estruturas usa-se um sistema de treliça que inclui as diagonais anteriormente importadas. Também, como se pode 
ver pela fotografia do interior da cobertura, a viga diagonal que observamos é claramente um nuki que, usado de 
um modo invisível, garante a estabilidade da mesma. 
 A sul, a trave que, atravessando o pilar, corta horizontalmente o alçado, é também um nuki, pois contraba-
lança a estrutura, aumentando a sua resistência contra terramotos, mas por outro lado, à boa maneira japonesa, faz 
também de carril – sashigamoi, para as portas de correr agregando duas funções numa só peça.
 Nas imagens podemos ver a analogia metafórica usada por Kadowaki nas suas aulas de construção mo-
derna, onde, de uma forma muito clara, através dos populares desenhos animados “Tom and Jerry”, enfatiza a 
identidade da construção norte-americana. Quando comparada com a fotografia do interior da estrutura da parede 
lateral, percebe-se que apesar da composição da parede maciça representada no cartoon representar o sistema de 
painel, esta poderia ter sido também construída com uma estrutura normal americana de “2 x 4” o que tecnicamente 
iria equivaler à estrutura aqui usada por Maekawa.

245 Consultar página 152.

imagem 151a: Construção da parede na residência de Maekawa. imagem 151b. Jerry esconde-se atrás do sistema de construção americano. 



152

arquivo de desenhos da residência de Kunio Maekawa
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arquivo de desenhos da residência de Kunio Maekawa
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O pós-guerra e as alterações dos sistemas construtivos

 Segundo Gordon, a progressiva ocidentalização japonesa, levou a que o rádio se viesse a tornar nos anos 
1940, o dispositivo electrónico mais usado, pois constituía a forma mais expedita de obter as últimas informações 
sobre a economia, desporto, cultura e educação246. Mesmo durante a guerra, com a tensão política entre o Japão 
e os Estados Unidos, a cultura norte-americana continuava a ser largamente consumida, fazendo as delícias dos 
cidadãos japoneses. Desta forma, para contrariar esta tendência e estimular o consumo nacional, passou-se a cen-
surar os produtos estrangeiros, pois mais do que nunca, com a rápida destruição do país, era preciso consolidar a 
nação e esta seria a forma de chamar a atenção para uma identidade coletiva.
 Por conseguinte, as tentativas levadas a cabo pelo governo, de forma a que o povo vivesse uma vida 
simples rejeitando o estilo de vida americano, não seriam bem sucedidas. A sociedade seguia esse sonho que 
Hollywood lhes mostrava o qual, durante os dias mais negros da guerra, era uma esperança de futuro. O ponto de 
viragem dá-se quando, em 1943, o fechamento das políticas económicas levou à escassez dos recursos básicos que 
viriam a impedir as famílias japonesas de praticar esse modo de vida moderna, alterando-se assim os paradigmas 
do consumo. Neste período, as políticas do país estavam centradas na guerra e todos os recursos, tanto materiais 
como humanos, seriam direcionados nesse sentido. Este acontecimento vir-se-ia a tornar totalmente gravoso, pois 

246 GORDON, Andrew. 2012 p. 21-22..

imagem 154: Casa de estilo americano nos subúrbios de Tokyo.
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imagem 155: A impossibilidade de encontrar uma única rua sem letterings em inglês. Hachiman, Tokyo.

quando a maior parte da sociedade, já no fim da guerra em 1944-45, através de um efeito psicológico retroativo, 
viria a preocupar-se exclusivamente com os bens necessários à sua sobrevivência. 
 Apesar de já desde a guerra russo-japonesa247 se verificarem algumas alterações demográficas na relação 
campo/ cidade japonesa, observava-se ainda assim, uma vasta maioria dos japoneses em vilas ou pequenos agrupa-
mentos nos quais assentava a ideia da agricultura como a base do país: nihon shugi248. No entanto, com a população 
camponesa a diminuir, no o culminar da segunda guerra mundial, deu-se definitivamente o boom do crescimento 
das cidades.
 Durante os anos que seguiram a guerra, o Japão experimentou o movimento de milhões do campo para 
a cidade. Assim, é de notar que em 1951, no tempo do tratado de São Francisco, 44% da população japonesa 
encontrava-se ligada aos campos, em 1970 - 17% e em 2000 - 4%, mas que agora praticam uma agricultura de 
part-time. 249

 Se num primeiro momento, aquando da restauração de Meiji, até ao fim da guerra em 1945, foi da Europa 
que o Japão importou ideias, sistemas industriais, educação, instituições económicas e estruturas políticas. Na 
segunda fase, considerando a Europa ultrapassada, voltou-se para os Estados Unidos e adotou os modelos ame-
ricanos da educação e indústria, tendo logo compreendido que o futuro do país estava na aplicação da tecnologia 
mais avançada. Com isto, nos 30 anos seguintes, ultrapassando em poder económico os países europeus mais 

247 Guerra entre o Império do Japão e o Império Russo que disputavam em 1904 e 1905 os territórios da Coreia e da Manchúria. 

248 JANSEN, Marius. 2002 p. 564.

249 JANSEN, Marius. 2002 p. 738.
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avançados, o Japão recuperou a sua posição de grande potência. 250

 Na imagem observamos a destruição de Tokyo através da área industrial nas margens do rio Sumida. Após 
os fortes bombardeamentos no final da 2ª guerra mundial, só parte das estruturas em betão viriam a resistir aos 
incêndios e às explosões das bombas. Nos espaços vazios que observamos, encontravam-se casas de construção 
em madeira que foram literalmente vaporizadas. Este facto, viria a tornar-se preponderante na progressão do betão 
armado em vez da madeira como o material de construção na década seguinte. Assim, a tamanha destruição viria 
a lançar as premissas necessárias para o extenso redesenho urbano. 
 Depois desta fase, vários centros, como Tokyo, Osaka, Hiroshima e Nagasaki, entraram numa fase de 
reconstrução e crescimento que, de forma a receber os novos fluxos de pessoas, levaram a mudanças significativas 
no tipo de construções. Com isto, passados 5 anos do fim da guerra, em 1950, o governo japonês viria a incentivar 
o uso de certos materiais, facilitando o uso de betão armado e de outros componentes industriais para a constru-
ção rápida que a arquitetura moderna permitia. Deste modo, e demolindo as ainda sobreviventes construções em 
madeira, dava-se lugar a torres de betão com vários pisos permitindo-se não só uma maior rentabilidade dos lotes 
urbanos, mas também acomodar mais pessoas. 

250 JANEIRA, Armando, 1985 p. 14.

imagem 156: Destruição de Tokyo numa das áreas industrias na margem do rio Sumida.
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imagem 157: Contraste da nova urbanização ao fundo para uma torre da muralha do castelo de Hiroshima reconstruído depois da segunda guerra mundial.

“A maior parte das casas japonesas do pré-guerra eram feitas em madeira; mas depois 
da destruição de quase todas as cidades pela guerra, foi lançado um movimento à escala 
nacional para a construção de casas à prova de fogo. As estatísticas de 1962 indicam que 
cerca de metade das construções começadas a construir nesse ano eram ou de aço, ou 
de betão armado. Um dos tipos de construção à prova de fogo mais em voga nos anos do 
pós-guerra era o de blocos de betão.” 251 

 Ao passo que o tipo de construções se foi alterando de modo a albergar os novos residentes, também o tipo 
de relações na comunidade sofreu significativas mudanças. Com os novos residentes gerou-se uma dinâmica de 
novas relações, nas quais, os antigos moradores sentiam dificuldades em acompanhar os desenvolvimentos, o que 
por sua vez, como refere Hasegawa, levou à rutura total da dinâmica social de certos distritos. 252

“Depois da derrota na segunda guerra mundial e sucessiva ocupação dos Estados Unidos, 
observou-se a rejeição de tudo o que estava até aí, relacionado com a história da nação. 
Assim, a partir desse momento, a noção histórica começou a crescer distorcida.” 253

 

251 MONDELLO, Romeo, revista binário 73, 1964 p. 216.

252 HILDNER, Claudia. Future Living, Collective Housing in Japan. Basel: Birkhäuser, 2013 p. 19.

253 HASEGAWA, Go. Convesations with European Architects. 1 ed. Tokyo: LIXIL Publishing, 2015 p. 13.
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Em 1950, com a criação da empresa pública especial JHLC254 e em 1955 através do kinyu koko255 viria-se a possi-
bilitar o empréstimo de capital a longo termo, com baixas taxas de juro, para a construção e compra de habitação 
a quem não tivesse dinheiro. Mais tarde, em 1961, também o setor bancário comercial passaria a possibilitar 
empréstimos nas mesmas condições e, é de notar que então, até aí não havia setor privado a financiar da forma que 
estas entidades estatais o faziam. Assim, como teremos oportunidade de estudar mais à frente, até aos anos 1980, 
veio-se a observar um crescimento da construção da propriedade privada. 256  
 É de notar que o governo teve um papel primordial não só na reabilitação urbana, onde teria rapidamente 
de limpar e dotar as cidades de novas infraestruturas, mas também a nível residencial. Deste modo, dado o sucesso 
desta excitação imobiliária através da otimização do sistema construtivo, é fácil perceber que o país se viria a 
reconstruir e erguer economicamente em pouco tempo.
 Estruturalmente, segundo Kadowaki, se até 1945, o sistema de nuki era amplamente usado na construção, 
logo após a segunda guerra mundial, percebemos que o método das diagonais, também usado na residência de 
Maekawa, foi fundamentalmente adotado por via deste programa de standardização do governo. 
 Em 1951 foi apresentado o “Modelo 1951 A, B e C”, o qual na morfologia das plantas, incorporava todas 
as experiências espaciais feitas até aí. Estes apartamentos incluíam 2 quartos de estilo japonês com pavimento de 

254 Corporação para empréstimos à habitação japonesa (Japan Housing Loan Corporation).

255 Departamento do governo que apoiava as pessoas com fundos para a construção de métodos standardizados.

256 NOGUCHI, Yukio. POTERBA, James. SEKO, Miki. Housing Markets in the U.S. and Japan. Chicago: University of Chicago Press, 1994 p. 
50.

imagem 158: Vista da área residêncial sobre Hiroshima.
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imagem 159: LDK na casa da família Nishino. Kumamoto.

tatami, o DK – dining kitchen257 e um outro compartimento com tabuado de estilo e mobiliário ocidentais, virado 
a sul. Este DK introduzia uma novidade no tipo de organização da casa, que até aí completara um ciclo com o 
chanoma. Esta, ao juntar a cozinha à sala de jantar, definia, à partida, o estilo também ocidental para a cozinha, a 
qual afastava os problemas de conservação da comida com a também recente introdução de pias em aço-inoxidável 
e do frigorífico, tornando-se assim o compartimento central e mais importante da casa. São exemplo disto os apar-
tamentos construídos em várias áreas suburbanas no Japão como é o exemplo de Hakuza, Ishikawa em Kanazawa, 
que tive oportunidade de visitar.
 Na imagem em cima, observamos um exemplo do LDK – living, dining, kitchen, muito popular no Japão, 
que tem normalmente um espaço de cozinha e jantar acompanhado por um ou mais compartimentos de tabuado, 
um sanitário, uma casa de banho e uma genkan. É um estilo de organização ocidental em que a cozinha separa a 
área de comer da área de dormir. 
 Por outro lado, se com o fim da guerra e a sucessiva ocupação pelos Estados Unidos, fez com que se 
instalasse um clima de incerteza relativamente ao futuro do Japão, também havia esperança na mudança dos para-
digmas político-sociais dos governos e da sociedade japonesa. A falta de materiais aliada a uma rede de transporte 
então inexistente, dificultavam a extrema necessidade de reconstrução do país quer a nível das infraestruturas, quer 
a nível da habitação onde havia cerca de 4 milhões258 de casas em falta. Mesmo assim, através das políticas de um 

257 No Japão usam-se naturalmente estes termos em inglês para definir compartimentos da casa. Por vezes, também apenas um “W” pode ser 
usado para identificar os compartimentos com água – “water”.

258 REYNOLDS, Jonathan. 2001 p. 143.
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governo desesperado, levou a que a maioria dos arquitetos desenhassem casas resistentes ao fogo utilizando ma-
teriais como o betão ou aço. No entanto, por estas não terem sido bem aceites pelo povo que sentia a necessidade 
de viver em contacto com a madeira, Maekawa, que viria a ganhar popularidade no panorama arquitetónico desde 
os anos 1930259, viu desde logo, que aliando a tradição construtiva à necessidade imediata, poderia vir a resolver 
os problemas.

“Na atual falta de 4 milhões de casas no nosso país, a industrialização é a única solução 
plausível.” 260

 Este esquema de colaboração entre a indústria e os arquitetos já teria sido experimentado, como a versão 
das casas de produção em massa que Gropius apresentara a Emil Rathenau261, na qual defendia que através da 
junção de esforços entre ambos, se poderia levar a um aumento de qualidade a um preço mais baixo. Também o 
popular esquema domino, com o qual Maekawa tivera largamente contactado aquando da sua estadia em Paris, 
tentava de uma forma flexível, na qual se poderiam proceder à diferenciação dos elementos pela aplicação de 
diferentes painéis, resolver a escassez de habitação no fim da primeira guerra mundial. 
 Olhando mais para trás, a ideia de modelação era já algo impresso no ADN da cultura japonesa, o uso dos 

259 REYNOLDS, Jonathan. 2001 p. 136.

260 MAEKAWA, Kunio in REYNOLDS, Jonathan. 2001 p. 143.

261 1838-1915 presidente da AEG.

imagem 160: Esquema axonométrico da PREMOS #7.
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imagem 161: Planta para a “Coal miner’s housing community, Kayamuna mine”, Hokkaido.

módulos de tatami e shoji, já desde o início do período de Edo, viriam a desenhar as casas tanto das famílias mais 
pobres, como os palácios dos grandes senhores.
 Desta forma, com um vasto backgroung e a possibilidade de usar a agora desnecessária indústria militar, 
Maekawa iniciou uma parceria com a San’in Manufacturing, que além de ter as ferramentas e os materiais, teria 
cerca de 3000 empregados sedentos de trabalho. Assim, desenvolveram uma estrutura pré-fabricada de esqueleto 
em madeira à qual chamaram de PREMOS262. Esta fazia uso de parte do seu conhecimento nos anteriores projetos 
que teria desenvolvido em madeira263 e viria a ter um papel preponderante na reconstrução do Japão no pós-guerra. 
 Em 1946 estariam prontas as duas primeiras unidades da PREMOS. Era o modelo #7 com a área de 52 m2 
e que continha um LDK, um quarto e um sanitário. Ao contrário da simplicidade da construção do esqueleto e dos 
painéis amovíveis, a cobertura consistia numa complexa estrutura em “favos de mel” que, nas versões seguintes, 
viria a ser alterada para uma estrutura apainelada simples tornando o processo cada mais acessível. 264

 Também a própria composição da PREMOS viria mais à frente a receber outro tipo de configurações 
adaptadas à demanda do cliente. São exemplos o modelo #72 com uma área de 86,7 m2 e o modelo #73 para a 
“Coal miner’s housing community, Kayanuma mine” em Hokkaido, na qual foram construídas 400 unidades, bem 
como outros edifícios independentes.
 A par desta casa modelar, que viria a ser replicada, mais de 1 000 vezes ao longo de todo o Japão, também 

262 PRE (prefab) M (Maekawa Kunio) O (Ono Kahory – engenheiro de estruturas) e S (San’s Manufacturing Company).

263 São exemplo os dormitórios da “Kyushu Japan-Manchuria Mining Technical Training Center”.

264 REYNOLDS, Jonathan. 2001 p. 146.
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construiu outros edifícios em madeira de maior escala como a livraria Kinokuniya, o Hospital Keio e o centro de 
emissão NHK. Apesar das limitações estruturais da construção em madeira, estes edifícios, aos quais se inclui a sua 
casa anteriormente analisada, mostravam a possibilidade de uma arquitetura conscientemente moderna, sugerindo 
assim, um novo caminho para a arquitetura japonesa no panorama mundial265. Contemporaneamente foram-se 
desenvolvendo outros estudos relativos à capacidade das estruturas em madeira e a sua fiabilidade sísmica. Foi por 
volta da década de 1950 que Gonkuro Kume, depois de ter estudado na Alemanha, onde se que se doutorou com 
o estudo “estilo Kume para estruturas em madeira resistentes a terramotos”, terá aplicado largamente no Japão a 
sua tecnologia desenvolvida. Esta representava o esquema alemão, no qual, através de uma parede de estrutura 
dupla em madeira, se insere um ligamento diagonal que lhe permite dar resistência sísmica. Também através deste 
espaço entre as duas paredes posteriormente estucadas, que ao contrário dos modelos da arquitetura nórdica que 
asseguravam uma estanquidade do interior para um maior isolamento, permite-se fazer uma ventilação natural. 
Aqui, através da circulação de ar, cria-se também uma maior relação com o exterior trazendo de volta a estrita 
relação que caracteriza a tradição japonesa. 266

 Este sistema inovador de Kume viria a tornar-se o protótipo para a construção coletiva. Assim, segundo 
enuncia a sua página web, Kume contribuiu notavelmente para o desenvolvimentos da comunidade e do plano 
urbano do Japão. 267 

265 MATSUKUMA, Hiroshi. 2006 p. 100.

266 TAUT, Bruno. 2003 p. 148.

267 Consulta de website kume sekkei, Novembro de 2015.

imagem 162: Estrutura de uma construção usando o “estilo Kume”.
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imagem 163: “Nakagin Capsule tower” em Minato-ku, Tokyo.

Experimentalismo nos anos 1960, 70 e 80

 Segundo Engel, se no regime de Tokugawa a construção era controlada através de um painel de leis e 
regras que impediam a construção de certas partes, limitavam o dimensionamento e restringiam o uso de madeiras 
para a construção, ao observar-se o código de construção deste período268, percebe-se completamente o contrário 
daquilo que eram as práticas de outrora.

“Na casa corrente, para uma maior estabilização do esqueleto construtivo, o ângulo 
horizontal de canto não deveria apenas ser utilizado no nível do pavimento – hiuchidodai 
e no nível do teto – hiuchibari, mas também as diagonais deveriam ser usadas no 
plano vertical – sujikai, como por exemplo nas paredes exteriores. (...) Estas medidas, 
demonstram novamente a falta de consideração pela forma exterior e contradizem a 
opinião generalizada de que o aspecto da casa era ainda um fator importante.” 269

 É neste sentido que deverão ser analisadas as alterações às mesmas e se deve fazer uma leitura do estado 
da arte nestas décadas. Se por um lado, as normativas construtivas se deixavam sujeitar às realidades importadas 

268 Engel escreve e publica a primeira edição do documento no ano 1964.

269 ENGEL, Heinrich.. 1977 p. 86.
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do ocidente, as espaciais cingiam-se naturalmente aos modos de vida japoneses. Desta forma, relativamente à nova 
regulamentação proposta, foram apenas debatidos os temas da ocupação do lote, da preparação da madeira, da 
construção, da segurança contra incêndios e da higiene e descurada a escala urbana que, segundo Minamoto, seria 
o fator base da discussão nesse momento. Além desta falta de sentido crítico perante os novos paradigmas urbanos, 
para Engel, as casas dos anos 1960, tanto nas características como na expressão, estavam a perder cada vez mais a 
sua distinção, as quais mostram o modo internacional ao qual a arquitetura japonesa se tinha vindo a subjugar. 270

 No tempo de Tokugawa, as estratégias tomadas de racionalização do espaço, que permitiam controlar 
os gastos e potenciar a produção, tinham-se tornado preponderantes na forma de como a população passou a 
entender e a ocupar os espaços mínimos. Se em tempos, a capacidade exímia de viver no mínimo foi um fator de 
prosperidade, esta estaria agora a atingir limites nunca antes vistos, e por isso, a criar problemas sociais, levando à 
necessidade de regulamentar e definir mínimos de segurança higiénica, nos quais os japoneses poderiam viver.

1 pessoa = compartimento de 3 módulos de tatami (~ 4,9 m2) 
2 pessoas = compartimento de 4,5 módulos de tatami (~ 7,4 m2)
3 pessoas = compartimento de 6 módulos de tatami (~ 9,8 m2)
4 pessoas = compartimento de 8 módulos de tatami (~ 13,2 m2) 271

270 ENGEL, Heinrich. 1977 p. 86.

271 Idem.

imagem 164: “Shizuoka Press and Broadcasting Center” de Kenzo Tange em Chuo, Tokyo.
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imagem 165: Vista sobre a encruzilhada de Shibuya, Tokyo.

 Os anos 1960, através das emergentes tecnologias, a rápida produção de todo o tipo de objetos trazida 
pela mecanização da produção da cidade do futuro, aquela que se aproximava da perfeição que ainda estaria tão 
distante e a alteração dos paradigmas na classe salarial, com crescimento demográfico que se fazia à velocidade da 
máquina, levou a que alguns arquitetos liderados por Tange, conhecidos como metabolistas, procurassem soluções 
para uma economia emergente e galopante. Previa-se desta forma, superar a arquitetura moderna, levando ao 
limite as suas vontades e, mais do que nunca, trazer os temas da sociedade para a produção da arquitetura. Assim, 
o aumento do custo da mão de obra, resultante da escassez da oferta especializada, e a produção em massa, 
implicavam a utilização dos pré-fabricados. Sem tempo para pensar em temas como o ornamento, estes novos 
edifícios cada vez mais altos e mais globais, concentravam basicamente as suas atenções nos elementos estruturais. 
Nunca antes a arquitetura e a engenharia civil teriam andado tão próximas, tendo a primeira, não raras as vezes, 
deixado-se dominar pela segunda. 

“Tokyo é uma aglomeração de edifícios, trânsito, infraestruturas e engenharia civil.” 272

 Esta tendência ter-se-á mantido até aos finais dos anos 1970, altura em que se começaram a perceber 
os efeitos nefastos como os problemas relacionados com a energia, poluição, sobre-desenvolvimento urbano e 
destruição do ambiente. A partir daí, a arquitetura moderna entrou em processo de revalidação. 

272 KAIJIMA, Momoyo; KURODA, Junzo; TSUKAMOTO, Yoshiharu. Made in Tokyo Tokyo: Kajima Institute Publishing Co, 2001 p. 35.
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 “(...) de 1966 a 1988 o número de carros aumentou 6,25%, enquanto que as estradas 
apenas 1,12% (...) uma montanha russa na cidade, como a proposta de Le Corbusier para 
a Algéria ou de Marinetti com o trabalho futurista.” 273

 Ao mesmo tempo, também a maioria dos elementos da casa, como as janelas e portas, foram sendo 
standardizados, pois pretendia-se com isto, encontrar uma forma de construir mais rápido e mais barato. Foi um 
momento de construção muito apoiado pelos governos, onde novamente, apesar das casas não serem construídas 
pelos mesmos carpinteiros, pareciam ter a mesma identidade. 274

 Assistindo a este evento da massificação da construção, em 1975, o ministério da cultura considerou 
que as técnicas tradicionais eram indispensáveis para a conservação da propriedade de interesse cultural, isto 
permitia a que um bom carpinteiro ou artesão fizesse uso de fundos governamentais para promover o ensino do 
seu saber275. Assim, especialmente no campo de conservação de monumentos, reuniram-se as condições para que 
estes continuassem a manter a autenticidade e o vigor de outros tempos. Este recente processo de obtenção de 
fundos públicos para a manutenção e preservação das técnicas tradicionais, veio consciencializar as pessoas para a 
importância das profissões, bem como para a documentação das mesmas, como poderemos ver no próximo excerto 
em conversa com Asako Yamamoto:

273 KAIJIMA, Momoyo; KURODA, Junzo; TSUKAMOTO, Yoshiharu. 2001 p. 26.

274 KADOWAKI, Kozo. 2015.

275 HENRICHSEN, Christoph. Japan culture of wood, buildings, objects. Basel: Birkhäuser, 2004 p. 28.

imagem 166: Oficina de construção nas proximidades do templo Koyomizu-dera em Kyoto.
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“(...) Aqui em Kyoto, por exemplo, reparei que se estão a reparar muitos templos, nos 
quais são usadas tanto as técnicas, bem como as ferramentas antigas. Embora estejamos 
muito mais evoluídos e tenhamos agora outros meios de produção, eles preferem usar algo 
que remonta ao tempo das construções originais...

Esse é o verso da moeda, usam-se essas técnicas porque são a única forma de garantir a 
melhor qualidade, e são apenas empregues nos templos mais preciosos em que o governo 
investe. Isto são processos muito morosos e também por isso, muito dispendiosos. No 
fim, esses templos ficam com um aspeto imaculado mas essas intervenções estendem-se 
apenas a um raio de cerca de 250 m, logo depois temos a construção contemporânea que 
contrasta severamente.” 276

 No entanto, esta sacralização de tudo o que remonta ao passado, bem como o crescimento do turismo 
no Japão, nomeadamente nos grandes centros históricos e metropolitanos tem vindo a constituir um problema 
no sentido em que mais do que se tentarem recuperar os monumentos, transformam-se a identidade das cidades, 
para que a sua aparência esteja não só mais de acordo com o passado, mas para que também se cativem mais 
turistas. Estas transformações, como explica Fujimura no excerto seguinte, constituem aberrações e desvirtuam a 
diferenciação de cada lugar:

276 YAMAMOTO, Asako. 2015.

imagem 167: Templo Higashi Honganji a entrar em reabilitação, Kyoto.
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“(...) qual é o significado da tradição nos dias de hoje?

O desenho tradicional está a tornar-se cada vez mais importante no Japão. De uma forma 
geral, as construções do período de Edo, estão de todo revitalizadas. Especialmente 
em Kyoto, o governo tem vindo a tornar o código de construção em algo cada vez mais 
conservador. Parece-me estranho que os proprietários tenham de construir no estilo 
requerido. Vejo agora os edifícios contemporâneos com alguns dos temas tradicionais, 
como por exemplo certas palas, isto é uma das regras que não faz nenhum sentido. 
(...) Algumas cidades estão a adotar esta tradição falsa que faz as delícias dos turistas 
superficialmente interessados no Japão.” 277

 Por outro lado, em 1981, o regulamento de edifícios para os temas de resistência contra terramotos voltou 
a alterar-se. No caso das estruturas em madeira, os painéis laminados – gohan, foram permitidos como forma 
de segurança contra sismos, levando a que o número de paredes por casa, tanto fora como dentro, continua-se a 
aumentar. Além desta atualização, também as superfícies rebocadas foram oficialmente consideradas como uma 
resposta segura contra incêndios278. Na verdade, esta nova janela aberta pela industrialização, através quer dos 
novos materiais, quer das técnicas importadas do ocidente em que há um desligar do contacto entre o corpo e a 
matéria nos modos de produção, vêm alterar a lógica da utilização das coisas. A procura de uma estética perfeita 

277 FUJIMURA, Ryuji. 2015.

278 KADOWAKI, Kozo. 2015.

imagem 168: Coberturas na cidade de Kagaoe. 
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imagem 169: A tecnológica Yokohama no crepúsculo da noite.

e maquinal substitui definitivamente os modelos artesanais, e estes fatores acabam por acontecer de uma forma 
transversal em todos os campos da sociedade.
 Depois de anos de grandes conflitos de ideias, incertezas, prosperidade, crescimento e estabilidade econó-
mica, o escalar da bolha e o seu sucessivo rebentamento no final da década de 1980, acabou por fazer a transição 
da sociedade tradicional para a que observamos hoje em dia. Assim, aconteceria um importante ponto de viragem 
nas práticas da arquitetura japonesa, das quais também a própria construção em madeira se tivera visto abandonada 
durante o mesmo período de tempo como refere Janeira no seguinte excerto:

“A partir de 1980, o Japão, antes demasiado dependente dos Estados Unidos, começa a 
mostrar uma mais forte consciência da sua posição na área do Pacífico e no mundo, e a 
exprimir maior consistência na sua identidade e na sua política externa. Consolidava-se 
assim uma sociedade livre, afluente e pluralista.” 279

279 JANEIRA, Armando. 1985 p. 15.
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O período contemporâneo
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imagem 171: A experimentação urbana no seu limite, vista aérea de Asakusa, Tokyo.

A atualização de paradigmas

 O processo de desenvolvimento da arquitetura urbana e residencial, o qual, através de um longo momento 
de demarcação da tradição que vinha desde o início da introdução do modernismo no Japão, procurava soluções 
inovadoras com materiais nunca antes disponíveis para legislações cada vez mais apertadas. Este, com o rebenta-
mento da bolha económica em que o país se encontrara desde meados da década de 1980, teria o seu fim no início 
dos anos 1990, pelo que a década seguinte (década perdida) viesse trazer uma espécie de incerteza e instabilidade 
económica. Definia-se a charneira para a entrada do período contemporâneo na história do Japão como demonstra 
Shingo Masuda no seguinte excerto:

“(...) Parece que há vários pontos de transição que fizeram com que as coisas se tivessem 
alterado muito no último século. Como é que entendes esses pontos de transição?

Eu acho que há uma grande viragem, e essa pode ter sido a bolha, que criou um grandioso 
corte entre arquitetura e os modos de habitar ditos “normais”.” 280

 Também a perceção e leitura do espaço veio a sofrer alterações radicais. Agora, a componente multifacetada 

280 MASUDA, Shingo. 2015.
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do espaço foi-se tornando cada vez menos importante. Nesta sociedade em permanente transformação, os espaços 
da casa até aí programaticamente indefinidos viriam a especializar-se, perdendo progressivamente a identidade 
abstrata que caracterizava as espacialidades de Edo281. Além disto, pelo exterior, as poucas referências ainda meta-
bólicas do passado, vir-se-iam a perder, como refere Go Hasegawa no seguinte excerto:

“O colapso da bolha económica em 1990 trouxe, com a cadência do pós-modernismo, uma 
espécie de referências cópia dos modelos clássicos nas fachadas e o gosto sem contexto 
histórico. Desde então, a história não tem servido a criação de arquitetura.” 282

 
 Segundo Kadowaki, relativamente às políticas de construção, assiste-se hoje em dia a uma nova versão do 
Codan283 que se chama UR284, que como o nome indica, demarca-se da anterior pelo facto de estar apenas ligada 
à reabilitação dos edifícios sociais construídos noutros tempos. Estas organizações governamentais que no pós- 
-guerra vieram transformar as políticas construtivas, à chegada do séc. XXI, com as alterações feitas pelo governo 
neoliberalista, tornaram-se insustentáveis. O kinyu-koko foi abolido por Junichiro Koizumi285 e posteriormente 
abandonadas imensas cooperativas de moradores, como por exemplo a do edifício de habitação de Toyo Ito.

281 AOKI, Jun. GOTO, Osamu. YOSHIHIKO. Tanaka. 2005.

282 HASEGAWA, Go. 2015 p. 13.

283 “Building cooperation” que promovia a construção de edifícios residenciais.

284 Agência de Renascimento Urbano “Urban Renaissance Agency”.

285 (1942- ) Foi o 87º primeiro-ministro do Japão.

imagem 172: Codan de Toyo Ito.
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imagem 173: Identidade industrial e presença dos elementos estruturais na “Stell House” de Fuminori Nousaku.

A construção no período contemporâneo

 Segundo Kobayashi, os métodos de construção modernos eram geralmente definidos pela construção em 
painéis, o qual é ainda hoje o principal método de construção residencial no Japão. Estes, seriam depois revestidos 
com materiais químicos caracterizados essencialmente pela fraca resistência e efeitos nefastos para a saúde. Porém, 
nos últimos tempos, tem-se assistido a uma decrescente utilização destes para os materiais naturais, o que por sua 
vez, pela sua incapacidade de standardização, leva a que seja precisa novamente uma mão de obra muito mais 
especializada que tivera desaparecido durante o período do pós-guerra. 286

“O Japão selecionou do ocidente as ideias e os estímulos que pudessem revitalizar a sua 
antiga civilização e é o único país não ocidental a atingir uma industrialização plena. 
Combinando as novas ideias e fontes ocidentais com as herdadas do seu passado, o Japão 
está a criar uma nova cultura e a abrir novos caminhos às gerações do futuro”. 287

 

286 KOBAYASHI, Kentaro. Japanese Conventional Wood Construction Methods in the Modern Era. A consideration of major texts. in Proceedings 
of the Architectural institute of Japan, 2005 p. 181.

287 JANEIRA, Armando, 1985 p. 18.
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 A par de todo este advento de acontecimentos do foro sociocultural japonês, como refere Janeira, não 
deixa de ser interessante que continue em vigor a lei standardizada de construção de 1950, a qual, como vimos, 
era já muito apoiada nos modelos ocidentais e que apenas foi sofrendo meros ajustes relativos às necessidades dos 
tempos. Destes, destaca-se a regulamentação que define a dimensão das casas, bem como a altura dos tetos e outros 
fatores que afetem os seus espaços interiores. 
 Como se viu anteriormente, na entrada do período de Meiji, a normalização da medida do tatami, por sua 
vez, levou à standardização dos lotes para construção. Depois, no culminar da segunda guerra mundial, movidos 
pela necessidade de rápida construção, voltaram a dividir-se os lotes. Assim, e se até aos anos 1980 os terrenos 
nas áreas centrais rondavam os 165 m2 (288), no seguimento do rebentamento da bolha económica e consequente 
escalada de todos os preços, dispararam também o valor dos lotes dos terrenos. Desta forma, assistiu-se novamente 
a uma divisão dos terrenos em duas ou três parcelas.
 A par desta mudança de imposições legais da construção, deu-se também a liberalização da modulação 
das estruturas, sendo estas cada vez mais flexíveis, respondiam a outros princípios diferentes daqueles que vinham 
sendo relidos há mais de três séculos. Estas novas leis aplicadas também à silhueta dos edifícios levaram a que esta 
modulação não pudesse mais ser aplicada de forma obrigatória. Então, nos dias de hoje, os carpinteiros e arquitetos, 
ao contrário do que acontece no campo, em situações de geometrias urbanas complexas, vêm-se obrigados a usar 
outros métodos que não os tradicionais, pois estes, apesar de flexíveis, impõem uma total rigidez na geometria da 

288 Os quais podiam acomodar uma casa independente de 2 pisos.

imagem 174: Aspeto dos materíais de revestimento na casa da família Matsuda.
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imagem 175: “Small House” de Kazuyo Sejima, Tokyo.

planta, tornando-os totalmente limitados para situações complexas. 289

 Construtivamente, a então liberalização dos modos de produzir casas seria suportada pela capacidade 
empírica do dimensionamento das cargas em pequenos edifícios de habitação. Até 1998, casas em madeira com 
2 pisos, representavam o limite que se podia construir em zonas residenciais, o que desta forma, com a constante 
fragmentação dos lotes, as áreas mínimas necessárias para uma família já não poderiam ser comportadas, pelo que 
entre 1998 e 2000, o governo acabasse por tornar a regulamentação mais flexível. Também, deste novo pacote de 
medidas, incluem-se por exemplo, a supressão da contagem de áreas de cave na restrição volumétrica. 290

 Ao mesmo tempo, a lei da construção em madeira introduziu regulamentação sobre a performance da casa. 
Com esta revisão, passou a ser necessário um projeto de estruturas291, um projeto de prevenção de desastres e um 
projeto de incêndios. Uma vez que a forma de como se constrói em madeira foi revista, tornou-se então possível a 
construção de torres em madeira, pois seriam agora estas resistentes aos mais diversos desastres. 
 Ao contrário do que acontecia nas antigas minka, hoje o sistema tem imensas paredes e por isto está mais 
próximo das soluções ocidentais. Desde os anos 1920, mas sobretudo com o despontar das transformações ocor-
ridas no pós-guerra, as casas japonesas, acomodando paredes que albergam janelas cada vez mais pequenas, têm 
vindo a perder uma certa transparência que caracterizava o seu interior. Observamos, a partir dos anos 1990, uma 
estrutura cada vez mais reticulada que corresponde à construção tradicional mesclada com a tecnologia americana 

289 KADOWAKI, Kozo. 2015.

290 Idem.

291 Mesmo para edifícios com menos de 3 pisos.
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de 2 x 4, traduzindo-se assim, numa construção massiva comparada à construção em alvenaria do ocidente. 
 Aliada a esta necessidade de construir de forma mais eficaz, ao contrário do que acontecia com os arquitetos 
de gerações anteriores que desenhavam aberturas imensas, uma vez que as distâncias relativas ao edifício vizinho 
se encurtaram – 500 mm, levou a que este tipo de grandes vãos horizontais se tornassem inapropriados, e com isto, 
a que a nova geração de arquitetos começasse a desenhar aberturas mais pequenas. Como exponente máximo de 
um novo sistema de construção mais capaz, temos a moda japonesa das janelas quadradas que “aleatoriamente” 
povoam as fachadas. 

“O código Urbano de Tokyo estipula que os vizinhos tenham de aceitar qualquer edifício 
que se afaste 500 mm dos seus limites da propriedade.” 292

 Enquanto que por um lado se controlam as distâncias entre os edifícios através das regras que limitam a 
área de impermeabilização do solo, a qual difere de zona para zona, alternando de valores que vão de 40 a 60% 
em zonas suburbanas e de 80% para áreas urbanas, a volumetria do edifício pode variar de 80 a 100% em zonas 
suburbanas e pode chegar aos 300% em zonas urbanas. Por outro lado, relativamente à área total do terreno293 e 
uma vez que nas áreas suburbanas o máximo de pisos é de dois, o tipo de construção é controlado pela dimensão 
do volume. A construção no campo, devido ao preço da matéria prima, terá uma dominância na madeira, enquanto 

292 KAIJIMA, Momoyo; KURODA, Junzo; TSUKAMOTO, Yoshiharu. 2001 p. 25.

293 Kadowaki, Kozo. 2015.

imagem 176: Lote estreito em Yoyogi Uehara, Tokyo.
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imagem 177: A pegada mínima numa das últimas casas de Go Hasegawa, Shibuya.

que nas cidades, com volumetrias mais estritas, se opte pelo uso de outros materiais como o betão e o aço que 
permitam, por sua vez, aceder a cotas mais elevadas. 
 Também na escala urbana surgem agora medidas mais restritivas. Os quarteirões apresentam vários tipos 
de regulamentação relativamente à distribuição dos materiais de construção das suas casas, significa isto, que as 
casas que ocupam o interior do quarteirão, poderão facilmente manter uma simples estrutura em madeira, enquanto 
que os edifícios que o limitam deverão usar materiais resistentes ao fogo de forma a criar uma firewall para que os 
incêndios não alastrem aos quarteirões seguintes.
 Se nos anos 1990 os arquitetos japoneses estavam muito influenciados pelo sistema de painéis, que resul-
tava na construção de imensas paredes sólidas e de aberturas de pequenas dimensões, depois de 2010, esta moda 
como todas as modas, acabaria por perecer. Foi a sucessiva regulamentação e as imposições legais que fizerem 
alterar a estratégia de intervenção por parte dos arquitetos, procurando agora, um retorno às origens através de uma 
identidade cada vez mais relacionada com a tradição.
 Em 2011, com o desastre de Fukushima294, criaram-se grandes mudanças nos paradigmas social e da 
construção das casas japonesas com um repensar nas estratégias de intervenção em zonas de desastres naturais, e 
de como recuperar a identidade dos lugares afetados como mostra Kei Kaihoh no seguinte excerto:

294 O sismo destruiu totalmente 127 000 e danificou mais de 272 000 casas, naquele em que por terem morrido quase 16 000 pessoas, foi o quarto 
terramoto mais forte a nível mundial desde 1900. in Damage Situation and Police Countermeasures associated with 2011Tohoku district – off 
the Pacific Ocean Earthquake November 10, 2015.
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“Estou interessado no teu centro comunitário em Fukushima.
Mostra bem as tuas preocupações com as pessoas, esta ideia dos fenómenos naturais de 
que tanto trabalhas (...). Podes por favor, falar um pouco mais da tua ideia de cidade 
através deste projeto? 

Para mim, isto é algo muito específico e funciona como um protótipo para pensar a cidade. 
Como sabes, Fukushima teve um desastre nuclear e por isso, precisa de uma solução muito 
específica.
Hoje em dia, a relação entre os idosos e os jovens é que os segundos assistem os primeiros, 
com taxas, com ajuda e com amor, mas como 1/3 da população do Japão são pessoas 
idosas, esta estrutura está à beira do colapso. (...) Outro aspeto deste projeto é que não 
havia muito dinheiro para construir novas infraestruturas, pois noutro tempo, construíra-
-se demasiado e uma vez que a economia está em queda, temos antes de transformar bem 
o que existe. (...) Temos então que encontrar o que é mais interessante da área em questão 
para apostar de forma certeira. 
Assim, a nossa estratégia foi, que através da definição de um percurso pedonal e 
percebendo a topografia do terreno, por de um processo de DIY, eliminaríamos 
rapidamente todos os obstáculos. Se não confiarmos nos governos, estamos muito mais 
livres para usarmos a cidade à nossa maneira. Isto será algo muito importante a partir de 
agora.” 295

295 KAIHOH, Kei. 2015.

imagem 178: “Fukushima Communitary Center” plano urbano de Kei Kaihoh.
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imagem 179a: “House in a Forest”. imagem 179b. “Pilotis in a Forest”.

 Se nos debruçarmos agora no percurso de Hasegawa, apesar de ter ainda apenas 10 anos, podemos já 
verificar uma sequência clara de evolução. Se as primeiras obras como a “House in a Forest” mostram este estilo 
muito cúbico, depois, em “Pilotis in a forest”, a proposta é mais estrutural. Agora, a par da nova geração de 
arquitetos, assiste-se a um revivalismo das origens, o que através da “House in Kyodo” aqui em estudo, representa 
em si um exemplo maior de referenciação da tradição no período contemporâneo.
 Devido ao facto de nos últimos anos se terem aplicado em larga escala os regulamentos contra incêndios, 
a madeira perdeu importância. Montam-se agora dois cenários distintos na forma de construir casas no Japão. Por 
um lado, a utilização de madeira para continuar a ser aplicadanas estruturas tem de ser revestida por um material 
que não combustível o que por conseguinte, leva ao uso de materiais químicos como denuncia Kentaro Takegushi:

“(...) por outro lado, o contexto das áreas urbanas está em constante evolução, isto leva 
a que estejamos constantemente a reinventar-nos e a perder alguns edifícios tradicionais. 
Este é o nosso ADN da construção em madeira, algo que se transforma e se adapta 
constantemente, um processo metabólico. É um pensamento contraditório, se por um lado 
queremos acreditar nas cidades, por outro, elas reinventam-se a cada dia que passa. 

A situação é muito diferente da europeia, porque lá, as construções são geralmente feitas 
para durar, constrói-se em pedra ou noutros materiais pesados, mas aqui no Japão, a 
esperança média de vida de uma casa é menor.
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Diria que ronda os 25 anos. É claro que tem também que ver com as políticas do sistema 
capitalista, que permite às pessoas demolir e construir facilmente para alimentar a 
máquina. É uma situação muito complexa, e claro, tem também que ver com a própria 
natureza dos japoneses que adoram alterar espaços e mover coisas.” 296

 O segundo cenário possível é o da utilização do betão como material estrutural e de acabamento. Pelo 
seu caráter flexível, higiénico, seguro contra incêndios e de gosto ocidental, o betão reforçado tem então, sido 
uma solução adotada em larga escala nos grandes centros urbanos. Já nas aldeias, onde as construções populares 
ainda constituem a maior parte do edificado, o gosto pela construção foi perdendo a expressão de outros tempos, 
promovendo desta forma, uma alteração radical na atual paisagem das zonas rurais que tive oportunidade de 
observar.
  Como reparei na casa em construção que visitei em Kagoshima, hoje os arquitetos e carpinteiros usam 
a madeira apenas com um fim estrutural. Assim, o detalhe e o refinamento de outrora, em que os elementos em 
madeira tinham duas funções: estrutural e ornamental, não são mais precisos. 

“Mas hoje, os arquitetos usam-na como um material estrutural e dificilmente como um 
material de acabamento. Assim, o refinamento de cada peça deixou de ter importância.”297

296 TAKEGUSHI, Kentaro. 2015.

297 KADOWAKI, Kozo. 2015.

imagem 180: “ House in Kyodo”.
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imagem 181: Estrutura em madeira da casa em construção visitada em Izumi, Kagoshima.

 Decorrente da longa tradição de construção com pilar e viga, agora, mesmo com a construção em betão, 
a forma mais fácil de pensar o espaço continua a ser através dos elementos tradicionais. Segundo Hirai, este tipo 
de material é o preferido nas pequenas casas ou em prédios de até 4 pisos. Estes, ao invés de pilares, fazem uso de 
paredes estruturais interiores ou de paredes exteriores portantes, fechando ou abrindo agora o edifício como uma 
caixa. Separar os quartos, através de painéis deslizantes, tornou-se impossível, pois estas transições estão ocupadas 
com as estruturas diagonais, podendo o acesso ser apenas feito na parte central das paredes. Segundo as previsões 
de Hirai feitas em 1998, a par do bloco de cimento, este método americano de construção em madeira de 2 x 4, 
não poderia vir a ser bem sucedido, pois impossibilitava a produção de espaços em concordância com o gosto 
japonês.298

 No entanto, agora, quase 20 anos depois dos escritos de Hirai, observei, não só através da experiência de 
estágio e do caso de estudo que mais à frente se apresenta, mas também pelas obras tanto em construção visitadas 
ao longo de várias cidades do Japão tanto para construção nova como para reabilitação, que este sistema parece ter 
uma capacidade incrível para resolver todo o tipo de problemas. 
 Partindo do pressuposto de que na cultura ocidental, o sistema construtivo mais comum assenta na ideia de 
parede, no Japão, a modernização das casas de madeira é a história de como, através da importação das tecnologias 
ocidentais, se misturaram os dois tipos: o esqueleto estrutural e a parede.
 Atentando mais uma vez no percurso de Hasegawa, reparamos que a “House in a Forest” é um claro 
exemplo na mostra da construção contemporânea do Japão. Apesar da sua estrutura ser em madeira, as paredes são 

298 HIRAI, Kiyosi. 1998 p. 111.



182

painéis com capacidade antissísmica. Também, além da parede branca funcionar como uma referência ao ocidente, 
há o apontamento de um vão de reduzidas dimensões que denuncia o tipo de construção empregue na parede e 
das janelas da construção vernacular em tijolo, procurando desta forma e através das tecnologias ocidentais, uma 
abstração da identidade da mesma.
 É verdade que até há cerca de 30 anos, o chefe de família, a partir de uma grelha de tatami, poderia 
desenhar uma planta sem pensar no tipo de estrutura ou construção, mas antes na forma mais económica de erguer 
uma casa. Como vimos até agora, apesar da tecnologia kiwari continuar a existir nos dias de hoje, já não é possível 
a sua aplicação com o propósito de automação sem passar por cima de um sem número de regulamentação.

imagem 182. Pormenor do vão quadrado na “ House in a Forest”, Karuizawa.
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imagem 183: “ House in Kyodo”, Tokyo.

A casa em Kyodo

 Localização original: Quarteirão 10, Kyodo, Tokyo
 Localização atual: A mesma
 Construção: 2011
 Dimensões: 1º piso – 10,7 m x 3,7 m; 2º piso – 10,7 m x 3,7 m; altura total – 5,28 m

 Inserida na área residencial junto à estação central de comboios de Kyodo, Tokyo, esta casa de modestas 
dimensões, implanta-se na quase totalidade do seu estreito lote rodeado por outras habitações americanizadas 
com jardins que brotam dos espaços intersticiais. Apesar da sua centralidade, a rua que a serve tem já um caráter 
secundário, apresentando uma calma e silêncio que contrastam com aquilo que se passa logo ao lado.
 Como na sua restante obra, nesta casa, Go Hasegawa trabalha em conformidade com a tradição, procuran-
do, através das mesmas formas e novos materiais, reinterpretar os valores do passado. Anteriormente observamos 
que a composição mais comum das casas da região de Honshu, partia do princípio bipartido. Uma parte baixa 
– niwa, antecedia uma parte alta – yuka, respetivamente o espaço de trabalho e o espaço formal de vivência.
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“Agrada-me esta ideia de proporção relativa. A primeira, a casa para livros, é mais 
pequena, tão alta quanto eu. Depois, a segunda casa, para as pessoas que por si só é um 
pouco normal, no entanto, a relação entre estes dois mundos é especial. Gosto desta ideia 
de relação íntima entre as duas partes (...).” 299

 Assim, esta casa constrói-se em duas partes, mas que ao invés de se desenvolverem horizontalmente como 
nas nouka do período de Edo, recorrente do processo evolutivo que viemos a acompanhar nos últimos capítulos. 
Aqui a composição destes dois elementos faz-se verticalmente – são dois pisos com duas linguagens diferentes. 
A casa responde a um programa de relativa complexidade para uma habitação unifamiliar, pois a imensidão do 
espólio de banda desenhada e manga dos proprietários, fez com que esta casa se desenhasse entre aquilo que se 
pode considerar um pequeno armazém e uma residência. No rés do chão com 1,82 m de pé-direito revestido a 
cerejeira, encontra-se esta primeira parte de arquivo com um layout maquinal, no qual, através de uma grelha 
ordenada, se distribuem as estantes para arrumação, as zonas húmidas e a cama do casal. É como se tratasse da área 
técnica que ocupa a totalidade da primeira metade da casa. Aqui, o arquiteto leva esse conceito ao limite, através 
da perfeita continuidade dos materiais – lajetas de cimento, traz o espaço exterior para dentro da casa, tornando o 
rés do chão num niwa.
 Depois, apenas dois metros acima, há em open space todas as zonas de dia da casa. A escada é o elemento 
de transição que além de ligar os dois pisos, pela sua posição central, organiza o espaço do nível superior dividindo 

299 HASEGAWA, Go. 2015.

imagem 184a: Acesso à casa em Kyodo. imagem184b: Vista da varanda para a cozinha. Ao fundo, Hasegawa de azul e o cliente de vermelho.
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imagem 185: Chanoma da casa em Kyodo.

o DK para a sala de estar – chanoma. A casa, de uma forma muito simplificada, parece personificar os anos de 
evolução da casa japonesa. Se no período de Edo a cozinha se posicionava no niwa e os quartos no yuka, aqui 
parece haver uma estranha mutação entre estes dois elementos, passando a cozinha para o yuka – piso 1 e o quarto 
para o niwa – piso 0. Por outro lado, se atentarmos novamente nos anos 1920 e na progressiva ocidentalização da 
sociedade japonesa que a partir daí se fazia viver, entendemos agora melhor as decisões tomadas pelo arquiteto 
para desenhar os espaços. A cozinha viria a integrar o espaço de estar, desenhando-se de forma compartimentada 
com o LDK, já o hiroma, zashiki e chanoma viriam também a sofrer alterações para que este último se assumisse 
definitivamente como um espaço polivalente. No entanto, se na residência de Kunio Maekawa haveria este mesmo 
espaço central que dominava definitivamente toda a casa, aqui este voltaria a diluir-se no sentido de englobar a 
cozinha e a sala de jantar, criando esse tal open space multidisciplinar.
 A sul há uma generosa300 varanda que pode ser entendida como engawa. Apesar de pontual, posiciona-se 
no perímetro não fazendo agora uma continuação física, mas potenciando as relações visuais para quem está 
naquele espaço. Ainda assim, ao fechar-se para a rua, permite tornar privado todo aquele espaço aberto.
 Ainda neste piso, o espaço com pé-direito mais alto, de secção tipo “casa” onde se deixa notar a geometria 
da cobertura, permite-se, através dos materiais refletores do teto, a entrada da natureza para a intimidade do espaço.

300 Esta representa 1/4 da área do piso superior.
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“Por ser pequena, precisávamos de a abrir para fora. Queríamos ligar-nos às redondezas, 
especialmente naquele lugar, que havia imensos jardins circundantes, apesar de serem dos 
vizinhos, podíamos usá-los dentro da casa. Desde o princípio que tive a ideia de manter 
a continuidade e a abertura para com a paisagem e é então por isso que o nosso edifício 
deveria ser leve. Especialmente nesta casa, queríamos usar materiais leves como as lajetas 
de cimento, o contraplacado de madeira e os painéis em aço. É muito industrial.” 301

 Como descreve Hasegawa, os materiais industriais aqui usados permitem-lhe fazer uma leitura mais alar-
gada da construção corrente no Japão. A meu ver, esta casa, através do despojamento de ornamentação, truques ou 
tiques, mais europeus, ou mais americanos, mostra que de uma forma acessível, com os mesmos materiais que os 
empreiteiros continuamente devassam a paisagem japonesa, é possível criar uma casa que respeita a tradição, serve 
o cliente, ouve legislação e dá pistas par o futuro. Por outro lado, os materiais usados permitem tanto a resistência 
no exterior como o conforto do interior, fazendo assim, suprimir os limites da casa e tornando-se esta num espaço 
físico em constante mutação. 
 Para Hasegawa, a revalidação dos elementos tradicionais e a proporção das partes é o mote do seu traba-
lho. Nesta casa, o objeto ganha uma importância abstrata, através da demarcação da cobertura – kirizuma, que em 
corte, representa aquilo que imaginamos como sendo a forma da casa. Esta, que na tradição é feita de palha e outras 
ervas selvagens, apresenta uma espessura variável que pode chegar até aos 600 mm na casa da família Iwasawa 

301 HASEGAWA, Go. 2015.

imagem 186: Diferenciação de pavimentos nos diferentes pisos da casa.
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imagem 187a: Descontinuidade linguística e formal com o vizinho. 187b: Casa dos livros e escada de acesso ao piso superior.

por exemplo, é aqui revisitada à luz do nosso tempo. Através do aço e de todas as inovações tecnológicas a ele 
inerentes é possível cumprir os parâmetros de conforto com apenas 60 mm de secção. O discurso dos vários níveis 
de informação que Hasegawa continuamente elabora, é aqui observado, não só através da sobreposição de duas 
casas distintas, mas também da carga história que ela carrega. 
 Mais uma vez, pela leitura da composição dos elementos do alçado, somos chamados a pensar sobre as 
proporções e as unidades de medida. No piso térreo ou casa dos livros se assim quisermos, apresenta a modelação 
regular do tatami – 910 x 1820 mm, já no piso de cima um sobredimensionamento da mesma – 1210 x 2380 
mm, dos quais uma composição ordenada de vãos enfatiza a utilização destes como se fossem blocos estruturais 
sobrepostos. Assim, além de se deturpar a relação do seu volume com o material, ensaia-se uma nova possibilidade 
de estrutura modular maciça que advinha a importação conceptual do modelo ocidental de alvenaria. No entanto, 
a estrutura por detrás daquele jogo de painéis tipo fusuma é a estrutura simples de madeira revestida e intercalada 
com sistemas de proteção contra incêndios, isolamento, diagonais e ligações metálicas que aumentam a resistência 
sísmica do edifício.
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arquivo de desenhos da casa em Kyodo
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A experiência do habitar contemporâneo

 Como vimos anteriormente, depois dos anos 1920, a progressiva ocidentalização da casa japonesa ter-se-ia 
feito apenas pela introdução do primeiro compartimento, o qual viria a acoplar-se nas construções para depois 
influenciar toda a identidade da casa e da sociedade.
 Quando estive em Kagoshima, como já referi anteriormente, fiquei hospedado na casa da família Matsuda. 
Embora no princípio tivesse tomado a casa como um mero abrigo, rapidamente me viria a perceber que esta seria 
definitivamente matéria de trabalho. A sua aparência ocidental, pontuada com elementos da arquitetura japonesa, 
como eram exemplo as kawara fumadas que se tinham optado por instalar, bem como alguns dos elementos mais 
específicos, denunciavam desde logo, a relação próxima com a industria de produção. 
 A casa implantava-se num terreno entre a linha do caminho de ferro e uma rua da pequena vila de Izumi, 
entre as importantes cidades de Kagoshima e de Kumamoto, a dar para a costa nascente da ilha de Kyushu. De 
certo que não é a sua proximidade a Nagasaki que a tornam mais ocidental do que as outras que observara durante 
a viagem, mas a possibilidade de me instalar nela durante uns dias, bem como o calor, e a constante informação 
que a família me dava, fizeram dela, a minha predileta. 
  A composição do seu interior já nada tinha a ver com as casas do período de Edo, no entanto, as refe-
rências estavam todas lá. Na entrada havia um pequeno doma semelhante àquele encontrado na residência de 
Maekawa, onde agora, além dos sapatos deixávamos também os casacos e recolhíamos as chaves do automóvel. 

imagem 190: Pequeno almoço na casa da família Matsuda. À esquerda o zashiki, chanoma ao centro e DK atrás. Yuji Matsuda, Wakako Matsuda e eu.
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imagem 191: Zashiki com tokonoma, tokobashira, altar Budista e arrumo com painel tipo fusuma na casa da família Matsuda, Izumi.

Depois o espaço voltava a fechar-se entre um corredor em L e em C, um espaço labiríntico mas que dava a todos 
os compartimentos. O sanitário seguia o mesmo esquema, era composto por uma cabina industrial, que continha 
todos os elementos da casa japonesa, contudo, as tecnologias usadas, como o rádio e os diferentes dispositivos 
de regulação de temperatura, criavam uma situação de miscigenação nunca antes vista. A cozinha, virada a norte 
como manda a tradição, agregava também uma pequena mesa de jantar que raramente era usada, estava apenas 
coberta de papéis e acabava por funcionar como um escritório improvisado. Depois a sala, que à luz da explicação 
de Toshikata, por englobar tanto os materiais ocidentais com todos os apetrechos, e uma vez mais por se referenciar 
na tradição como o modo de usá-los, atrevo-me a chamar de chanoma. Ao lado, o zashiki era a peça estagnada no 
tempo. Este viria a percorrer todo o percurso da construção da casa tradicional anteriormente revisto, sem de algum 
modo, sofrer alterações. Não sou capaz de ignorar o facto de que agora, pela integração de todas as características 
tradicionais da casa japonesa, leva à sobreposição dos elementos que desfiguram a essência deste espaço antigo. 

“Hoje em dia, há numa casa pelo menos um quarto com pavimento em tatami, o qual é 
usado como quarto de visitas ou como espaço formal onde as cerimonias tradicionais têm 
lugar.” 302 

 

302 OLIVER, Paul. MIYAZAKI, Kiyoshi, 1998 p. 992.



192

Éra-me claro que a tradição ainda existia, pois via a família muito empenhada em mostrar-me de que forma é que 
certo elemento pertenceria ao passado ou como pelos seu comportamentos e modo de estar, faziam deles uma 
família dos tempos antigos. É esta nostalgia que agora terminava também no Japão para dar lugar a uma sociedade 
que cresceu no meio da loucura e do rebentar da bolha económica, que procura um lugar na grande cidade de 
Tokyo, ainda que para isso tenha de dispensar de toda a comodidade e conforto que os seus antepassados lhes 
tentaram mostrar, realçado aqui no discurso de Shimada:
 

“(...) Relativamente à tua experiência enquanto construtor, parece-te que por aquilo que 
construíste, os arquitetos e as pessoas ainda se interessam pela tradição?

Em relação aos arquitetos, há poucos que usem os métodos tradicionais, e na minha 
empresa não há obras desse tipo, por outro lado, consigo imaginar que para os clientes a 
forma tradicional não é facilmente entendida. Isto é, se o arquiteto propor usar madeiras e 
detalhes muito bons, eles dificilmente aceitarão, pois os clientes preferem antes a cozinha 
mais funcional ou um melhor ar condicionado do que uma estética tradicional. É então 
por isso que não se constrói como antigamente. 

Quer isso dizer que os clientes nunca se sentem ligados à tradição, sentindo uma 
nostalgia, do conforto das casas que possivelmente tenham visitado?

imagem 192: “Okashimachi Apartments” em Tokyo de Hasegawa recentemente construídos por Shimada.
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imagem 193: O núcleo do edifício “Okashimachi Apartments”, Tokyo.

Na nova geração, ninguém está interessado em romantismos tradicionais. Esta geração 
que agora compra uma casa tem 20 ou 30 anos, são muito novos. Para eles, esta estética 
tradicional não é entendida de uma forma física. (...) Estes novos casais querem apenas 
novidades, querem ser diferentes.” 303

 É de notar que apesar do povo japonês ter passado por todos estes eventos históricos, que como vimos, 
desde o séc.VI, através do primeiro contacto com a China, passando pela liberalização e progressiva ocidentali-
zação da entrada do período Meiji, bem como a guerra e o pós-guerra, tem vindo a desenvolver a sua capacidade 
de resolver as questões que surgem da forma mais expedita e eficaz. No entanto, por mais conhecimento que se 
colecione, parece que o processo nunca esteve tão atrasado. É claro que esta degradação da arquitetura, na qual se 
subvertem as necessidades básicas para a qual ela deveria servir, está relacionada com o sistema burocrático que 
se tem vindo a desenvolver muito mais rapidamente do que o encontro das soluções para a forma do habitar.
 É, com toda a certeza, parte da responsabilidade de um setor de arquitetos e engenheiros que continuam 
constantemente a encontrar motivos para desenhar de forma diferente, de se mostrarem, e de ao mesmo tempo, 
alimentarem a máquina visual que cresce com a globalização do mundo. Outros, como Go Hasegawa, onde para 
o qual tive o prazer de trabalhar, procuram soluções à medida das pessoas, soluções como aquelas que foram aqui 
analisadas e que respondem às necessidades reais dos utilizadores, nunca ignorando a própria identidade destes e 
a forma de como se sentem bem num espaço. 

303 SHIMADA, Hideki. 2015.
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 Como Hasegawa, há mais uns quantos que lutam constantemente, através de um debate coerente e rigoro-
so, pelos valores intrínsecos da arquitetura japonesa, alguns dos quais, como também já foi anteriormente referido, 
tive a sorte de entrevistar, e que dos quais fiz uso das palavras, para que com as casas, pudessem suportar este texto 
da casa japonesa.
 Hoje há poucas pessoas que habitem de forma independente uma casa no campo. Estas socorrem-se cons-
tantemente das cidades para obterem todo o tipo de serviços que um modo de vida contemporânea exige como a 
escola, hospitais, apoio social e atividades culturais. Desta forma, à parte de pessoas de gerações mais antigas, os 
que foram resistindo ao tempo e vivem entre as montanhas e vales cultivando os próprios produtos alimentares, 
ninguém quer ocupar estes espaços isolados fora das metrópoles. 
 Uma solução iniciada por Tanaka, no seu “Building a new Japan; A plan for remodeling the Japanese 
Archipelago” foi a extensão das autoestradas e a criação da linha de shinkansen que ligaria a alta velocidade os 
principais centros urbanos, desenvolvendo também assim, não só os espaços intersticiais entre eles, mas também 
como os possíveis novos destinos. Esta foi uma ideia muito conveniente para o repovoamento de centros que 
outrora foram sendo abandonados, no entanto, como defende Fujimura no “Building a new Japan; A plan for 
remodeling the Japanese Archipelago 2.0” será agora uma boa ideia repensar a forma de como se intervém nas 
cidades, de um modo consciente que equilibre o que existe com aquilo que será preciso voltar a fazer, através do 
seguinte excerto que mostra a sua visão sobre estas.

imagem 194: “Building a New Japan” de Tanaka.
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imagem 195: Bairro de Hyogo em Kobe onde se situa a casa da família Yamamoto.

“(...) Em algumas das tuas obras, como por exemplo em“facility for ecological education” 
ou em“house in Tokyo suburbia” parece que estás a trabalhar/ compor à grande escala, a 
escala urbana. 
Gostaria que, através destes exemplos, me falasses um pouco mais desta ideia urbana...

Acho que é algo muito contínuo. Em 1960, Tange e outros urbanistas pensavam de forma 
urbana, tinham de planear quando e onde deveriam investir, pois embora a população 
estivesse então centralizada, havia muitas movimentações e outros acontecimentos 
incertos. Se se investisse de forma aleatória, a bancarrota estaria eminente. Assim, o 
dinheiro teria de ser aplicado de forma cirúrgica. Precisavam de um plano muito claro de 
intervenção. 
Sinto agora que estamos na mesma situação, o orçamento está a ficar cada vez mais 
reduzido, e precisamos, a par dos metabolistas, de pensar bem, de investir novamente em 
infraestruturas. (...) Temos de perceber, através de uma discussão informada, quais são as 
estratégias a seguir, se demolimos um edifício ou se mantemos outro. São também decisões 
políticas.
É interessante pensar sobre o resultado de fazer certas formas de arquitetura, passando 
por este processo político, no qual, gerando soluções mais complexas, se resolvem várias 
questões simultaneamente. 
É desta forma que trato a arquitetura como um assunto urbano...” 304

304 FUJIMURA, Ruyji. 2015.
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 Durante a segunda guerra foram criadas micro-comunidades que serviam para ajudar as pessoas com 
sérias dificuldades, no entanto, com o seu fim, a progressiva individualização trazida pela grande mobilidade de 
pessoas para os centros urbanos veio destruir estes pequenos grupos até aí formados, sendo este tipo de associações 
vistas com algo desnecessário ou inconveniente305. As administrações gerais enfrentavam agora sérios problemas 
de financiamento, tendo por volta desta altura, revertido o seu sistema para associações mais pequenas que em 
tempos tiveram existido e com isto, voltaram a criar-se novas comunidades em cada área.
 Segundo a leitura de Kadowaki, se no princípio, a construção da casa em madeira era caracterizada pelo 
seu esqueleto, tendo evoluindo depois para uma estrutura mais tectónica de paredes, contemporaneamente, esta 
assemelha-se a um monobloco. Assim, as fundações, esqueleto, vigamento e cobertura são um só ou uma com-
posição de elementos intrinsecamente relacionados entre si. Como vimos, as profundas alterações que esta veio 
sofrendo, levou-a agora a um estado oposto àquele do período de Edo. Nas cidades, as casas são agora altas em vez 
de baixas e parecem sobrepor-se umas às outras, os materiais são pesados em vez de leves e químicos em vez de 
naturais. 
 A meu ver, a par da visão de Nishizawa, há agora um processo que atingiu o limite oposto àquele a que se 
propunha e este terá necessariamente de se desenvolver num sentido de uma arquitetura mais direcionada para o 
utilizador. É quase como uma arquitetura medicinal que, mais do que proteger, é capaz de revitalizar o corpo e a 
mente dos seus ocupantes:

305 HIRAI, Kiyosi. 1998 p. 119.

imagem 196: Esquema evolutivo da construção em madeira proposto por koso Kadowaki.
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imagem 197: “House Utsonomiya” de Taira Nishizawa.

“A modernização dos países depois dos anos 1950, em que a população crescia de forma 
abrupta conduziu à situação deste momento. Pergunto-me agora, o que virá depois desta 
standardização? Talvez uma especialização para cada lugar. Nesse sentido, os materiais 
disponíveis em cada região, bem como os modos de construção tradicionais, serão os mais 
importantes, é por isso que eu penso tanto na construção em madeira.” 306

 Assim, a par da liberalização que aconteceu aquando da entrada do período de Meiji, com a qual as pessoas, 
num primeiro momento, quiseram copiar as casas dos seus senhores e só depois começaram a construir de forma 
moderna, e se nesta fase considerarmos que já a experimentação terá levado por caminhos pouco interessantes, nos 
quais estas não se identificam com a arquitetura na qual vivem, apoiado pelas conversas com os arquitetos da nova 
geração, acredito que o próximo passo terá necessariamente de devolver aquilo que se perdeu.

306 NISHIZAWA, Taira. 2015.
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“Para perceber a evolução da arquitetura japonesa é de todo importante compreender a 
evolução do sistema estrutural, pois é a partir dele que que os arquitetos desenham.” 307

 

307 KADOWAKI, Kozo. 2015.
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 É-me claro que um trabalho desta natureza não pode ter uma conclusão formal. Assim, o seguinte texto 
propõe-se antes a fazer uma revisão da matéria abordada e a arrumar algumas outras ideias que, no decorrer da 
dissertação, possam ter ficado perdidas. 

“Muitos dos ocidentais foram levados a pensar que a arquitetura japonesa é apenas 
um ramo da chinesa, mas tal visão é tão errada como decidir ver as várias culturas 
norte europeias como meras modificações da original greco-romana sem características 
independentes.” 308

 Como refere Mondello, a arquitetura japonesa não é apenas uma cópia da chinesa ou coreana, mas antes, 
através de vários momentos de referenciação, teve oportunidade para se desenvolver individualmente, pois a cada 
momento de contacto, seguia-se outro de experimentação e adaptação dos modelos às necessidades reais do povo. 
Ainda assim, para fazer a leitura da evolução da construção em madeira, é necessário entender que esta foi prepon-
derantemente definida pelas consecutivas referências que iam desembarcado no arquipélago japonês. Desta forma, 
além dos três principais momentos em que a cultura chinesa teve influência direta na definição da construção 
japonesa, também a cultura ocidental teve uma significativa importância na sua definição. 
  O primeiro e mais forte contacto deu-se no séc. VI, aquando da também introdução do Budismo como 
religião. Importaram-se os templos dos quais além das características ornamentais, que não são de todo o elemen-
to de estudo neste trabalho, apresentavam uma extrema simetria e equilíbrio estrutural. Porém, estas estruturas 
estavam desenhadas para a escultura do Buda e o Japão, como foi dito, introduziu-lhe a dimensão humana – o 
sacerdote. Este viria a criar um ponto de tensão nos edifícios tornando-os assimétricos, o que levou a que por um 
período de seis séculos, se viessem a experimentar diversas formas de resolver os problemas daí resultantes. 309 
 Na transição do séc. XII para o séc. XIII a influência chinesa é chamada daibutsuyo ou zenshuyo, na 
qual a importação do nuki vio resolver definitivamente os problemas de assimetria, o qual depois, passaria a ser 
fortemente usado na construção corrente nas mais diversas regiões do Japão.
 Construtivamente, as influências ocidentais, aquando da chegada dos navegadores portugueses no séc. 
XVI, não viriam310 a ser facilmente aceites nem a ter a mesma pujança que o Budismo tivera outrora. Pela sua 
incapacidade de propagação e disseminação da fé Cristã, apenas algumas igrejas viriam a ser construídas em 
Nagasaki, e depois aquando da expulsão destes, esta que por ter passado a ser praticada de forma clandestina na 
ilha de Goto, as técnicas e métodos construtivos desenvolvidos até aí, não viriam a sofrer significativas alterações. 
  Ainda assim, foram sendo construídos alguns edifícios pela comunidade holandesa que, ao contrário 
da portuguesa, conseguiu desenvolver boas reações político-económicas com o Japão nos principais portos de 
chegadas ocidentais como é o caso de Nagasaki e Kobe. Estes, por terem sido acontecimentos pontuais, não viriam 
a alterar os paradigmas da construção em madeira. 
 Já no séc. XVII, dá-se o terceiro contacto com a China, no qual, apesar do nível de influência não ser tão 
acentuado como nas duas fases anteriores, pela definitiva adoção do shoin como edifício das classes mais altas, 
vir-se ia possibilitar construir de forma tecnologicamente mais avançada.
 Mais à frente, à entrada da restauração de Meiji, estes acontecimentos esporádicos de construção, aliados 
ao grande clima de instabilidade do regime que se fazia viver, levaram a que o povo se viesse, cada vez mais, a 
interessar por edifícios com gosto ocidental, pois estes eram uma janela aberta para um mundo diferente daquele 
em que viviam. Em 1863 a casa de John Glover, dá então inicio àquilo que podemos chamar a modernização do 

308 Walter Gropius in CRESPI, Giovanna. 2005 p. 352.

309 É disso exemplo o templo Horyuji em Nara (anteriormente referido) que por não apresentar alguma mutação relativamente ao seu desenho 
original, permanece intacto desde o ano 607.

310 FERREIRA, João. Nagasáqui e Dejima: marcas de urbanismo português. Porto: Faup, 2013 p. 101, 102.
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Japão. Em 1868, com a restauração de Meiji e a sucessiva implementação de medidas liberais, levaria a que o estilo 
dito “tradicional” fosse sendo cada vez mais uma coisa do passado e vivesse apenas para dar um certo “gosto” 
japonês aos principais edifícios modernos que já se construíam. 
 Nos anos 1920, no campo da construção residencial, a introdução da diagonal nas estruturas tipicamente 
japonesas viria a marcar outro dos grandes pontos de viragem na construção. Não era apenas o elemento que se 
estava a introduzir no sentido de reforçar as estruturas, mas sim a alterar profundamente todo o funcionamento 
dos modelos até aí usados bem como os modos de vida. Desta forma, a ocidentalização da cultura e a progressiva 
aculturação que transformava também a composição das casas, potenciavam posteriormente a introdução das 
diagonais.
 Estas, com a destruição massiva causada pela segunda guerra mundial, viriam a tornar-se indispensáveis 
para a definitiva estabilização das estruturas, sendo apoiadas pelos mais distintos programas de construção do gov-
erno, e a par dos novos materiais de construção, expandir-se-iam massivamente por todo o território japonês. Aos 
poucos, à medida que a sociedade se individualizava, também a casa se ia fechando para o exterior. O sucessivo 
aumento da legislação, nomeadamente da regulamentação contra incêndios e da proteção sísmica, levou a que na 
década de 1980, aquando do rebentamento da bolha económica, as paredes estruturais passassem a fazer parte 
integrante do esqueleto das casas, tornando estão os esbeltos pilares em meros elementos do passado.
 Vemos que a casa japonesa passou por um contínuo processo de transformação, sendo que nos últimos 
anos, estas alterações se têm vindo a fazer com maior frequência no sentido de aproximar a arquitetura japonesa 
aos cânones americanos e europeus. No ano 2000, como conta Kadowaki, foi aprovada uma lei que liberaliza a 
construção de edifícios em lotes extremamente pequenos, nos quais já não é sequer possível usar o módulo de 
construção japonês. Esta liberalização das formas, aliada à liberalização da identidade e das estruturas, está como 
refere Momoyo, no seu livro “pet architecture”, a fragmentar toda a malha urbana dos grandes centros.

“No Japão, vemos dois mundos e não uma fusão, é muito interessante. Por vezes 
observamos edifícios modernos muito europeus, mas na rua seguinte temos casas de 
madeira.” 311

 Hoje em dia, para caracterizar a construção, é preciso perceber como é que o processo evolutivo desde o 
período de Edo se veio a reverter. Se então as estruturas, como refere continuamente Minamoto, eram esqueletos, 
agora segundo Kadowaki, são blocos maciços aos quais toda a lógica de implantação, composição e contacto com 
o exterior se tem vindo a subverter para os modelos ocidentais. 
 Assim, se por um lado os edifícios se têm vindo a tornar mais fechados e por sua vez mais massivos, 
também relativamente à morfologia exterior, depois do período de Meiji, com a liberalização da construção do 
segundo piso na construção corrente, e depois com as sucessivas leis que permitem a extensão dos edifícios 
habitacionais em altura, estes têm vindo a tornar-se, em vez de baixos e largos, altos e estreitos. 
 É, no entanto, interessante notar que apesar de tantas transformações que se fizeram notar durante a história 
do Japão, nomeadamente durante estes últimos 400 anos mais intensamente estudados, o único elemento que se 
mantém é a medida do tatami – jõ. Esta, ainda hoje, serve para orientar os trabalhos da escala residencial, para 
medir os espaços e para tecer comparações de grandeza. Como constatei na minha experiência: estágio, viagens, 
entrevistas e outras pesquisas, este é definitivamente o elemento base de toda a arquitetura japonesa.

311 SIZA, Álvaro. in HASEGAWA, Go. 2015 p. 24.
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Glossário

Agemise: Portada basculante 
Akamatsu: Pinho vermelho
Chanoma: Sala polivalente
Chashitsu: Casa de chá
Chigaidana: Prateleiras decorativas
Chonabari: Viga que faz uso da própria curvatura 
natural dos troncos
Chumon: Pórtico intermédio
Daibutsuyo: Tipo Buda
Daidokoro: Cozinha
Daikoku-bashira: Pilar principal da casa
Daimyo: Senhor das terras
Date: Fundações
Doma: Espaço de entrada com pavimento térreo
Dodai: Soleira de assentamento
Engawa: Corredor perimetral da casa normalmente 
envidraçado
Emakimono: Rolo de desenhos
Fusuma: Painel opaco deslizante
Futamune: Tipo de planta indefinida
Futatsu-wari: Metade da secção
Genkan: Entrada
Geya: Espaço perimetral que existe sobre a exten-
são da cobertura
Gohan: Painéis em madeira laminada
Goningumi: Grupo de 5 casas
Gotenjo: Teto suspenso em madeira
Guagoya: Estrutura do telhado
Hanegi: Vara japonesa em desequilibro
Haniwa: Escultura em terracota
Hari: Viga
Hashira: Pilar
Hiroma: Tipo de planta de 3 espaços no yuka; Sala 
de estar
Hinoki: Cipreste japonês
Hiuchi: Nível da superfície; cota 
Hottate-bashira: Pilar de fundação enterrado
Ikebana: Arranjo floral
Inaka-ma: Dimensão rústica
Irori: Fogo de chão
Irosuna: Reboco pigmentado
Ishiba-date: Pilar assente em pedra de fundação

Itanoma: Compartimento com pavimento em ma-
deira
Joka-machi: Cidade imperial
Joya: Espaço entre pilares principais que suportam 
diretamente a estrutura da cobertura
Kami: Divindade
Kamoi: Carril Superior
Kanrei: Deputado
Karahafu: Frontão cúspide
Katachi: Forma geral da casa
Kawara: Telhas cerâmicas
Keyaki: Zelkova
Kiku: Arte do ângulo reto
Kimono: Veste tradicional japonesa
Kinyu koko: Organização governamental de finan-
ciamento para construção
Kiwari: Sistema de coordenação modular
Kiwari-ho: Livro do kiwari 
Komaigaki: Construção de um ninho de pássaro
Komaikabe: Construção em adobe
Kominka: Minka antiga
Koushido: Grelha
Kuro-shoin: Sala para reuniões mais formais e 
negócios
Kuromatsu: Pinho negro
Kusabi: Entalhe de espiga e cunha
Kuwa: Amoreira
Kyo-kaku: Secção base 
Mabashira: Estrutura secundária; subestrutura
Machi: Cidade
Machiya: Casa urbana
Madori: Planta esquemática
Minka: Casa popular
Minato-machi: Cidade portuária
Mochi: Doce tradicional feito à base de arroz
Monzen-machi: Cidade religiosa
Mutsu-wari: Um sexto da secção
Nagayamon: Portão de entrada
Nando: Vestiário
Nagoya: Casas alugadas por artesãos
Nema: Quarto
Nijirigushi: Porta de acesso à chashitsu
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Noboribari-gumi: Treliça de viga rebaixada
Nuki: Viga penetrante japonesa
Omote: Quarto para a frente do edifício; quarto 
perto da entrada
Onigawara: Telhão de remate
Ramma: Estrutura em bambu
Ryonkan: Inn japonês
Samurai: Guerreiro 
Sashibari: Viga penetrante de grandes dimensões
Sashigamoi: Viga estrutural que incorpora o carril-
superior dos painéis fusuma e shoji
Sasu-gumi: Treliça simples 
Shake: Sistema de unidades de medida
Shakkan: Sistema de medida chinês (comprimento 
e massa)
Shide: Fita de papel dobrada em zigue-zague
Shikii: Carril inferior
Shinkidai: Hall primário para a receção de convi-
dados
Shinzuka: Poste
Shinzuka-gumi: Treliça de shinzuka
Shiro-shoin: Sala para os mestres samurai
Shinkansen: Comboio bala
Shoin: Hall de leitura, centro cultural
Shoji: Painel translúcido deslizante
Shonan: Filho primogénito
Shukuba-machi: Cidade comercial
Sugi: Cedro japonês
Sujikai: Plano vertical
Taka-yuka: Construção do período de Yayoi
Tatami: Módulo do pavimento com 1 jõ
Tateana: Construção do período do Jomon
Tanoji: Modelo de planta com quatro compartimen-
tos no yuka
Taruki: Caibro
Tenjo: Teto
Tokobashira: Pilar decorativo entre o tokonoma e 
as chigaidana
Tokonoma: Expositor
Torii: Portal de entrada
Toshi: Metrópole
Tozamurai: Compartimento para samurais em 

viagem
Tsukeshoin: Mesa embutida
Tsukuri: Estrutura em madeira
Ura: Quarto para trás
Veranda: Varanda
Wagoya-gumi: Treliça japonesa 
Yane: Telhado
Yakitori: Espetadas de carne grelhadas
Yo: Estrangeiro
Yotsu-wari: Um quarto da secção 
Yui: Mão de obra especializada pela comunidade
Zashiki: Quarto formal para uso cerimonial. 
Zenshuyo: Tipo Zen
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Entrevista ao arquiteto Taira Nishizawa a 11 de Maio de 2015 – Tokyo
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Elói Gonçalves: Gostaria de começar por uma frase de Walter Gropius: “A casa tradicional 
é admiravelmente moderna, pois, já há séculos atrás, contém soluções perfeitas para os 
problemas que a arquitetura ocidental contemporânea se debate. A total flexibilidade das 
paredes interiores e exteriores, mutabilidade, coordenação modular de todas as partes do 
edifício e pré-fabricação”. Pegando neste pensamento, podes dizer-me como é que estas 
casas influenciam o teu processo?

Taira Nishizawa: Parece-me que o que Gropius disse não está incorreto mas é uma forma 
muito moral de pensar. Para mim, o mais importante na a arquitetura japonesa é entender 
a melhor forma de definir a atmosfera para o homem, uma arquitetura muito sensível ao 
corpo humano, e isto é um conceito diferente do da arquitetura ocidental.
Por exemplo, a Katsura Rikyu é a construção tradicional japonesa mais famosa e que todos 
os arquitetos ocidentais, especialmente os alemães como Taut ou Gropius, veneram. É uma 
vila que tem uma boa coordenação modelar e estética moderna com as colunas, elementos 
horizontais e por aí adiante... 
A característica mais importante na Katsura é a série de extensões desde o primeiro 
volume, tendo no fim, uma grande complexidade espacial com um trabalho exímio na 
conceção dos motivos de cada shoji, dos padrões de cada compartimento de acordo com 
diferentes conceitos. 
Olhando para a Katsura na totalidade, vemos muitas diferenças nas partes. Especialmente 

imagem 211: Taira Nishizawa no seu escritório.
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a superfície é um tema muito estudado e mesmo que não acredites esse é o tópico mais 
importante no modo de construção japonês. 
Assim, posso dizer que Gropius ter-se-á referido à forma de construir. No entanto, para 
nósm o ambiente, o espaço, a atmosfera são os mais importantes.

Lembro-me dos escritos de Bruno Taut, em que ele se referia à Katsura como sendo a 
maior maravilha que alguma vez vira. Visitá-la teria sido o melhor presente de aniversário 
que alguma vez tivera...

Assim, a maior diferença entre a tradição chinesa e japonesa é a superfície. A forma 
continental chinesa de construir é muito lógica, mais bruta. No Japão isso foi sempre um 
fator de aprimoramento e é, de alguma forma, mais suave para acomodar melhor o corpo 
humano. Por exemplo, apesar do tatami ter sido uma inovação chinesa, só no Japão é que 
foi desenvolvido de um modo mais delicado, muito confortável para o humano... 
Assim, a tradição pode apenas ser lida pela noção do sentido do tacto. Estar em contacto 
com estes elementos: as paredes, o chão, também porque havia muita capacidade de 
trabalhar a madeira, foi sempre algo especial. Bem sei que são temas muito óticos, no 
entanto, não são apenas isso, são tocáveis.
Se reparares, até este momento, a maioria dos arquitetos japoneses famosos ainda são 
sensíveis e bons a controlar as superfícies. Em Manhatan, por exemplo, há vários edifícios 
contemporâneos desenhados por arquitetos japoneses, como Sanaa, Aoki, Tanigushi, e 
apesar do seu estilo ser diferente, o esforço para controlar as superfícies é o mesmo. A 
superfície funciona sempre como uma interface para o corpo humano. 

É interessante perceber que a arquitetura japonesa é muito mais do que aquilo que 
passa nas publicações, essa ideia de leveza, de simplicidade e minimalismo. É antes 
um aglomerado de detalhes complexos, que conduzem depois a essa eficácia e rigor na 
totalidade do edifício. 
Através da cultura arquitetónica contemporânea, e mesmo com o evento da grande guerra, 
há a teu ver uma continuidade ou um corte na tradição?

Parece-me que há um corte que é o período moderno, no entanto, há uma continuidade 
das técnicas e da habilidade artesã. Os artesãos japoneses são basicamente excelentes (em 
comparação com outros trabalhadores asiáticos), estes sempre foram muito habilidosos na 
produção das coisas, o que quer dizer que talvez os edifícios modernos representem esses 
tempos tradicionais. 
Por exemplo, se prestarmos atenção à situação da construção dos anos 1950 nos Estados 
Unidos, conseguimos encontrar muitos talentosos trabalhadores que construíam peças 
como os museus do Kahn ou os arranha céus do Mies, mas depois, nos anos 1970, 
perderam tudo. Lembro o trabalho dos New York 5 ou dos arquitetos da west coast, como 
o Venturi, que por não haver capacidade artesã ou uma mão de obra confiável, basicamente 
pintavam painéis. 
Desta forma, enquanto a qualidade de construção mudou drasticamente nos Estados Unidos 
da América, no Japão, apesar de cada vez menos, ainda hoje temos talentosos carpinteiros 
e pintores e é então por isto que podemos continuar a produzir certos edifícios com uma 
qualidade tão alta.
No ginásio que desenhei, construído há 10 anos, podemos ver que a estrutura de madeira 
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foi cortada à mão, com encaixes tradicionais. É um trabalho muito especializado em que 
500 peças se conectam entre si com um ângulo diferente. Apesar de ter sido muito difícil, 
encontrei um carpinteiro talentosamente bom que pudesse fazer este trabalho. 

A técnica japonesa é incrível...

Sim, é verdade. O problema é que os ângulos eram diferentes e eles tiveram que desenhar 
1000 conexões uma a uma. A verdade é que parece um trabalho muito difícil para nós, mas 
para os carpinteiros talentosos como ele, é fácil.

Na verdade, nos dias de hoje, é possível desenhar no computador e uma máquina, de forma 
precisa, fará todos os cortes...

Sim, (risos) mas isso é desinteressante. Parece-me que brevemente, talvez em 15 anos, 
mesmo no Japão teremos de confiar nesse tipo de técnicas. Como hoje ainda não o é, 
possibilita-nos construir desta forma. 
É uma alegria saber que esses carpinteiros continuem, de alguma forma, a existir, esses que 
carregam as técnicas desde o séc. VI.

Então porque é que te parece que há cada vez menos carpinteiros qualificados no Japão? 

Parece-me que os verdadeiros edifícios, têm muito mais conteúdo. Por exemplo, a parede 
branca de Álvaro Siza é definitivamente diferente das outras paredes brancas na Terra. É 
algo percetível quando estamos perto delas, pois o edifício tem esse tipo de informação ao 
mesmo tempo. Assim, mesmo na Era moderna, edifícios como os de Le Corbusier eram 
diferentes dos dos outros modernistas. Os seus edifícios tinham sempre tipos diferentes de 
informação do que os edifícios banais. Basicamente, embora as diferentes tecnologias do 
mundo fossem universalizadas, há especialidades que são de cada lugar. 
Se assim não fosse, não conseguiria encontrar o motivo para desenhar um edifício. 
Esse aspeto de construção é o mais importante para mim. Saber onde e quando se está a 
desenhar certa parede, e se for possível, uso sempre os métodos tradicionais de construção.

É então possível dizer que a tradição ainda existe?

Sim, é possível. Mas acho que não devemos continuar sempre a desenhar edifícios pré-
modernos, quero antes desenvolver a forma moderna de pensar. Através do uso da técnica 
tradicional, perceber o edifício daqui a 10 anos. 
No meu ponto de vista, arquitetura contemporânea é dizer que o edifício é do próximo 
tempo, e isto é relativamente diferente do período Moderno. Acredito que este tipo de 
técnicas sejam a chave para nós pensarmos o próximo tipo de edifício em cada lugar na 
Terra. 

Na verdade, quando visitamos outras grandes metrópoles, parece que estamos a perder 
a identidade. As torres de vidro ocupam livremente os centros urbanos, dotando esses 
espaços de um vazio cultural que não pertence ao lugar.
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Sim, basicamente a tendência é essa, o princípio da construção é a generalização pela 
globalização. Um arranha céus em New York, Tokyo ou Beijing é relativamente igual, 
mas é importante perceber que este não é o último passo, mas antes parte do processo 
para o desenvolvimento. Se os edifícios de escritórios nas diferentes cidades forem quase 
iguais, significa que a construção moderna se considera como um entrave às necessidades 
humanas. Eu penso que o próximo passo, depois do período moderno, é o nosso 
entendimento por espaços ou materiais diferentes, como por exemplo, diferentes tipos de 
construção, diferentes tipos de recursos ou diferentes estilos de vida. 
Neste momento, o período moderno é inevitável de forma a perceber a diferenciação dos 
estilos de vida. 
É-me claro que não podemos continuar este processo cego (risos). A modernização dos 
países depois dos anos 1950, em que a população crescia de forma abrupta, conduziu 
à situação deste momento. Pergunto-me agora o que virá depois desta standardização? 
Talvez uma especialização para cada lugar. Nesse sentido, os materiais disponíveis em cada 
região, bem como os modos de construção tradicionais, serão os mais importantes, e é por 
isso que eu penso tanto na construção em madeira.

E nos teus projetos, de que forma é que revês este pensamento?

Tomemos a título de exemplo a igreja Sun-pu em Shizuoka. É revestida em pinho sem 
qualquer tipo de acabamento, pois uma vez que esta madeira foi produzida por Deus, 
e uma vez também que vai ser usada para construir a sua casa, eu não me considero 
suficientemente importante para alterar as suas propriedades. Assim, desenharam-se apenas 
as condições acústicas e de isolamento. 
Lembro-me que, normalmente na hora do almoço, os trabalhadores sentavam-se lá dentro, 
na nave principal. Aí comiam a sua bento box e dormiam um pouco, o que tu podes não 
achar estranho à partida, mas eu conto-te uma história.
Normalmente, na obra japonesa, os trabalhadores, à hora do almoço, procuram um bom 
sítio soalheiro como uma varanda ou o carro e depois dormem para descansar a sua 
ferramenta mais importante – o corpo. Este projeto era quase como umas termas, faziam 
tudo lá dentro. Este fenómeno é muito similar com o que acontece na natureza, com os 
gatos e os pássaros. Percebi então que um bom ambiente tem também a capacidade de 
juntar os humanos, pois eles são animais. E isto é algo que nunca foi feito na Era moderna.
 
Foi então a primeira vez que os trabalhadores perceberam o quão mais agradável poderia 
ser um espaço interior...

Neste sentido, o edifício transformou-se em algo medicinal. Repara neste projeto “house 
Utsuno-miya”.
 É uma casa de apenas um piso que tem uma cobertura translúcida, a qual funciona como 
vários lanternins de forma a acomodar a atividade humana diária através da luz. Significa 
que às 9 da manhã, há uma luz natural que incide sobre o quarto, depois essa luz segue para 
a cozinha chegando à bancada principal à hora do almoço. Ou seja, o conceito principal é a 
vida com a luz, este é o novo tipo de relação entre o ambiente e o corpo humano.
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É voltar a viver com a natureza...

Isso mesmo, comparando com o pensamento moderno, esta casa não tem nada a ver.
Para mim, o Japão é o país mais funcional do mundo, no qual a maioria das pessoas estão 
a viver em casas modernas e a verdade é que essas casas são muito convenientes e até 
confortáveis. Mas sinto também, como te disse, que este momento não é o último passo. A 
maioria dos japoneses tem agorafobia, este tipo de doença contemporânea deve-se apenas 
às casas modernas. Imagina que apesar do clima japonês ser diferente do do ocidente, 
as casas são as mesmas, o que significa que adaptação feita pelo ar condicionado é uma 
solução de recurso e muito funcional. 
Estamos, com esta estratégia, a cortar completamente com o exterior no sentido de criar um 
espaço muito artificial para os humanos, sendo o corpo o único resquício de alma natural 
que sobra (risos). No fim vai ter de colapsar.

No teu livro “Contemporary Architect’s Concept Series 10, Taira NISHIZAWA: Wooden 
works 2004-2010” dizes, logo no início, que “No Japão, pelo melhor ou pior, temos uma 
longa tradição na arquitetura de madeira, (...) é como que se estivéssemos incapazes de 
pensar livremente sobre o futuro da construção em madeira”.
Através da tua ideia de camadas, aquilo que era um material puro, passou a ser um 
composto, transformando por completo as suas características.
Significa isto, que a madeira que foi usada no passado não servirá mais como um material 
para a arquitetura contemporânea?

Esta é a forma mais standard de construir a parede e a laje de madeira. Como sabes, há 
imensas camadas lá dentro, no entanto, o que é interessante é esta forma anónima de 
construção entre os carpinteiros comuns japoneses. A filosofia por detrás desta parede e 
desta cobertura são as diferentes camadas que as compõem, de forma a controlar os vários 
aspetos atmosféricos.
Nesta forma de construir com muitas camadas, cada face controla um aspeto da atmosfera. 
Por exemplo, em betão, a espessura da única camada acaba por controlar todos estes 
aspetos ao mesmo tempo e assim, não há possibilidade de os tratar diferenciadamente. Isto 
é uma forma muito paramétrica de controlar o ambiente, e por isso é que é tão interessante.

Isso significa que se podem sempre mudar as proporções ou o número de elementos de 
forma a capacitar mais ou menos o edifício. Por exemplo, na Igreja foram usadas várias 
barreiras contra o som, mas já na “house Itabashi”, a grande caixa de ar cria uma barreira 
ao som, permitindo simultaneamente uma ventilação natural da casa. Podes então explicar 
um pouco mais a ideia por detrás deste projeto?

Nessa casa, a espessura da parede é de 450 mm, pois como este é um lugar muito húmido, 
os clientes precisavam de uma grande ventilação na casa. Assim, através da silhueta dos 
vizinhos, desenhamos os vãos onde se podia apanhar o vento de forma a conseguir ventilar 
a casa a qualquer momento. Por dentro, como em qualquer casa, há outras aberturas. 
Assim, abrindo as duas janelas ao mesmo tempo, há uma natural ventilação também para o 
interior da casa. Além disto, as janelas estão desenhadas de acordo com a força e variação 
do vento em cada superfície.
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É então possível, abrindo unicamente as janelas da parede exterior, fazer com que a casa 
respire, sem que com isso esse ar influencie a condição interna da casa?

Sim, repara, o ar vem de um sítio, atravessa a casa e vai para outro sítio. Se nos sentarmos 
numa montanha, o ar vem de um lugar indefinido e desloca-se para outro completamente 
indefinido. Não sabemos exatamente qual é a sua origem. A confortável respiração é a que 
não tem uma direção e flui naturalmente pelo espaço.
E é essa a situação que eu pretendi criar na casa.

É interessante perceber que nas casas tradicionais isto também acontecia, apenas por abrir 
os painéis exteriores, o ar poderia circular livremente pela varanda sem que isso afetasse 
diretamente o ambiente interior. Depois haveria uma outra camada que se poderia abrir e, 
então aí, potenciar ao máximo esta relação direta com o exterior.

Sim, nas casas tradicionais observamos o melhor contacto entre a natureza e o corpo 
humano. Há um elemento tradicional chamado engawa que é esse tal corredor que tu 
referes, esse espaço que circundava toda a casa, entre o dentro e fora. Os etnólogos 
japoneses descobriram que este corredor é incrivelmente benéfico para o olho humano, 
quase como um tratamento, pois cria uma transição gradual entre a escuridão do interior e a 
intensa luz do exterior. 

Se me permites, gostaria agora de levantar uma última questão sobre a construção da casa 
japonesa.
Antigamente, as medidas como o tatami ou as shoji eram de todo importantes no processo 
de desenho da casa tradicional japonesa. Como Taut disse, “mesmo uma casa que não 
tivesse sido desenhada por um arquiteto, poderia vir a ser construída sem qualquer 
erro”. Através da forma modelar de construção, as proporções estariam todas definidas, 
podendo apenas alterar-se a composição das peças dentro deste tabuleiro analógico. Quão 
importantes são este tipo de elementos, ou como é que um elemento específico/ material 
pode funcionar como grelha nos teus projetos?

Basicamente, a par de toda a indústria e dos carpinteiros japoneses, uso continuamente o 
módulo tradicional. As placas de contraplacado que são do tamanho do tatami decidem 
sempre as dimensões, fazendo com que a estrutura exista em intervalos de 1820 mm. Na 
verdade, uso estes módulos porque é a forma mais barata, na qual não há perdas, além 
disso é um módulo de muito fácil entendimento para os carpinteiros. Para mim, se possível, 
interessa-me carregar este tipo de conhecimento histórico.
No Japão o betão é sempre cofrado no lugar. Aí, e uma vez que os carpinteiros japoneses 
fazem uso dos contraplacados de madeira, o padrão do tatami está sempre muito presente, 
como é exemplo na obra de Ando.
Deste modo, é muito difícil desligar do módulo tradicional, sendo ele mesmo na cultura 
moderna de construção, uma forte influência. É interessante que nós não tenhamos 
conseguido racionalizar tudo, que não nos tenhamos conseguido desprender de todo o 
nosso património. 

Muito obrigado por todos estes ensinamentos sobre a madeira, e obrigado também pela 
entrevista.
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Entrevista ao carpinteiro Hideki Shimada a 28 de Maio de 2015 – Tokyo
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Elói Gonçalves: Através do contexto atual, como é que vês os métodos de construção 
antigos?

Hideki Shimada: Gostaria de começar por deixar claro que, hoje em dia, as coisas mais 
importantes na construção são a eficiência, o custo e o tempo, pois o cliente quer sempre a 
forma mais rápida e barata de construir. 
Se antigamente o edifício se sustinha unicamente através de encaixes, o que tornava 
a relação destes com a natureza e com o ambiente muito mais próxima, pois havia 
uma grande especialização por parte dos artesãos que através do conhecimento das 
características totais dos materiais, conseguiam tirar partido da sua melhor forma, hoje, o 
uso de pregos, parafusos ou conexões metálicas, comprometem essa relação natural.
Esta é uma das diferenças entre a tradição e a Era moderna. No entanto, os métodos de 
construção não sofreram assim tantas alterações, pois ainda hoje há uma educação básica 
de como construir que segue a filosofia de então. 
Isto quer dizer que nós pensamos do ponto de vista antigo. Diria então que num primeiro 
momento, parece completamente diferente, mas através de uma análise mais refinada, tudo 
está relacionado.

imagem 219: Jantar/ entrevista. Shu Yamamodo, eu e Hideki Shimada.
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Gostaria de saber de que forma te interessaste pela construção, isto é, se segues uma 
linhagem de carpinteiros ou és tu o primeiro? Lembro-me que no santuário de Ise, a 
cada 20 anos, carpinteiros de todo o Japão reúnem-se para voltar a construir os templos, 
passando, desta forma, todos os conhecimentos às gerações mais novas. 

Na verdade, esse acontecimento em Ise é muito restrito e de difícil acesso, só uma certa 
classe de carpinteiros é que está autorizada a participar nessa escola...
O princípio fundamental dos edifícios é algo que nunca mudou. Por exemplo, quando se 
constrói uma casa, por haver chuva, será sempre preciso um telhado, e a forma de como a 
impermeabilização funciona não sofreu alterações. Então, é possível dizer que a natureza 
de acontecimentos físicos de como as coisas funcionam permanece igual, o que mudou 
foram as tecnologias e os materiais. 

Porque uma casa é uma casa...

Exato (risos). Na minha opinião, uma gaiola de pássaros ou um arranha céus são 
completamente o mesmo. Há a necessidade de um chão, de paredes e de uma cobertura.

Achas que as alterações na artesania possibilitam que, ainda hoje, se possa vir a construir 
uma minka?

Na verdade, é possível construir uma minka, mas será uma minka com sabor do nosso 
tempo... 
Diria que há 3 razões. A primeira é que, hoje em dia, não há suficientes artesãos que 
possam construir a minka com as técnicas específicas, isto resultará em detalhes com um 
gosto semelhante, mas não verdadeiro.
Em segundo, também as leis mudaram, o que impossibilita construir dessa forma. Questões 
como isolamento, proteção contra incêndios... 
E a última razão é o clima. Comparando com o período de Edo, o clima está totalmente 
diferente, quer isto dizer que a minka que funcionava muito bem no Edo seria agora um 
grande problema para a habitar durante um ano inteiro. 
Como o Japão ainda tem as 4 estações do ano, e uma vez que através dos seus elementos 
arquitetónicos, a minka se comporta de acordo com elas, esta forma natural de viver não se 
coaduna com o comodismo de que as pessoas de hoje estão habituadas.

É um tipo diferente de conforto...

Sim, é verdade. Talvez consigamos fazer uma casa tipo minka, mas as pessoas não 
conseguirão viver nelas. 
Ou melhor, diria que estas casas podem facilmente ser usadas no verão como atração 
turística

Nos nossos verões?

Sim, (risos) se quiseres sentir o espírito do período de Edo... (risos). Mas acredito que a 
minha opinião se deva ao facto de ter vivido sempre em Tokyo, se tivesse nascido e vivido 
noutro contexto, talvez acreditasse mais nas qualidades das minka (risos).
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E relativamente à tua experiência enquanto construtor, parece-te que, por aquilo que 
construíste, os arquitetos e as pessoas ainda se interessam pela tradição?

Em relação aos arquitetos, há poucos que usem os métodos tradicionais, e na minha 
empresa não há obras desse tipo. Por outro lado, consigo imaginar que para os clientes, a 
forma tradicional não é facilmente entendida, isto é, se o arquiteto propor usar madeiras e 
detalhes muito bons, eles dificilmente aceitarão, pois os clientes preferem antes a cozinha 
mais funcional ou um bom ar condicionado a uma estética tradicional. É então por isso que 
não se constrói como antigamente.

Quer isso dizer que os clientes nunca se sentem ligados à tradição, sentindo a nostalgia do 
conforto das casas que possivelmente tenham visitado?

Na nova geração ninguém está interessado em romantismos tradicionais. Esta geração 
que agora compra uma casa tem 20 ou 30 anos, são muito novos, para eles esta estética 
tradicional não é entendida fisicamente. Imaginemos então que a tradição são os Beatles, 
é claro que eles conseguem ouvir essa música e perceber as suas qualidades, no entanto, o 
que os interessa de verdade são as novas tendências como o Hip-hop ou algo mais fashion. 
Isto é o mesmo que acontece na arquitetura, estes novos casais querem apenas novidades, 
querem ser diferentes.
Não depende de mim ou da minha equipa transmitir estas sensações, mas sim do arquiteto 
projetista, pois é ele quem tem de desenhar o edifício de acordo com esses pedidos. O que 
nós fazemos é produzir de forma exata o que os arquitetos desenham. 
É também da nossa tradição construir de acordo com a orientação solar. A entrada ou as 
áreas de estar nunca ficam a nascente, pois consideramos que é a entrada do demónio, mas 
antes a sul. A norte ficam as zonas húmidas como as casas de banho ou cozinhas. Uma vez 
que o vento vem de poente, posicionar as casas de banho a sul seria uma má opção para o 
conforto da casa. Isto são regras universais, mas que por vezes, devido a condicionantes 
específicas, podem ser alteradas.

Relativamente às exigências e ao programa, de que forma é que vês estas questões 
tradicionais nos novos espaços?

Por exemplo, nos restaurantes, nos templos ou nos santuários, há certas exigências que 
se mantêm, há uma grande continuidade com a tradição. Temos certas maneiras, há toda 
uma estética processual que permanece, e com este tipo de eventos, há certos elementos 
de arquitetura que não podem ser modificados. Por exemplo, a casa de chá é a que melhor 
mostra a relação com a tradição. Estas casas, são ainda hoje usadas por pessoas de 
classes mais abastadas. Lá, todos os elementos têm uma relação de escala, pois o desenho 
pormenorizado tem a ver com o objetivo da cerimónia do chá. Do número de tatami ao 
acesso, do suporte para as espadas aos materiais, tudo é pensado de forma harmoniosa. A 
entrada, com apenas 910 mm de altura, além de controlar a privacidade, permite que uma 
só pessoa entre neste espaço de cada vez. Lá dentro todos são iguais, do mais alto cargo 
político ao sem abrigo, não há distinções. 
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Como se sabe, antigamente as medidas standard como o tatami ou as shoji eram muito 
importantes no processo de construção. Como é que entendes estes elementos na 
organização métrica dos edifícios que constróis?

Isto é muito importante, talvez ainda hoje os japoneses tenham o mesmo entendimento do 
que é uma boa proporção. Também a produção em massa permite que a standardização 
funcione de uma forma eficiente para a economia, sendo, talvez isto, hoje o maior 
manifesto de proporção.
Para mim, numa ordem de importância, diria que em primeiro lugar vêm as proporções. 
Implica saber de que forma o edifício funciona, como se dimensiona um corredor e por aí 
fora, depois a estética e por fim as questões económicas – o dinheiro. Mas o problema é 
que no Japão o mais importante tem-se vindo a tornar a questão económica – o preço das 
coisas.
Tomemos o exemplo do carro. Este é tão melhor quanto mais total for a sua conceção 
inicial, é claro que podemos comprar um carro fraco e mudar-lhe o motor ou ajustar alguns 
elementos, mas será sempre um carro debilitado. No entanto, se gastarmos mais tempo no 
início a pensar em todos elementos que constituirão o carro, obtermos uma performance 
superior. Assim o é na arquitetura, mas no Japão, como as pessoas gostam de modas, 
mudam tudo muito facilmente.

A história do Japão está marcada por grandes acontecimentos que produziram momentos 
de rutura e de continuidade. Depois da segunda grande guerra, as pessoas começaram a 
ocupar intensamente as cidades e as áreas suburbanas, o que provocou uma alteração da 
configuração das cidades. Gostaria de saber como é que entendes todo este processo?

Parece-me que há um ponto de viragem que acontece nos anos 1970 ou 80, pois o governo 
começou a construir imensas infraestruturas: o shinkansen, as autoestradas e então as 
características dos lugares começaram a misturar-se. Assim, através destes novos meios 
de comunicação, as pessoas vieram ocupar as cidades, expandindo-se também para os 
subúrbios, criando várias cidades dormitório.

Mesmo antes disso, quando Taut visitou Tokyo nos anos 1930, ficou horrorizado com os 
edifícios de 5 e 6 pisos que começavam a aparecer. Hoje, estes são o comum e há agora 
uma nova escala de 30 e 40 andares.

No período de Edo, como sabes, os edifícios eram construídos em madeira, o que 
representava um grande problema, pois em caso de incêndio, a cidade desapareceria em 
momentos. A partir daí, teríamos de voltar a construir, o que fazia circular muito dinheiro. 
Era uma espécie de metabolismo da época. 
Depois da segunda guerra, devido aos bombardeamentos, Tokyo ficou completamente 
arrasado e depois disso, com a introdução do modernismo, imensas pessoas vieram do 
campo, o que significa que só apenas 20% da população residente é que aqui pertence. 
Se tivermos um novo incêndio em Tokyo, provavelmente ainda muitas áreas desaparecerão. 
As grande diferença da cidade para o campo, mais do que em qualquer outro lado, é que 
nas cidades precisamos de fortes meios para combater os incêndios. Além disso, com o 
crescimento da população, vieram as torres para serem habitadas.
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Será então verdade dizer que, nos dias de hoje, nos centros das cidades não há construções 
novas a usarem estruturas em madeira?

As estruturas em madeira continuam a existir. A verdade é que estão protegidas por 
materiais à prova de fogo, como por exemplo o zinco ou o aço, que fazem com que não 
consigamos perceber que são estruturas em madeira.

É incrível perceber este outro ponto de vista tão prático e tão experimentado. 
Muito obrigado por esta conversa.
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Entrevista ao arquiteto Go Hasegawa a 29 de Maio de 2015 – Tokyo 
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Elói Gonçalves: Antes de mais, gostaria de introduzir uma frase de Walter Gropius sobre 
a casa japonesa: “A casa tradicional é admiravelmente moderna, pois, já há séculos atrás, 
contém soluções perfeitas para os problemas que a arquitetura ocidental contemporânea se 
debate. A total flexibilidade das paredes interiores e exteriores, mutabilidade, coordenação 
modular de todas as partes do edifício e pré-fabricação”. Agarrando este pensamento, 
podes dizer-me como é que estas casas influenciam o teu processo?

Go Hasegawa: Pegando, por exemplo, na casa em Kyodo, há dois aspetos fundamentais 
de relação. O primeiro é o doma, o espaço que se estende do exterior, no qual quando 
entramos, temos o costume de nos descalçar. Na tradição, especialmente nas minka, este 
doma de piso térreo representa quase metade da sua superfície, pois também era usado 
para albergar certos animais como cavalos, touros ou porcos. Era um espaço com uma 
identidade exterior, no qual, por vezes, também se encontrava o daidokuro que era a 
cozinha.
Ou seja, nós temos a tradição de viver com a terra, mesmo que tenhamos o hábito de tirar 
os sapatos, a noção de dentro e fora é algo ambíguo, indefinido. Desta forma, dentro da 
casa há um duplo sentido, estamos debaixo de uma cobertura, mas o pavimento é exterior.
Por outro lado, há também um dentro, dentro da casa, é o espaço de tatami. Agrada-me este 
tipo de ideia dupla ou sobreposição de ideias, especialmente este tipo de continuidade. 
É algo que esquecemos há algum tempo atrás, depois da segunda guerra mundial, quando 
os construtores começaram a importar as casas de estilo europeu, tentaram, num espaço 

imagem 225: Go Hasegawa e Yoshinori Kobayashi no meu jantar de despedida do atelier.
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muito pequeno de 1 x 1 m, introduzir estes compartimentos: o engawa e o doma. 
Num sentido mais geral, tudo o que eu desenho tem sempre uma espécie de continuidade 
no piso térreo. Na casa em Kyoto, como viste, há uma continuidade completa dada também 
através dos materiais. Usamos os módulos de cimento tanto fora como dentro, ao mesmo 
nível. É este tipo de sensibilidade que eu denomino como influência da casa japonesa. 

Uma vez que nos últimos anos te tens vindo a integrar também na cultura europeia, em que 
é que esta experiência tem contribuído para a tua prática de arquitetura?

É verdade. Também me sinto influenciado pela cidade europeia, como sabes, eu gosto da 
imagem pública do edifício, ou seja, todos os edifícios pertencem ao espaço público. Para 
vós, o rés do chão é algo coletivo, de todos, talvez seja universal e por isso chamam-lhe 
piso térreo em vez de primeiro piso. Embora saiba que o que desenho tem uma função 
privada, esses são conceitos em que tenho particular interesse.
Por exemplo, na “house in Komazawa”, o primeiro espaço tem uma dimensão pública, 
é também ele uma interpretação do doma. Dentro da casa, quão possível é criar uma 
atmosfera exterior? São este tipo de assuntos que me movem desde o princípio.
O segundo tópico é a cobertura. Na primeira casa (Kyodo) usámos os painéis de aço de 
forma a alterar a noção de proporção que existe nas casas de madeira, desta forma, em vez 
de rejeitar apenas a forma básica do telhado, tentei produzir simultaneamente uma imagem 
de qualquer coisa banal como as casas japonesas e de algo novo, do nosso tempo. 
Lembro-me de quando era estudante, apesar de me sentir influenciado por diferentes 
mestres como Tange ou Ito, quando visitava os seus edifícios, embora me parecessem 
incríveis, sentia que ignoravam a envolvente. Assumiam uma total independência, uma 
atitude negativa para com a tradição. 
Questionava-me então, o porquê de os arquitetos ignorarem os edifícios normais. Este era 
um grande tema de discussão introduzido por Sakamoto que foi um dos mais importantes 
professores na Tokyotech. 
Desta forma, logo no princípio da minha carreira, com “house in a forest”, interessava-me 
reinterpretar a cobertura de duas águas enquanto forma da casa de família. Recentemente, 
através das influências europeias, os construtores de casas começaram a construir 
coberturas planas que se tratam apenas de um estilo, uma moda e isso, parece-me 
despropositado. Acredito que devamos inovar, mas no sentido de melhorar e não apenas 
com a ideia de fazer diferente.
Assim, estes dois tópicos que acabamos de falar: o piso térreo e forma da cobertura são as 
minhas preocupações em arquitetura.

Na tua opinião, através do entendimento da cultura arquitetónica atual, da forma de como 
se constrói e de como se usa o espaço, achas que a tradição ainda existe?

Sim, mas honestamente eu acho que é um pouco difícil referir “tradição”. Na verdade, 
este é também o tópico que eu tentei desvendar no livro “Conversations with European 
Architects”. No Japão, depois da segunda guerra mundial, a nossa tradição sofreu um 
grande corte. Houve quase uma colonização pelos Estados Unidos da América, que 
rapidamente ofereceram a imagem do estilo ocidental, do estilo americano como modo de 
vida, e assim, as nossas roupas, mobílias e costumes alteraram-se drasticamente. 
No entanto, ainda acredito que conseguimos pensar em tradição e, do meu ponto de vista 
de arquiteto, a tipologia da casa pode ser uma forma de a repensar. A pergunta é, como é 
que conseguimos tocar a consciência das pessoas sobre a casa? Comparando as cidades 
japonesas com as europeias, pela continuidade destas, percebemos a noção clara de 
tradição...
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Isto está também relacionado com a forma de como vemos os edifícios. Por exemplo, se 
na Europa os edifícios são pensados no todo e de forma objetual, por outro lado, no Japão 
estes são pensados através da parte que forma o todo. São exemplo o doma, o hiroma, a 
cobertura, o jardim...

Concordo com o teu ponto de vista, mas, na verdade, a forma de construir a cidade é muito 
diferente e isto é muito importante para a tradição. Ao mesmo tempo, quando olhamos lá 
para fora, nós construímos a cidade com diferentes tipos de edifícios e especialmente em 
Tokyo, há uma meta escala diferente que os associa. Se por um lado, esta variedade é algo 
de bom e que mostra a vitalidade da cidade, por outro, mostra um egoísmo pelo todo, pois 
desenhamos unicamente como nos agrada. 
Já na Europa, a cidade é partilhada, há uma maior ideia de continuidade em cada distrito, 
parece-me um processo mais colaborativo e coerente. Num sentido geral, na Europa há 
uma clara continuação da tradição. 

Como por várias vezes referiste, existe esta questão do corte com a tradição logo após a 
segunda guerra mundial. Gostaria de saber se houve algum momento, ainda antes desse 
período que consideres importante. Um ponto de viragem no qual as pessoas saíram dos 
campos e se viraram para as cidades e a partir daí a tipologia da casa começou a mudar de 
forma drástica...

Referes-te aos subúrbios?

Falo também dos centros. Por exemplo, nos anos 1930, quando Bruno Taut visitou Tokyo, 
referiu que havia uma colossal diferença entre estas e as do campo, que se assemelhavam a 
amontoados de betão e zinco.

Nessa altura já havia alguma influência da Europa. 

Desde as primeiras ocupações, as minka foram sofrendo alterações, assegurando, no fim 
do período de Edo, o seu pico de desenvolvimento. Na tua opinião quais são os maiores 
ensinamentos que podemos tirar deste período?

Edo... (risos).
Como se sabe, o período de Edo é o intervalo mais longo da história do Japão e eu gosto de 
o entender como o renascimento na Europa. Foi um período sem guerras, em que, por mais 
de 250 anos, a família de Edo Tokugawa conseguiu manter a paz no país. Assim, devido a 
esta estabilidade, produziu-se muita da arte, como a pintura e o artesanato. Esta gigantesca 
oportunidade de desfrutar da vida, levou a um enorme desenvolvimento cultural. Assim, 
e apesar de agora ser uma situação diferente, considero que estamos quase como num 
período de renascimento, de modernização, o que está a acontecer também na Europa. 
Mas, como devemos então abraçar esta situação como se do renascimento se tratasse? 
Como é que podemos enriquecer a história por mais 100 ou 200 anos? É a nossa tarefa 
enquanto arquitetos. É, desta forma, um pouco similar ao Edo, que gosto de entender a 
nossa situação atual. É este o ponto de viragem.

E estará isto também relacionado com a construção, assumindo a cultura um papel 
preponderante na sociedade?

Sim. Infelizmente nós temos uma espécie de inimigo industrializado muito forte.
São os empreiteiros e os seus queridos materiais químicos que vêm destruir todo um 
sistema sustentável de construir. Estão a dizimar os mestres carpinteiros que são cada vez 
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menos do que conseguimos imaginar. 
Mesmo no santuário de Ise, a cada 20 anos, vêm carpinteiros de várias partes do Japão, 
os quais (um grupo muito restrito), através da reconstrução dos templos, passam os 
ensinamentos e técnicas para as gerações seguintes. É bom saber que este tipo de eventos 
continua a acontecer, e nós, enquanto arquitetos, devemos suportar estas técnicas através da 
encomenda e desenhos especializados. 

Como sabes, antigamente as dimensões standard como o tatami ou as shoji eram muito 
importantes no processo de modelação da casa. Na casa em Kyodo, por exemplo, querias 
mostrar isso de uma forma clara quase como um manifesto sobre a casa tradicional. Quão 
importante são para ti estes elementos e de que forma podem eles ser estruturantes na 
definição dos teus projetos?

Agrada-me usar diferentes materiais ou diferentes formas de aplicar os existentes. Para os 
arquitetos é importante tentar mudar a imagem banal dos materiais. 
Relativamente às medidas, especialmente na “house in Kyodo”, foi definitivamente 
importante entender os dois mundos. O piso térreo era a casa para os livros e o segundo 
piso era a casa para o cliente. Mas como dotar dois espaços da mesma casa de propriedades 
tão distintas? Agrada-me esta ideia de proporção relativa. A primeira, a casa para livros, é 
mais pequena, tão alta quanto eu, e depois, a segunda casa, para as pessoas que por si só 
é um pouco normal, no entanto, a relação entre estes dois mundos é especial. Gosto desta 
ideia de relação íntima entre as duas partes, pois para mim, a ideia de proporção universal 
ou concreta, como o retângulo de ouro, ou o módulo do Corbusier, não são assim tão 
interessantes.
Em limite, a minha vontade é a de encontrar uma proporção específica para cada espaço, 
para cada cliente, para cada uso, pois vejo imensas possibilidades nestas novas relações.

No teu livro “Contemporary Architect’s Concept Series 11, Go Hasegawa: thinking, 
making architecture, living.”, através dos elementos de arquitetura, referes muitas vezes a 
ideia de proporção e relação entre as partes. 
Também assisti a uma conferência tua em que falas sobre o trabalho de Sakamoto e as 
sua ideias de proporção e a verdade é que, através do teu trabalho, eu consigo verificá-la 
transversalmente. Porque é que te interessas tanto sobre este tópico?

Eu estou interessado no processo relativo enquanto experiência do edifício, é quase como 
uma continuidade do corpo para o mundo. Por exemplo, no caso de Sakamoto, ele tenta 
sempre ligar-se à cidade, assim os seus edifícios não parecem isolados, são como as 
machiya. 
Falemos então, por exemplo, do projeto da “house in Daita”. A forma da cobertura 
é estranhamente impressa na fachada, parece que, de alguma forma, a arquitetura 
permaneceu por um longo período de tempo. Há uma clara contradição, parecendo antigo, 
mas também novo. É esta ambiguidade no trabalho de Sakamoto que me interessa muito.
Por outro lado, há também uma relação com outros edifícios, no sentido da proporção, algo 
que vem de dentro, mas também no interior entre os diferentes compartimentos. Assim, há 
dois tipos de relações: dentro e fora. É uma continuidade de relativas proporções. Desde 
o pequeno compartimento para a casa vizinha, para a cidade, para o país, para o mundo. 
Este é o tipo de continuidade que eu aprendi com o Sakamoto e que representa uma enorme 
diferença em relação aos arquitetos da geração anterior, como por exemplo, Shinohara.
Shinohara criava espaços com um forte contraste em relação aos outros edifícios, 
assumindo sempre a sua independência e por isso, considero-o o oposto máximo a 
Sakamoto. 
Agrada-me, esta imagem de espaço relativamente relacionado que supera as várias 
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fronteiras – quarto, casa, quarteirão, cidade, mundo.

É por isso que na casa em Kyodo é tão importante usar dois tipos de dimensionamentos, no 
sentido de clarificar dois mundos diferentes?

Ainda relativamente à materialidade na casa em Kyodo, nessa altura foi-nos importante 
passar a imagem leve da casa de madeira de dois pisos. Por ser pequena, precisávamos de 
a abrir para fora. Queríamos ligar-nos às redondezas, especialmente naquele lugar, que 
havia imensos jardins circundantes, apesar de serem dos vizinhos, podíamos usá-los dentro 
da casa. Desde o princípio que tive a ideia de manter a continuidade e a abertura para 
com a paisagem, e é então por isso que o nosso edifício deveria ser leve. Especialmente 
nesta casa, queríamos usar materiais leves como as lajetas de cimento, o contraplacado 
de madeira e os painéis em aço. Esta secura, foi muito importante no sentido de potenciar 
a continuidade com a envolvente e assim, conseguíamos usar os mesmos materiais no 
exterior, eliminando os limites físicos do espaço. De dentro, parece que estamos fora. Um 
sentido inverso que nos foi tão importante e claro, este processo só foi possível porque o 
cliente teve um papel especial no desenho da casa, foram sempre pessoas muito abertas e 
que nos inspiraram imenso.

Imagino agora que esta casa funciona como um manifesto contra os empreiteiros, através 
do uso de materiais muito acessíveis, de uma construção simples, seca e rápida, mostras 
que há uma outra possibilidade na arquitetura que está a ser completamente descartada.

Sim, concordo totalmente. A minha motivação não é a de rejeitar os construtores de casas, 
mas pode-se dizer que é uma crítica a eles (risos). Mesmo usando este tipo de materiais 
secos, pode criar-se uma casa com qualidades espaciais superiores.

É claro que os últimos 400 anos produziram muitas diferenças no sistema de construção em 
madeira. Se por vezes, estas transformações estão ligadas a regulamentos, por outras, como 
no fim da era de Meiji, por influências dos santuários e das casas de samurais, ou pela 
ocidentalização do gosto, alteraram-se os paradigmas. Através do teu trabalho, como é que 
lês todo este processo?

São cortes. Se na Europa as pessoas imaginam o espaço através das imagens, aqui 
entendemos o espaço de uma forma abstrata, através do madori que é uma planta de 
linhas, como um diagrama. Não só os arquitetos mas também pessoas normais como, por 
exemplo, a minha mãe podem ler facilmente estes desenhos. Também porque temos os 
módulos de tatami, a planta é ainda hoje, desenhada com uma grelha de 91 cm. 
A parte interessante é que apesar deste madori ser um simples diagrama de linhas e 
pontos, é também quase um desenho de construção. Está intrinsecamente relacionado 
com a madeira, com os troncos que são os pilares – os pontos, os painéis e as paredes – as 
linhas. É esta a forma simples de pensarmos o edifício, à base da abstração, completamente 
diferente da construção em pedra.
Apesar de ser um conceito muito geral, nunca pensamos no dentro e fora, mas sim em 
zonas, por partes. Por exemplo, este lado do pilar, ou aquele lado da linha.

Mas que grande entusiasmo. 
Muito obrigado pela entrevista.
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Eu, Elói da Silva Gonçalves, autorizo a reprodução parcial desta dissertação para fins académicos.
Disponibilizo também o meu email – eloi.sgoncalves@gmail.com, para o esclarecimento de dúvidas relativas às matérias abordadas, bem como para 
quaisquer outras questões que estejam relacionadas com este tema. Será um prazer. 
 


