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 “[…] É no Oriente, e em especial no Extremo 
Oriente, que as coisas comuns da criação ou os 
usos e costumes triviais da vida são suscetíveis de 
merecer um tal requinte de solenidade sentimental 
e de praxes de rito, que constituam um verdadeiro 
culto. No espírito do europeu, despoetizado pela 
chateza dos ideais da época, atribulado pelas 
multíplices exigências da vida, pervertido pela febre 
do negócio, não medram de há muito os cultos. (…) 
A Ásia é outra coisa: a muitos propósitos imersa 
ainda e em barbarismo, se assim se quer dizer; com 
mil defeitos e mil erros, que a sábia Europa aponta 
a dedo e algumas vezes corrige, quando pode, com 
a lógica dos seus canhões de tiro rápido; o que ela 
retém ainda, indiscutivelmente, esta Ásia é o 
carácter ancestral, nada vulgar, nada rasteiro, 
palpitante de orgulhos de raça, aprazendo-se em 
sonhos e em quimeras, acariciando a lenda, 
divinizando as coisas, prodigalizando os cultos; o 
que é em todo o caso, uma maneira amável de ir 
compreendendo a vida. […]” 

 

MORAES, Wenceslau de (2008) – O culto do chá. 
Lisboa : Relógio D’Água Editores. ISBN 978-989-
641-007-0. p. 9 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



APRESENTAÇÃO 

 

Arquitetura japonesa contemporânea: cruzamento de culturas entre 

ocidente e oriente 

 

 

David André Vandeput da Veiga França 

 

A presente dissertação pretende analisar teoricamente as caraterísticas e a evolução 

da arquitetura japonesa, de modo a identificar e explorar a presença de influências 

ocidentais na arquitetura japonesa, mais especificamente na arquitetura 

contemporânea. 

Desenvolveu-se uma investigação minuciosa à história da arquitetura japonesa desde 

os primeiros tempos de que há registos até à atualidade, incluindo o contexto político, 

social, cultural e psicológico em que essa evolução decorreu. Registaram-se alguns 

momentos de cruzamento entre a cultura ocidental e a japonesa, mas receberam maior 

destaque, e por isso foram analisadas com maior atenção, as várias e profundas 

influências ocidentais que decorreram a partir do século XIX, dando origem à arquitetura 

moderna e posteriormente à arquitetura contemporânea no Japão. 

Com o objetivo de analisar a presença de influências ocidentais e da tradição 

arquitetónica japonesa na arquitetura contemporânea desta sociedade, elegeram-se 

dois arquitetos, Kazuo Shinohara e Kazuyo Sejima, como casos de estudo, de modo a 

entender o seu percurso, as suas influências e relação com a tradição. Para além da 

investigação teórica entendeu-se que para uma melhor interpretação e análise seria 

importante realizar uma visita de estudo ao Japão, como método de recolha de dados, 

clarificações e exploração da cultura e arquitetura contemporânea japonesa. 

Ao longo da dissertação será demonstrado que a arquitetura contemporânea japonesa, 

apesar de mostrar ser uma arquitetura muito diferente da tradicional, tem uma presença 

enraizada da cultura japonesa, sendo uma cultura muito antiga e tradicional, bem como 

de influências ocidentais marcadas e determinantes das suas caraterísticas. 

Palavras-chave: Japão, arquitetura tradicional japonesa, arquitetura contemporânea 

japonesa, cultura ocidental, Kazuyo Sejima, Kazuo Shinohara.   



  



PRESENTATION 

 

Contemporary japanese architecture: cultural crossroads in between west 

and east 

 

 

David André Vandeput da Veiga França 

 

The present dissertation intends to analyze theoretically the characteristics and the 

evolution of japanese architecture, in order to identify and explore the presence of 

western influences in japanese architecture, more specifically in contemporary 

architecture. 

A thorough investigation into the history of japanese architecture, since the beginings up 

to the present, including the political, social, cultural and psychological context in which 

this evolution took place. There were some moments of crossroads between western 

and japanese culture which gave rise to the modern architecture and later to the 

contemporary architecture in Japan, mainly the profound western influences that took 

place from the 19th century onwards. 

In order to analyze the presence of Western influences and the Japanese architectural 

tradition in the contemporary architecture of this society, two architects, Kazuo Shinohara 

and Kazuyo Sejima, were chosen as case studies, in order to understand their path, their 

influences and relationship with tradition. In addition to theoretical research and for a 

better interpretation and analysis of the theme, a study visit to Japan was carried out, as 

a method of collecting data, clarifying and exploring contemporary japanese culture and 

architecture. 

Throughout the dissertation, it will be demonstrated that contemporary japanese 

architecture, despite showing to be a very different architecture from the traditional one, 

has a rooted presence of japanese culture, being a very old and traditional culture, as 

well as marked western influences and determinants of its characteristics. 

Keywords: Japan, traditional japanese architecture, contemporary japanese 

architecture, western culture, Kazuyo Sejima, Kazuo Shinohara.   
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1. INTRODUÇÃO  

A presente discussão consiste no estudo da arquitetura tradicional, moderna e 

contemporânea japonesas, bem como de influências ocidentais na arquitetura japonesa 

contemporânea. 

A escolha do tema desta dissertação tem por base um grande interesse pessoal pela 

arquitetura japonesa, tanto pela tradicional quanto pela contemporânea. Ambas 

apresentam caraterísticas muito específicas e que permitem o seu reconhecimento até 

pelo cidadão comum, no entanto, diferem muito entre si quando se compara uma obra 

tradicional com uma obra contemporânea. Para além disso, a arquitetura 

contemporânea apresenta semelhanças com outras obras contemporâneas ocidentais, 

no entanto apresenta também caraterísticas próprias. Assim, surgiu a necessidade de 

estudar e aprofundar o reconhecimento deste tipo de semelhanças e das diferenças. 

Nesta dissertação procurou-se clarificar as relações existentes entre a arquitetura 

tradicional japonesa e a arquitetura contemporânea, bem como, as possíveis influências 

da cultura ocidental na arquitetura contemporânea japonesa. 

Os objetivos da presente dissertação estão relacionados e consistem em compreender 

o processo de desenvolvimento e da evolução da arquitetura japonesa desde os 

primórdios até à atualidade, de modo a entender a sua evolução e influências ao longo 

dos tempos, e analisar os principais momentos de influência da cultura ocidental na 

cultura japonesa, e mais especificamente na arquitetura japonesa contemporânea. 

Assim, pretende-se compreender de que modo o contacto com a cultura ocidental em 

vários períodos da história do Japão contribuiu para a sua arquitetura contemporânea, 

bem como verificar as influências diretas de arquitetos ocidentais nas obras de 

arquitetos japoneses contemporâneos.  

A estrutura da dissertação revela o caminho percorrido para o estudo dos objetivos da 

investigação, e consequentes conclusões. 

Para se poder compreender a arquitetura japonesa e estudar as influências da 

arquitetura ocidental na arquitetura japonesa contemporânea fez-se necessário 

investigar a evolução da arquitetura japonesa desde os seus primórdios e considerou-

se importante investigar o contexto social e político em que essa evolução se foi 

desenrolando, uma vez que o tipo de caraterísticas que se pretendem estudar poderão 

precisar de dados auxiliares para poderem ser entendidas. Isolar uma caraterística 

específica para ser estudada numa obra concreta, como por exemplo, o uso de 
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determinada técnica construtiva ou forma, é diferente de estudar caraterísticas de 

arquitetura mais abstratas e que fazem parte da identidade arquitetónica de uma ou de 

outra sociedade. Assim, apostou-se numa investigação do contexto cultural e social do 

Japão ao longo dos tempos, na tentativa de obter dados que pudessem dar mais 

material para se extrair conclusões.  

O primeiro capítulo consiste no estudo da história da arquitetura japonesa e de aspetos 

considerados relevantes da cultura e sociedade japonesas, desde os povos paleolíticos 

(10000 A.C.) até à arquitetura pré-moderna ou pseudo-ocidental, no ano de 1868. A 

divisão dos temas do primeiro para o segundo capítulo deve-se à magnitude das 

influências ocidentais documentadas após a Revolução Meiji (1868), que motivou uma 

mudança exponencial na sociedade japonesa e moldou a arquitetura que a partir desse 

momento começou a surgir.  

O segundo capítulo consiste num aprofundamento das caraterísticas e da história da 

arquitetura japonesa moderna, do movimento metabolista e da arquitetura 

contemporânea, abordando a sua evolução e também alguns arquitetos mais 

emblemáticos destes movimentos. Entre os quais, na vanguarda modernista estão os 

arquitetos, Kunio Mayekawa, Junzo Sakakura, e Kenzo Tange, na mesma época Isoya 

Yoshida (mestre de Kengo Kuma) seguia um percurso mais ligado á tradição. Do 

movimento metabolista será abordado o percurso e o impacto que este movimento teve 

para a evolução da arquitetura japonesa. No último sub-capítulo serão estudados, 

acontecimentos importantes da época que revolucionaram e mudaram o rumo da 

arquitetura japonesa, como é o caso da Segunda Guerra Mundial e da bolha económica. 

De maneira a responder ao rápido crescimento económico e social, os arquitetos 

contemporâneos, como por exemplo, Tadao Ando, Toyo Ito, Sou Fujimoto, Kengo 

Kuma, Shigeru Ban entre outros tentaram, com um toque inovador e um design simples 

dar resposta à rápida evolução caótica das cidades japonesas. 

Por fim, no terceiro capítulo, serão abordados dois arquitetos japoneses e duas obras 

arquitetónicas, Kazuo Shinohara e a casa e complexo Higashi-tamagawa e Kazuyo 

Sejima e o Complexo Nishinoyama. Para cumprir os objetivos desta dissertação 

visitaram-se estas obras e investigou-se teoricamente o percurso de ambos os 

arquitetos, a sua arquitetura e a relação com a tradição japonesa e com a cultura 

ocidental. 

Para poder estudar mais detalhadamente e de maneira mais fidedigna, trazendo maior 

fundamentação às reflexões apresentadas nesta discussão, realizou-se uma viagem de 
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estudo ao Japão, onde se visitaram obras de vários arquitetos, entre eles, Kazuo 

Shinohara e Kazuyo Sejima. O objetivo da viagem foi viver e experienciar a cultura 

japonesa na vertente mais tradicional e na vertente mais contemporânea, visitar e 

explorar diversas obras de diversos momentos históricos (da tradicional à 

contemporânea) e de vários arquitetos de maneira a perceber se as suas convicções, 

conceitos e projeções arquitetónicas no contexto cultural, social e urbano. 

A escolha dos arquitetos Kazuo Shinohara e Kazuyo Sejima estão explícitas no terceiro 

capítulo, no entanto importa reforçar que foram escolhidos por diferentes razões, mas 

com o intuito de trazer maior riqueza às conclusões que se pretende poder gerar. 

Shinohara porque iniciou a sua carreira teórica e prática, enquanto professor e arquiteto, 

no âmbito da arquitetura tradicional, mas no final do seu percurso já fazia uma 

arquitetura contemporânea. Representa desde então uma grande influência nas 

subsequentes gerações de arquitetos, entre os quais está Kazuyo Sejima, a outra 

arquiteta escolhida para se estudar nesta dissertação. Sejima iniciou o seu percurso no 

âmbito contemporâneo e tem sido um exemplo de inovação e desenvolvimento dos 

conceitos arquitetónicos. A arquiteta japonesa, está ligada a Shinohara através de Toyo 

Ito, que foi seu mestre e aluno de Shinohara, e representa o elo de ligação nesta linha 

de aprendizagens. A escolha de Shinohara e Sejima justifica-se pela importância de 

compreender o espaço da tradição e da ocidentalidade na arquitetura contemporânea 

japonesa. 

A viagem ao Japão permitiu a recolha de informação muito rica para a análise que ao 

longo dos casos de estudo e das considerações finais se apresenta. Para além disso, o 

contacto e a vivência desta experiência de duas semanas foi muito enriquecedora, tanto 

em termos pessoais, quanto em termos académicos. Acabou por resultar num reforço 

das ideias e sentimentos iniciais relativos ao Japão, à sua cultura e arquitetura. Uma 

das conclusões pessoais pode já ser adiantada, o fascínio pela arquitetura japonesa 

contemporânea que existia antes da viagem foi justificado e confirmada a sua razão de 

ser. 
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2. DA TRADIÇÃO À MODERNIDADE 

Para entendermos a arte e a estética do Japão, é preciso investigar o mundo japonês à 

luz do quadro de referências e tradições dessa cultura. Desde as ideias sobre a natureza 

da arte às influências trazidas pelos contactos que tiveram com outras culturas. A 

estética japonesa desenvolveu-se de forma única, em parte devido à sua localização 

geográfica, com várias ilhas a cerca de cento e sessenta quilómetros da Coreia e a 

quinhentos quilómetros da China. O seu isolamento marítimo ajudou a proteger, de certa 

maneira, o Japão da invasão estrangeira permitindo assim que os seus governantes 

conseguissem limitar o contacto com outras nações. Apesar desse isolamento, e 

durante longos períodos, o Japão acabou por estar em contacto com diversas culturas 

ao longo dos tempos (Gunji, 2015, p. 1). 

One of the characteristics of japanese culture is how to turn simple things into art and 
how to combine simple ingredients into something so beautiful. (Zhang, 2019) 

Durante os longos períodos de isolamento decretados pelos governadores japoneses, 

a arte e as ideias estéticas especificamente japonesas foram-se desenvolvendo, 

originando assim a sua própria arte e estética. Ao longo do tempo, quando as interações 

com as culturas estrangeiras ocorreram, houve uma grande influência nas artes 

tradicionais e na estética do Japão (Gunji, 2015, p. 1). 

A arquitetura japonesa e a sua estética tiveram muita influência dos chineses e do 

Budismo, mas as influências do Ocidente foram também muito evidentes. Sendo a 

harmonia em todas as coisas o principal conceito de estética no coração da cultura 

nipónica, a sua visão é baseada na natureza preocupando-se com a beleza da 

simplicidade estudada e a sua harmonia com a natureza. Atualmente estas ideias 

continuam a ser expressas pelos japoneses no seu quotidiano, apesar das diversas 

mudanças na sociedade japonesa trazidas pela ocidentalização (Gunji, 2015, p. 1). 
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2.1. OS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ARQUITETURA TRADICIONAL JAPONESA 

Ao longo da história do Japão foram-se desenvolvendo diferentes estilos arquitetónicos, 

no entanto é possível isolar vários princípios básicos que descrevem os valores centrais 

que influenciaram a escolha dos materiais de construção, as suas técnicas e o design, 

bem como princípios que enfatizam os processos culturais, tais como a relação entre a 

restrição e a exuberância e uma paixão por preservar o passado (Young, D. e Young, 

M., 2007, p. 12). 

A arquitetura japonesa caracteriza-se por fazer uma utilização extremamente delicada 

dos materiais naturais (Kuma, Yamashita e Harada apud Nuijsink, 2012, p. 297), em 

especial da madeira (Young, D. e Young, M., 2007, p. 12). Este material é muito 

adequado ao clima do Japão devido à sua capacidade de absorver humidade durante 

os meses de chuva, que liberta posteriormente nos meses em que o ar fica seco. Com 

uma correta manutenção e reparações periódicas pode durar até mil anos (Young, D. e 

Young, M., 2007, p. 12). A escolha deste material deve-se também à sua abundância, 

pois o Japão é um país que tem uma grande área de floresta e a par disso existe uma 

preferência por incluir elementos da natureza na própria construção. (Kuma, Yamashita 

e Harada apud Nuijsink, 2012, p. 297). 

À semelhança da madeira, também o junco, a casca dos troncos de árvores como o 

cipreste japonês, o barro usado para fazer coberturas, e as pedras utilizadas para as 

fundações da casa tradicional japonesa, representam materiais muito utilizados na 

arquitetura tradicional japonesa (Young, D. e Young, M., 2007, p. 12). 

 

 

 

Ilustração 1 – O diálogo entre as 
formas regulares e irregulares dos 
materiais naturais no seu contexto 
natural. Estes materiais foram 
pensados ao pormenor e colocados no 
local certo pela mão do homem, e 
mantidos sob a influência da 
passagem do tempo, tornando-os 
intemporais. Palácio de Katsura, em 
Quioto. Ishimoto,1960. ([Adaptado a 
partir de:] Tange, 1967, p.169). 

Ilustração 3 – Detalhe de um pormenor 
dos pavimentos de tatami utilizados 
pelos japoneses. Aqui vemos o 
pormenor do tecido de palha de arroz 
prensada juntamente com uma faixa 
escura (preto) na lateral. Geralmente as 
cores (preto, vermelho ou branco) das 
faixas estão associadas a uma 
hierarquia social. Ishimoto,1960. 
([Adaptado a partir de:] Tange, 1967, p. 
49). 

Ilustração 2 – Detalhe de uma parede em adobe e 
a relação com a vegetação. São alguns dos 
materiais naturais que podem ser encontrados no 
Palácio de Katsura, em Quioto. Ishimoto,1960. 
([Adaptado a partir de:] Tange, 1967, p.169). 
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A cultura japonesa tradicional é normalmente associada a restrição, a regras, a 

simplicidade das formas e a assimetria, mas, ao mesmo tempo, revela uma apreciação 

por cores exuberantes, formas complexas e imposição de ordem sobre a natureza, 

como as que se encontram nos templos e santuários de estilo chinês. Estas duas 

tradições provêm de diferentes momentos da história que ainda hoje coexistem. Os 

edifícios de cariz cerimonial são projetados para impressionar, enquanto que a 

arquitetura residencial caracteriza-se por criar um ambiente de relaxamento e de maior 

simplicidade para o conforto dos utilizadores do espaço (Young, D. e Young, M., 2007, 

p. 12). 

 

Ilustração 4 - Modelo de uma 
cobertura em casca de cipreste 
japonês muitas vezes utilizado na 
arquitetura tradicional japonesa, 
Quioto, Japão. (Ilustração nossa, 
2016). 

Ilustração 5 – Detalhes pormenorizados da cobertura em casca de cipreste 
japonês. Como por exemplo, as várias camadas de casca e o método de fixação da 
casca feita através de pequenos pregos de madeira, no Palácio Imperial de Quioto, 
Japão. (Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 6 - Santuário de estilo chinês com cores exuberantes, Fushimi Inari-Taisha em Quioto. (Ilustração nossa, 2016). 
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Ao longo dos tempos o Japão foi recebendo influências de outras culturas. Em primeiro 

lugar, da Coreia e da China e mais recentemente da Europa e dos Estados Unidos da 

América, sendo que estes últimos serão discutidos detalhadamente mais à frente neste 

capítulo. De acordo com David e Michiko Young, estas influências foram sendo bem 

recebidas e integradas na cultura japonesa quando eram percebidas como sendo 

superiores. Tais influências passaram a fazer parte da sua própria cultura, criando novos 

estilos. (Young, D. e Young, M., 2007, p. 12, 15).  

Preservar os edifícios tradicionais japoneses é um esforço considerável que requer 

saber lidar com as vantagens e desvantagens da madeira. Apesar de ser um material 

fácil de manusear, é um material orgânico que necessita de muita manutenção e de 

cuidado, caso contrário poderá apodrecer ou até arder. (Masahiro Harada apud Nuijsink, 

2012, p. 298). Deste modo, ao longo de vários séculos, os japoneses têm desenvolvido 

uma capacidade para lidar com a efemeridade dos materiais (Young, D. e Young, M., 

2007, p. 15), à semelhança de intempéries naturais. Podemos verificar na cultura 

tradicional japonesa uma capacidade acrescida para lidar com dois polos opostos de 

um mesmo contínuo, isto é, aceitam que tudo tem características positivas e 

características negativas. Por exemplo, para estarem mais próximos e em harmonia 

com a natureza recorrem à madeira e ao papel de arroz nas construções, sabendo que 

são bastante perecíveis e que serão sujeitos a manutenções regulares. Ainda assim, 

foram escolhidos durante muitos séculos. Esta visão baseia-se num conceito tradicional 

das culturas orientais, yin e yang (Varatojo e Romão, 2005, p. 12-13). São duas 

tendências opostas e que só fazem sentido em conjunto, uma transforma-se na outra 

de forma cíclica, tal como o dia se transforma na noite e vice-versa. Cada um dos polos 

já está contido e a manifestar-se no outro, ou seja, à meia-noite (auge da noite) já está 

a manifestar-se o início da madrugada. Ao meio-dia, o sol (no seu auge) começa a 

descer dando início ao anoitecer. Partindo desta visão, tradicionalmente os japoneses 

sabiam e aceitavam a transformação dos materiais naturais e adaptaram-se para lidar 

com as suas desvantagens. Outro aspeto que podemos destacar é um dos princípios 

fundamentais do pensamento oriental: “Tudo o que tem uma frente tem um dorso” 

(Varatojo e Romão, 2005, p. 30). Representa a aceitação de que tudo tem vantagens e 

desvantagens e da necessidade de adaptação a estas condições para viver em 

harmonia com a natureza. 
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Outra das características da arquitetura tradicional japonesa é a prática comum de 

reciclar os materiais, tais como, a madeira dos pilares e vigas, ou as telhas de edifícios 

que se degradaram ou foram demolidos. Devido a esta característica os japoneses 

deixaram de se preocupar tanto com a degradação dos materiais, utilizando-os até à 

sua fase final e repondo-os por materiais de outras construções que ainda se encontram 

em bom estado (Young, D. e Young, M., 2007, p. 15, 16). 

Na arquitetura tradicional japonesa, quando uma estrutura está em risco de colapsar, 

porque um dos elementos arquitetónicos se encontra em decomposição, os japoneses 

optam por salvaguardar toda a estrutura arquitetónica de forma a manter o seu valor 

cultural, através da sua preservação. Para isto, recorrem a materiais mais recentes e 

com características mais sofisticadas, como por exemplo, recorrendo à injeção de fibra 

de carbono nos elementos de madeira em decomposição (Young, D. e Young, M., 2007, 

p. 15, 16), ou então substituem a parte degradada pelo mesmo material. 

Ilustração 7 - Esta imagem representa o Yin e o Yang em relação. 
Deve ser vista de forma continua e como se estivesse em 
movimento, Cristina Delgado e Pedro Romão, 2005. ([Adaptado a 
partir de:] Varatojo e Romão, 2005). 
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Por outro lado, também é uma prática usada no Japão remodelar e adequar as 

estruturas desatualizadas aos estilos mais contemporâneos, através da modificação 

programática dessas estruturas permitindo cumprir os requisitos necessários da nova 

função a que se destinam. Deste modo, estas remodelações acabam por modificar o 

seu desenho original, adaptando-se assim às necessidades do dia a dia e à evolução 

das suas cidades. Os elementos da estrutura do edifício, que tenham sido degradados 

ao longo do tempo, ou pela natureza ou através do fogo, são restaurados, substituídos 

por novos elementos e se necessário por réplicas idênticas aos originais. Quando já não 

existe a possibilidade de preservar, remodelar ou restaurar pode proceder-se à 

reconstrução de uma estrutura que se perdeu, ou de partes de um edifício que já não 

existem (Young, D. e Young, M., 2007, p. 16). 

Durante vários séculos, o Japão era uma sociedade hierárquica que colocava grande 

importância no status, na autoridade e no poder social. Na história da arquitetura 

tradicional, podemos identificar através de diferentes tipos de edifícios, o status social 

de uma arquitetura de elite (palácios, moradias, templos e santuários) ou de uma 

arquitetura popular (casas no campo e lojas de mercadores). Estes estilos não eram 

Ilustração 8 – Preservação de uma estrutura em madeira com 
mais de cem anos, em Hida no Japão. ([Adaptado a partir de:] 
Hidakuma.com, 2018). 

Ilustração 9 – Pormenor do entalhe oblíquo e ancorado 
reconstruído. Foi removida a madeira em decomposição e 
substituída através de uma técnica de entalhe (kumiki), em Hida 
no Japão. ([Adaptado a partir de:] Hidakuma.com, 2018). 
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usados de maneira rígida, podendo assim, ser visível a flexibilidade tanto nos elementos 

de uma habitação de elite como no interior de uma casa de estilo popular, contendo até 

elementos em comum. Os diferentes estilos arquitetónicos japoneses estavam também 

associados a diferentes tipos de funções. Por exemplo, os santuários xintoístas e os 

templos budistas, apesar de serem ambos edifícios religiosos, são distintos entre si, 

tanto na forma quanto na função. À semelhança da flexibilidade que existe na arquitetura 

de elite e na arquitetura popular, também na arquitetura xintoísta e budista foram-se 

influenciando mutuamente ao longo do tempo, até que em determinado momento se 

misturaram criando um estilo versátil de arquitetura religiosa. A estrutura que mais 

evidencia o status social e a função é o portão. Para além do significado prático de 

controlar os acessos aos espaços, os portões têm um significado simbólico, dado 

através do design, do tamanho e do material utilizado (Young, D. e Young, M., 2007, p. 

16). 

“The importance of a temple or shrine is often indicated by the size and complexity of its 
gate(s) […]” (Young, D. e Young, M., 2007, p. 20). 

Deste modo a escolha da utilização de qualquer um dos tipos de portões presentes nas 

imagens acima depende do tipo, status e da função do complexo em que se incluem, 

mas são um elemento comum e flexível na sua forma (Young, D. e Young, M., 2007, p. 

16, 19). 

Os portões torii eram tradicionalmente feitos em madeira ou pedra (ilustração 13). 

Atualmente podem ser feitos em vários materiais, como por exemplo o betão armado, o 

cobre ou outro tipo de metal. A sua principal função é criar uma linha divisória entre o 

 
Ilustração 10 – Portão do tipo karamon do castelo 
de Nijō em Quioto. John Spacey, 2015 ([Adaptado 
a partir de:] Japan talk, 2015). 

 
Ilustração 11 – Portão do tipo nijūmon do 
templo Tofuku-ji, em Quioto (ilustração 
nossa, 2016). 

 
Ilustração 12 – Portão do tipo 
rōmon do templo xintoísta 
Fushimi Inari-Taisha, em 
Quioto (ilustração nossa, 
2016). 
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mundo profano exterior e o espaço sagrado onde os kami1 habitam (Young, D. e Young, 

M., 2007, p. 16, 19). 

Muitas vezes são pintados de vermelho, como é o caso dos milhares de portões torii 

que vimos quando visitámos o templo xintoísta Fushimi Inari-taisha em Quioto. Cada um 

deles com o nome do seu doador (Young, D. e Young, M., 2007, p. 16, 19). 

 
1 Kami – São espíritos ou fenómenos adorados na religião xintoísta. Podem ser elementos da paisagem, 
forças da natureza, bem como seres incluindo os espíritos de pessoas muito veneradas. Muitos kami são 
considerados os antepassados de clãs inteiros. Tradicionalmente, grandes líderes ou pessoas com cargos 
elevados, como o Imperador, poderiam ser kami. 

  

Ilustração 13 - Os torii podem variar no seu tamanho, templo de 
Fushimi Inari-taisha, em Quioto. (ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 14 - Milhares de torii no templo de Fushimi Inari-taisha 
com o nome de cada doador, em Quioto. (ilustração nossa, 2016). 
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Como podemos verificar, a arquitetura japonesa tem sido ao longo dos tempos 

permeável ao rico e profundo contexto espiritual, religioso e do mundo natural em que 

se insere. Foi-se procurando adaptar a arquitetura a estes contextos, tendo em conta a 

sua importância nas escolhas dos materiais e elementos a incluir em cada construção. 

Ainda nos dias de hoje é possível constatar a presença dos princípios básicos, acima 

referidos, na arquitetura japonesa contemporânea, como veremos ao longo deste 

trabalho. No entanto, e tendo em conta a acumulação de influências que foram 

ocorrendo, atualmente essa presença é subtil. Para podermos perceber mais em 

detalhe o desenvolvimento da arquitetura japonesa, até chegarmos ao objeto de estudo 

que é a influência da cultura ocidental na arquitetura japonesa contemporânea, 

abordaremos no próximo tema a história da evolução da arquitetura japonesa desde os 

seus primórdios. 

2.2. AS PRIMEIRAS CONSTRUÇÕES 

Os povos que habitavam no território japonês no período Jōmon começaram por ser 

caçadores-recolectores paleolíticos (trabalhavam a pedra para construir artefactos), 

desde 10000 A.C. Os edifícios do período Jōmon são classificados de diferentes 

maneiras. Por exemplo, as Heichi Jukyo eram habitações térreas originalmente 

 

Ilustração 15 - Os portões torii podem ser construídos com diferentes tipos de materiais e, às vezes, são pintados de vermelho, em 
Quioto. (ilustração nossa, 2016). 
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desenvolvidas no período pré-cerâmico, e consistiam em estruturas simples de madeira 

em que o próprio solo servia de pavimento. (Young, D. e Young, M., 2007, p. 24). 

 

As tateana jukyo tratavam-se de habitações com uma estrutura em madeira (de base 

circular ou quadrada) cuja cobertura assentava no solo escavado. Este tipo de habitação 

escavada no solo ajudava na proteção contra o frio do inverno e o calor do verão (Young, 

D. e Young, M., 2007, p. 24, 25). As hottatebashira tatemono consistiam em edifícios 

maiores com o pavimento e a cobertura suportados por uma estrutura de pilares e vigas 

em madeira, cujos pilares eram enterrados cerca de um metro diretamente no solo. Em 

alguns casos, estas habitações tinham o pavimento ao nível do solo como as chamadas 

hiraya tatemono e noutros casos o pavimento ficava acima do solo, como é o caso das 

chamadas takayuka, que eram armazéns de comida ou torres de observação. Estes 

vários tipos de habitação continuaram a ser construídos durante o período de Yayoi 

(Young, D. e Young, M., 2007, p. 25). 

Ilustração 16 - Heichi Jukyo conhecidas como habitação térrea, onde os pilares 
estão inclinados até ao topo e revestidos com colmo, servindo assim de parede e 
cobertura. O solo é o pavimento da habitação. ([Adaptado a partir de:] Young, D. e 
Young, M., 2007, p.24). 
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Por volta de 300 AC, influências culturais e novas populações chegaram da península 

coreana trazendo consigo o ferro, o conhecimento para a produção de arroz com 

métodos de irrigação e a arte dos potes de cerâmica. Originalmente centraram-se a 

norte de Kyushu. Aparentemente lutavam contra os indígenas do período de Jōmon, 

mas eventualmente houve um cruzamento de culturas que esteve na origem da atual 

cultura japonesa (Young, D. e Young, M., 2007, p. 25). Contudo a vida deste povo 

tornou-se mais próspera devido à cultura intensiva do arroz, o que contribuiu para a 

melhoria das condições de vida, o aumento da população e uma maior estratificação da 

sociedade (Henshall, 2017, p. 23-26). Tudo indica que um dos clãs ganhou 

predominância em relação aos outros e deu origem a uma sucessão de dinastias 

imperiais que culminou no Estado de Yamoto, na localização que hoje corresponde a 

Nara, Quioto e Osaka. Crê-se que estes foram os antecessores da atual família imperial 

(Young, D. e Young, M., 2007, p. 27-29). Esta foi uma época de disputas e guerras entre 

diversos clãs, que estiveram na base da organização política mais antiga (Young, D. e 

Young, M., 2007, p. 27-29). 

Ilustração 17 - Tateana jukyo (habitação térrea), estruturas deste tipo também poderiam ser 
temporárias como a que vemos na ilustração. Eram usadas para fornecer o ritual de isolamento para a 
mãe e o bebé, longe do resto da família. ([Adaptado a partir de:] Young, D. e Young, M., 2007, p.7). 

Ilustração 18 – As casas 
tateana jukyo (habitação 
térrea), eram construídas com 
uma escavação de um metro 
no pavimento. Apoiados numa 
estrutura retangular, os pilares 
criavam as paredes da própria 
habitação. Um pequeno buraco 
era deixado aberto na 
cobertura para que o fumo 
saísse. ([Adaptado a partir de:] 
Young, D. e Young, M., 2007, 
p. 25). 
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Considerava-se que o povo Yayoi tinha tomado o lugar da cultura Jōmon. No entanto, 

parece que ambas as culturas eram mais sofisticadas do que se pensava e existiu uma 

continuidade entre ambas, nomeadamente em termos de arquitetura. Por exemplo, por 

muito tempo pensou-se que as casas elevadas começaram no período Yayoi, mas sabe-

se hoje que estas casas elevadas (que mais tarde evoluíram para templos e palácios), 

são uma construção caraterística dos Jōmon (Young, D. e Young, M., 2007, p. 27-29). 

 

De acordo com Kenzo Tange e Noboru Kawazoe (1965), o Santuário de Ise é um 

complexo dedicado à espiritualidade xintoísta que começou a formar-se em tempos pré-

históricos e foi evoluindo até aos dias de hoje, sendo atualmente considerada uma 

religião. Estes arquitetos consideravam que o Santuário de Ise é um protótipo da 

arquitetura japonesa tradicional que mantém um simbolismo primitivo (Tange e 

Kawazoe, 1965, p. 229). 

No seio do movimento moderno, os arquitetos atribuíam grande importância ao 

Santuário de Ise para as bases da arquitetura japonesa. Bruno Taut2 refere-se a Ise 

como o exemplo de arquitetura superior pela sua pureza, proveniente da harmonia entre 

material e estrutura, e também como um exemplo de design. Considera-o uma das mais 

importantes obras-primas da arquitetura (Taut apud Isozaki, 2006, p. 127) assim como 

 
2 Bruno Taut nasceu em Konigsberg, Prússia. Foi editor do Fruhlicht durante algum tempo, antes da guerra. 
O seu trabalho tornou-se reconhecido no movimento expressionista da arquitetura. De 1921 a 1924, Taut 
foi um engenheiro ativo da cidade de Magdeburgo, e em 1925, mudou-se para Berlim, onde projetou vários 
edifícios "Siedlung" em grande escala até se tornar reconhecido nesse campo. Em 1933 foi Japão, onde 
com sua contribuição na arquitetura, e nas artes industriais forneceram uma nova luz para os japoneses. É 
autor de vários livros excelentes sobre arquitetura e urbanismo (Taut, 1936, p. 4), como por exemplo, 
“Fundamentals Japanese Architecture” e “Houses and People of Japan”. 

Ilustração 19 – Representação de um armazém elevado para a 
proteger a colheita de arroz. Eventualmente, poderão ter sido uma 
grande influência para o desenvolvimento dos antigos santuários 
xintoístas. Esta ilustração é baseada num modelo que está no 
Museu Nacional de História do Japão, 2007. ([Adaptado a partir 
de:] Young, D. e Young, M., 2007, p. 25). 
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o palácio de Katsura que iremos abordar mais adiante nesta dissertação (Taut, 1936, p. 

34). 

De maneira a analisar as caraterísticas do Santuário de Ise, abordaremos de seguida 

aspetos relacionados com o seu enquadramento espiritual e religioso xintoísta. 

A religião xintoísta baseia-se na crença de que existe um poder divino na natureza 

(kami) que está presente em tudo, mas que se encontra mais concentrado em certos 

elementos: algumas cascatas, árvores, pessoas3, animais, espíritos ancestrais e até 

objetos humanos. Por isso, normalmente, encontra-se no meio de natureza e perto de 

fenómenos naturais, como uma montanha sagrada. 

 

O termo kami também se refere a uma entidade mitológica, a deusa do sol, Amaterasu-

Ōmikami. Para além desta entidade, existem muitas outras que se acredita assumirem 

quantidades especificas de kami. A sua importância é grande para a construção dos 

santuários, uma vez que existem vários edifícios e cada um aloja uma figura da entidade 

e destina-se a ser o local onde se pode prestar homenagem a cada uma delas. As 

cerimónias xintoístas têm como base a purificação. Antes de comunicarem com o divino 

devem purificar-se. Para tal, existem locais de purificação da água para lavar as mãos 

e a boca num reservatório de água (Young, D. e Young, M., 2007, p. 30), até aos dias 

de hoje. Em muitos templos que visitámos era assim que iniciávamos a visita. 

 
3 - O clã chefe em tempos pré-históricos era também o clã que dirigia a religião Shinto, o “caminho dos 
deuses” (Young, D. e Young, M., 2007, p. 30) 

Ilustração 20 - À esquerda: fotografia do naigu no santuário. À direita: Vista aérea do santuário de Ise. ([Adaptado a partir de:] Kurokawa, 
1977, p. 32). 
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Os santuários de Ise jingū exemplificam alguns dos elementos básicos da arquitetura 

japonesa, tais como a utilização de palha para revestir as coberturas, a utilização de 

paredes e vigas em madeira sem pinturas, o pavimento elevado assente em pilares de 

madeira e a adaptação dos edifícios ao ambiente natural (Young, D. e Young, M., 2007, 

p. 30). 

Ilustração 21 – Nos santuários xintoístas os sacerdotes dão 
importância ao ritual de purificação. Deste modo, antes de prestar 
devoção aos deuses deve-se purificar o corpo e a mente através 
de um ritual chamado temizu (lavar as mãos com água). ([Adaptado 
a partir de:] Kawanami, 2016). 

Ilustração 22 – Purificar as mãos e boca é um ato de respeito ao 
kami que deve ser feito antes de proceder às orações em frente 
ao santuário principal. (Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 23 – A fonte de água temitzuya ou chōzuya é 
considerada uma versão abreviada de purificações por lavagem 
que faziam nos rios ou no mar. Assim sendo, devemos lavar as 
mãos e a boca, prestando o nosso respeito ao kami. Santuário de 
Ise, em Ise. ([Adaptado a partir de:] Schauwecker, 2019). 



Arquitetura japonesa contemporânea: cruzamento de culturas entre ocidente e oriente 

David André Vandeput da Veiga França  47 

 

Estes santuários situam-se numa antiga floresta de cedros e são compostos por dois 

polos. Naikū e Gekū, separados por seis quilómetros entre si, e isolados do mundo 

exterior por diversas vedações que impedem a maior parte dos visitantes de entrar. Os 

edifícios derivam das casas pré-históricas elevadas (ilustração 19) que tinham como 

propósito armazenar o arroz produzido. Estas foram sofrendo alterações graduais e 

melhorias, até que hoje são consideradas estruturas muito sofisticadas (Young, D. e 

Young, M., 2007, p. 31).  

 

Apesar da influência continental adotada em alguns santuários (madeira pintada e 

telhados curvados), em Ise estas influências foram mínimas. Estes santuários são 

Ilustração 24 - Vista de Sul para o complexo de Naikū em Ise Jingū. Consiste em um santuário e duas casas do 
tesouro cercadas por uma série de vedações. A oeste deste complexo, omitido no desenho, está outro lote com 
pavimento em cascalho branco onde o novo Naikū estará localizado quando as estruturas acuais forem 
desmontadas. ([Adaptado a partir de:] Young, D. e Young, M., 2007, p. 30). 

Ilustração 25 – Edifício pré-budista conhecido por Izumo Taisha, com 
quarenta e oito metros de altura. Este desenho é baseado num modelo 
que está na escola industrial de Koyama. Feito a partir de uma pintura 
existente no santuário de Izumo e em pesquisas feitas pelo historiador de 
arquitetura Fukuyama Toshio. ([Adaptado a partir de:] Young, D. e Young, 
M., 2007, p. 31). 
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reconstruídos a cada vinte anos. Os programas de reconstrução são muito dispendiosos 

em termos de recursos materiais e humanos. Reconstroem-se edifícios e todo o seu 

recheio. (Young, D. e Young, M., 2007, p. 30-31, 34-35). 

 
Em meados do século VI com a introdução do budismo pela China e Coreia e toda a 

influência destes povos mais avançados, chegou o final da pré-história dando início a 

uma nova era (Young, D. e Young, M., 2007, p. 27-29). A prática religiosa budista 

começou a difundir-se e a ganhar um papel de destaque, ao mesmo tempo que também 

a escrita se difundiu, permitindo uma divulgação ainda maior desta filosofia religiosa 

(Henshall, 2017, p. 26-30).  

O budismo adquiriu um lugar de destaque na cultura japonesa. Em termos políticos 

representou um elemento fulcral para a união de vários estados e a formação do 

primeiro governo unificado, o Estado de Yamato. Para além de toda a influência que 

teve nas decisões políticas, grandes templos recheados de belas estátuas, pinturas, 

entre outras obras de arte foram sendo construídos (Young, D. e Young, M., 2007, p. 

38). 

Para além da necessidade de integração de aspetos filosóficos e religiosos, foi uma fase 

em que a arquitetura pré-histórica e de influência xintoísta foi desafiada a coexistir com 

as novas técnicas e elementos trazidos pela nova religião. Ao estilo do pensamento 

Ilustração 26 - Ao fundo é possível ver um dos edifícios do santuário em Ise Jingu. No primeiro plano vemos a área com pavimento em 
cascalho branco onde uma cópia exata será reconstruída substituindo a existente. ([Adaptado a partir de:] Young, D. e Young, M., 2007, 
p.31). 
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japonês, procuraram conciliar a sua existência conjunta e mais tarde criou-se uma 

relação simbiótica e mútua. Por exemplo, muitos santuários xintoístas adotaram 

estruturas budistas, como portões de dois andares, um hall para os devotos e madeiras 

pintadas de vermelho. Vários templos budistas, por seu turno, desviaram-se para um 

gosto mais indígena, caracterizado pela assimetria, recurso a materiais mais naturais e 

maior harmonia com o ambiente natural em que se inseriam. Mas, com a passagem do 

tempo, acabou por surgir um estilo eclético que misturava as crenças e práticas de 

ambas. Assim, era possível ir a um templo e ver caraterísticas de ambas as religiões e 

usar um mesmo espaço para cerimónias de ambas (Young, D. e Young, M., 2007, p. 

76). Atualmente é ainda possível observar este ecletismo nos templos que existem, tal 

como podemos ver nas ilustrações 28 e 29. 

 

A sociedade foi evoluindo e dando espaço para novas visões e formas de viver, e a 

arquitetura japonesa evoluiu grandemente a partir deste momento. Ao longo do presente 

capítulo abordaremos as várias influências que o budismo trouxe para a arquitetura 

japonesa e de que maneiras contribuiu para a arquitetura ao longo de diversos períodos 

históricos. 

Ilustração 27 - Mapa ilustrativo do Santuário de Fushimi inari-Taisha em Quioto, com a representação dos vários edifícios ao longo do 
recinto. Em específico podemos observar dois tipos de arquitetura diferente, a Xintoísta e a Budista em verdadeira sintonia. (Ilustração 
nossa, 2016). 
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2.3. DESENVOLVIMENTO DE UMA IDENTIDADE CULTURAL  

A segunda metade do período Heian (794 – 1185), foi quando a sociedade japonesa 

gradualmente evoluiu no sentido de ter a sua própria identidade cultural. Os membros 

da corte passavam o seu tempo dedicado à arte, poesia e romance. A cultura muito 

refinada deste período expressava-se nos ideais estéticos de miyabi (elegância nobre e 

um gosto refinado) e mono aware (consequência da beleza melancólica transitória da 

natureza). Relativamente à arquitetura, um dos destaques deste período foi a maturação 

do estilo das mansões shinden (Young, D. e Young, M., 2007, p. 56). 

 

O tamanho médio de um lote de uma mansão estilo shinden era de 120 m², mas famílias 

mais poderosas como a Fujiwara, que eram os regentes pelo imperador no final do 

período Heian, ocupavam até 240 m². Este tipo de mansões eram estruturas de um 

único piso e consistiam numa área principal conhecida por moya e as secções 

periféricas, hisashi. Estavam assentes em pilares de madeira enterrados no solo e 

rodeados de varandas (engawa) em madeira, acessíveis por degraus. Os pavimentos e 

tapumes também eram de madeira natural e a cobertura em telha ou em tábuas. 

Ilustração 30 - Tosanjoden, é a residência de estilo Shinden da influente família Fujiwara no período de Heian. Este desenho é baseado 
num modelo do Museu Nacional da História Japonesa. ([Adaptado a partir de:] Young, D. e Young, M., 2007, p.60). 

Ilustração 28 – Exemplo de um edifício de 
arquitetura budista, Santuário Fushimi Inari-
Taisha, em Quioto. (Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 29 – Exemplo de um edifício de arquitetura xintoísta. Santuário Fushimi 
Inari-Taisha, em Quioto. (Ilustração nossa, 2016). 



Arquitetura japonesa contemporânea: cruzamento de culturas entre ocidente e oriente 

David André Vandeput da Veiga França  51 

Podemos ver aqui semelhanças com as casas pré-históricas, no entanto, outras 

características refletem influências dos princípios continentais, tais como os usados em 

templos budistas. Por exemplo, o telhado “hipped and gable” e todo o complexo está 

rodeado por paredes de barro e com coberturas de telha (Young, D. e Young, M., 2007, 

p. 60). 

 
As frentes dos edifícios consistiam em portadas de madeira articuladas (shitomido), cuja 

parte superior podia ser elevada e a parte inferior podia ser retirada e colocada 

consoante as condições meteorológicas. O interior das mansões era simples e elegante, 

com poucas divisórias interiores, os utilizadores sentavam-se em almofadas de palha 

(os precursores dos futuros pisos de tatami), espalhados pelos pavimentos de madeira. 

A privacidade era criada através de portas deslizantes ou biombos pintados pelos 

maiores artistas da época. (Young, D. e Young, M., 2007, p. 60). 

 
Ilustração 32 - O shinden é o edifício principal no Palácio Imperial onde ocorrem cerimónias importantes do Estado. Este é um bom 
exemplo da arquitetura estilo shinden. ([Adaptado a partir de:] Young, D. e Young, M., 2007, p. 62). 

No shinden, o edifício principal era a residência do chefe de família, enquanto que os 

outros edifícios eram utilizados por membros da família, consortes e empregados. O 

pátio do shinden destinava-se a cerimónias especiais e entretenimento (Young, D. e 

Young, M., 2007, p. 60). 

Ilustração 31 - Estas são os tipos de coberturas mais usados no Japão. Nos santuários pré-budistas era usado o tipo de cobertura "gable" 
enquanto que a tipologia "hipped-and-gable" tornou-se popular depois da introdução da arquitetura budista, no século VI. ([Adaptado a 
partir de:] Young, D. e Young, M., 2007, p. 39). 
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O estilo shinden foi uma influência importante tanto no palácio imperial de Quioto, como 

noutras formas de habitação. Por exemplo, as mansões dos samurais no período 

Kamakura, os templos palácio do período Muromachi (Kinkakuji, Templo do Pavilhão 

Dourado em Quioto) e alguns complexos de templos budistas do período Edo, como o 

Templo Ninnaji em Quioto. Talvez mais importante ainda, de acordo com os autores 

David e Michiko Young, seja a sua influência no estilo shoin usado em palácios do 

período Edo, tal como o palácio Katsura Rikyū (Quioto), o precursor da arquitetura 

residencial moderna, de que iremos falar mais à frente. Podemos isolar algumas 

características que foram transportadas para a arquitetura futura, como o moya, espaço 

central aberto rodeado por secções periféricas (hisashi). Para além destas, destaca-se 

a utilização de divisórias amovíveis ao invés de paredes interiores permanentes, o que 

confere uma maior flexibilidade que permitia adaptar a função de sala à ocasião. 

Destaca-se ainda a utilização de takayuka, pavimentos de madeira elevados e 

coberturas de telhas. Estas características fazem a distinção entre a arquitetura 

residencial e dos palácios, e a arquitetura dos templos budistas de estilo chinês, com as 

suas coberturas de telhas, construídos sobre plataformas de pedra e terra compacta 

(Young, D. e Young, M., 2007, p. 62). 

Destas mudanças resultou uma arquitetura mais leve e que evoluiu mais tarde para a 

arquitetura residencial, da população comum (Young, D. e Young, M., 2007, p. 62). 

 

Ilustração 33 - Kogosho (significa pequeno Palácio Imperial), era principalmente usado pelos príncipes. A sua arquitetura é uma transição 
entre o estilo shinden e o shoin. litografia de pedra de Motoharu, 1896. ([Adaptado a partir de:] Young, D. e Young, M., 2007, p. 61). 
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2.4. KAMAKURA E ARQUITETURA DOMÉSTICA 

Nesta época os samurais passaram a ser a classe que governava, sob o regime militar 

de Kamakura (1185-1333). Esta classe valorizava a simplicidade, a força e o realismo, 

em contraste com a beleza requintada e delicada, típica da corte de Quioto (Young, D. 

e Young, M., 2007, p. 78). 

O budismo (na sua vertente zen) trouxe novas influências da China para o Japão, 

através de monges, na última metade do período de Kamakura, o que contribuiu 

fortemente para o desenvolvimento da cultura samurai do período Muromachi (1333 – 

1573). O clã Ashikaga iniciou um novo xogunato e transferiu a capital militar de 

Kamakura para junto da capital Imperial, em Quioto (Young, D. e Young, M., 2007, p. 

78).  

Os historiadores japoneses distinguiram o aparecimento de duas novas formas de 

construção doméstica, depois da extinção gradual do estilo construtivo chamado 

Shinden. O estilo buke-zukuri era utilizado pela casta dos samurais e o shoin-zukuri  era 

utilizado pelos padres budistas. Segundo o escritor Alexander Soper4, estes estilos 

poderão ter dominado a construção doméstica no período de Kamakura. O buke-zukuri 

provavelmente apareceu primeiro, como um tipo de habitação rural com base nas casas 

de campo. Situavam-se em terras planas ou ligeiramente inclinadas na base de uma 

colina. As casas eram normalmente planas, cercadas por paredes e fossos, que serviam 

tanto para defesa quanto para o armazenamento de água para a agricultura (Young, D. 

e Young, M., 2007, p. 78), e os complexos de edifícios eram cercados por muros de 

terra e portões com abertura para a rua (Soper, 1955, p. 254). 

O edifício principal (omoya), onde vivia o chefe, e os edifícios envolventes ligados ao 

principal eram similares ao estilo shinden, como já referimos. Existiam ainda diversos 

edifícios secundários, tais como armazéns, uma cozinha, estábulos, um espaço para os 

funcionários e uma horta (Young, D. e Young, M., 2007, p. 78). Os exteriores espaçosos 

continham diversos edifícios secundários, como a casa de banho, armazéns, oficinas 

para artesãos e um poço (Young, D. e Young, M., 2007, p. 99). 

 
4  Alexander Soper (1904 – 1993) nasceu em Chicago e formou-se em arquitetura pela Princeton University 
em 1922. Viveu alguns anos no Japão e quando voltou fez o Ph.D. em História de Arte em 1944. Deu aulas 
no Colégio Bryn Mawr College e mais tarde, em 1960 no Institute of Fine Arts (IFA) por mais de 30 anos. 
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Uma habitação típica do estilo buke-zukuri é a casa onde Hönen Shonin nasceu, na 

província de Mimasaka, em 1133 (ilustração 36). Filho de um oficial militar, Hönen terá 

vivido, segundo Soper, numa casa que, à primeira vista, parece uma casa de campo, 

pelas suas coberturas em palha e tábuas. Mas verificando ao pormenor é possível ver 

que o pavimento da sala principal parece estar coberto de tapetes tatami e que as 

divisórias deslizantes são translúcidas como os soji. Na zona da entrada, um pequeno 

alpendre que funciona como abrigo para os guardas tem um frontão de estilo chinês. 

Segundo o escritor, este tipo de entrada é uma característica típica de uma cidade 

grande (Soper, 1955, p. 256). 

A habitação shoin-zukuri, tal como foi referido anteriormente é um tipo de habitação 

associado aos monges budistas, tal como podemos observar na ilustração 37. Podemos 

ver numa ilustração de Kasuga uma versão antiga de um shoin-zukuri (Soper, 1955, p. 

257). 

 

Ilustração 36 - Buke-zukuri onde Honen Shonin nasceu, do pregaminho Honen-Shonin-Eden, séc. XIII. ([Adaptado a partir de:] Soper, 
1955, p. 159(B). 

Ilustração 34 - Modelo de uma casa de um samurai, que 
trabalharia para o governo de Kamakura. Museu Nacional de 
História Japonesa. ([Adaptado a partir de:] Young e Young, 
2007, p. 78). 

Ilustração 35 – O Togudo Hall, que faz parte do complexo do Pavilhão 
Prateado, em Quioto, representa o mais antigo exemplo do estilo 
tradicional residencial shoin-zukuri. Peter Cartledge, 2019. ([Adaptado 
a partir de:] Cartwright, 2019). 
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Trata-se de um retiro rural de um sacerdote da linhagem Fujiwara com influências 

chinesas, nomeadamente um frontão de estilo chinês, painéis deslizantes pintados no 

estilo chinês Sung. 

Todas estas formas e características têm uma importância histórica real, como sendo o 

primeiro passo em direção à arquitetura interior plenamente desenvolvida nos séculos 

posteriores. Um bom exemplo pode ser visto num pergaminho da habitação de meados 

do século XIV do período de Kamakura, do regente Kujō Michiie, referido anteriormente, 

onde podemos observar uma sala com painéis que variam no material, na decoração e 

função (Soper, 1955, p. 257). 

 
Ilustração 38 - Interior da mansão do regente Kujo Michiie, de Ishiyamadera-engi. ([Adaptado a partir de:] Soper, 1955, p. 160(A)). 

Ilustração 37 - Habitação do padre, de Kasuga-gongen-reikenki. Representa um exemplo de arquitetura shoin-sukuri. ([Adaptado a partir 
de:] Soper, 1955, p. 157(C)). 
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Alguns painéis são paredes de gesso e outros são deslizantes de forma a proporcionar 

ligações a outros espaços. O único espaço utilizável é determinado pela forma 

retangular do pavimento e um pequeno armário embutido. Segundo o escritor, o interior 

das habitações dos últimos séculos difere muito, principalmente porque as áreas dos 

espaços são complementadas por espaços embutidos em um ou mais lados da sala. 

Todos os quartos da habitação têm, pelo menos, um vestiário ao longo de uma das 

paredes da divisória, escondido por painéis deslizantes (Soper, 1955, p. 257). Em certos 

casos os interiores mais cuidadosamente trabalhados podem incluir a janela shoin, 

como característica típica fundamental de uma habitação shoin-zukuri. Numa habitação 

tradicional, a sala de receção dos convidados é visualmente dominada por uma alcova 

conhecida por toko-no-ma5.Trata-se de uma zona para propósitos de devoção de um 

ícone pendurado e um suporte de flores colocado em frente da parede. Segundo 

escritor, esta característica é do período imediatamente pós-Kamakura (Soper, 1955, p. 

258).  

Outro detalhe relativamente discreto do período de Kamakura destinado a liderar o 

caminho para uma mudança radical é o karahafu, uma cobertura com uma empena 

curva de estilo chinês (Soper, 1955, p. 258).  

  

Diz Alexander Soper que o Japão sempre relegará a empena da fachada secundária e 

da extremidade dando preferência às coberturas inclinadas (hipped roof).  

 
5 - Toko-no-ma: Trata-se de uma alcova usada para exibir um arranjo floral (kado), uma caligrafia (shodo) 
ou uma pintura (Soper, 1955, p. 258). 

Ilustração 39 - Entrada com detalhe de 
karahafu, Kami Daigo Taishido, séc XVIII, 
Mizuno Seiichi. ([Adaptado a partir de:] 
Soper, 1955, p. 172). 

Ilustração 40 - Detalhe karahafu do portão Yoemeimon, Masolomeum of Tokugawa 
Ieyasu, em Nikko, séc XVII, Mizuno Seiichi. ([Adaptado a partir de:] Soper, 1955, p.
173). 
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As alterações inerentes à passagem do tempo e de evolução política, social e artística 

influenciam o modo como se faz arquitetura. A maior utilização do estilo shoin, com 

especial destaque para uma das mudanças mais importantes na arquitetura japonesa, 

que consiste em revestir os seus pavimentos com tatami, levou a uma adaptação dos 

restantes elementos estruturais (portas, vãos, alturas) em função das proporções dos 

tapetes tatami (pois estes têm um tamanho estandardizado) (Soper, 1955, p. 259). 

Assim, os japoneses começaram a desenvolver novas formas de usar e viver estes 

espaços. As mudanças que ocorreram no período Kamakura influenciaram fortemente 

o desenvolvimento do estilo shoin e deram origem a novas estruturas domésticas, que 

analisaremos no próximo ponto, através de novas combinações de alguns destes 

elementos em conjunto com algumas novidades, tal como veremos nos próximos 

pontos. 

2.5. MUROMACHI E ARQUITETURA BUDISTA ZEN 

É provável que as memórias do shinden-zukuri tinham tido influência nas habitações do 

período Muromachi (1333-1573) (Soper, 1955, p. 259), e a própria arquitetura 

residencial moderna também terá as suas bases no estilo shoin da época Ashikaga, 

enquanto que este último evoluiu gradualmente a partir das mansões de estilo shinden 

do período Heian (Young, D. e Young, M., 2007, p. 80). 

Nesta época, os padres budistas costumavam ser oriundos de famílias nobres e 

procuravam recriar nas suas habitações, as características das mansões shinden-

zukuri, no entanto, com as novas mudanças na arquitetura trazidas pelo budismo Zen, 

começaram a construir os seus aposentos em zonas mais assimétricas e menos formais 

(Young, D. e Young, M., 2007, p. 80), tal como o Togudo do Pavilhão Prateado 

(ilustração 41-42). 

Nos períodos Heian e Kamakura foram introduzidos novos tipos de budismo e assim, 

começou a haver padres sem origem nobre. Estes não tinham posses financeiras que 

lhe permitissem criar habitações de estilo shinden e habitavam em estruturas de estilo 

shoin simples. Shoin significa “hall de escrita” ou “hall de estudo” e tem várias 

características que o definem. Eis alguns elementos que caraterizam o estilo shoin: 

prateleiras e secretária embutidas, alcova recuada, portas decorativas, divisórias com o 

pavimento coberto na totalidade por tatami, com tetos trabalhados com relevo e 

côncavos, fusuma (painéis deslizantes usados para dividir os espaços interiores), os 

shoji (portas exteriores com papel de arroz translucidas), as portas amado (portas de 
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madeira exteriores que podem ser fechadas à noite e com mau tempo) e um tokonoma 

(Young, D. e Young, M., 2007, p. 80). 

O estilo shoin foi sendo adotado por pessoas com poder e financeiramente abastadas, 

provenientes de diversas origens. Para além de templos e palácios importantes, as salas 

de estilo shoin foram sendo incluídas em habitações ou edifícios de pessoas como 

samurais de alta patente e agricultores ricos. Atingiu o seu auge no início do período 

Edo (1600-1868), mas ainda hoje existem edifícios deste estilo e outros continuam a ser 

construídos deste modo, principalmente em templos na tentativa de readquirir a glória 

do passado, dizem os autores David e Michiko Young (Young, D. e Young, M., 2007, p. 

80). 

O estilo shoin persistiu e divulgou-se devido ao seu nível de elegância e perfeição, que 

nunca foi ultrapassado na arquitetura japonesa. Todos os elementos combinados criam 

uma atmosfera calma e elegância modesta, num espaço desobstruído (Young, D. e 

Young, M., 2007, p. 80).  

A sua importância prende-se com a grande influência nos primórdios da arquitetura 

residencial moderna. De realçar são os tapetes tatami, os interiores flexíveis divididos 

por portas de correr em papel (fusuma), as alcovas recuadas para a colocação de 

objetos de arte (tokonoma) e portas exteriores de correr cobertas por papel de arroz 

translúcido (shoji) (Young, D. e Young, M., 2007, p. 80). 

 
Ilustração 41 - Vista do lago para o edifício Tōgūdo do Pavilhão de Prata (Ginkakuji), em Quioto. ([Adaptado a partir de:] Hullot, 2012). 
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A arquitetura do período Muromachi (ou Ashikaga) representou o auge da cultura de 

inspiração Zen (Young, 2007, p. 84). Os melhores exemplos, de acordo com os autores, 

são o Kinkakuji (Templo do Pavilhão Dourado e o Ginkakuji (Templo do Pavilhão 

Prateado), ambos em Quioto. Foram construídos pelos terceiro e oitavo xogum e foram 

as suas residências pessoais até a sua morte, quando se tornaram templos Zen (Young, 

D. e Young, M., 2007, p. 84). 

 

 

Ilustração 43 – Vista sobre o lago para o Pavilhão de Prata 
(Ginkakuji). (Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 44 -Vista sobre o lago para o Pavilhão Dourado 
(Kinkakuji). (Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 42 - Vista dos jardins para o edifício Tōgūdo do Pavilhão de Ginkakuji (Pavilhão de Prata), (Ilustração nossa, 2016). 
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O Pavilhão Dourado terá sido a primeira estrutura construída para o uso pessoal de 

Yoshimitsu Ashikaga, um ex-governante que se tornou monge (Soper, 1955, p. 259). 

Em 1397, o terceiro xogum do período Muromachi, Yoshimitsu Ashikaga, iniciou a 

construção de um novo complexo habitacional (Young, D. e Young, M., 2007, p. 84), 

num terreno em que metade é uma mansão (Soper, 1955, p. 259), composta por 

diversos edifícios de estilo shinden, (Young, D. e Young, M., 2007, p. 84) e a outra um 

mosteiro (Soper, 1955, 259), com um pavilhão revestido por folhas de ouro. O nome 

Kinkaku significa Pavilhão Dourado (Young, D. e Young, M., 2007, p. 84). É possível 

perceber um ecletismo evidente resultado de combinação de ideias e tendências nos 

elemntos constituintes destes complexos (Soper, 1955, p. 260). 

O volume visto de uma certa distância, com a sua cobertura piramidal curva, tem uma 

aparência de estilo chinês. Visto de perto a sua cor natural, graça e leveza, devido ao 

seu enquadramento e à sua cobertura em colmo, fortalecem o seu equilíbrio (Young, D. 

e Young, M., 2007, p. 85). De acordo com os registos, Yoshimitsu habitava num palácio 

de estilo shinden a norte e o palácio a sul era utilizado para receber convidados. Ao 

sentirem a necessidade de um espaço para reuniões mais informais e para 

entretenimento, criaram um tipo de edifício, o kaisho, que foi acrescentado ao complexo. 

Nesse novo espaço estava exposta a coleção de arte do xogum para criar uma 

atmosfera mais relaxada e receber os convidados de reuniões oficiais. Os edifícios 

estavam dispostos à volta de um jardim que no centro tinha um lago que refletia o 

  

 Ilustração 45 - Templo do Pavilhão dourado Kinkaku-ji, Quioto. (Ilustração nossa, 2016). 
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Pavilhão Dourado, tal como podemos observar na ilustração 45 (Young, D. e Young, M., 

2007, p. 84). 

Este edifício tem três pisos e mede cerca de 12,5 metros (Young, D. e Young, M., 2007, 

p. 85). O seu volume como um todo, acaba por ter uma forma simples (Soper, 1955, p. 

260), mas na verdade, consiste numa integração de três tipos de arquitetura. O primeiro 

piso de madeira natural e estuque branco tem o estilo dos palácios de shinden, um 

espaço amplo e aberto rodeado de engawas por debaixo dos seus beirados (Young, D. 

e Young, M., 2007, p. 85) suportados por estruturas transversais de estilo indiano. As 

aberturas são encerradas à maneira tradicional nativa, com persianas em grelha de 

madeira ou portas de tábuas planas (Soper, 1955, p. 260), e as paredes são compostas 

por portadas brancas de dois painéis basculantes, sendo que os inferiores podem ser 

retirados e os superiores são basculantes e fixados às cornijas de remate do beiral. 

Assim, permite-se a entrada de ar e luz no interior do edifício. O segundo piso, pensa-

se que é no estilo samurai, e é um Buddha Hall, com portas deslizantes em madeira e 

janelas removíveis com estrutura de madeira em grelha (Young, D. e Young, M., 2007, 

p. 85). O terceiro piso é onde podemos encontrar características do típico estilo Zen 

formal, como por exemplo a porta ricamente revestida e as suas janelas em arco como 

pode-se observar na ilustração 46 (Soper, 1955, p. 260). Ambos os interiores e 

exteriores do segundo e terceiro pisos são revestidos a folha de ouro. A cobertura 

piramidal é feita de colmo (Young, D. e Young, M., 2007, p. 85). Ao pavilhão está ligado 

um quiosque assente sobre a água como um tsuridono6 (ilustração 48). Como diz o 

escritor, todos esses detalhes divergentes, ao gosto Ashikaga, fundem-se num efeito 

satisfatório e tão característico da época (Soper, 1955, p. 260). 

 
6 - Tsuridono: Trata-se de um quiosque à beira de água numa mansão do período de Heian (Soper, 1955, 
p. 260). 
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Já no complexo do Pavilhão Prateado construído em 1483 (Soper, 1955, p. 260) por 

Yoshimasa (1435-1490), oitavo xogum de Ashikaga, e neto do xogum que mandou 

construir Kinkakuji. Procurou-se construir uma vila mais simples do que a do avô e o seu 

plano era cobri-la de prata, no entanto faleceu antes do término das obras e tal acabou 

por não se concretizar. 

  

 
Ilustração 48 - Detalhe do pequeno quiosque, Pavilhão Dourado Kinkaku-ji, em Quioto. (Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 46 – Vista do interior do terceiro piso do Pavilhão 
Dourado conhecida pela sala kukkyocho. No interior as
paredes são revestidas a folha de ouro e o pavimento lacado 
a preto. No centro da sala existe um relicário. ([Adaptado a 
partir de:] The arts, 2019, p. 6). 

Ilustração 47 – Vista do segundo piso do Pavilhão Dourado (shariden) 
para o lago kyokochi, onde as pessoas passeiam à volta do lago 
contemplando a sua natureza. ([Adaptado a partir de:] The arts, 2019, 
p. 18). 
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Esta vila ou complexo, denominada Higashiyamaden, demorou oito anos a construir e 

continha doze volumes arquitetónicos, incluindo o Pavilhão Prateado (Ginkaku), uma 

sala de meditação (tōgudō) (Young, D. e Young, M., 2007, p. 86), onde o ecletismo 

Muromachi se estendeu para o seu interior (Soper, 1955, p. 260). É um edifício para 

receber convidados em ambiente informal (kaisho) (Young, D. e Young, M., 2007, p. 86). 

Uma parte do seu interior destinava-se às atividades da capela budista, e na restante 

Ilustração 49 - Vista para o Pavilhão Prateado “Ginkaku”, Templo de Ginkakuji em Quioto. (Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 50 – Vista do interior do segundo piso do Pavilhão Prateado “Ginkaku”, no Templo de Ginkakuji em Quioto. ([Adaptado a partir 
de:] Shokoku-ji religious corporation, 2019). 
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parte, um dos cantos foi utilizado para criação de uma sala para a cerimónia do chá, 

onde o xogum Yoshimasa passava muito tempo (Soper, 1955, p. 260). 

 
 

Este local foi o berço da cultura Higashiyama, devido ao interesse e dedicação de 

Yoshimasa pelas artes, que estimulou o desenvolvimento dos arranjos florais, da 

cerimónia do chá, o Caminho do Incenso (kōdō) e outras formas de arte que duram até 

hoje. Os japoneses preferem o Pavilhão Prateado ao Pavilhão Dourado pela forma 

modesta como se enquadra na sua envolvente e por ser um símbolo dos ideais estéticos 

Wabi e Sabi, desenvolvidos na cerimónia do chá. O Ginkaku consiste num edifício de 

dois pisos, de estilo shoin. No primeiro piso Yoshimasa praticava meditação Zen e o 

segundo piso consistia num espaço de culto com paredes de painéis, janelas em arco 

e com forma de sino e portas de correr em papel (soji). Os seus interiores 

caracterizavam-se por uma divisão com pavimento de madeira (sala com o altar, 

butsudan) e três divisões com tapetes tatami. Uma destas divisões tinha quatro tapetes 

e meio e é o exemplo mais antigo no Japão de uma sala estilo shoin. É considerada um 

protótipo de casa de chá do estilo Sōan, que se traduz por cabana de relva (Young, D. 

e Young, M., 2007, p. 86). Com uma forma quadrada, esta sala de chá tem ao centro 

embutido no pavimento um pequeno braseiro para aquecer o pote de chá. As origens 

do chá tornam natural que a sala seja decorada de forma simples e com as 

características idênticas às que vimos nas habitações shoin-zukuri. A parede traseira é 

uma versão simplificada daquilo que se tornou quase natural existir nas habitações 

japonesas, uma alcova aberta e um recanto mais estreito ao lado com prateleiras. Estas 

divisões de tatami de menor tamanho, em comparação com as salas do estilo shinden, 

foram uma novidade naquela época, pois as mansões de classe mais alta eram maiores. 

(Soper, 1955, p. 260). 

Ilustração 51 - Vista geral dos volumes Kaisho, 
Palácio de Ginkakuji em Quioto. (Ilustração 
nossa, 2016). 

Ilustração 52 - Vista para um dos volumes Shoin, Palácio de Ginkakuji,
em Quioto. (Ilustração nossa, 2016). 
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O Pavilhão Prateado representa um dos primeiros exemplos de um jardim de passeio 

de estilo Zen, construído em torno de um lago (Young, D. e Young, M., 2007, p. 86). 

Ambas as obras tiveram uma grande relevância para o que viria a ser a casa de chá 

japonesa e as habitações dos tempos que se seguiram, como veremos mais à frente 

neste capítulo. Nesta época do desenvolvimento da história da arquitetura japonesa, o 

seu grau de ecletismo e a riqueza que manifestava já eram bastante significativos. 

Foram inúmeros séculos de trocas e integração de influências culturais, portanto 

podemos pensar na mesma como um sistema que integra conceitos e técnicas fortes 

tradicionais japonesas (até pré-históricas) e uma panóplia de influências de outras 

culturais orientais (sucessivamente desde a pré-história). 

 
 
 
  

Ilustração 53 – Sala do estilo shoin no interior do edifício Tōgūdo no Pavilhão Prateado, em Quioto. ([Adaptado a partir de:] Matsuyama, 
2017). 
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2.5.1. A PRIMEIRA INFLUÊNCIA OCIDENTAL: A PRESENÇA DOS PORTUGUESES 

“The names of all these things made by the hands of man and the creations of nature 
have come down to us in words of foreign origin, largely in Portuguese […]” (Izuru 
Shimmura, Kokusai Bunka Shinkokai, 1936, p. 10). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 54 - Local onde os primeiros portugueses terão 
sido hospedados, no adro do templo xintoísta de 
Nishinoomote, em Tanegashima. Leong Ka Tai, 1988. 
([Adaptado a partir de:] Rodrigues, 1988, p. 65). 

“Cheguei ao Japão, amei-o em transportes de delírio, bebi-o como se fosse um néctar” 
(Wenceslau de Moraes apud Rodrigues, 1988, p. 64). 

Em 1560 o Japão estava a abrir as portas para o intercâmbio com as nações ocidentais. 

É importante perceber que o período que decorre entre 1560 e 1860 está dividido em 

duas partes, o Kaikoku Jidai (1540 – 1640), o período de relações livres com 

estrangeiros, e o Sakoku Jidai (1640 – 1860 ), o período de reclusão. Pelo período de 

relação livre entende-se o tempo em que a matéria e a espiritualidade da cultura dos 

países do sul da Europa se infiltraram no Japão com uma grande rapidez, diz o professor 

Shimmura (Izuru Shimmura, Kokusai Bunka Shinkokai, 1936, p. 5).  

Por volta de 1542 ou 1543 deram-se os primeiros contactos com a cultura ocidental 

quando os comerciantes portugueses chegaram ao Japão (Izuru Shimmura, Kokusai 

Bunka Shinkokai, 1936, p. 6). Whitney Hall diz que os europeus alavancaram o comércio 
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japonês e, em simultâneo, contribuíram para o desenvolvimento de um modo de fazer 

negócios mais vigoroso e competitivo (Hall, 1970, p. 135). 

 
Neste século XVI houve duas grandes influências: a introdução das novas armas de 

fogo e a sua tecnologia militar, e a introdução do cristianismo no Japão (Hall, 1970, p. 

138). Como diz o Professor Shimmura, durante o período de guerra que decorria na 

altura, rapidamente essas armas de fogo se difundiram por todo o Japão. Pouco tempo 

depois, os japoneses já estavam a produzir as suas próprias armas de fogo (Izuru 

Shimmura, Kokusai Bunka Shinkokai, 1936, p. 6). A razão pela qual importa mencionar 

a introdução das armas de fogo no Japão prende-se com o facto de que parece terem 

sido chave para o desfecho de vários impasses e desentendimentos que marcaram a 

história do Japão e o rumo do país (Hall, 1970, p. 138). 

Ilustração 55 – Representação da chegada dos portugueses à praia de Tanegashima, feito pelos artistas da escola de Kano em 1593-
1600. ([Adaptado a partir de:] Pinto, 1993, p. 24). 
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São Francisco Xavier7, que terá começado a sua missão pelo Japão, em 1549 (Hall, 

1970, p. 138), na tentativa de pregar a mensagem cristã ao homem comum na esquina 

de uma rua qualquer, também aprendeu rapidamente a apelar à classe social dominante 

e a camuflar a sua mensagem religiosa com as atrações materiais da civilização 

Europeia. Assim sendo, vários daimyo em Kyūshū, deslumbrados pelos sonhos de 

comércio adotaram a nova religião e alguns ordenaram aos seus súbditos que se 

convertessem também (Ienaga, 1971, p. 137). Na arquitetura religiosa, nomeadamente 

as formas das igrejas e das lápides foram influenciadas pelas do Ocidente, 

especialmente perto das zonas portuárias. (Izuru Shimmura, Kokusai Bunka Shinkokai, 

1936, p. 8). 

 
7 São Francisco Xavier nasceu em Navarra, e tornou-se mestre em artes pela Universidade de Paris. 
Posteriormente estudou teologia, onde mais tarde tornou-se missionário católico do padroado português a 
pedido de D. João III. Conhecido pela sua dedicação e devoção, foi pioneiro e cofundador da Companhia 
de Jesus, com o apoio material da coroa portuguesa. Exerceu a sua atividade no Oriente, especialmente 
em Macau e no Japão (Santos, 2010). 

Ilustração 56 – Ritual de celebração em Tanegashima, sobre as espingardas trazidas pelos portugueses. Leong Ka Tai, 1988. ([Adaptado 
a partir de:] Rodrigues, 1988, p. 66). 
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No entanto, por volta de1582, o Japão deu início à limitação do contacto dos japoneses 

com os estrangeiros (Hall, 1970, p. 140). Em 1640, adaptou uma rígida política de 

isolamento nacional e supressão do cristianismo (Hall, 1970, p. 141) 

Durante o período de reclusão, cerca de duzentos anos, a partir de 1630, o xogunato de 

Tokugawa adotou a política de fechar gradualmente o país, impedindo a entrada de 

novos povos europeus, proibindo o retorno dos japoneses que residiam fora do país, 

proibindo os navios japoneses de partirem para terras estrangeiras e, tomaram medidas 

extremas para limitar o número de embarcações estrangeiras que entravam no país 

(Izuru Shimmura, Kokusai Bunka Shinkokai, 1936, p. 6-7). Neste período, deu-se uma 

melhoria nas condições de vida da população em geral e começaram a surgir as 

primeiras indústrias da seda, tecidos de algodão, porcelanas (devido à grande 

importância do chá), do papel e destilarias.  

Ilustração 57 – Biombo com a representação, feita por artistas japoneses, “desfile dos portugueses pelas ruas de Tanegashima quando 
chegaram ao Japão”, obra de 1603-1610. ([Adaptado a partir de:] Pinto, 1993, p. 25) 



Arquitetura japonesa contemporânea: cruzamento de culturas entre ocidente e oriente 

David André Vandeput da Veiga França  70 

 

 

 

Devido ao aumento da produção de bens e das trocas comerciais dentro do país, a 

juntar à maior permissão para se viajar dentro do Japão, surgiram novas infraestruturas. 

Também a centralização do poder criava a necessidade de mais viagens entre os vários 

Ilustração 58 – Robe de estilo kosode com a 
representação das praias japonesas (areia, 
conchas e algas), Faixas alternadas de azul claro 
adornadas com detalhes em folha de ouro. Inicio 
do Séc. XVII, Período de Edo, Museu Metropolitan,
Nova Iorque, 1992. ([Adaptado a partir de:] The 
Metropolitan Museum of Art, 2019). 

Ilustração 59 – Pormenor do robe com o detalhe do desenho com os elementos 
marinhos. Inicio do Séc. XVII, Período de Edo, Museu Metropolitan, Nova Iorque, 
1992. ([Adaptado a partir de:] The Metropolitan Museum of Art, 2019). 

Ilustração 60 – Jarro de sake, de estilo ko-kutani, com pinturas de pássaros e flores em esmalte, datado do séc. XVII, Museu Nacional 
de Tóquio. Daderot, 2013. ([Adaptado a partir de:] Arte, História, 2019). 
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pontos de poder pelos representantes do governo. Assim criaram-se estradas principais 

que tinham vários pontos para tratar dos cavalos, para os viajantes comerem e dormirem 

(Ienaga, 1971, p. 141 a 213). 

O significado do impacto português na civilização japonesa foi extraordinário. Consistiu 

fundamentalmente em ter dado aos japoneses o conhecimento de que existia um 

Ocidente com uma maneira de viver, uma cultura que tinha pouco ou nada de comum 

com a civilização japonesa ou chinesa, em suma, uma humanidade diferente, capaz de 

feitos daquela coragem que os nipónicos sempre admiraram e com um sentimento de 

honra que se assemelhava em muitos aspetos ao sentimento japonês de honra. O 

impacto deste contacto com os portugueses abriu a sensibilidade nipónica para uma 

nova cultura, a ocidental (Janeira, 1970, p. 136). 

2.6. AZUCHI-MOMOYAMA E O RITUAL DO CHÁ 

Em 1568 teve início o período Azuchi-Momoyama, que foi reconhecido como uma era 

de exibição magnífica, quando as conquistas de três chefes militares consecutivos, Oda 

Nobunaga (1534-1582), de Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) e Tokugawa Ieyasu (1542-

1616) abalaram o Japão feudal e reunificaram os estados do Japão (Soper, 1955, p. 

259 e Henshall, 2017, p. 64). Neste período pretendia-se fomentar os valores e tradições 

antigas, mas segundo uma abordagem mais atual (Henshall, 2017, p. 64), bem como 

centralizar o controlo militar num só governo. Foram feitas muitas fiscalizações a bens 

e às atividades do povo e exerceu-se um elevado controlo sobre os mesmos, de forma 

a garantir que o povo trabalhava para alimentar os lucros do país. Também os samurais 

foram obrigados a viver isolados nas suas cidades. Assim, no seio da discórdia, de 

conflitos sociais, da destruição e da submissão aplicadas à população, a unificação do 

Japão foi-se consolidando através de políticas, regras e leis rígidas e firmes (Henshall, 

2017, p. 66-69). 

A Era de Momoyama, segundo Alexander Soper atingiu um clímax de ousadia 

imaginativa, no instinto da criatividade, onde o brilho do ouro e do lacado preto estavam 

por todo o lado (Soper, 1955, p. 261, 262). Por outro lado, continuava a existir o gosto 

pela construção mais natural. O estilo shoin, que consistia em edifícios de tipo doméstico 

inflacionados às dimensões de palácio, continuaram a ser construídos, porque nesta 

época os japoneses seguiam as suas preferências nativas e era o estilo que conheciam. 

A construção acompanhava o grande objetivo político e militar da época, ou seja, a 

unificação do Japão, o seu desenvolvimento para que se tornasse numa nação 

poderosa e a sua arquitetura procurava mostrar também esse desejo de grandeza, ao 



Arquitetura japonesa contemporânea: cruzamento de culturas entre ocidente e oriente 

David André Vandeput da Veiga França  72 

mesmo tempo que continuava a existir a arquitetura mais intuitiva e natural (Soper, 

1955, p. 262-263). 

2.6.1. A CASA DE CHÁ 

“The way of tea cannot be taught in any book…It is a state of mind. Tea is living tradition.” 
(Gunji, 2015, p. 1) 

 

No período de Muromachi (1333 – 1573) o budismo Zen trouxe da China novos 

princípios construtivos de templos e exerceu influências no desenvolvimento dos 

samurais e das suas habitações (Young, D. e Young, M., 2007, p. 79). O sucesso do 

budismo Zen entre os samurais deveu-se à ênfase dada à consciência intuitiva e 

expressão estética, e não, devido a crenças e práticas esotéricas. O movimento Zen 

apoiou diversas formas de arte, tais como pinturas com tinta preta (suiboku), caligrafia, 

arranjos florais, a cerimónia do chá, jardins paisagísticos, o teatro Noh e as artes 

marciais. Através destas atividades desenvolviam a disciplina da mente e do corpo, 

obtendo benefícios importantes para o guerreiro (Young, D. e Young, M., 2007, p. 78). 

Porém, a sua contribuição mais importante foi a criação da casa de chá, caracterizada 

pela simplicidade, pela naturalidade e pela modéstia dos ideais wabi sabi, muito 

presentes na cerimónia do chá (Young, D. e Young, M., 2007, p. 79). 

“[…] O pavilhão que recebia os hóspedes era construído num jardim e obedecia a uma 
arquitetura inconfundível” (Moraes, 2008, p. 31). 

Ilustração 61 – A hora do chá no Japão, Anónimo, 1900. ([Adaptado a partir de:] Calza, 2019, p. 26). 
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O chá veio para o Japão a partir da China. Segundo Wenceslau de Moraes8, desde 805 

começou a ser plantado em solo japonês e era muito utilizado para que os bonzos 

(padres budistas) se mantivessem acordados durante as vigílias e meditações noturnas 

(Moraes, 2008, p. 13). Embora seja no período de Kamakura, dentro do budismo Zen 

que o ritual do chá se tenha tornado hábito, é durante os períodos de Muromachi e 

Momoyama que a sua grande influência se manteve e contribuiu para o seu 

desenvolvimento (Young, D. e Young, M., 2007, p. 90). 

“No Japão, toda a gente toma chá – ricos e pobres, nobres e plebeus –: bebe-se na 
ocasião das refeições e a toda a hora, a pequeninos goles. No lar quando entra o 
visitante, oferece-se-lhe, após as reverências, uma almofada de regalo e uma chávena 
de chá. (…) Pelos caminhos mais agrestes, que vão serpeando pelas colinas arriba, há 
rústicos poisos espaçados aqui e acolá onde o caminheiro descansa alguns minutos, 
bebe uma chávena de chá, troca um sorriso, deixando em retorno um cobre sobre a 
esteira. (…) a chávena de chá (…) tornou-se como que o símbolo da doce hospitalidade 
japonesa, um rito de bonomia desta gente, exercido religiosamente entre amigos, entre 
estranhos também, porque ao estranho, que larga à porta as sandálias, vem ao nosso 
lar e nos saúda, deve-se já um sorriso e a sua parte de conforto (Moraes, 2008, p. 24).” 

O escritor descreve a casa japonesa, como “[…] nua de móveis, porém mimosa de 

asseios requintados […]” e sobre o ritual do chá refere que existe sempre um braseiro 

sobre uma esteira, a chaleira de ferro com água a ferver e uma bandeja com um bule, 

chávenas e diversos objetos delicados e pequenos, para que se possa servir o chá 

sempre que necessário (Moraes, 2008, p. 25-26). 

 
8 Wenceslau de Moraes (1854 – 1929), nasceu em Lisboa. Completou o curso de Oficial da Marinha em 
1875 e prestou serviço em Moçambique, Macau, Timor e no Japão. No país nipónico, Moraes torna-se 
Cônsul em Kobe, e a sua vida é marcada pela literacia e pela relação que teve com duas japonesas: O-
yone e Ko-Haru. Tornou-se numa importante fonte de informação portuguesa, onde partilhou com os 
portugueses as experiências do quotidiano japonês (Portugal. Embaixada no Japão, 2012). 
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A utilização do chá começou por ser uma cerimónia (chá-no-yu) de padres budistas, 

mas foi-se divulgando e estendendo a outro tipo de reuniões, a diversas classes sociais 

e a situações de convívio (Moraes, 2008, p. 29).  

O costume propagou-se até às classes mais altas e parece ter sido assim que se 

desenvolveu a cerimónia do chá (Ienaga, 1971, p. 102). Pelas palavras do escritor 

Wenceslau de Moraes, podemos constatar a importância dada a alguns elementos do 

pavilhão onde decorria a cerimónia do chá, como a sua localização num jardim com 

características indígenas, que pretende recriar uma sensação de estarmos perante uma 

paisagem rústica em miniatura. A tranquilidade das sombras, os troncos das árvores de 

aspeto mais rugoso, a suavidade da relva davam ao jardim um carácter e uma filosofia 

que gerava uma sensação de paz, de triunfo e de saudade. A lanterna de pedra era 

tanto mais apreciada quanto mais coberta de musgo estivesse (Moraes, 2008, p. 31 – 

34). 

Ilustração 62 – Sala de chá Tai-an, mandado construir em 1582 
pelo mestre de chá Sen no Rikyu. Trata-se de uma sala simples 
com uma dimensão de dois tatamis e um pequeno tokonoma. As 
paredes são em adobe e as janelas com estrutura de cana de 
bambu são revestidas com papel. ([Adaptado a partir de:] Kohei, 
2011). 

Ilustração 63 – “[…] diversos objetos delicados e 
pequenos, para que se possa servir o chá […]”. 
([Adaptado a partir de:] Yi Xiang, 2017). 
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À semelhança do que ainda hoje acontece nos templos japoneses, perto do pavilhão 

existia um “pedaço de rocha bruta com uma pequena cavidade cheia de água, onde os 

hóspedes iam lavar as mãos antes de entrarem, como purificação litúrgica”. Tal como 

os sapatos que não entram nas habitações japonesas, também os assuntos permitidos 

numa cerimónia do chá obedeciam a regras, por exemplo, religião e política não eram 

permitidos (Moraes, 2008, p. 31-34).  

  
No início do período Azuchi-Momoyama preconizava-se a austeridade e os conceitos 

de wabi, que significa coisas simples, naturais e imperfeitas e sabi, que significa a patine 

que vem com a idade (Young, D. e Young, M., 2007, p. 90).  

Ilustração 64 – Situado nos jardins do Templo de Myokian, a casa 
de chá Tai-na, foi construída em 1582 com materiais naturais como 
a madeira, o bambu e o adobe nas paredes, Quioto. ([Adaptado a 
partir de:] Kohei, 2011). 

Ilustração 65 – Entrada pela pequena porta (nijiriguchi) para a sala 
da casa chá Tai-na, Quioto. ([Adaptado a partir de:] Archi studio 
Satoshi, 2012). 

Ilustração 66 – O tsukubai está associado ao ritual do chá. 
Geralmente está situado no jardim perto da entrada da sala de 
chá. Templo de Myokian, Tai-na. ([Adaptado a partir de:] 
Kohei, 2011). 

Ilustração 67 – Purificação das mãos no Tsukubai. Trata-se de 
uma pia em pedra com uma colher de madeira e com um tubo de 
bambu (kakei) por onde corre água. Don Matsumoto, 2012. 
([Adaptado a partir de:] Santa Barbara Botanic Garden, 2019). 
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“Wabi-sabi is a beauty of things imperfect, impermanent, and incomplete. It is a beauty 
of things modest and humble. It is a beauty of things unconventional” (Koren, 2008, p. 7) 

Estas características podem observar-se no jardim, na simplicidade da casa de chá, no 

uso dos materiais naturais, nas cerâmicas despretensiosas e nos movimentos graciosos 

e fluídos do mestre de chá. Parece terem existido vários estilos arquitetónicos a 

contribuir para a arquitetura da casa de chá, tal como o estilo shoin e as casas do campo, 

cujas características foram reformuladas para que se criar a estética subtil religiosa 

(Young, D. e Young, M., 2007, p. 90). 

Ilustração 68 –Sala de chá Tokoin do Templo Daitokuji, em Quioto. ([Adaptado a partir de:] Matsuyama, 2017). 
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A casa de chá é composta por dois elementos: o edifício e o jardim (Young, D. e Young, 

M., 2007, p. 93). No seu interior os materiais provinham da natureza e cresciam no 

jardim em redor ou nas florestas perto. O espaço era limpo, compacto e ordenado de 

modo a enfatizar as suas próprias características, transparecendo harmonia 

(Soper,1955, p. 264). Os pavimentos eram tapetes de tatami onde os praticantes se 

sentavam, e tinham uma alcova recuada (tokonoma) para colocar um arranjo floral ou 

um quadro com uma caligrafia ou pintura, e uma ou mais antessalas onde se faziam as 

preparações. Os tamanhos das salas variavam entre dois a oito ou mais tapetes tatami, 

em função do tipo de cerimónia. As paredes eram feitas de adobe e cobertas com papel 

branco ou pintadas com a cor do pó do chá verde ou avermelhadas. Na parte inferior 

eram forradas com papel ou placas de madeira. As janelas eram de diferentes tamanhos 

e formatos, cobertas por ripas de bambu ou papel de arroz translúcido. O jardim dividia-

se em duas zonas por pequenos portões. A zona exterior tinha um espaço de estar e 

sentar coberto para os convidados aguardarem e servia de abrigo para as plantas. A 

Ilustração 70 – A Residência Orii, de estilo buke-zukuri, é 
um exemplo de uma habitação de classe média, do período 
Edo. Eric, 2018. ([Adaptado a partir de:] jcastle.info, 2019). 

Ilustração 69 – Residência da família Yoshimura, feita no estilo 
arquitetónico tradicional shoin-zukuri. Esta residência está datada 
desde o período Momoyama (1573-1603). ([Adaptado a partir de:] 
Osaka Convention & Tourism Bureau, 2019). 

Ilustração 71 – O Interior da habitação da família Yoshimura mostra a 
relação entre salas e o nível excecional de habilidade de toda a 
residência. ([Adaptado a partir de:] yoshimuratei.org, 2019, 2:38). 

 

Ilustração 72 – Hall da zona de entrada da habitação Orii, 
onde a sua simplicidade predomina no espaço. Eric, 2018.
([Adaptado a partir de:] jcastle.info, 2019). 
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zona mais interna por vezes tinha mais locais para sentar, uma pedra grande com um 

buraco no meio, cheio de água, que servia para que os convidados que aguardavam 

purificassem as suas mãos antes de iniciarem o seu ritual. Utilizavam pedras na água 

para perfazerem caminhos que os convidados deviam percorrer para chegar à casa de 

chá (Young, D. e Young, M., 2007, p. 93). 

 
 

 

A sua escala espacial era tão pequena que os seus utilizadores se dedicavam com total 

devoção ao ritual do chá, controlando os seus gestos, o seu objeto de atenção, 

influenciando o que captam da situação, o que sentem e o que fazem, acompanhados 

de e fomentando a harmonia e a paz. A arquitetura japonesa faz questão de enfatizar a 

casa de chá, não só pela sua forma, mas também por ser um ideal que influencia todo 

o design doméstico. (Soper, 1955, p. 264) 

O seu gosto legitimava o afeto pela simplicidade primitiva, a busca pela imperfeição e 

rugosidade nos materiais, e o clímax da reclusão representada pela pequena porta de 

entrada. Segundo o escritor, provavelmente os grandes generais autoritários como 

Toyotomi Hideiyoshi exibiram em alta intensidade as contradições psicológicas que 

frequentemente são identificadas na personalidade japonesa. Gostavam do poder e do 

esplendor, conhecendo o valor político da exibição pública. Quando estavam 

exageradamente cansados, os generais buscavam a calma e a tranquilidade através de 

experiências incorporadas no culto do chá, dando o valor aos espaços que eram 

drasticamente adstringentes e purgativos, diz o escritor. Desta maneira o design da casa 

de chá, e até mesmo a própria arquitetura doméstica desta época, tinham a simplicidade 

e a naturalidade necessárias tanto na sua estética decorativa como na sua escala, 

Ilustração 73 – Portão externo conhecido 
por sotomon. Exclui simbolicamente o 
mundo externo do mundo do chá, situado 
no New Otani Hotel, em Tóquio.
([Adaptado a partir de:] Deane, 2015). 

Ilustração 74 – Soto-roji. do Castelo 
de Himeji em Hyogo. ([Adaptado a 
partir de:] Deane, 2015). 

Ilustração 75 – Koshikake-machiai, é um lugar de 
espera ou de receção. Serve como uma área de 
receção, de introspeção mental e espiritual antes de 
prosseguir para a cerimónia do chá. ([Adaptado a 
partir de:] Deane, 2015). 
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tornando os espaços práticos e funcionais e ajudando os utilizadores a recarregar 

energias gastas pela pressão psicológica dos conflitos (Soper,1955, p. 264). 

Consideramos de grande importância a casa de chá, o ritual que aí se desenrola, bem 

como os ideais wabi sabi, para compreender, mais à frente, as direções que a 

arquitetura contemporânea seguiu. Mas podemos destacar, de antemão, a simplicidade 

dos materiais, a sua combinação e a relação que se estabelece entre os mesmos, dando 

alma ao espaço e influenciando o modo como o mesmo é vivido. 

[…] The tea house is a kind of inside-out sculpture in planes, lines, and textures, 
understaneble only when the observe is in his proper place inside it, feeling its enclosure 
around his body. […] (Soper, 1955, p. 264). 

 

2.7. EDO O SISTEMA FEUDAL  

No período Edo (1600-1868) o Japão viveu um período de relativa paz e calma e 

completou-se a unificação do país. A capital moveu-se para Edo (mais tarde conhecida 

por Tóquio). Os comerciantes foram gradualmente aumentando as suas posses, e com 

isso ganhando poder, tornando-se os primeiros membros do povo japonês a ocupar um 

Ilustração 76 - Sala de chá do Ryukoin em Daitokuji no século XVII. Mizuno Seiichi, 1955. ([Adaptado a partir de:] Soper, 1955, 
p. 169). 
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lugar de liderança e de destaque nos desenvolvimentos culturais (Ienaga, 1971, p. 148 

a 151). 

O Japão estava muito fechado às trocas e ao contacto com outras nações, mas por 

receio de ficarem atrás de nações industrializadas e poderem vir a ser colonizados, 

abriram as suas portas, a classe dos samurais foi abolida (Ienaga, 1971, p. 148 a 151) 

e iniciaram prontamente a industrialização. O desenvolvimento industrial e comercial, 

do período Edo, contribuiu para a movimentação da população para as áreas urbanas 

(Ienaga, 1971, p. 148 a 151). Deu-se assim, em 1868, a restauração Meiji (Ienaga, 1971, 

p. 148 a 151).  

Os chōnin, como se chamava às pessoas da cidade, passaram a exercer muita 

influência na cultura, contribuindo com uma visão mais realista e prática da vida, 

diferente dos samurais e o seu código, ou dos budistas e as suas filosofias. Verificou-

se a passagem gradual do dinheiro para a posse das pessoas da cidade, o que lhes 

conferiu muito poder (Ienaga, 1971, p. 151-152).  

Durante este período foram diversos os incentivos à aprendizagem, o que foi sendo 

cada vez mais transversal à população em geral (homens e mulheres de diversas 

classes). O interesse por artes, medicina, filosofia, estratégia de defesa, cálculo, entre 

outros, ajudaram alguns grupos a desenvolver maior sentido crítico sobre a cultura 

vigente, o que culminou na vontade cada vez mais crescente de abrir fronteiras, de 

modernizar, e de desenvolver a ciência (que os ocidentais tinham dado a conhecer) 

(Ienaga, 1971, p. 164-173). Os governantes japoneses deram permissão aos 

americanos para fazerem trocas comerciais e ocuparem um ponto do seu território, 

depois da pressão feita por vários países (Ienaga, 1971, p. 177). Assim abriram as suas 

fronteiras ao início do que seria uma influência sem precedentes na sociedade japonesa, 

tal como veremos no ponto e capítulos seguintes. 

O interesse nacional pela construção leve e com portas de correr que permitem uma 

maior amplitude do espaço, continua. Todos eles têm o conceito da ausência de arte 

(“artlessness”) da tradição sukiya e exploram tão livremente quanto possível a 

irregularidade pitoresca (Soper, 1955, p. 265). 

Diz Alexander Soper, que neste período, a diferença entre a casa do senhor e a casa 

do plebeu consistia numa melhor qualidade nos materiais standard da casa e um 

acabamento superior, mas com bastantes semelhanças (Soper, 1955, p. 265). 
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2.7.1. MINKA: AS CASAS RURAIS 

Em contraste com as moradias urbanas (as machiya), estas residências rurais são 

conhecidas por residências minka, um termo que designa desde as vilas dos senhores 

até às pequenas cabanas mais pobres dos agricultores. As casas minka variam de 

acordo com a região do país e a data de construção (Young, D. e Young, M., 2007, p. 

124). 

 
As casas rurais têm as suas origens nas casas pré-históricas (do período de Jōmon) 

tateana (habitação escavada) ou nas heichi jūkyo (habitação térrea) faladas 

anteriormente. A área de pavimento das tipologias mais antigas das habitações rurais 

eram divididas entre um pavimento de terra e um pavimento mais elevado construído 

em madeira. Ao longo do tempo, a percentagem da área útil dedicada à parte elevada 

foi sendo, sucessivamente, aumentada para dar mais espaço aos quartos individuais. 

Até recentemente, grande parte do tempo no interior da habitação era passado no chão 

de terra (Young, D. e Young, M., 2007, p. 124). 

A área da zona central da casa rural era conhecida como kamiya e correspondia, em 

paralelismo, à zona moya de um templo budista. Nas antigas casas rurais, vários pilares 

eram usados para suportar a cobertura. É interessante perceber que, à medida que o 

Ilustração 77 - Casa rural Yamashita. Esta habitação do estilo minka localiza-se na prefeitura de Kanagawa e foi construída no início do 
seculo XIX. Tem três pisos e o enorme espaço do piso superior era usado para armazenar comida ou para sericicultura (cultivo do bicho 
da seda). ([Adaptado a partir de:] Japan Open Air Folk House Museum NIHON MINKA-EN, 2019). 
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tempo passava, os pilares de madeira iam sendo reduzidos gradualmente. Apoiavam-

se grandes vigas de sustentação amplamente espaçadas de maneira a criar uma 

estrutura básica, por cima da qual se construia uma complicada rede de entrelaçados 

horizontais e verticais, conhecidos como koya-gumi, que suportavam assim a cobertura. 

Em suma, a área de estar sob as vigas principais foi simplificada, ao contrário da 

estrutura do telhado por cima das vigas principais que ficou mais complicada. Dizem os 

escritores, que quando abriram o koya-gumi contribuiram para a grandeza e para o 

apelo estético do interior de uma casa de campo tradicional (Young, D. e Young, M., 

2007, p. 124). 

 

A maior área no piso elevado era a sala de estar, que estava frequentemente delimitada 

por salas periféricas, também no mesmo piso. Geralmente, era no piso de terra que se 

encontravam as áreas de trabalho da habitação, como a cozinha. A combinação do 

pavimento em madeira elevado com a área do pavimento em terra tornou-se num estilo 

simples, funcional e esteticamente agradável, provendo assim um contraste marcante 

com as mansões urbanas com os seus elegantes quartos de estilo shoin (Young, D. e 

Young, M., 2007, p. 124). 

As habitações rurais de todo o Japão têm uma estrutura básica familiar e assumem 

caraterísticas particulares em função do local em que são construídas e das funções a 

que se destinam (Young, D. e Young, M., 2007, p. 124). 

Ilustração 78 -Sala de estar da casa Kusakabe, datada do século 
XIX (1879) situada em Takayama na prefeitura de Quioto. ([Adaptado 
a partir de:] Itoh, 1972, p. 50). 
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2.7.2. SUKIYA: A ESTÉTICA E A SUA ADAPTAÇÃO MODERNA 

A arquitetura de estilo sukiya é uma versão mais simples da arquitetura shoin. Enquanto 

que os edifícios shoin são caraterizados pela formalidade através do uso de paredes 

extremamente decoradas, madeiras pesadas e tetos decorados, o estilo sukiya, que tem 

muita influência da casa de chá, enfatiza o uso dos materiais naturais, como, por 

exemplo pilares com a casca, deixada propositadamente, para criar uma atmosfera mais 

relaxada. Outro pormenor que diferencia um estilo do outro são os beirais, que no estilo 

shoin são curvados ligeiramente no sentido ascendente, enquanto que no estilo sukiya 

têm uma ligeira curva descendente (Young, D. e Young, M., 2007, p. 140). 

A arquitetura shoin, que teve o seu desenvolvimento a partir do estilo shinden no período 

Muromachi, continuou a ser utilizada nos períodos seguintes, em edifícios para ocasiões 

formais. Consequentemente, o estilo shoin foi transformado para a vida quotidiana 

usando elementos estruturais mais delicados, na tentativa de criar uma atmosfera mais 

rústica, ditada pelos exemplos de contenção estética associados à cerimónia do chá. 

Ao mesmo tempo as proporções gerais e a elegância do estilo shoin foram preservadas. 

(Young, D. e Young, M., 2007, p. 140).  

Bruno Taut considerou os dois pontos altos da arquitetura japonesa, como sendo o 

santuário de Ise, como já referimos9, e o destacado Palácio Imperial de Katsura, de 

estilo sukiya. Esta afirmação evidencia o facto de que o Santuário Ise foi o principal 

impulsionador da arquitetura residencial japonesa, desde os palácios, vilas e até mesmo 

à arquitetura moderna.  

Quando os princípios estéticos evidentes em Ise Jingu foram misturados com os 

princípios estéticos desenvolvidos no Caminho do Chá, o resultado foi um nível de 

estética tão puro, requintado e sofisticado, que representa uma das maiores 

contribuições da cultura japonesa para o mundo (Young, D. e Young, M., 2007, p. 140). 

A vila de Seisonkaku é um bom exemplo de um edifício com o estilo sukiya. A vila 

Seisonkaku, situa-se em Kanazawa e foi mandada construir em 1863 por Maeda 

Nariyasu, o décimo terceiro lorde do clã Kaga como um presente para a sua mãe. Trata-

se de uma mansão com cerca de mil metros quadrados, rodeada de jardins que criam 

uma envolvente tranquila típica de um jardim de uma casa de chá, com rochas, musgo 

e um riacho que atravessa a varanda da vila (Young, D. e Young, M., 2007, p. 140). 

 
9 Consultar p. 44 desta dissertação. 
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As salas do piso superior são todas coloridas e ao estilo informal sukiya. Tem um 

tokonoma preto com o piso ligeiramente elevado. Num dos lados do tokonoma estão 

prateleiras ordenadas que compartilham pilares com essa alcova, uma técnica elegante 

para economizar espaço (Young, D. e Young, M., 2007, p. 140 e 141). 

As três salas do piso superior tinham janelas shoji com painéis de vidro que foram 

importados da Holanda. Deste modo permitia-se que os ocupantes pudessem 

contemplar a natureza e as suas estações do ano sem abrir as portas de correr (Young, 

D. e Young, M., 2007, p. 140-141). Aqui já se vê alguma influência ocidental face à 

adaptação necessária para permitir um maior conforto no interior da habitação. 

Ilustração 81 – Sala da Vila de Seisonkaku. ([Adaptado a partir de:] 
Navitime Travel Editor, 2019). 

 

Ilustração 80 - Corte longitudinal da vila Seisonkaku, em Kanazawa. Young 
e Young, 2007. ([Adaptado a partir de:] Young, D. e Young, M., 2019, p. 
145). 

 

Ilustração 79 – Kenrokuen é um dos jardins mais 
emblemáticos do Japão. Nele insere-se a vila Seisonkaku, 
em Kanazawa. ([Adaptado a partir de:] Yoshihide 
Urushihara, 2014). 
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A Vila Rinshunkaku é um excelente exemplo arquitetónico de estilo sukiya. Situado num 

amplo jardim com dezoito hectares de terreno, pertencia a um comerciante de sedas de 

Yokohama, Hara Tomitarō (pseudónimo Hara Sankei). 

 

Rinshunkaku foi originalmente construído, em 1649, em Wakayama, como uma vila de 

férias do damyō da província de Kishu, Tokugawa Yorinobu e mais tarde foi transferido 

para Yokohama. Em 1906, Hara Sankei adquiriu esta mansão e em 1917 mandou 

restaurá-la e renomeou-a de Rinshukaku, que literalmente significa “o pavilhão visão de 

primavera” Tem três alas, onde, na primeira, existe uma antecâmara para os convidados 

e feudatários, a segunda ala contém câmaras onde o anfitrião se encontrava com os 

convidados e a terceira ala tem salas de estar para a família (Young, D. e Young, M., 

2007, p. 145).  

A construção ao estilo sukiya deve parecer simples, embora sua simplicidade e a sua 

aparente falta de elementos decorativos, possam ocultar um grande esforço criativo, de 

acordo com Alexander Soper. A falta de elementos decorativos, é uma qualidade 

estética conhecida por suki, e as casas de chá conhecidas por chashitsu, são os 

exemplos mais consistentes e completos desta qualidade estética. A sua base histórica 

vem desde os primórdios da arquitetura japonesa: o agrado e gosto pelas cores e 

materiais naturais, o prazer na nudez e simplicidade dos materias, despidos de qualquer 

revestimento, e a insistência na proximidade com a natureza (Soper, 1955, p. 263). 

Estas constituem características que continuam a fazer parte dos fundamentos base da 

Ilustração 82 - Vista para Vila Rinshukaku com o lago à sua frente, em Wakayama, Kishu. (Young, D. e Young, M., 2007, p. 141). 
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arquitetura praticada, mas adaptados a um contexto e realidade diferente, como 

veremos nos capítulos seguintes. 

2.7.3. CASTELO E PALÁCIO: NIJŌ E KATSURA 

Alguns edifícios dos complexos de Nijō e Katsura haviam sido originalmente construídos 

no século XVI, no período Momoyama (Soper, 1955, p. 265), mas foram sofrendo 

alterações ao longo dos tempos. 

Estas alterações foram uma consequência das experiências que os japoneses fizeram 

durante o período de Kamakura e Muromachi e tinham como propósito criar espaços 

amplos e virados para um jardim ou pátio. O mesmo tipo de preferência pela luz e pela 

sua abertura já havia usado no estilo shinden-zukuri. A importância das alterações 

sentidas nestes lugares está na flexibilidade, na irregularidade e imprevisibilidade, tanto 

nas relações entre as salas como no diálogo entre o interior e o exterior, através dos 

tipos de espaços ao ar livre e a sua relação direta entre o interior e o exterior (jardins e 

pátios) (Soper, 1955, p. 266). 

  

Ilustração 83 - Koun-tei, casa de chá, no Castelo de Nijō em Quioto, 2016. 
([Adaptado a partir de:] Jennifer, 2017). 

Ilustração 84 Vista geral do lado norte do Shokintei, no 
Palácio de Katsura, Ishimoto,1960. ([Adaptado a partir 
de:] Tange, 1967, p.169). 
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Durante o xogunato do clã Tokugawa, no período Edo, o palácio de Nijō, em Quioto, 

serviu como sede do governo. O shoin de Nijō tem uma frente ampla e um grande 

frontão e o seu interior é ricamente decorado no estilo Momoyama, com madeira 

esculpida, revestimentos lacados a preto ou em ouro, pinturas nas paredes e portas de 

correr muito coloridas (Soper, 1955, p. 266). 

Ilustração 86 - Vista geral dos volumes shoin no Palácio Imperial de Katsura em Quioto, Ishimoto, 1960. ([Adaptado a partir de:] Tange, 
1967, p. 98). 

Ilustração 85 - Jardim de Ninomaru no Castelo de Nijō, em Quioto. ([Adaptado a partir de:] Live Japan, 2019). 
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O palácio de Katsura (construído cerca de 1615) embora seja comparável, em planta, 

com o palácio-castelo de Nijō, tem outra energia e um gosto muito próprio, forte e 

comovente, na pespectiva da estética japonesa. É um grande exemplo de arquitetura 

sukiya (Young, D. e Young, M., 2007, p. 144). Todo o complexo tem a atmosfera do chá 

Ilustração 89 - Vista aérea sobre o Palácio de Katsura. Yukio Futakawa, 1967. ([Adaptado a partir de:] Tange, 1967, p. 13). 

Ilustração 87 - Interior do shoin, castelo de Nijo, século XVII, 
Mizuno Seiichi, 1955. ([Adaptado a partir de:] Soper, 1955, 
p.168). 

Ilustração 88 - Interior do shoin, Palácio Ninomaru no castelo de Nijo, 
século XVII. ([Adaptado a partir de:] Kyoto. City Office, 2019). 
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(Soper, 1955, p. 165). Os edifícios do Palácio de Katsura estão elevados do solo e 

assentes em pilares, tal como a tradição do santuário de Ise. Este estilo de arquitetura 

com pavimentos elevados facilita a circulação do ar e proporciona aos transeuntes uma 

melhor contemplação das paisagens circundantes (os jardins) (Young, D. e Young, M., 

2007, p. 144). 

 

Os jardins estão conectados ao palácio, por caminhos que levam a deambular pelo meio 

de paisagens miniatura, em constante mudança. Foram projetados de maneira a criar 

uma envolvente global que promova a integração de um todo (Young, D. e Young, M., 

2007, p. 144). 

 

Ilustração 90 - Vista do novo palácio para o shoin do meio, Palácio de Katsura, Ishimoto, 1960. ([Adaptado a partir de:] Tange, 1967, p. 
125). 

Ilustração 91 - Vista de um dos caminhos de pedra que liga o jardim a um dos edifícios do Palácio de Katsura. ([Adaptado a partir de:] 
Young, D. e Young, M., 2007, p. 144). 
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A sua construção e acabamentos são simples e ao mesmo tempo sofisticados, com 

belas vistas de sala para sala ou diretamente para os jardins. Tal como nos movimentos 

interessantes criados pelos planos das paredes, existem também mudanças 

inesperadas em relação às proporções das salas e detalhes engenhosamente 

redesenhados. O estilo e o gosto desta obra de arquitetura constituem uma criação 

japonesa sublime e muito requintada (Soper, 1955, p. 266), como Bruno Taut reflectiu 

em “Fundamentals Japanese Architecture”, o Palácio de Katsura é um exemplo perfeito 

que atingiu uma relação de união como um todo, entre o interior e o exterior, 

independentemente das suas origens serem para alem da fronteira nacional e regional 

(Taut, 1936, p. 34). 

Ilustração 94 - A plataforma “moon-viewing” vista do segundo quarto do antigo 
shoin, Palácio de Katsura, Ishimoto, 1960. ([Adaptado a partir de:] Tange, 1967,
p. 110). 

Ilustração 95 - A plataforma “moon-viewing” 
vista da “engawa”, Palácio de Katsura, 
Matsumura Yoshiharu. ([Adaptado a partir de:] 
Calza, 2007, p. 164). 

Ilustração 92 - Porta de entrada para o jardim que vai dar à plataforma 
“moon-viewing”, Palácio de Katsura, Ishimoto, 1960.  ([Adaptado a 
partir de:] Tange, 1967, p. 59). 

Ilustração 93 – Acesso pelo jardim ao “moon-viewing” do 
Palácio de Katsura, Matsumura Yoshiharu. ([Adaptado a 
partir de:] Calza, 2007, p. 165). 
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“In world architecture this Palace is one of the soundest examples of complete and perfect 
realization of function; indeed, in the functions of beauty and spirituality as well as that of 
utility. The extent to which every detail has been brought into perfect proportion with every 
other is worthy of great admiration. This has been so well done that although even the 
smallest details have their own individuality, one of them predominates to the detriment 
of their unity as a whole” (Taut, 1936, p. 34). 

De modo a entender a afirmação acima referida por Bruno Taut, é necessario perceber 

a sua análise em relação aos fundamentos da arquitetura japonesa.  

Ilustração 97 - Vista do interior do antigo shoin, Palácio de Katsura em Quioto, Matsumura Yoshiharu. ([Adaptado a partir de:] Calza, 
2007, p. 128). 

Ilustração 96 - Vista do shoin do meio para o novo palácio e a sua relação com o jardim, no Palácio de Katsura em Quioto, Ishimoto, 
1960. ([Adaptado a partir de:] Tange, 1967, p. 116 e 117). 
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Segundo Burak Erdim10, Taut através dos seus estudos viu que a interação e a 

comunicação entre regiões diferentes sempre estiveram presentes no desenvolvimento 

das qualidades regionais. Assim sendo, Taut num diagrama que criou mostra que as 

influencias exteriores sempre fizeram parte da arte e arquitetura japonesa. Taut afimou 

que, os dois grandes ícones da arquitetura tradicional japonesa, o palácio de Katsura e 

o Templo de Nikko descendiam da influência chinesa e budista, mas que apesar dessa 

forte influência, eram drásticamente diferentes uma da outra, devido às condições 

especificas de cada local de construção (Erdim, 2007, p. 100). 

 

Taut definiu um lado positivo e negativo, consoante os aspectos arquitetónicos inerentes 

ao local de intrenvenção e ao seu clima, sendo que uma arquitetura positiva é aquela 

que corresponde positivamente ao local de intrevenção e ao sue clima. De igual modo, 

uma arquitetura negativa, não tem as características necessárias que correspondam ao 

local de intrevenção. Do lado negativo estavam os Templos Budistas, que apesar de ter 

sido uma forte influência no culto do chá, que influenciou a arquitetura do palácio de 

Katsura, não correspondeu às qualidades do local de intreveção e ao clima. Dando o 

exemplo do Templo de Nikko (sendo um templo budista), Taut afirmou que a extenssa 

cobertura do templo não fazia sentido estrutural numa região propensa a terramotos, 

uma vez que seriam necessarios apoios para suportar a cobertura, e que afectaria 

negativamente as proporções da sua arquitetura. Do lado positivo estavam inseridos o 

Santuário de Ise e o palácio de Katsura, que mesmo tendo origens para além fronteiras 

(influências exteriores), ainda assim respeitavam os vários rituais sociais, as tradições 

artesanais, os materiais acessíveis e as condicões climatéricas ideais de modo a 

 
10 Burak Erdim realizou um paper sobre “From Germany to Japan and Turkey: Modernity, Locality, and 
Bruno Taut’s Trans-national Details from 1933 to 1938” (Erdim, 2007, p. 100). 

Ilustração 98 - Diagrama da geneologia da arquitetura japonesa, 
desenhado por Bruno Taut. ([Adaptado a partir de:] Taut, 1936, p. 
25). 
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corresponderem aos requisitos peculiares específicos da sua cultura e do seu local. As 

habitações rurais de carárcter tradicional do século IX conhecidas por shirakawa, 

segundo Taut também fazem parte de uma arquitetura rural positiva que se também tem 

mistura da influencia budista chinesa para a produção de Katsura. Estas habitações 

rurais tradicionais são construídas de um modo racional e responsivo, e segundo Erdim, 

Taut relaciou as habitações shirkawa às tradições góticas, medievais e vernaculares 

européias (Erdim, 2007, p. 101).  

Deste modo, Taut afirmou que a capaciadade de resposta tanto ao local de inervenção, 

como ao clima e à cultura, era compartilhado pelos exemplos positivos, tanto da cultura 

Oriental como da cultura Ocidental. Além disso, ainda enunciou que quando um sistema 

proporcional dinâmico e responsivo fosse o reflexo duma relação harmoniosa entre o 

edifício e o local, essa construção poderia se tornar “arte construída” (Erdim, 2007, p. 

101), como é o caso do palácio de Katsura e que podemos observar no diagrama que 

Taut ilustrou (ilustração 99). 

A arquitetura japonesa tradicional e toda a sua riqueza, estética, sensibilidade e 

espiritualidade sofreram uma grande evolução desde o período Jomon até ao final do 

período Edo, marcada pelo decorrer da história desta nação e pela importância dada 

aos princípios básicos da arquitetura japonesa tradicional, em constante utilização, bem 

como, a forte influência chinesa e budista. No próximo ponto, analisaremos a última fase 

desta evolução e iniciaremos a discussão sobre uma nova influência, a influência 

ocidental, mas desta vez por iniciativa japonesa. Ocorreu num curto espaço de tempo 

tendo em conta a magnitude da sua influência na alteração do funcionamento desta 

sociedade. 

2.8. MEIJI E A ARQUITETURA PSEUDO-OCIDENTAL 

Do ponto de vista europeu, devido ao rápido desenvolvimento industrial, tecnológico e 

militar, a Europa determinou-se como centro do mundo e vanguarda civilizacional. Na 

sua relação com as restantes culturas foi interpretada como sendo superior, o que 

legitimou o seu domínio e a sua ocupação efetiva dos territórios não europeus (Ienaga, 

1971, p. 175–177). Assim, a influência ocidental e mais especificamente europeia foi-se 

disseminando pelo mundo e chegou até ao Japão. Vamos analisar de que modo tal 

influência se manifestou no Japão e quais as suas consequências para a arquitetura. 

No Japão, nesta época, gerou-se uma onda de descontentamento nacionalista e contra 

o governo. Assim, o sistema feudal termina em 1868 com a restauração de Meiji, 
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iniciando-se assim período Meiji (1868 – 1912) (Ienaga, 1971, p. 175–180). Os motivos 

que levaram à restauração de Meiji e à devolução do poder ao Imperador, foram a 

insatisfação com o governo Tokugawa, combinada com a pressão militar do Ocidente 

para a abertura das fronteiras. (Young, D. e Young, M., 2007, p. 152). O país dividiu-se 

em prefeituras, com os seus governadores. A capital passou a ser Edo (atualmente 

Tóquio) (Ienaga, 1971, p. 180). Extinguiu-se a distinção de classes e eram dadas 

oportunidades mais semelhantes a nobres e a não nobres (Ienaga, 1971, p. 182). 

Tentava-se governar ao estilo ocidental e era crescente a vontade de defender os 

direitos das pessoas (Ienaga, 1971, p. 187). 

Com o objetivo da modernização económica e militar, o mais rápido possível e de modo 

a evitar a colonização pelo Ocidente, os japoneses criaram um ambicioso programa de 

modernização (Young, D. e Young, M., 2007, p. 152). Com isto, o Japão conseguiu 

nesta altura, e a uma rapidez ímpar, tornar o seu país numa sociedade moderna. O 

Imperador começou a alterar as políticas de abuso e a organizar a sociedade de acordo 

com os princípios ocidentais (Ienaga, 1971, p. 180), adotando uma vigorosa política de 

modernização sob influência ocidental (Hall, 1970, p. 285). Apesar de que, na política 

notou-se uma ambivalência relativamente às influências ocidentais e essas ideias 

passaram a ser partilhadas por outros grupos da população, a partir de 1853 (Hall, 1970, 

p. 285). 

Ainda assim o processo de ocidentalização começou cedo (Hall, 1970, p. 286) e jovens 

foram enviados para a Europa e para Estados Unidos da América, para aprenderem 

sobre vários sectores, como por exemplo, o sector bancário, ferroviário e rodoviário. 

Foram com o intuito de adquirir os conhecimentos necessários para administrar um país 

moderno (Young, D. e Young, M., 2007, p. 152), quando o Japão voltou a abrir as suas 

portas. Ainda antes da restauração de Meiji, o governo começou a contratar 

conselheiros estrangeiros em antecipação às reformas (Hall, 1970, p. 287). Com isto, 

deu-se um rápido desenvolvimento dos transportes ferroviários, correios, empresas de 

transportes que, por volta de 1872, se expandiram por todo o país. Deste modo, o Japão 

começava a ocupar um lugar de destaque mundial nas exportações (Ienaga, 1971, p. 

194). Em 1890, John Whitney Hall diz que possivelmente, existiam cerca de três mil 

conselheiros estrangeiros. Desde especialistas alemães que foram destinados a 

organizar novas universidades e escolas de medicina, e, mais tarde, outros que 

ajudaram na elaboração da constituição; conselheiros americanos ajudaram a 

estabelecer um sistema agrícola e o serviço nacional de correios; conselheiros ingleses 

estavam empenhados no desenvolvimento ferroviário, do telégrafo e das obras públicas. 
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Enquanto isso, o exército japonês dependia das instruções dadas pelos militares 

franceses. Até mesmo escultores e pintores italianos foram incumbidos de revelarem os 

segredos da arte ocidental. Apesar desta abertura aos conhecimentos ocidentais, os 

japoneses tiveram sempre a preocupação de garantir que eram os supervisores desses 

conselheiros, para manter o controlo sobre as suas atividades (Hall, 1970, p. 287). 

Para que fosse possível ter um avanço exponencial na sua cultura, o Japão investiu 

muito na indústria, tanto a nível privado quanto o próprio governo (Ienaga, 1971, p. 193). 

Novos estilos de arquitetura foram adotados nos edifícios do governo (Hall, 1970, p. 

289) e em edifícios privados e algumas fábricas foram construídas em pedra e tijolo. As 

fábricas modelo foram estabelecidas e estabilizadas, o que originou o crescimento da 

população das cidades, por saírem das zonas rurais em direção às grandes metrópoles, 

em busca de trabalho. Um programa massivo de doutrinação encorajava pessoas de 

todas as idades e classes sociais a sacrificarem-se no interesse de construir uma nação 

que pudesse superar quase três séculos de isolamento e competir com o Ocidente 

(Young, D. e Young, M., 2007, p. 152). Foi notável o investimento e empenho do Japão 

no seu desenvolvimento no sentido de se tornar uma sociedade moderna.  
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Através de novos estilos, técnicas e materiais vindos do Ocidente, incluindo o uso da 

pedra e do tijolo, abriram caminho mais tarde para a importação de materiais como o 

aço, o betão e o vidro. Alguns dos melhores exemplos da arquitetura do período Meiji 

foram preservados em Meiji Mura (a vila de Meiji), um museu a céu abreto que abriu 

perto de Nagoya, em 1965 (Young, D. e Young, M., 2007, p. 153). 

No entanto, devido à falta de experiência com estes materiais, estes edifícios eram 

construídos por arquitetos ocidentais ou por carpinteiros japoneses sob orientação dos 

ocidentais. Com isto, após aprenderem sobre a arquitetura de estilo ocidental, grande 

parte desses carpinteiros japoneses começaram por aceitar projetos por conta própria, 

maioritariamente em zonas rurais. O resultado foi o estilo pseudo ocidental, que é uma 

combinação entre design ocidental e elementos tradicionais japoneses (Young, D. e 

Young, M., 2007, p. 154). 

Ilustração 99 – Os fornos do reverberatório de 
Nirayama, são um exemplo da transparência da 
industrialização do ocidente para o oriente, no 
período de Meiji. ([Adaptado a partir de:] Izunokuni 
City, 2013). 
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“[…] Este estilo é determinado eclético e não estilo “blended” (mistura) porque tanto os 
elementos ocidentais como os orientais permaneceram distintos entre si, em vez de 
estarem integrados num novo estilo.” (Young, D. e Young, M., 2007, p. 155) 

Dizem os autores que um dos exemplos mais antigos deste estilo, é o Hotel Tsukiji, 

construído em Tóquio no ano de 1868, pelo construtor Shimizu Kisuke, com base nos 

desenhos do arquiteto americano Richard Bridges. Consistia num edifício eclético de 

madeira, com uma torre, revestido de paredes em gesso e uma cobertura de quatro 

águas. Sete anos após a sua construção, o hotel sofreu um incêndio que o destruiu 

(Young, D. e Young, M., 2007, p. 154). 

Ilustração 100 – Desenho de um 
pormenor de estilo eclético, onde é 
possível ver a combinação entre a 
relação de elementos arquitetónicos, 
como as colunas coríntias e cobertura em 
telha. ([Adaptado a partir de:] Young, D. e 
Young, M., 2007, p. 155). 

Ilustração 101 – Desenho do detalhe da janela 
de uma esquadra da polícia construída em frente 
à estação de comboios de Tóquio feita de tijolo 
vermelho e pedra branca. ([Adaptado a partir 
de:] Young, D. e Young, M., 2007, p. 154). 
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Em 1872, houve um grande incentivo à aprendizagem do estilo ocidental por parte da 

ordem educativa daquela época, e num curto espaço de tempo, escolas de estilo pseudo 

ocidental foram construídas por todo o Japão. No domínio da arquitetura os edifícios 

públicos associados ao governo e aos negócios foram os primeiros a sofrer 

transformações ocidentais significativas durante o período Meiji. Através dos novos 

estilos, técnicas e materiais vindos do Ocidente abriu-se caminho, mais tarde, para a 

importação de materiais como o aço, o betão e o vidro. Alguns dos melhores exemplos 

da arquitetura do período Meiji foram preservados em Meiji Mura (a vila de Meiji), um 

museu a céu aberto, que abriu perto de Nagoya, em 1965 (Young, D. e Young, M., 2007, 

p. 153). 

Ilustração 102 - Vista da fachada principal do Hotel Tsukiji. ([Adaptado a partir de:] Shimizu Corporation,2018). 

Ilustração 103 - Perspetiva à beira mar dos jardins em frente ao Hotel Tsukiji. Ichiyosai Kuniteru. ([Adaptado a partir de:] Shimizu 
Corporation, 2018). 
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Portanto, verificou-se uma grande e rápida assimilação cultural no Japão após a 

restauração Meiji, como nunca tinha existido. No início, a cultura chinesa desempenhou 

um grande papel no desenvolvimento do Japão primitivo, no entanto, não foi comparável 

à vastidão da influência ocidental em diversas áreas (Ienaga, 1971, p. 221). A nós, 

parece-nos inquestionável tanto a influência chinesa aos longo dos séculos, quanto a 

influência ocidental nos últimos séculos. No fundo, é o que podemos sentir quando 

viajamos pelo Japão, uma mistura de influências que nuns locais se fundem, noutros 

locais coexistem lado a lado e ainda se podem constatar novas e diferenciadas formas 

de arquitetura, como na contemporânea, já muito japonesa mas indubitavelmente com 

influência ocidental. Parece-nos impossível dissociar a presença ocidental da sociedade 

e da arquitetura japonesa e imaginá-la a ser como é, sem que tal influência tivesse 

acontecido (Young, D. e Young, M., 2007, p. 154). 

Ilustração 104 - Desenho de um pormenor com tendências 
Barrocas do Hospital da Cruz Vermelha contruído em 1877 
em Tóquio e reconstruído em Meiji Mura em 1974.
([Adaptado a partir de:] Young, D. e Young, M., 2007, p. 
153). 

Ilustração 105 - Vista para uma das fachadas do Antigo Hospital da 
Cruz Vermelha Japonesa. ([Adaptado a partir de:] ELCAN KE-7A, 
2016). 

Ilustração 106 - Desenho do pormenor da torre do edifício 
antigo dos Correios de estilo ocidental, com elementos de 
madeira na horizontal e elementos em cobre, Young e Young. 
([Adaptado a partir de:] Young, D. e Young, M., 2007, p. 152). 

Ilustração 107 - Edifício antigo dos Correios de estilo ocidental,
construído em Uji Yamada, em 1871, e que atualmente encontra-se 
no Museu Meiji Mura. (cblife, 2012). 
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Inevitavelmente, com todo o entusiasmo pela vida ocidental, criaram-se controvérsias 

de reação etnocêntrica. Deste modo, a reação tradicionalista emergiu em 1880 para 

encorajar os japoneses a manterem o seu sentido de identidade cultural, em vez da 

excessiva influência ocidental. O argumento principal consistia na ideia de que a cultura 

ocidental era útil para a tecnologia japonesa, mas que os valores éticos e espirituais 

japoneses eram superiores aos do Ocidente e que deviam ser preservados. Com isto, 

a reação do povo japonês seguiu dois polos diferentes, uma que encontrou justificação 

no próprio pensamento ocidental e o outro que exigia retornar às tradições espirituais 

do xintoísmo e do confucionismo (Hall, 1970, p. 291-292). 

Depois de um grande incêndio na área de Ginza Tsukuji, em Tóquio, em 1872, o governo 

contratou um engenheiro britânico chamado Thomas James Waters para reconstruir a 

área. Este projeto foi o primeiro exemplo de planeamento urbano moderno no Japão. 

Em 1873, a rua principal de Ginza já era ladeada por edifícios de tijolo de estilo europeu.  

 
Outro arquiteto ocidental que teve um grande impacto na arquitetura japonesa foi Josiah 

Conder (1852-1920), um inglês que chegou ao Japão em 1877 com vinte e cinco anos 

para ser professor de arquitetura no Colégio Imperial de Engenharia e consultor do 

Ministério de Obras Públicas. Durante vinte e nove anos este arquiteto projetou mais de 

cinquenta edifícios, incluindo obras importantes como o Museu Imperial de Tóquio, no 

atual Parque de Ueno, tratando-se do maior edifício de tijolo do Japão (Young, D. e 

Young, M., 2007, p. 153). 

Ilustração 108 – Modelo da reconstrução de “Ginza bricktown” reconstruída pelo britânico Thomas Waters em 1873. Nesta reconstrução, 
Thomas Waters planeou casa á prova de fogo (feitas de tijolo) e as vias foram alargadas e melhoradas. Este modelo encontra-se no 
Museu Metropolitano Edo-Tokyo. ([Adaptado a partir de:] Brüggemann, 2017). 
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Embora o Japão tenha logo começado a treinar os seus próprios arquitetos e 

engenheiros, com o objetivo de formar japoneses que pudessem definir uma identidade 

nacional ao projetarem edifícios públicos, de comércio e industriais com o estilo 

ocidental (Young, D. e Young, M., 2007, p. 154), os ocidentais continuaram a ir para o 

Japão em períodos subsequentes. Dois dos mais conhecidos arquitetos foram Frank 

Lloyd Wright (1867-1959), que projetou o Hotel Imperial em Tóquio, e o arquiteto 

francês, Le Corbusier (1887-1965), que projetou o Museu Nacional de Arte Ocidental 

(Young, D. e Young, M., 2007, p. 154). 

Ilustração 109 - Museu Nacional de Tóquio (Hakubutsukan) inicialmente projectado por Josiah Conder em 1877, no parque Ueno, 1910. 
([Adaptado a partir de:] Sundberg, 2019). 
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Ilustração 110 - Vista para o lobby do Hotel Imperial projetado por Frank Loyd Wright em 1923. ([Adaptado a partir de:] Fonck, 2017). 

Ilustração 111 - Vista para o átrio principal do Museu de Arte Ocidental, projetado por Le Corbusier em 1959, em Ueno, Tóquio. (Ilustração 
nossa, 2016). 
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Podemos dar o exemplo de dois arquitetos japoneses, que se formaram sob este 

paradigma e que tiveram como professor o arquiteto inglês, Josiah Conder. Eram eles, 

Katayama Tokuma (1853-1917) e Tatsuno Kingo (1854-1919), a nova geração de 

arquitetos japoneses que utilizou materiais como a pedra em edifícios importantes, como 

o Palácio Akasaka (casa de hóspedes do Estado) projetado em 1909 por Katayama 

para residência do príncipe herdeiro, e também a Estação de Tóquio, projetada por 

Tatsuno. Estes edifícios eram geralmente construídos com tijolos vermelhos e com 

estruturas em aço ou madeira (Young, D. e Young, M., 2007, p. 154). 

Ilustração 112 - Vista em perspetiva da entrada para o Museu de Arte Ocidental, no parque Ueno em Tóquio. (Ilustração nossa, 2016). 
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No início da década de 1880 houve uma reação pública contra a ocidentalização 

apressada, que resultou na reavaliação das técnicas de estilos tradicionais de um modo 

mais favorável. Em 1930, o crescente nacionalismo e militarismo levou a um 

requerimento de que os edifícios públicos mais emblemáticos expressassem a 

sensibilidade japonesa. Mais tarde, depois da Segunda Guerra Mundial, a tentativa de 

Ilustração 113 - Vista dos jardins do Palácio de Akasaka, em Tóquio. ([Adaptado a partir de:] Wakiiii 2010). 

Ilustração 114 - Vista dos jardins para a fachada principal da Estação de Tóquio. ([Adaptado a partir de:] Spragg, 2018). 
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reconciliar as técnicas tradicionais com a arquitetura moderna teve melhores resultados 

com o trabalho de arquitetos internacionalmente treinados como é o caso de Kenzo 

Tange (1913-2005) que combinou elementos tradicionais com elementos provenientes 

dos avanços tecnológicos (Young, D. e Young, M., 2007, p. 154-155), como veremos 

mais adiante. 

Assim, podemos observar que a arquitetura japonesa passou por um processo de 

maturação depois da introdução dos estilos ocidentais. Os primeiros construtores 

japoneses de edifícios de estilo ocidental eram carpinteiros que trabalhavam com 

arquitetos estrangeiros. Fizeram um excelente trabalho de adaptação de novas técnicas 

e materiais, mas os desenhos técnicos permaneceram ocidentais em essência. Dizem 

David e Michiko Young que eventualmente uma nova geração de arquitetos japoneses 

teve as competências necessárias para ir além da imitação dos edifícios de estilo 

ocidental, como dizem os autores, criaram “[…] forms that proclaimed that Japan was 

ready to compete with Europe and the United States on the architectural scene.” (Young, 

D. e Young, M., 2007, p. 155). 

“Thus modern Japan, like Janus, has two faces in its social and cultural aspects” (Ienaga, 

1971, p. 221). 

Assim a busca japonesa da identidade nacional sob a influência ocidental passou por 

três fases distintas, desde a árdua defesa da ocidentalização à assimilação e 

modificação, até ao retorno de certos aspetos da tradição japonesa. Ainda ávidos dos 

elementos do progresso Ocidental os japoneses já haviam conseguido transformar um 

pouco da vergonha que sentiam pelo atraso do seu país num novo orgulho nacionalista, 

tanto na evidência do sucesso do Japão na modernização como no profundo sentido de 

apego aos valores tradicionais (Hall, 1970, p 293). 

O período de Meiji terminou com a morte do seu Imperador dando início a um novo 

período conhecido pelo período de Taisho (1912-1926). A política tornou-se mais 

democrática e com a Primeira Guerra Mundial deu-se um boom económico. O programa 

de modernização foi tão bem-sucedido que o Japão se tornou numa formidável potência 

mundial (Young, D. e Young, M., 2007, p. 152). Segundo os escritores, a arquitetura 

pseudo ocidental continuou a ser feita durante os períodos Taisho (1912–1926) e Showa 

(1926–1989) (Young, D. e Young, M., 2007, p. 154), a par da arquitetura moderna e 

metabolista que abordaremos de seguida. 

As rápidas mudanças que se registaram na cultura e história do Japão, nesta época, 

foram fulcrais para o rumo que a arquitetura japonesa tomou até chegar aos dias de 
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hoje. Após um enquadramento desde as raízes históricas mais remotas da arquitetura 

japonesa até às influências mais diretas daquilo que hoje esta representa, irá ser 

analisada de seguida a evolução da arquitetura moderna e contemporânea. Ao longo 

deste percurso, procurou-se sempre ir dando enfoque às influências ocidentais nesta 

cultura, no entanto há que salientar que estas foram muito mais impactantes no final do 

século XIX e início do século XX e causaram uma transformação muito mais forte do 

que as anteriores. 
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3. ARQUITETURA JAPONESA: DA MODERNA À CONTEMPORÂNEA  

3.1. ARQUITETURA MODERNA 

Em meados dos anos 30 o Japão invadiu a China ostensivamente com o intuito de 

unificar a grande Ásia Oriental e torná-la numa esfera de prosperidade sob o seu 

comando. Esta esfera oferecia diversas oportunidades a nível profissional e pessoal aos 

arquitetos, como por exemplo, a possibilidade de criarem projetos de raiz noutros 

países. Deste modo, uma geração de novos arquitetos foi convidada a criar novos 

planos urbanos (Koolhaas, 2011, p. 17), algo que era impensável no seu país devido às 

características geográficas que o Japão apresenta, como uma grande área geográfica 

com relevo montanhoso e reduzido espaço de construção (Koolhaas, 2011, p. 12). 

O Japão encontrava-se, no final do século XIX e início do século XX, numa rápida 

evolução sob influência ocidental e a arquitetura japonesa começava a desenvolver-se 

mais por si mesma, através de arquitetos japoneses que estudavam e se 

aperfeiçoavam, ou em escolas do Japão ou fora do país, como vimos no final do capítulo 

anterior. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que decorreram entre 1914 – 1918 e 

1939 – 1945, respetivamente, também tiveram um grande impacto na sociedade 

japonesa e consequentemente na sua arquitetura. (Young, D. e Young, M., 2007, p. 

166). 

No contexto da Segunda Guerra Mundial, duas bombas atómicas e sucessivos 

bombardeamentos causaram uma grande destruição no país e as forças americanas 

impuseram uma democracia ao império japonês. Os mesmos arquitetos e designers que 

tinham estado, nos anos 30, fora do seu país e que projetaram grandes novos projetos, 

foram confrontados com as suas próprias cidades transformadas em escombros 

radioativos. Devido à falta inesperada de recursos económicos no país e à degradação 

do património imóvel devido aos bombardeamentos americanos, estes arquitetos foram 

fundamentais para uma mudança, e  introduziram uma visão renovada na arquitetura 

(Koolhaas, 2011, p. 17). 
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O Japão é, como já referimos, um país com pouca área habitável, devido às condições 

geográficas, por outro lado, tem uma população muito numerosa e a crescer 

continuamente (Boyd, 1969, p. 12 ). Apesar de todos os desenvolvimentos industriais e 

de urbanização após a revolução Meiji, a maioria da população vivia em zonas rurais, 

em habitações minka11, bastante espaçosas e as famílias eram mais numerosas do que 

as famílias que viviam nas cidades (famílias nucleares), e que tinham casas menores 

para viver. Após a Segunda Guerra Mundial, o movimento do campo para a cidade foi 

ainda mais intenso e constituiu mais um factor de influência no tipo de arquitetura que 

se desenvolveu, a par da necessidade urgente de reconstrução. Precisavam de criar 

habitações para um grande número de pessoas e de maneira rápida (Young, D. e 

Young, M., 2007, p. 166). 

O movimento moderno deu os primeiros passos no início do século XX (Fumihiko Maki, 

2001, p. 8). O novo estilo de arquitetura que se desenvolveu depois da arquitetura 

pseudo ocidental apresentava uma imagem cheia de energia e de convicção, betão 

armado e aço. Foi a manifestação de uma nova arquitetura, com maior grau de 

profissionalismo, que a partir de elementos da arquitetura moderna internacional criou 

um estilo caraterístico e de um modo muito rápido (Boyd, 1969, p. 7). Kengo Kuma diz 

que devido ao aparecimento de novos materiais, tal como o betão, verificou-se uma 

 
11 As casas minka são habitações tradicionais japonesas de estilo rural (Young, D. e Young, M., 2007, p. 
124). Consultar p. 81 desta dissertação. 

Ilustração 115 – Devastação da cidade de Hiroshima após a queda da bomba atómica (6 de agosto de 1945) que deixou noventa 
porcento da cidade em escombros. ([Adaptado a partir de:] Business Insider, 2015). 
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alteração do que era o original, “leve e delicado”, no tecido urbano, alterando-o 

significativamente (Kengo Kuma, 2012, p. 298, 300). Após a Segunda Guerra Mundial, 

com a ocupação das tropas americanas durante vários anos, o estilo de vida e o layout 

da casa ocidental rapidamente ganhou força e consequentemente teve um grande 

impacto na população urbana japonesa, apesar de lhes ter custado uma perda de parte 

da sua identidade cultural (Young, D. e Young, M., 2007, p. 166). Como refere o arquiteto 

Kengo Kuma, “[…] perderam o seu feliz relacionamento com os materiais naturais” 

(Kengo Kuma, 2012, p. 298). 

De um modo geral, a qualidade das habitações do pós-guerra, especialmente nas áreas 

urbanas era muito fraca. Esses edifícios eram construídos com o menor custo possível, 

sendo que muitos deles eram em betão. Segundo Young e Young, um certo grau de 

degradação dos edifícios até era aceite ou mesmo valorizado por alguns japoneses, 

devido ao seu valor estético, o wabi sabi, que enfatiza a beleza da imperfeição e do que 

está incompleto. Estas construções de betão criaram um efeito caótico, muito próprio 

das cidades japonesas (Young, D. e Young, M., 2007, p. 166), como afirmou Yoshiharu 

Tsukamoto (2018, 14:40 min.) (atelier Bow Wow) na conferência que apresentou no 

Centro Cultural de Belém, não tendo o governo condições para reconstruir o que a 

guerra destruíra facilitou muito a auto-reconstrução com os meios que as pessoas 

tinham. Isso causou a situação atual. Aos poucos, estes edifícios do pós-guerra têm 

vindo a ser substituídos por estruturas mais modernas, que reconquistam um pouco da 

elegância, simplicidade e atenção aos detalhes, da arquitetura residencial tradicional 

(Young, D. e Young, M., 2007, p. 166). 

  

Ilustração 116 – Casa tipo feita pela empresa de construção Sumitomo Ringyō, 
que combina características tradicionais e modernas. ([Adaptado a partir de:] 
Young, D. e Young, M., 2007, p. 166). 

Ilustração 117 – Combinação entre elementos 
tradicionais, como a estrutura de pilar e viga em 
madeira e tetos expostos, com mobiliário 
moderno. Murata Noboru. ([Adaptado a partir 
de:] Young, D. e Young, M., 2007, p. 167). 
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De acordo com Robin Boyd, a arquitetura japonesa tradicional e a moderna podem 

aparentar estar em pólos opostos da estética e da utilização dos espaços. O estilo 

moderno carateriza-se por um design mais profissional, complexo e exuberante do que 

defendia o estilo tradicional. Defende um realismo cru e o recurso à tecnologia, como o 

ar condicionado, ao invés de usar o simbolismo e o misticismo para dar sentido aos 

espaços. Assim, tornou-se mais pesado, agressivo e viril do que anteriormente, 

assumindo um caráter lógico e intelectual, ao invés do intuitivo e poético, típico do 

tradicional. Podemos ver este novo estilo de arquitetura moderna como uma “[…] 

arquitectura ideologica con el vigor suficiente para resultar antiestética cuando lo desea, 

lo cual constituye la afrenta más imperdonable a la sensibilidad tradicional” (Boyd, 1969, 

p. 7). No entanto, estes contrastes não surgem a partir do descartar do passado e da 

mera adesão a um movimento global moderno. Existia uma preocupação em preservar 

a arquitetura tradicional e não fazer imitações da mesma numa realidade diferente e em 

tempos diferentes (Boyd, 1969, p. 7), pelo menos por parte de alguns arquitetos. 

No início do século XX era hábito juntarem-se elementos inspirados na arquitetura 

tradicional a outros elementos de influência ocidental (arquitetura pseudo-ocidental), 

podendo resultar em edifícios que muitos japoneses rejeitavam e não apreciavam, entre 

eles, diversos arquitetos também. Por exemplo no Hotel Empire, situado no parque de 

Yokohama juntaram-se diversos elementos de um estilo do período de Momoyama, 

como “varandas” de madeira, lanternas e portões e depois fundidos com uma imensidão 

de betão (Boyd, 1969, p. 10). 

 

Ilustração 118 - Foto do antigo Hotel Empire, atual Biblioteca da 
Universidade Farmacêutica de Yokohama. ([Adaptado a partir de:]
Hiroaki Wakabayashi, 2011). 
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Neste contexto, muitos arquitetos revoltaram-se contra esta falsificação visual e 

começaram a praticar outra arquitetura após a Segunda Guerra Mundial. Assim, 

recusaram imitar a arquitetura tradicional japonesa, para que não perdesse o seu 

imenso valor, e passaram a introduzir força e realismo nas suas criações, à semelhança 

de Le Corbusier que foi uma grande influência para estes arquitetos (também ele se 

rebelou contra uma cultura supersofisticada no ocidente). Boyd refere que no Japão 

desta época pode-se constatar influências de diversos outros arquitetos, como Saarinen 

na geometria e Wright na horizontalidade, por exemplo (Boyd, 1969, p. 10). 

  

Kunio Mayekawa (1868-1912) e Junzo Sakakura (1901-1969) foram dois arquitetos que 

trabalharam de perto com Le Corbusier, defenderam a arquitetura moderna e o seu 

realismo e começaram a cativar o gosto dos japoneses pelas novas formas da 

arquitetura que se fazia nesta época, sendo considerados como os primeiros 

impulsionadores do movimento. Foram dois dos mais influentes arquitetos japoneses do 

movimento moderno, que, ao adaptarem as novas técnicas ao contexto japonês, 

acabaram por transformar a forma original (caraterística de Le Corbusier) em formas 

mais arrojadas, por vezes exageradas, tornando as suas arquitecturas, um tanto 

incompreensíveis, que transmitiam um peso maior ao betão, comparativamente ao que 

fazia Le Corbusier (Boyd, 1969, p. 10). 

Kunio Mayekawa, concluíu os seus estudos na Universidade de Tóquio, em 1928 e 

trabalhou até 1930 no atelier do arquiteto francês Le Corbusier, em Paris. Em 1935, de 

volta ao Japão, e abre o seu atelier, iniciando uma carreira a solo. Com a sua arquitetura, 

Mayekawa introduziu na paisagem urbana japonesa algumas das versatilidades da 

utilização do betão. As suas obras incluem notáveis criações, como o edifício de 

Ilustração 119 – A horizontalidade representada na Casa da 
Cascata (1935-1939) projetada por Frank Loyd Wright, na 
Pensilvania, Christopher Little ([Adaptado a partir de:] Pfeiffer, 
2007, p. 119). 

Ilustração 120 – A representação geométrica do Pavilhão de 
Hockey David S. Ingalls Skating Rink (1958) projectado por Eero 
Saarinen, em New Haven. ([Adaptado a partir de:] LeMaire, 2011). 
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habitação Harumi (1957) e o Metropolitan Festival Hall (1961), ambas em Tóquio 

(Emanuel, 1994, p. 530). 

Segundo Muriel Emanuel, a Unidade de habitação Harumi tem uma relação conceptual 

próxima com o projeto que Le Corbusier desenvolveu para a Unidade de Habitação de 

Marselha (1952). Com este projeto, Mayekawa introduziu no Japão o “skip floor 

apartment concept”, um conceito relacionado com pavimento em socalco, e também foi 

um pioneiro na utilização do betão armado no Japão (Emanuel, 1994, p. 530).  

 

 

Maekawa começou por usar o betão exposto antes da Segunda Guerra Mundial e 

continuou a utilizá-lo depois da guerra em vários projetos, como foi o caso do Tokyo 

Metropolitan Festival Hall, cuja precisão da qualidade do detalhe e a imponência do 

betão, nesta obra, reforçam a força e a clareza do seu design (Emanuel, 1994, p. 530). 

Ilustração 121 -Vista para a Unidade de Habitação Arumi (1957), 
em Tóquio, projetado por Kunio Mayekawa. Este projeto foi 
demolido por volta de 1996 ou 1997. ([Adaptado a partir de:] 
Maekawa, 2019). 

Ilustração 122 –Vista para a Unidade de Habitação de 
Marselha (1952), projetado por Le Corbusier em 
Marselha, Rik Moran. ([Adaptado a partir de:] Kroll, 
2016). 
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Junzo Sakakura depois de se formar em Tóquio foi para Paris e trabalhou no atelier de 

Le Corbusier, durante seis anos. Voltou para o Japão, criou o seu estúdio e 

desempenhou um papel fundamental na arquitetura moderna, e mais tarde no 

metabolismo, tal como Maekawa. Foi também Presidente da Associação dos 

Arquitectos do Japão. Ao longo do seu percurso profissional colaborou com Le 

Corbusier. Em 1951 projetou o Museu de Arte Moderna, em Kamakura (Boyd, 1969, p. 

94). O seu design consistia numa estrutura retilínea de dois andares, com uma 

atmosfera calma e serena, ao estilo do Pavilhão Prateado, pela sua simplicidade e pelo 

lago em frente ao edifício que projeta o seu reflexo. É revestido com pedra branca e 

assenta em elegantes pilares de aço (Steel, 2017, p. 92). 

  

Ilustração 123 - Vista do edifício Metropolitan Festival Hall
projetado por Mayekawa em 1961, em Tóquio. Anthony Cotsifas. 
([Adaptado a partir de:] Saval, 2018). 

Ilustração 124 – Vista de um pormenor do edifício Metropolitan 
Festival Hall (1961). Conjunto de texturas, materiais e cor numa 
relação simbiótica. Anthony Cotsifas. ([Adaptado a partir de:] Saval, 
2018). 

Ilustração 125 – Vista do lago para o edifício principal (caixa branca sob 
pilotis) do Museu de arte moderna, em Kamakura, projetado por Junzo 
Sakakura. ([Adaptado a partir de:] Godel, 2013). 

Ilustração 126 – Vista do Interior do Museu de Arte Moderna
(1951), em Kamakura, projetado por Junzo Sakakura. 
([Adaptado a partir de:] csemege, 2008). 
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James Steel enfatiza a grande capacidade que arquitetos modernistas japoneses 

tiveram para integrar a natureza nas suas obras de um modo que os arquitetos 

ocidentais não têm conseguido fazer (Steel, 2017, p. 92). Tal facto não nos surpreende 

devido a toda a ligação que a construção japonesa tem com a natureza, os seus 

materiais e com as envolventes dos projetos. 

A arquitetura moderna japonesa sofreu alterações depois da Segunda Guerra Mundial 

e o resultado dessas mudanças foi diferenciado entre os arquitetos japoneses, por via 

de duas direções. O grupo dos “autênticos modernistas”, como refere o arquiteto Kengo 

Kuma, seguindo os arquitetos da vanguarda como Kenzo Tange, Fumihiko Maki e Toyo 

Ito. Na outra direção, representada pelos ideais tradicionais, os arquitetos que seguiram 

o arquiteto Isoya Yoshida (Kengo Kuma, 2012, p. 298, 300).  

O arquiteto Yoshida tornou-se famoso pela criação de um novo estilo sukiya, uma 

combinação perfeita da arquitetura residencial tradicional com elementos modernistas. 

Este estabeleceu um verdadeiro estilo japonês distinto, tanto da autêntica arquitetura 

tradicional japonesa como do estilo moderno internacional. Deste modo, os arquitetos 

que optavam por trabalhar com materiais naturais automaticamente eram seguidores da 

arquitetura de Isoya Yoshida. De acordo com o arquiteto Kuma, muitos arquitetos da 

geração dos anos 40 e dos anos 50 (a geração de Kengo Kuma) teriam receio de usar 

materiais naturais, à exceção destes arquitetos (Kengo Kuma, 2012, p. 298, 300). 

 

Ilustração 127 – Vista do Gotō Art Museum (1960) projetado por Yoshida Isoya, em Tóquio. ([Adaptado a partir de:] Fujii, 2007). 
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Yōshida Sansō é uma vila que se tornou recentemente num ryokan (pousada ou hotel 

tradicional japonês) e é um exemplo da continuação da construção em estilo sukiya12. 

Construída em 1932 no sopé do monte Yoshida, em Quioto, como residência particular 

de Higashi Fushiminomiya, tio do antigo Imperador Akihito (Young, D. e Young, M., 

2007, p. 146).  

 

No espírito de maior liberdade do estilo arquitetónico sukiya, a vila Yōshida Sansō 

combina características tradicionais do estilo shoin, como por exemplo os tatami, uma 

alcova (tokonoma) embutida e estantes ordenadas com um toque moderno, inspirado 

pelo movimento ocidental do Art Deco. Este movimento foi popular no Japão no início 

do período Showa (1926 – 1989). Toda a moradia foi construída com madeira de hinoki 

(cipreste japonês), e a sua estrutura foi montada seguindo o método tradicional japonês, 

sem o uso de pregos. No detalhe, dizem os escritores, que cada telha frontal e porta 

deslizante (fusuma) tem o desenho de um crisântemo imperial, uma peça de desenhada 

apenas para edifícios associados à família imperial (Young, D. e Young, M., 2007, p. 

146). 

Este é um belo exemplo de uma adaptação moderna de arquitetura sukiya e foi 

projetado por um dos mestres construtores do Japão chamado, Nishioka Tsunekazu, 

 
12 Influenciado pela casa de chá, o estilo sukiya é uma versão mais simples da arquitetura de estilo shoin. 
Este estilo evidência o uso dos materiais naturais (Young, D. e Young, M., 2007, p. 140). Consultar p. 83 
desta dissertação. 

Ilustração 128 - Entrada principal para a habitação Yoshida-Sanso. Atualmente é um Ryokan (Hotel tradicional japonês). ([Adaptado a 
partir de:] Dayman, 2019). 
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que também supervisionou o trabalho de restauro em alguns dos mais famosos templos 

budistas de Nara, como por exemplo, “Hōryūji” e “Yakushiji” (Young, D. e Young, M., 

2007, p. 146). 

 
 

Para muitos arquitetos isto significava um retrocesso da arquitetura, uma dicotomia que 

ficou nas mentes dos arquitetos muito tempo depois da Segunda Guerra Mundial (Kengo 

Kuma, 2012, p. 298, 300). 

Depois da Segunda Guerra Mundial, com o “boom” da construção, os japoneses 

perderam um estilo de vida que se relacionava com a natureza. Por exemplo, nas casas 

tradicionais japonesas, comummente, não se usava o vidro, a separação entre o interior 

e o exterior era feita através do fino papel de arroz, que passou a ser substituído pelo 

vidro (Kengo Kuma, 2012, p. 298, 300). Para além disto, desde a revolução Meiji que o 

governo japonês tinha a preocupação de fazer edifícios à prova de fogo e com proteção 

contra sismos, logo a engenharia assumiu uma forte importância nas obras dos 

arquitetos japoneses e assim também influenciou a forma e os materiais escolhidos para 

os edifícios (Fumihiko Maki, 2001, p. 8). 

O arquiteto Kenzo Tange13 teve um percurso profissional bastante ativo e um papel 

fundamental no desenvolvimento do modernismo no Japão, muito inspirado por Le 

 
13 Kenzo Tange foi uma das principais figuras da arquitetura japonesa e um grande modelo para arquitetos 
dentro e fora e do Japão. Nasceu em 1913, trabalhou até aos 88 anos e faleceu em 2005. Em 1987 ganhou 
o Prémio Pritzker de Arquitetura, devido ao projeto do Aeroporto Internacional do Kuwait. Nascido em 1913, 

Ilustração 129 - Vista para a sala de hóspedes no edifício de estilo sukiya
conhecido por Yoshida Sanso. ([Adaptado a partir de:] Young, D. e Young, M., 
2007, p. 146). 

Ilustração 130 - Pormenor de elementos decorativos 
metálicos com a simbologia da família imperial 
representado através do crisântemo, no Palácio 
Imperial de Quioto. (Ilustração nossa, 2016). 
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Corbusier (Durante, Silva, 2015). Podemos ver numa das suas obras, o Totsuka Country 

Club House (1963), que espelha o modernismo e apresenta semelhanças com o 

trabalho de Le Corbusier. O edifício situa-se no cume de uma colina e foi construído em 

1963. A disposição do volume oblongo encontra-se no centro de campos de golfe que 

se apresentam em ângulo agudo ao seu redor. Podemos ver seis bases afuseladas que 

suportam uma cuba semelhante à do Palácio da Justiça de Chandigarh, de Le 

Corbusier. As fachadas são envidraçadas e enquadradas em alumínio e podemos 

constatar uma arquitetura inovadora, mas que se integra no ambiente envolvente (Mühl, 

1979, p. 123). 

  
O filho de Kenzo Tange, o arquiteto Paul Tange, refere num texto produzido na página 

do atelier Tange & Associates, que um valor que guiava o trabalho do seu pai era a 

relação entre a tradição e a criatividade. A arquitetura japonesa tradicional tem um estilo 

distintivo de forma e tradição, bastante antigos, e quando o betão armado e outras 

tecnologias avançadas e diferentes materiais se tornaram disponíveis, no tempo de 

Kenzo Tange, este e outros arquitetos começaram a usá-los. O termo “modernismo” 

usa-se frequentemente para caraterizar o trabalho de Tange e do seu atelier, no entanto, 

Paul Tange defende que no seu processo de design partem do entendimento da tradição 

e depois consideram como querem expressá-la, adaptando-se ao presente (Tange 

Associates, 2017b). 

“In other words, we pursue the modern after achieving a clear understanding of tradition 
and culture. A Modernist is a person with a deep understanding and appreciation of 
history. Whether the objective is to tear down or to go beyond what has been created in 

 
em Imabari, na ilha Shizuoka, Japão, Tange estudou arquitetura na Universidade de Tóquio, em 1935. 
Neste período foi profundamente influenciado por Le Corbusier e o Modernismo. Após formar-se, passou a 
dar aulas na Universidade de Tóquio. Em 1949, Tange trabalhou como urbanista, ajudando na reconstrução 
de Hiroshima, onde desenhou o Hiroshima Peace Center and Memorial Park, no exato local onde a bomba 
atômica foi detonada sob esta cidade. Neste mesmo ano ele abriu seu primeiro escritório, Tange & 
Associates, ainda em funcionamento. Na década de 1950 a carreira de Tange projeta-se para o estrangeiro, 
pois as suas obras passaram a ser premiadas e reconhecidas. Tange passou a colaborar com revistas 
internacionais de arquitetura, firmando o Japão como um centro promotor dos princípios modernistas. 
Esteve muito ligado ao movimento metabolista, nos anos 60 e foi o mentor de pelo menos duas gerações 
de excepcionais arquitetos e artistas japoneses, como Fumihiko Maki, Arata Isozaki, (Durante, Silva, 2015). 

Ilustração 131 - Totsuka Country Club House (1961 - 1963), em 
Kanagawa, Japão. Tange Associates. ([Adaptado a partir de:] 
Tange Associates, 2017a). 

Ilustração 132 - Palácio da Justiça de Chandigarh (1951 -
1965), em Punjab-Haryane, Índia. ([Adaptado a partir de:] Eric, 
Juliana e Yumi, 2012). 
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the past, without the knowledge of what went before, neither objective can be successfully 
achieved (Tange Associates, 2017b).” 

O atelier de Tange foca-se em descobrir como integrar os aspetos tradicionais com a 

sociedade atual e os espaços modernos, o que pode traduzir-se na utilização de novos 

materiais como o betão, ou estrututuras metálicas, ou ainda vidro, sempre com a 

intenção de manter a subtileza da arquitetura japonesa tradicional. Paul Tange refere 

como exemplo o Kanagawa Prefectural Office, em que o betão expressa a arquitetura 

tradicional de beirais e uma estrututura de postes e vigas, que no passado seria em 

madeira (Deutsches Architekturmuseum, 2019 ; Tange Associates, 2017b).  

3.2. METABOLISMO 

Por volta dos anos 1960, devido à pouca área disponível para construção, ao forte 

movimento de população para as cidades, e, para além disso, devido ao grande conflito 

existente entre a planificação urbana e a regional, os arquitetos procuraram gerar 

soluções para organizar a malha urbana (Young, D. e Young, M., 2007, p. 166 e Boyd, 

1969, p. 12). A escala da cidade também passou a representar um problema, uma vez 

que a quantidade de edifícios obrigou a que, por exemplo, as vias fossem diminuidas e 

portanto as velocidades de passagem, também. O que acabou por condicionar o trânsito 

e daí a vida dos próprios habitantes da cidade (Boyd, 1969, p. 13 e 14). No entanto a 

tarefa de organizar as cidades japonesas era intrinsecamente complexa e alguns 

começaram a ver o projeto como um meio de ordenar e iluminar as cidades. Em 

simultâneo, devido ao desenvolvimento crescente da tecnologia e da ciência, começou 

a era das “megaestruturas”. Estes dois fatores em conjunto conferiram à arquitetura 

moderna um papel ainda mais forte e transversal. Arquitetos por todo o país sentiram a 

necessidade de fazer intervenções ainda mais arrojadas e que colmatassem as 

dificuldades de espaço e planeamento das cidades (Boyd, 1969, p. 14). 

As ideias utópicas do metabolismo evoluíram no período pós Segunda Guerra Mundial, 

em que o país estava a recuperar dos bombardeamentos e a caminhar em direção a 

um rápido crescimento económico (Merin, 2013 e Obrist, 2011, p. 19). Neste contexto 

surgiu o Metabolismo, um movimento artístico ligado à arquitetura, em 1960 (Obrist, 

2011, p. 18). Kawazoe escolheu a palavra japonesa shinchintaisha para designar a troca 

básica de materiais e energia entre organismos e o mundo externo, que significa em 

termos biológicos o equivalente a metabolismo. Esta palavra japonesa representa o 

conceito de substituição do velho pelo novo, tal como a renovação e o crescimento 

orgânico que se observou nas cidades (Koolhaas e Obrist, 2011, p. 234).  
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Uma das figuras que mais contribuiram para o desenvolvimento do movimento do 

metabolismo japonês foi o arquiteto Kenzo Tange, tendo sido um mentor do grupo e não 

um membro oficial do mesmo, que apresentou os conceitos do movimento no CIAM 

(Congresso Internacional de Arquitetura Moderna), em 1959. O Manifesto do Grupo, 

“Metabolism; The Proposals for New Urbanism” (1960), abria com a seguinte afirmação 

(Merin, 2013):  

“Metabolism is the name of the group, in which each member proposes further designs 
of our coming world through his concrete designs and illustrations. We regard human 
society as a vital process - a continuous development from atom to nebula. The reason 
why we use such a biological word, metabolism, is that we believe design and technology 
should be a denotation of human society. We are not going to accept metabolism as a 
natural process, but try to encourage active metabolic development of our society through 
our proposals.” (Merin, 2013) 

Kenzo Tange, juntamente com os restantes arquitetos14 do movimento, produziram uma 

arquitetura cinquenta porcento tradicional e cinquenta porcento moderna, o que 

Koolhaas designa como arquitetura híbrida. Por existir esse conceito híbrido, o 

metabolismo encontrou a fórmula que mantinha uma relação entre os hábitos e as 

tradições das pessoas, e uma vertente inovadora e adicional ao que já existia, pela 

forma que apresentava (Koolhaas, 2011, p. 12). Deste modo, o metabolismo acaba por 

ser um movimento com uma dinâmica gradual e não radical. Diz Obrist, que estes 

arquitetos tinham uma ambiciosa visão de acelerar o urbanismo e a tecnologia avançada 

existente, em paralelo com uma natureza não contaminada, uma utopia tecno (Obrist, 

2011, p. 18). 

O Shizuoka Press and Broadcasting Center foi construido em 1967 e projetado por 

Kenzo tange. Foi a primeira obra concretizada das ideias metabolistas de Tange, 

inspiradas no crescimento orgânico, caraterístico das ideias metabolistas e do 

planeamento urbano, vigentes neste época. Consiste num edifício “estreito” de 189 m² 

que consistia numa infraestrutura base que poderia evoluir e aumentar indefinidamente, 

sendo-lhe acrescentadas cápsulas pré-fabricadas. No entanto, tal não aconteceu e 

nunca foram acrescentadas cápsulas ao edifício, e assim, a visão de Tange de uma 

megaestrutura urbana pré-fabricada e em constante regeneração não se cumpriu 

(Merin, 2013). 

 
14 Kisho Kurokawa; Noboru Kawazoe, Masato Otaka, Fumihiko Maki, Kiyonori Kikutake, Kenji Ekuan, 
Kiyoshi Awazu. (Koolhaas e Obrist, 2011, p. 182-183) 
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Ilustração 133 - Shizuoka Press and Broadcasting Center (1967), em Ginza, Tóquio. Design Observer, 2013. ([Adaptado a partir de:] 
Merin, 2013). 

Eis algumas propostas para o novo urbanismo, que foram, provavelmente, 

manifestações finais do modernismo arquitetónico (quatro ensaios seminais): a proposta 

de Kiyonori Kikutake conhecido por “Ocean City;” o ensaio literário de Noboru Kawazoe 

com o título de “Material and Man”; “Toward Group Form” de Masato Otaka e Fumihiko 

Maki e “Space and City” de Kisho Kurokawa. Estes ensaios por mais que sejam 
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conhecidos por inovações futurísticas, também são o culminar de um período global de 

inovação radical desde o fim da Segunda Guerra Mundial (Obrist, 2011, p. 18). 

“Our group has been making steady achievements … which have na important intangible 
strength. You may call them ideas that manipulate space.” Takashi Asada, “My 
Colleagues of the Metabolist Group,” 1965. (Koolhaas e Obrist, 2011, p. 334) 

 

 

Ilustração 134 – Toyo Ito, “Kikutake Kiyonorishi ni tto – warera no 
kyoki wo ikinobiru michi wo oshieyo to” “(Kiyonori Kikutake, ensina-nos 
a sobreviver à nossa loucura”), estas são as palavras do arquiteto 
Toyo Ito que trabalhou no atelier de Kikutake, ao descrever esta 
ilustração com o visionário Kikutake a olhar sobre a sexta versão da 
proposta Ocean City Unabara, Kenchiku Bunka, 1975. ([Adaptado a 
partir de:] Koolhaas e Obrist, 2011, p. 154). 

Ilustração 135 - O Arquiteto Noboru Kawazoe, não 
contribuiu com nenhum projeto urbano, mas sim com 
um ensaio literário “Material and Man.” Neste poema 
Kawazoe tenta transmitir que apesar de todos terem as 
suas ambições individuais, quando se quer atingir um 
objetivo comum, a perceção individual deve ser 
substituída pelo bem comum da humanidade como um 
todo, Kawazoe, 1957. ([Adaptado a partir de:] Koolhaas
e Obrist, 2011, p. 231). 
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“Material and Man” 

“I want to be a shell. In the peaceful world I do nothing but opening and closing my shell. 
Nothing can be better than this. This is the “heaven of lazy people.” Soon the time will 
come that everything will be done by machine. The only thing we have to do will be 
dreaming. It seems that I have become a shell, deep into all kinds of illusions. Suddenly 
I think of a wonderful plan. Yes, let’s do it! I get up.  

I want to be a god. I hear the voice from the heaven. I am a prophet. Well maybe I am 
agod myself. I order architects to build four-dimensional “universal architecture,” so 
theplan must be drawn in three-dimensional geometry. Who will draw it? Masato Otaka? 
Kiyonori Kikutake? Or Noriaki Kurokawa? But the architects can only build 
threedimensional space. I am the only one who can grasp the four-dimensional space. 
So Ideserve to be a god. 

I want to be a bacterium. Mad, dogmatic, and fanatic are the negative words put on me. 
But being a god is too insipid. Perhaps I stick too much to the image of “myself.” I must 
cast away my self-consciousness, and fuse myself into mankind and solely become part 
of it. I have to reach the state of selflessness. In the future, man will fill the whole earth, 
and fly into the sky. I am a cell of bacteria that is in constant propagation. After several 
decades, with the rapid progress of communication technology, every one will have a 
“brain wave receiver” in his ear, which conveys directly and exactly what other people 
think about him and vice versa. What I think will be known by all the people. There is no 
more individual consciousness, only the will of mankind as a whole. It is not different from 
the will of the bactéria”. (Kawazoe, 1960, p. 35-36) 

Kisho Kurowaka (1934-2007) foi um dos fundadores do Metabolismo, um dos membros 

mais ativos e um grande teórico do movimento, que imprimiu no Metabolismo um 

caráter, brilhante, complexo e, por vezes, quase indecifrável (Boyd, 1969, p. 46).  

Ilustração 136 - Plano para a reconstrução 
do distrito de Shinjuku, em Tóquio, Towards 
the Group Form dos arquitetos visionários 
Masato Otaka e Fumihiko Maki. Fumihiko 
Maki, 1964. ([Adaptado a partir de:] Koolhaas 
e Obrist, 2011, p. 352) 

 

Ilustração 137 –O visionário japonês com este trabalho propõe 
integrar as funções urbanas numa parede contínua quase a 
passar por um arranha-céus antes de voltar a intersectar uma 
grelha elevada da cidade. A mobilidade é primordial, e a grelha
apresenta faixas rodoviárias e um monorail, Kurokawa, 1959. 
([Adaptado a partir de:] Koolhaas e Obrist, 2011, p. 340). 
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O metabolismo representou uma criação muito artificial e deliberada onde a 

possibilidade de identificar quem fez o projeto era visível. De uma maneira geral, a 

arquitetura do metabolismo estica os limites da profissão de arquiteto, o que 

provavelmente é a chave para o objetivo final de criar um novo método, de fazer 

arquitetura e de procurar novas soluções (Koolhaas, 2011, p. 13-14). 

Kazuo Shinohara afirmou em 1967: “I would like the houses I design to stand forever on 

this earth” (Shinohara, 2011, p. 246). Com esta afirmação o arquiteto confronta os 

arquitetos do movimento metabolista, para quem os espaços em si eram descartáveis, 

mutáveis ou algo que podia ser anexado à infraestrutura das estradas, como afirmaram 

num texto de apresentação do grupo ao mundo: ““We see human society as a vital 

process- the continous formation and development of Universe.”” (Bijutsu Shuppansha 

apud Massip-Bosh, 2011, p. 8) Trata-se de uma afirmação oposta à que Shinohara havia 

escrito. Shinohara ao estabelecer esta afirmação, conseguiu criar o seu ponto de vista 

pessoal de maneira a desenvolver as suas próprias intuições. Estes pensamentos de 

Kazuo Shinohara, segundo o arquiteto Enric Massip-Bosh, estão relacionados com a 

mesma realidade que os metabolistas procuravam resolver constituindo assim uma 

leitura alternativa dessa realidade (Massip-Bosh, 2011, p. 8). 

Em 1970 o Japão recebe o primeiro evento internacional da Ásia, a Expo ’70 sendo esta 

a ocasião para a glorificação do metabolismo (Koolhaas, 2011, p. 14). Como refere 

Obrist, foi uma década de imenso otimismo, tanto na economia como na arquitetura 

(Obrist, 2011, p. 18). Um grande número de visitantes foi recebido sob a cobertura 

projetada por Kenzo Tange (Koolhaas, 2011, p. 14). Esta era feita de aço e foi suspensa 

a trinta metros acima da praça do festival (Obrist, 2011, p. 18). Diz o arquiteto Koolhaas, 

que a espessura da cobertura continha um conceito utópico de uma mini aldeia com 

pequenas cápsulas habitáveis, e os pavilhões individuais eram a representação direta 

do rápido avanço em direção ao metabolismo (Koolhaas, 2011, p. 14), que viria a ser 

um importante movimento arquitetónico, artístico e urbano, com conceitos utópicos de 

uma sociedade que desejava um rápido crescimento económico. 
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Devido à fraca estrutura da nação japonesa com os solos instáveis, falta de espaço e 

de recursos, a propriedade de terrenos “pixelizada” e uma população superconcentrada 

em Tóquio, este grupo foi abordado para que realizasse uma reformulação sistemática 

do arquipélago japonês.  

 

“The future is invented with fragments from the past” (Obrist, 2011, p. 18) 

Ilustração 139 - Análise diacrónica a longo prazo da distribuição demográfica no arquipélago japonês, que foi comissionada pela agência 
de planeamento económico (por Atsushi Shimokobe), Kurokawa, 1970. ([Adaptado a partir de:] Koolhaas e Obrist, 2011, p. 686-687).  

Ilustração 138 – Big Roof (1970) projetado por Kenzo Tange para a Expo 70, Osaca, Japão. Yukio Futagawa 1970. ([Adaptado a partir 
de:] Koolhaas e Obrist, 2011, p. 514-515). 
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Nesta fase existia uma relação muito próxima entre arquitetos e burocratas, que através 

de grupos de reflexão, relatórios profundamente pesquisados, projetos de construção 

em betão e propostas visionárias, tentaram arranjar as melhores soluções, de forma a 

desenvolver as fracas estruturas que se tinham construído no Japão nos anos 

anteriores. Assim sendo, cerca de 1962, Shimokobe, (um burocrata visionário) e os 

Metabolistas trabalharam em conjunto numa crescente dependência mútua, com o 

intuito de criar um Japão descentralizado, espalhando uniformemente por todo o país o 

seu desenvolvimento, deixando Tóquio mais aliviada dos seus “fardos” e as outras 

prefeituras mais desenvolvidas (Koolhaas e Obrist, 2011, p. 661).  

Depois dos anos 70, o Japão tornou-se menos vigoroso economicamente, o que fez 

com que os Metabolistas se adaptassem a novos caminhos e a novas culturas, e 

começaram a fazer intervenções noutros países (Koolhaas, 2011, p. 14). Nos anos 

seguintes a 1973, os Metabolistas já tinham uma enorme exposição global de trabalhos 

projetados. Desta forma, houve uma enorme onda vanguardista asiática como sendo a 

primeira onda de globalização de influência japonesa (Koolhaas e Obrist, 2011, p. 661). 

À medida que o grupo dos Metabolistas se expandiu a sua energia lentamente foi-se 

difundindo, até que foi completamente absorvida (Koolhaas, 2011, p. 14). Apesar da 

maior parte das ideias metabolistas terem permanecido teóricas, tanto os seus projetos 

não concretizados como as obras construídas, influenciaram arquitetos e artistas da 

época, tanto no Oriente como no Ocidente (Merin, 2013) como é exemplo de Yona 

Friedman (1923-2020), um arquiteto francês, que através de maquetes e colagens, 

desenvolveu uma ideia projectual chamada “ville spatiale”, ou então o artista neerlandês 

Constant Nieuwenhuys (1920-2005) que criou uma visão lúdica e sabiamente fantástica 

de uma cidade pós-revolucionária que se desenvolve a partir de uma estrutura elevada, 

a chamada “Nova Babilónia.” (Obrist, 2011, p. 20). 

 
 

Ilustração 140 - Foto-montagem da infra-estrutura espacial 
montada pelo arquiteto Yona Friedman. ([Adaptado a partir de:] 
Ortiz de Landazuri et al., 2016). 

Ilustração 141 - Um dos sectores do desenvolvimento 
urbano terrestre proposto por Constant Nieuwenhuys. 
([Adaptado a partir de:] Koolhaas e Obrist, 2011, p. 211). 
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No próximo capítulo analisaremos a evolução da arquitetura nas décadas seguintes, 

com o surgimento do movimento Contemporâneo, e com maior foco na habitação 

doméstica. 

3.3. ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA 

Kengo Kuma (1954), um dos arquitetos contemporâneos, estabelece uma relação entre 

as mudanças ocorridas na família ao longo dos anos da Segunda Guerra Mundial e do 

período de grande crescimento económico que teve o seu fim no início dos anos 90. 

Antes da Segunda Guerra Mundial, a família era muito ambígua, os membros viviam 

perto uns dos outros e partilhavam várias coisas. As casas não eram isoladas, antes 

pelo contrário, estavam interligadas física e socialmente e havia entre familiares e 

vizinhos uma comunicação próxima (Kuma, apud Nuijsink, 2012, p. 54). 

Após a guerra, o Japão sofreu uma grande influência da cultura americana e também a 

família e a vivência da casa se alteraram. Até então não existia o conceito de família 

nuclear na tradição japonesa. Após o rebentamento da bolha económica, nos anos 90, 

a casa unifamiliar de espaço reduzido passa a fazer sentido para os japoneses (Kuma, 

apud Nuijsink, 2012, p. 54). 

Desde 1960 os arquitetos experienciaram o rápido crescimento económico no Japão e 

as cidades tiveram um desenvolvimento expansivo a uma velocidade muito rápida. 

Naturalmente, os arquitetos começaram a responder a esta situação fechando os 

ambientes vividos no interior das habitações ao caótico ambiente urbano. Segundo 

Manabu Chiba, uma obra icónica desta era, é a casa de dois pisos, projetada por Tadao 

Ando, Azuma House (1976) em Sumiyoshi, Osaca. A habitação é completamente 

isolada dos edifícios envolventes e Tadao Ando usou o céu como único contexto 

confiável em Osaca (Chiba apud Nuijsink, 2012, p. 87). 
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Segundo o que o arquiteto Kazuhiro Kojima refere, na entrevista que deu a Cathelijne 

Nuijsink15, a ideia de simplificar um espaço complicado surge porque Tóquio é uma 

metrópole com uma complexidade visual incrível. A experiência de viver em Tóquio é 

emocionante devido aos inúmeros espaços vazios e aos diferentes cenários, é como 

uma pequena viagem cheia de experiências diferentes. Esta emoção que a metrópole 

de Tóquio nos oferece, vem da sua própria estrutura urbana, onde, para quem não 

conhece, tudo parece não ter qualquer controlo urbano. (Kazuhiro Kojima apud Nuijsink, 

2012, p. 70). A liberdade relativa na composição de uma grande cidade japonesa sofre 

interferência de vias que acabam por criar movimento ao mesmo tempo que 

interrompem o fluxo de cada núcleo de habitações. É comum precisarmos atravessar 

grandes vias ou utilizar viadutos para passar de um lado para o outro de um bairro, 

sentindo-se um corte momentâneo, para depois voltar ao mesmo registo mais 

harmonioso desta composição de edifícios tão caraterística. Manuel Graça Dias 

considera que esta disposição e organização faz com que as pessoas se sintam presas, 

rodeadas de vias rodoviárias e férreas. Apesar de possibilitarem deslocações fáceis, 

criam uma sensação de descontinuidade e corte entre os vários núcleos de cidade que 

surgem. (Dias, 1992 p. 17) 

 
15 Cathelijne Nuijsink - Nascida em 1977 na Holanda. Licenciou-se na Architecture Delft University of 
Technology, e fez o Mestrado e Doutoramento na East Asian Languages and Civilizations University of 
Pennsylvania, nos E.U.A. A sua pesquisa interdisciplinar está no seguimento da história da arquitetura, da 
teoria da arquitetura e dos estudos culturais do Japão e que estão relacionados de maneira crítica com os 
paradigmas inconscientes nos estudos da arquitetura (Nuijsink, 2020). 

Ilustração 142 - Relação da Azuma House (1976)
com a envolvente.Yukio Futagawa ([Adaptado a partir 
de:] Lampugnani, 1994, p. 9). 

Ilustração 143 - Interior da Azuma House (1976) e a 
relação com o céu. Yukio Futagawa ([Adaptado a partir 
de:] Lampugnani, 1994, p. 13). 
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As grandes cidades japonesas reconstruiram-se após a guerra e criaram uma estrutura 

e modo de operar dos grandes temas da cidade contemporânea (transportes, habitação 

e serviços) de forma original e sob influência do ocidente. No entanto, a base sobre a 

qual essas novas influências operaram foi sempre a tradição japonesa e a sua cultura. 

O arquiteto Manuel Graça Dias considera que “[…] o fascínio que a densidade de formas 

novas que se afirmam no quadro das ruas […]” desperta em nós deve-se a esta forma 

de organização das cidades e considera-a a mais moderna do mundo (Dias, 1992, p. 

15). 

O arquiteto Manuel Graça Dias assinala duas consequências da urbanização japonesa 

no seu território sobrepovoado: o elevado preço dos terrenos e a exiguidade do espaço. 

Assim, temos uma forma bastante eficaz de aproveitar espaços muito reduzidos ao 

mesmo tempo que a vivência passa do interior das casas para o exterior. Atualmente a 

casa japonesa destina-se a ser o local de encontro da família para jantar e dormir, sendo 

que as atividades de cariz social e de convívio deixaram de ter espaço dentro da casa 

e passaram para o exterior (restaurantes, hotéis, clubes privados) (Dias, 1992, p.15, 16).  

Podemos observar na arquitectura japonesa contemporânea alguns dos valores mais 

salientes da sua cultura. Os projectos, para além de todas as variantes do processo que 

são comuns, têm uma caraterística bastante valorizada pelos japoneses, a capacidade 

de planificação rigorosa sem grande margem para improviso ou alterações aleatórias. 

A capacidade de celebração de um domínio compartilhado por um grupo (empresa, 

sociedade, escola, universidade, ou outro grupo mais lúdico) permite uma identificação 

individual e uma satisfação proveniente dessa identificação ao coletivo comum desse 

grupo. As criações dos arquitetos japoneses focam-se em ser funcionais para quem as 

utiliza, ao mesmo tempo que procuram trazer estética aos ambientes em que se 

inserem, a arquitetura é vista como uma forma de arte, tal como o dinheiro, que é visto 

como um meio produtivo e em simultâneo que não precisa de ser utilitarista, pode 

acrescentar algo mais subtil (Dias, 1992, p.16). 

A arquitetura contemporânea japonesa é admirada pela sua simplicidade, atenção ao 

detalhe, atmosfera contemplativa e pela ênfase concreta dada à leveza dos materiais e 

da gravidade. Comummente as obras procuram incorporar o conceito japonês de 

“ihyou”, que significa algo inesperado ou surpreendente. É como uma força unificadora 

da arquitetura japonesa contemporânea e uma aspiração dos seus arquitetos. 

Independemente do tipo de projeto, escala ou das caraterísticas dos materiais, estes 

arquitetos crêem que os edifícios devem alterar as expectativas de quem os visita ou 

utiliza, e assim, revelam-se as vastas possibilidades de experiências dentro desse 
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contexto físico. Essa mudança de sensações pode ser mais subtil ou mais abrupta, mas 

raramente chocante ou desprovida de um sentido. O objetivo é acordar a mente do 

utilizador do espaço incitando a curiosidade e o encantamento, fazendo uma conexão 

consciente para criar uma memória permanente. Para criar ihyou é necessário uma 

atitude destemida, para criar propostas arriscadas com confiança e rigor, e precisão 

para garantir a sua execução com sucesso. As três estratégias usadas para criar o ihyou 

são a impossibilidade, a incongruência e a totalidade (Brownell, 2016).  

A impossibilidade refere-se à sensação que se tem quando as obras parecem desafiar 

as leis da física, pela manipulação da luz e das sombras16 ou através da composição 

dos materiais e volumes. Podemos dar o exemplo de Tadao Ando e a Igreja da Luz 

(1987), em Ibaraki, com a famosa abertura em forma de crucifixo, bem como a falta de 

visibilidade dos planos de betão que emolduram os quadrantes superiores da parede 

(Brownell, 2016).  

 

 
16 Elogio das Sombras,2008, de Junichiro Tanizaki (Tanizaki, 2008). 

Ilustração 144 – Vista para a Igreja da Luz (1987) projetado por Tadao Ando, em Ibaraki. (Ilustração nossa, 2016). 
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A incongruência consiste na criação de estruturas que não se inserem nas práticas 

convencionais e que se desviam fortemente das expectativas convencionais. Por 

exemplo Toyo Ito, no Mikimoto Ginza 2 Building (2005), em Tóquio, apresenta uma 

membrana híbrida de betão armado que não mostra juntas visíveis, pois as aberturas 

aparentemente colocadas em locais aleatórios, bem como as esquinas do edifício, estão 

na verdade a esconder uma estrutura “diagrid”17. Em qualquer edifício comum pode-se 

ver, continuidade vertical, distinção entre pisos e juntas construtivas, no entanto, e 

apesar de existirem, não é possível observar nenhum destes componentes nesta obra. 

Para além desta abordagem, podemos observar noutras obras de outros arquitetos, 

separadas em volumes diferentes, funções que habitualmente vemos juntas num 

mesmo volume (como as funções de uma habitação), ou juntar num mesmo edifício 

diferentes funções ou programas, que atravessam a topografia numa estrutura única, 

como por exemplo a Grace Farms (2015), do atelier SANAA (Brownell, 2016). 

 
17 O termo “diagrid” é uma mistura de palavras “diagonal” e “grid” que estão relacionadas com um sistema 
estrutural, que por natureza, possuí uma espessura única e que ganha integridade estrutural através do 
uso da triangulação. Os sistemas “diagrid” podem ser planares, cristalinos ou terem múltiplas curvaturas. 
Este sistema geralmente formam curvaturas ou formas cristalinas de maneira a aumentar a sua rigidez. O 
facto de terem uma espessura única diferencia uma “diagrid” de outros sistemas triangulares 
tridimensionais, como por exemplo, treliças espaciais ou estruturas geodésicas, embora o seu 
desenvolvimento seja originário dos detalhes desses sistemas tridimensionais (Boake, 2014, p. 13). 

Ilustração 145 – Igreja da Luz (1987). A relação do interior 
e exterior com a interseção dos planos verticais que 
origina a entrada gradual da luz no interior do espaço. 
(Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 146 – Vista para o plano vertical que simula um 
crucifixo, criando um rasgo de luz no interior da Igreja da 
Luz (1987). (Ilustração nossa, 2016). 
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A totalidade atinge-se por meio de uma experiência abrangente, em que os edifícios são 

encarados como uma espécie de paisagem, em que o primeiro plano é fundido com o 

segundo plano e as delimitações do volume fechado não são claras. A totalização cria-

Ilustração 148 – Vista para a Grace Farms (2015), projetado pelo atelier SANAA em New Canaan. União de um programa díspar. Blaine 
Brownell ([Adaptado a partir de:] Brownell, 2016). 

Ilustração 147 – Edifício Mikimoto Ginza 2 Building (2005), projetado por Toyo Ito, em Tóquio. “[…] Membrana híbrida de betão armado 
que não apresenta juntas visíveis […]”. Blaine Brownell ([Adaptado a partir de:] Brownell, 2016). 
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se através do recurso a um único sistema material, permitindo aos arquitetos maximizar 

o impacto sensorial da experiência. Tal como podemos observar no Naoshima Pavillion 

(2016), de Sou Fujimoto, com sua microestrutura imersiva de aço composta de malha 

de aço triangulada (Brownell, 2016). 

 
 

Estas três estratégias (impossibilidade, incongruência, totalidade) em conjunto ilustram 

uma busca comum aos diversos arquitetos japoneses contemporâneos, no entanto, o 

modo como fazem, as desenvolvem e aplicam é particular, mas sempre com o intuito 

de causar surpresa e interesse. Blaine Brownwell18 refere que existem mais arquitetos 

noutros países a tentar traduzir estes conceitos nas suas obras, no entanto, o que torna 

os arquitetos japoneses únicos é a sua perserverança sem paralelo para concretizar as 

suas visões conceptuais, o que tem trazido muita atenção do resto do mundo para estes 

arquitetos (Brownell, 2016). 

Kazuo Shinohara (1925-2006) foi e continua a ser um dos arquitetos mais influentes e 

distintos do Japão (Stewart, Okuyama e Shiozaki, 2011, p. 50). Foi uma referência para 

Toyo Ito, e mais recentemente para Kazuyo Sejima (que também tem grande influência 

do trabalho de Toyo Ito), entre outros arquitetos de bons ateliers, actuais (Massip-Bosch, 

2011, p. 4). Kazuo Shinohara teve uma grande importância no que diz respeito à 

formação dos arquitetos japoneses, em meados dos anos 1950 (Stewart, 2011, p. 19). 

Uma vez que iremos estudar os arquitetos Kazuo Shinohara e Kazuyo Sejima e algumas 

 
18 Blaine Brownell, é arquiteto e investigador de materiais. Autor de “the four Transmaterial books (2006, 
2008, 2010, 2017)”, Brownell é chefe interino da escola de arquitetura da Universidade de Minnesota 
(Brownell, 2016). 

Ilustração 149 – Vista para o Naoshima Pavilion (2016) projetado por Sou Fujimoto, em 
Kagawa. Jin Fukuda. ([Adaptado a partir de:] Sou Fujimoto Architects, 2017). 

Ilustração 150 – Interior do Naoshima 
Pavilion (2016), em Kagawa. Teia em 
malha de aço triangulada. Blaine 
Brownell ([Adaptado a partir de:]
Brownell, 2016). 
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das suas obras, nos casos de estudo, vamos focar-nos na obra de Toyo Ito neste 

capítulo e mais tarde, e com mais pormenor, voltaremos a Shinohara e a Sejima. 

Toyo Ito nasceu em 1941, em Seoul, na Coreia, e em 1943 foi viver com os seus pais e 

irmãos para o Japão. Completou os seus estudos na Tokyo University´s Department of 

Architecture, em 1965 e trabalhou no atelier de Kiyonori Kikutake & Associates, até 

1971, quando criou o seu atelier em Tóquio e lhe deu o nome de Urban Robot (Urbot). 

Em 1971 alterou o nome para Toyo Ito & Associates Architects (The Hyatt Foundation, 

2013). 

A maioria das suas primeiras obras eram habitações. Um dos seus primeiros projetos 

foi uma habitação nos subúrbios de Tóquio, em Fujisawa, a Aluminum House (1971). A 

sua estrutura era em madeira e coberta de alumínio. Em 1976 projetou uma habitação 

para a sua irmã (demolida em 1997), a White U House (1976), que atraíu atenção para 

o seu trabalho. Toyo Ito refere que, na maioria das obras que projetou nos anos 80, 

tentou eliminar um significado convencional, através de táticas minimalistas que criavam 

leveza na arquitetura, assemelhando-se ao ar e ao vento (The Hyatt Foundation, 2013). 

  

Ilustração 152 - White U House (1976), vista para o interior do 
pátio e a sua relação com o interior da habitação, e planta do 
piso da habitação construída em Tóquio. Koji Taki. ([Adaptado a 
partir de:] Roulet e Soulié, 1991, p. 77). 

Ilustração 151 – Vista da fachada este da Aluminium House (1971) 
e as plantas da habitação. Esta obra representa a primeira tentativa 
de utilização do metal por parte de Toyo Ito. Tomio Ohashi. 
([Adaptado a partir de:] Roulet e Soulié, 1991, p. 84, 87). 
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Durante a palestra de Kenneth Kassler na Universidade de Princeton, em 2009, Toyo 

Ito expôs os seus pensamentos sobre a arquitetura.  

““The natural world is extremely complicated and variable, and its systems are fluid – it is 
built on a fluid world. In contrast to this, architecture has always tried to establish a more 
stable system. To be very simplistic, one could say that the system of the grid was 
established in the twentieth century. This system became popular throughout the world, 
as it allowed a huge amount of architecture to be built in a short period of time. 

However, it also made the world’s cities homogenous. One might even say that it made 
the people living and working there homogenous too. In response to that, over the last 
ten years, by modifying the grid slightly I have been attempting to find a way of creating 
relationships that bring buildings closer to their surroundings and environment.” Ito 
amends that last thought to “their natural environment.”” (Ito apud The Hyatt Foundation, 
2013). 

Toyo Ito projetou na área de Omotesando, em Tóquio, o edifício da loja TOD'S (2004), 

uma marca de luxo italiana de sapatos e bolsas. 

 

De acordo com a descrição apresentada pela equipa do próprio atelier de Toyo Ito, a 

sua inspiração proveio das árvores. De acordo com essa mesma descrição, as árvores 

foram vistas como objectos naturais que permanecem de pé e a sua forma tem uma 

racionalidade estrutural inerente. O padrão que se cria devido à sobreposição de 

Ilustração 153 – Vista para a fachada principal 
do edifício TOD'S (2004) em Shibuya Tóquio. GA 
photographers ([Adaptado a partir de:] Ito, 2016, 
p. 49). 
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silhuetas das árvores também gera um fluxo racional de forças. Adaptando o diagrama 

de árvore ramificada, quanto mais alto o edifício, mais finos e mais numerosos os galhos 

se tornam, com uma maior proporção de aberturas entre si (Toyo Ito & Associates, 

Architects, 2020). 

 

Do mesmo modo, o edifício desdobra-se em espaços interiores com atmosferas 

ligeiramente diferentes, relacionadas com os vários usos pretendidos. Rejeitando as 

distinções óbvias entre paredes e aberturas, linhas e planos, duas e três dimensões, 

transparência e opacidade, esse edifício é caracterizado por um tipo distinto de 

abstração. A silhueta da árvore cria uma nova imagem com uma tensão constante 

gerada entre a concretude simbólica do edifício e sua abstração. Para este projeto, Toyo 

Ito e sua equipa pretenderam criar um edifício que, através da sua novidade 

arquitetónica, expressasse a presença vívida de uma marca de moda e a força na 

paisagem urbana, que resistisse à passagem do tempo (Toyo Ito & Associates, 

Architects, 2020). 

Ilustração 154 – Vista em corte transversal do edifício TOD'S (2004), GA photographers ([Adaptado a partir de:] Ito, 2016, p. 50). 
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Segundo Cathelijne Nuijsink, a influência de um mestre na formação de um estudante 

de arquitetura é indispensável. Os recém-graduados têm um mestre que é o seu 

professor da universidade e o primeiro arquiteto para quem trabalham após a formação. 

Assim podemos identificar uma nova geração de dez em dez anos (Nuijsink, 2012, p. 

21, 26-27). 

Vamos abordar alguns dos arquitetos contemporâneos nascidos entre 1950-1960, 

1960-1970 e 1970-1980, de forma a perceber alterações que foram ocorrendo neste 

novo movimento, após a arquitetura moderna. Nesta última foi possível observar 

diversas influências ocidentais tanto na cultura, na mentalidade dos japoneses, como 

nos materiais usados, tipologia dos edifícios, como nos próprios processos conceptuais. 

A maioria dos arquitetos de geração que nasceu na década de 1950 cresceu com os 

ideais do Movimento Moderno, embora tenham arranjado maneira de não se vincularem 

aos seus ideais modernistas, esta geração admite essa dificuldade (Nuijsink, 2012, p. 

26). Entre eles, Kazuyo Sejima que estudaremos nos casos de estudo. Cathelijne 

Nuijsink, resumindo o que o arquiteto Jun Aoki (1956-)19 referiu sobre o espírito dos anos 

cinquenta, diz que a sua geração procurou uma relação próxima com o cliente e com o 

local em particular, através de ideias concretas, ao contrário da geração anterior (anos 

40) que procurou falar sobre a cidade e a relação com a envolvente (Jun Aoki apud 

Nuijsink, 2012, p. 26-27). 

 
19 Jun Aoki teve experiência de trabalho com Arata Isozaki e o seu mestre foi Kazuo Shinohara. 

Ilustração 156 – Vista do interior (primeiro piso) do Tods (2004), Relação entre o piso térreo 
e o primeiro piso feito através de um duplo pé direito com mezzanine. GA photographers 
([Adaptado a partir de:] Ito, 2016, p. 51). 

Ilustração 155 – Vista para entrada principal 
do Tods (2004). (Ilustração nossa, 2016). 
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"We don’t strive for a big social change, but rather a slight change in attitude. […] Our 
thinking is not a kind of ideology, but more a fundamental thinking” (Jun Aoki apud 
Nuijsink, 2012, p. 27) 

Kengo Kuma (1954-), também nascido nos anos 50, cujo mestre foi Yoshichika Uchida, 

começou a exercer a sua profissão no auge da bolha económica dos anos 80, criando 

projetos de características pós-modernistas de grande dimensão. Após o estourar da 

bolha (1989) passou a ter clientes em meio rural e com menor poder económico, tinha 

mais tempo para criar os projetos e aprendeu a trabalhar com artesãos, o que lhe 

permitiu pensar em novas variações dos detalhes tradicionais. Kuma reinventou os 

detalhes construtivos da arquitetura tradicional, usando novos materiais, ou, 

improvisando e melhorando os métodos do detalhe existentes, usando novas 

características. Para o arquiteto Kuma a separação entre a tradição e o moderno não é 

efetiva. Com isso o arquiteto defende a sua metodologia de trabalho, que passa pela 

utilização mais pura e honesta possível dos materiais naturais em fachadas, sem 

esconder as imperfeições que possam existir nas suas estruturas, de modo a que se 

sinta a energia que os materiais têm por si só (Kengo Kuma, 2012, p. 298, 300). 

 
Ilustração 157 - Atmosfera de luz e sombra no interior da Steel 
House (2007) projetada por Kengo Kuma, em Tóquio. 
Mitsumasa Fujitsuka. ([Adaptado a partir de:] Kengo Kuma and 
Associates, 2020). 

 
Ilustração 158 - Atmosfera de luz e sombra no interior do templo 
Tofuku-ji. (ilustração nossa, 2016). 

 
Podemos concluir que o arquiteto consegue transformar materiais que não se incluem 

na arquitetura tradicional japonesa, para que recriem os mesmos conceitos abstratos 

que esta preconiza (Kengo Kuma, 2012, p. 298, 300).  

A geração de arquitetos nascidos na década de 1960 iniciou a sua prática durante um 

auge económico em que tudo era possível, ou quando de repente, a situação se inverteu 

e as constrições económicas eram muitas. Assim, passaram o foco de criar edifícios 

pós-modernos, com recurso a boas condições económicas, para, em tempo de crise 

económica, desenvolver grupos de investigação que se preocupavam em perceber 

como criar uma boa relação entre a habitação e a sua envolvente dificuldade (Nuijsink, 

2012, p. 27). 
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O movimento metabolista foi o único grande movimento de arquitetura que trabalhou à 

escala da cidade, naquela época, e as suas ideias criativas têm sido uma inspiração 

para os arquitetos atuais refere Manabu Chiba20, arquiteto nascido na década de 1960, 

(Chiba, 2012, p. 282-283). 

De acordo com Chiba, o aspeto mais surpreendente no plano para a baía de Tóquio, 

feito por Kenzo Tange, não foi a escala monumental do projeto, e sim a ideia de 

expansão da cidade de Tóquio para cima do mar (Chiba, 2012, p. 282-283). 

O interesse dos arquitetos pela evolução da cidade, através do metabolismo está 

centrado no crescimento e no seu efeito. Como afirma Manabu Chiba, em tempos de 

rápido crescimento económico as ideias de expansão do movimento metabolista 

funcionam bem, especialmente quando pensamos em momentos em que a economia 

se encontrava fragilizada. Segundo Chiba, projetar mega-estruturas como as de Tange, 

com o objetivo de organizar um todo não iria resultar porque significaria negar a própria 

cidade. Os arquitetos atuais no Japão utilizam um conceito similar ao método que os 

metabolistas utilizaram naquela época, através da sobreposição de camadas na malha 

urbana existente, mas a uma escala mais reduzida. Segundo Chiba esta é uma 

estratégia poderosa e realista para os tempos atuais. Através de uma comparação sobre 

o shiatsu, sendo uma terapia tradicional japonesa feita com as mãos, Chiba explica o 

aspeto fundamental do pensamento metabolista. No shiatsu se carregarmos num 

determinado ponto no nosso corpo, podemos nos tornar mais energéticos ou ativos 

noutra parte do nosso corpo. Se pressionarmos pontos no plano urbano, podemos estar 

a influenciar toda a estrutura urbana (Chiba, 2012, p. 282-283). 

Em 2010, os arquitetos Koh Kitayama (1950-), Ryue Nishizawa21 (1966-) e Yoshiharu 

Tsukamoto22 (1965-) apresentaram os seus projetos de pesquisa urbana, conhecidos 

por “Tokyo Metabolizing”, na Bienal de Veneza inspirado pelo Movimento Metabolista. 

No seu manifesto estes arquitetos afirmam que apesar da cidade de Tóquio estar repleta 

de pequenas habitações com dois ou três andares e um pequeno jardim ou espaço 

verde inseridos em vazios entre as habitações, tem uma morfologia urbana muito 

sustentável. Isto porque atualmente as habitações com estruturas independentes têm 

uma vida útil curta, com apenas 26 anos. Deste modo a paisagem de Tóquio está em 

constante alteração. O estudo destes arquitetos reconhece a referência ao 

metabolismo, mas enfatiza uma diferença muito importante, trata-se de regeneração da 

 
20 Manabu Chiba teve experiência de trabalho com Nihon Sekkei Inc. e o seu Mestre foi Hisao Koyama 
(Chiba, 2012, p. 282-283). 
21 Estudou na Yokohama National University. 
22 O seu Mestre era Kazunari Sakamoto. 
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cidade, ao contrário da arquitetura projetada pelos arquitetos do movimento, ou seja, 

não acontece em torno de um núcleo, mas sim em torno de um espaço vazio (interstícios 

obrigatórios entre dois edifícios). Em vez de ser uma selva de betão armado, os “Tokyo 

Metabolizing” vêem a morfologia de Tóquio como uma incubadora de novas formas de 

arquitetura e até de novas teorias urbanas (Fujimura apud Yamamoto, Chiba, Fujimura, 

2012, p. 283). 

Ao descrever Tóquio como uma forma sustentável de uma cidade horizontal feita de 

casas, Obrist lembrou-se do trabalho feito pelo atelier Bow Wow, fundado pelo arquiteto 

Yoshiharu Tsukamoto e Momoyo Kajima. No atelier Bow Wow via-se Tóquio como um 

campo feito de células e partículas autónomas e autorregeneradoras, o que, na opinião 

de Obrist, se trata de um tipo de metabolismo, mas diferente do metabolismo 

verticalmente concentrado dos anos sessenta. Do ponto de vista dos elementos do 

atelier Bow Wow, o metabolismo simbolizava o seu conceito na composição de um 

núcleo vertical, com a construção de uma estrutura cercado por cápsulas isoladas entre 

si, enquanto que a regeneração das casas do século XXI não é em torno de um núcleo, 

mas sim de um vazio, referindo se aos espaços entre os edifícios. Deste modo, podemos 

observar a prática de projetar habitações pequenas nas áreas residenciais de Tóquio 

(Obrist, 2011, p. 21). 

  

Ilustração 160 – Corte transversal e planta de localização. 
Representação gráfica do projeto House & Atelier Bow Wow (2005)
construído em Tóquio. ([Adaptado a partir de:] Nuijsink, 2012, p. 
103). 

Ilustração 159 – Vista para o Kakagin Capsule Tower (1972), 
projetado por Kisho Kurokawa (1934-2007) em Tóquio. 
(Ilustração nossa, 2016). 
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A geração de arquitetos nascidos na década de 1970 está muito ligada a projetos de 

pequena dimensão, desde interiores e reabilitações a habitações uni-familiares. A sua 

metodologia de design é flexível e multifacetada (adequada para grandes e pequenos 

projetos) e têm o objetivo de incluir os residentes e as famílias na vida urbana. Têm 

curiosidade pelos pequenos acontecimentos à sua volta e na relação que estabelecem 

com os clientes, procuram conhecê-los e aproximar-se das suas especificidades, para 

poderem criar espaços à sua medida. Apesar dos constrangimentos de espaço e da 

necessidade de construir pequenas habitações, se estas vão ao encontro das 

necessidades dos clientes, geram satisfação e podem assim ser recomendados a novos 

clientes. Esta geração tem uma grande consciência do impacto que o Modernismo teve 

nas gerações seguintes, mas estes procuram soluções que se baseiam nas 

modernistas, mas que vão completamente para além das mesmas. Por exemplo, tentam 

reinterpretar a natureza, usam-na como metáfora para a nova linguagem arquitetónica 

(Nuijsink, 2012, p. 28). Toyo Ito tece-lhes uma crítica, pois considera que estão a tornar-

se demasiados redutores e abstracionistas, aconselhando-os a voltar a explorar a 

relação primordial entre pessoas e natureza (Nuijsink, 2012, p. 28). 

O arquiteto Sou Fujimoto (1971-)23 é um exemplo de um arquiteto nascido nos anos 

1970. Este considera que o pensamento modernista é demasiado simples porque se 

dividimos rigidamente o interior do exterior, perde-se a riqueza das gradações 

intermédias. Como alternativa ao sistema de lajes, pilotis e escadas Dominó, de Le 

Corbusier, criou um esquema artificial estilo caverna, em que, por exemplo, as lajes são 

lajes mas podem ter outras funções definidas pelo utilizador quando sentir o espaço 

(Fujimoto apud Nuijsink, 2012, p. 146). Numa entrevista para a revista Design Boom, 

Sou Fujimoto (2008) refere que os arquitetos mais antigos que admira 

consideravelmente são Louis Kahn, Le Corbusier, Mies van der Rohe e Michelangelo, 

bem como as catedrais góticas, bem como mais atuais, como Frank Gehry, pois 

Fujimoto considera que a sua arquitetura parece uma “selva”, algo entre coisas artificiais 

(Fujimoto, 2012, p. 154). 

Fujimoto considera que, por meio da informática, a artificialidade está a aproximar-se da 

natureza e pretende criar entre o que é natureza e artificialidade. O seu objetivo é esticar 

a arquitetura artificial de modo e aproximar-se da natureza. Considera que a habitação 

deve ser uma experiência desafiante e enriquecedora para quem a usa e para quem a 

 
23 Estudou na University of Tokyo e não refere mestres. 
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visita. Ao mesmo tempo que contém abertura, também deve conter proteção, é uma 

dualidade entre abertura e privacidade (Fujimoto, 2012, p. 154). 

Hans Obrist vê no Japão uma clara continuidade na arquitetura japonesa, como refere 

“[…] a true Japanese architectural miracle.”, que passa de Kenzo Tange, através do 

metabolismo e de Arata Isozaki, que trabalhou no atelier de Tange, para Kazuo 

Shinohara, e o Centennial Hall (1987), em Tóquio, e que será abordado brevemente. 

Por conseguinte, à semelhença dos arquitetos portugueses Fernando Távora, Siza 

Vieira e Souto Moura, esta linhagem arquitetónica japonesa passou da escola de Kazuo 

Shinohara, para Toyo Ito, cuja arquitetura é uma extensão e uma pele da natureza, e 

continua para o Atelier Sanaa, de Kazuyo Sejima (que será estudado detalhadamente 

nos casos de estudo) e Ryue Nishisawa. Depois segue com Junya Ishigamim e de 

seguida com Sou Fujimoto. Deste modo, vê-se que os japoneses seguem uma a mesma 

linha de pensamento desde a década de 1950 até à atualidade (Obrist, 2011, p. 21), 

com as devidas evoluções e idiossincrasias. Ainda assim, tal como temos visto ao longo 

deste trabalho, as influências ocidentais têm sido muitas desde o século XIX, sempre 

com o cuidado em manter as características tradicionais presentes no quotidiano 

japonês. 

No caso de Sejima, a sua arquitetura tem uma autonomia cultural (japonesa), mesmo 

que não seja visível nenhum elemento característico da arquitetura tradicional. Deste 

modo, pode-se perceber que a sua arquitetura é uma arquitetura contemporânea , 

característicamente japonesa mesmo que não haja elementos tradicionais diretos nas 

suas obras. Ao contrário de alguns arquitetos contemporâneos japoneses que 

evidenciam, reinterpretam, reinventam e criam analogias dos elementos tradicionais 

japoneses, como é o caso de Shigeru Ban, Kengo Kuma e Tadao Ando, a arquiteta 

Sejima segue o caminho oposto sem que haja referências ou elementos tradicionais 

japoneses diretamente visíveis nas suas obras. Sendo contemporânea vanguardista, 

com influências do modernismo (ocidental), Sejima desenvolve de tal maneira os seus 

conceitos e a sua arquitetura, que se torna difícil identificar visualmente elementos que 

estejam relacionados com a tradição japonesa. No entanto, a sua obra não deixa de ser 

japonesa, tal como é possível observar nos vários elementos que caracterizam uma 

arquitetura japonesa no complexo de Nishinoyama House. Como por exemplo, a 

simplicidade e minimalismo (na escolha simples da paleta de cores e dos materiais), em 

conjunto com a liberdade conceptual e flexibilidade programática (criação de uma ideia 

conceptualmente forte, com uma silhueta leve e delicada, e, uma simplicidade espacial 

que torna os compartimentos das habitações flexíveis, ou seja, com uma ou mais 
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funcões), tornando os espaços práticos e funcionais e a relação intrínseca entre o 

interior e o exterior. Assim sendo, Sejima não precisa de utilizar elementos tradicionais 

japoneses directamente nas suas obras para que seja evidente que a sua arquitetura 

invevitavelmente também reflete a cultura e a tradição nipónica. 

De seguida estudam-se mais detalhadamente os arquitetos Kazuo Shinohara e Kazuyo 

Sejima, que tem uma grande influência na arquitetura japonesa, não só através da teoria 

como também da prática. Como foi o caso de Shinohara em toda a sua vida foi dedicada 

à arquitetura japonesa e a docência, tendo sido professor e arquiteto a tempo inteiro. 

Igualmente numa época mais recente, Sejima também tem um papel fundamental, como 

docente e arquiteta na sociedade japonesa, servindo também de inspiração não só a 

nível nacional como também internacional, tal como Kazuo Shinohara após a sua morte. 

Pretende-se de seguida perceber de que modo podem ter sido influenciados pela 

arquitetura e cultura ocidental, e a sua importância no contexto da arquitetura japonesa. 
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4. CASOS DE ESTUDO 

O método conceptual é um resumo abreviado de um imaginário criativo, com uma 

análise arquitetónica sobre referências, ideias criadas de maneira experimental ou 

racional. Trata-se de um método, capaz de expressar e de simplificar a dificuldade do 

raciocínio metafísico. 

Os casos escolhidos como objecto de estudo aparecem como respostas a uma evolução 

cultural para além do tempo presente, pela sua contemporaneidade: A Casa e o 

Complexo Higashi-Tamagawa, de Kazuo Shinohara e o Complexo habitacional 

Nishinoyama, de Kazuyo Sejima. Por existir uma ligação entre ambos os arquitetos, por 

via da influência no percurso académico, nomeadamente através do arquiteto Toyo Ito 

(que foi aluno de um deles e professor de outro), a composição geométrica com 

características lineares, ortogonais e dinâmicas, de ambos os arquitetos, podem ser 

comum no método projectual, da mesma maneira (como já fora referido no final do 

capítulo anterior), que o arquiteto Fernando Távora e Souto Moura tinham como elo de 

ligação o arquiteto Álvaro Siza Vieira. No entanto, essas semelhanças destacam-se não 

pelos aspectos visuais e expressão, mas pelas convicções e influências, que os 

determina a explorar e desenvolver novos conceitos e materiais, e a aplicar novos 

sistemas construtivos, e que deram origem a uma arquitetura muito própria e intemporal. 

Foram escolhidas três obras (sendo que duas pertencem ao mesmo arquiteto) que se 

enquadram nestas características, adaptados de acordo com as convicções dos 

autores, em diferentes contextos, pela influência directa ou indireta da cultura ocidental. 

Assim sendo, essa ligação e sequêcia do desenvolvimento teórico e prático foi analisado 

em primeiro lugar, no caso das obras da Casa e do Complexo Higashi-Tamagawa (duas 

partes de um complexo, construídas em momentos diferentes), projetadas por Kazuo 

Shinohara, por serem projectos que têm uma relação diferente entre si, dada a distância 

temporal e as influências da época, mas que através do confronto entre a expressão da 

forma e dos novos materiais, seguem uma continuidade gradual, complementando e 

integrando ambas as obras, gerando um todo. Em segundo lugar foi escolhida a obra 

do Complexo Nishinoyama, projetado no norte de Quioto, pelo seu desenvolvimento 

conceptual, organizacional e sensação espacial, numa comparação entre os aspectos 

formais e materiais, dada a influência ocidental no vocabulário arquitetónico de Kazuyo 

Sejima e na maneira como se adequa segundo as suas convicções. 

Assim sendo, de maneira a entender a envolvente espacial, a sua forma construtiva, a 

sua cultura e os critérios e conceitos utilizados pelos arquitetos japoneses para a 



Arquitetura japonesa contemporânea: cruzamento de culturas entre ocidente e oriente 

David André Vandeput da Veiga França  144 

conclusão das obras, a viajem que se fez ao Japão foi fundamental para essa 

compreensão, e obrigou a uma atenção apurada de todos os sentidos para o seu 

entendimento. 

4.1. A CASA E O COMPLEXO HIGASHI-TAMAGAWA  

4.1.1. KAZUO SHINOHARA  

Nascido em 1925, na prefeitura de Shizuoka, Kazuo Shinohara aos vinte e oito anos 

licenciou-se pela Department of Architecture, na Universidade Tokyo Institute of 

Technology. Em 1967 fez o doutoramento cujo tema é “Study of the Space Composition 

of Japanese Architecture”. Pouco tempo depois (em 1970), o arquiteto japonês foi 

convidado pelo mesmo instituto (onde fez o seu percurso académico) para ser professor, 

tendo sido docente ao longo da sua carreira de arquiteto (Shinohara, 1994, p. 137). Foi 

um professor importante para a geração de arquitetos atuais, entre os quais estão 

Kazunari Sakamoto, Itsuko Hasegawa e Toyo Ito, considerados os três arquitetos que 

melhor representam a escola de Shinohara (Shuangjie, 2014). Como diz Naffziger, a 

sua carreira durou bem mais do que trinta anos, e o apoio e orientação que fez a jovens 

arquitetos em ascenção levou o seu legado até aos nossos dias (Naffzinger, 2014). Além 

disso foi, foi também uma referência, em termos teóricos, para alguns arquitetos como 

é o caso do arquiteto americano Steven Holl que iremos referir, a sua relação, mais à 

frente neste capítulo. A filosofia do design de Shinohara foi inspirado por muitos 

arquitetos atuais talentosos, como é o caso do arquiteto japonês Ryue Nishizawa24, que 

no projeto Teshima Art Museum (2010) explorou a filosofia do espaço, de Kazuo 

Shinohara, através do seu design, como refere Naffzinger: “with the fascinating, almost 

organic, design that both complements and confronts the natural environment”. Como 

tal, estes arquitetos japoneses actuais não se limitaram a copiar os seus estilos 

arquitétónicos, em vez disso, aprofundaram e compreenderam a sua filosofia espacial 

integrando-a nos seus designs (Naffzinger, 2014). 

Assim sendo, Shinohara, não só foi uma referência para a arquitetura japonesa como 

transcendeu ao nível internacional, influenciando uma geração enquanto professor e 

arquiteto. 

 
24 Ryue Nishizawa nasceu em 1966. Tornou-se mestre em arquitetura em 1990, pela Yokohama National 
University onde é atualmente professor. Estabeleceu o seu atelier em 1997, e em XXX fundou o atelier 
SAANA juntamente com a arquiteta Kazuyo Sejima (The Hyatt Foundation, 2013). 
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Desde o início Shinohara autoproclamava-se de “iconoclasta”25 (Massip-Bosch, 2011, 

p. 4). Uma das características mais particulares de Kazuo Shinohara era o controlo 

rigoroso que impunha à divulgação das suas obras, tanto da parte escrita como da parte 

do design. Deste modo, a teoria tinha a sua origem tanto nos momentos de reflexão 

durante o processo projetual, como também na experiência que tinha da construção dos 

seus projetos. Kazuo Shinohara era muito consciente de que só o compromisso com a 

realidade faz com que a teoria seja realmente muito poderosa, capaz de criar uma 

influência quotidiana, apenas por confrontar as necessidades atuais e reais, sejam elas 

estruturais, funcionais ou financeiras. Segundo Enric Massip-Bosh, pode entender-se 

isto como os passos para a construção de uma narrativa de apoio, mas a verdade é que 

não são meras justificações, e sim esforços para racionalizar uma abordagem altamente 

irracional e intuitiva no projeto. Enric Massip-Bosh26 diz que, apesar do arquiteto ser 

altamente conceptual, sempre que apresentava um conjunto de projetos pela primeira 

vez em revistas (geralmente na revista Shinkenchiku) escrevia um artigo (Massip-Bosch, 

2011, p. 7). 

Segundo o que o arquiteto Rui Alves27 afirma na sua tese de doutoramento, Shinohara, 

designado por Schaarschmidt-Richter como sendo um ““arquiteto-filósofo””, procurou 

desde sempre fazer o cruzamento entre a arquitetura tradicional e a moderna. Através 

de “conceitos” que tinham como base os fundamentos da arquitetura japonesa e através 

da capacidade que tinha para entender os conceitos estruturais da arquitetura moderna. 

Diz Rui Alves, que para Shinohara o maior desafio na arquitetura era construir espaços 

com significado, ou seja, que tivessem um carácter imaginativo ou intelectual em 

contraste com a realidade comum do quotidiano. Deste modo, Rui Alves esclarece que 

o arquiteto japonês defende que a arquitetura, estando no âmbito das artes, com um 

carácter “ficcional e mental”, se estabelece como uma narrativa, uma arquitetura que 

ultrapassa a sua realidade (Alves, 2009, p. 250-251). 

Ao contrário de alguns arquitetos ocidentais, que estavam limitados à criação de 

“conceitos” na sua narrativa arquitetónica a um lugar especifico, como é o caso de 

Steven Holl, os “conceitos” de Kazuo Shinohara eram princípios com um caráter 

universal, com os quais trabalhava em vários projetos. Num primeiro momento, partia 

 
25 Que ou quem se opõe ao culto das imagens. (Priberam Informática, 2020). 
26 Massip Bosch trabalhou no atelier de Kazuo Shinohara em Yokohama entre 1987 e 1988 (Massip-Bosch, 
2011, p. 5). 
27 Professor Doutor Arquiteto Rui Reis Alves acabou a Licenciatura em 1987, tornou-se Doutor em 
Arquitetura, em 2010, pela Universidade Lusíada de Lisboa. Desde 1991 que divide o seu tempo como 
docente pela Universidade Lusíada de Lisboa e o atelier RA+TR arquitetos que fundou em 2008 juntamente 
com a sua sócia Teresa Rodeia (RA+TR arquitetos, 2017). 
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de conceitos da arquitetura tradicional japonesa, e num segundo momento, através da 

caraterização de uma interpretação do Movimento Moderno (Alves, 2009, p. 251-252). 

É interessante perceber-se a maneira como o arquiteto japonês vê a arquitetura. Como 

Rui Alves descreve no seu trabalho, “Shinohara enquanto “filósofo da arquitetura”, 

criador de conceitos arquitetónicos que estruturam o espaço e lhe dão significado” 

(Alves, 2009, p.253), vê a arquitetura através de inúmeros conceitos como o “cubo” ou 

a “máquina”, de maneira a interpretar a arquitetura (tradicional ou moderna japonesa) e 

o meio onde ela se insere, isto é, nas cidades japonesas, que interpreta a partir da teoria 

do caos (Alves, 2009, p. 252). 

 

Shinohara focou-se muito na pesquisa de elementos tradicionais japoneses, no início e 

ao longo da sua carreira, o que fez com que o arquiteto criasse o seu próprio traço, a 

sua própria arquitetura (Massip-Bosch, 2011, p. 6-7). No entanto este trabalho inicial 

acabou por funcionar como uma alavanca rumo a uma arquitetura contemporânea 

(Massip-Bosch, 2011, p. 7).  

Os seus trabalhos recentes e contemporâneos eram bastante diferentes dos que fazia 

quando começou a trabalhar, por isso tem-se dividido a sua obra em duas fases 

distintas: pela reformulação dos valores tradicionais, no início da sua carreira, e outra 

de rompimento com as convenções, mais no final (Massip-Bosch, 2011, p. 4). Pode-se 

entender estas interpretações como antagónicas, no entanto, pode também considerar-

Ilustração 161 - Vista sobre a envolvente da House in Uehara (1976). Uma dicotomia entre duas realidades dispares. Terutaka Hoashi.
([Adaptado a partir de:] Shinohara, 1994, p. 14-15). 
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se que são complementares (Massip-Bosch, 2011, p. 5) e que fazem parte do seu 

processo de evolução e crescimento. De seguida vai-se analisar estas duas facetas na 

obra de Shinohara durante o processo de transformação. 

Segundo David Stewart, podem encontrar-se evidências que mostram o interesse de 

Shinohara pela arquitetura tradicional japonesa no projeto Umbrella House (1961). A 

cobertura da habitação e o teto aparente não são características diretas da 

representação vernacular. Trata-se de uma metáfora concetual, para um guarda-chuva 

japonês de papel oleado (Stewart, 2017). 

Apesar das primeiras plantas que Shinohara criou, serem severamente compactas e 

funcionais, tal como as habitações tradicionais, Shinohara tenta proteger e neutralizar a 

tradição japonesa, de maneira a utilizar formas não convencionais, como é o caso das 

plantas em forma quadrada, sendo esta uma caraterística comum dos seus edifícios 

(Stewart, 2017). 

 

  

De acordo com Massip-Bosch, a própria interpretação que Shinohara faz do seu 

trabalho e as duas visões opostas, acima referidas, parece não ter em conta a 

multiplicidade de significados que os seus projetos abrangem. É possível verificar a 

Ilustração 163 – Vista do interior da Umbrella House (1961) onde pode-se observar 
parte do quarto de tatami. Osamu Murai, Masao Arai, Yoshikazu Harada, Junichi 
Shimomura ([Adaptado a partir de:] Gili, 2011f, p. 57) 

Ilustração 164 – Fachada principal da 
Umbrella House (1961). ([Adaptado a partir 
de:] Gili, 2011f, p. 54) 

Ilustração 162 – Planta do piso térreo da 
Umbrella House (1961) projetado por 
Shinohara em Nerima, Tóquio. Tokyo 
Institute of Tecnology Archive. ([Adaptado a 
partir de:] Gili, 2011f, p. 52) 
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simultaneidade destes significados que ocorrem desde o início da sua carreira. Massip-

Bosch apresenta uma leitura alternativa do processo de design de Shinohara, bem como 

dos seus objectivos específicos de pesquisa, que consiste numa interpretação 

integrativa que identifica profundas conexões e similaridades entre diferentes projetos, 

e de diferentes períodos (Massip-Bosch, 2011, p. 6). 

Enric Massip-Bosch apresenta a hipótese de que, por mais conciso que seja28, o 

trabalho de Shinohara pode ser visto como um esforço consistente para colocar a 

emoção no centro do espaço doméstico, por meio da reconciliação de dois pólos 

opostos. Estes polos são a sobreposição de dualidades tais como, o “espaço urbano e 

doméstico”, o “sagrado e o profano”, o “formal e o informal”, e a “ordem e o caos” 

(Massip-Bosch, 2011, p. 6). 

Kazuo Shinohara focava-se em criar espaços de elevada durabilidade (Massip-Bosh, 

2011, p. 7-8), como refere o arquiteto na publicação sobre a “theory of residential 

architecture”: “As for me, there is not the slightiest attraction in creating mere spaces of 

consummation. For this reason alone, I have chosen my own metier that leads to the 

creation of things eternal in the form of lasting spaces" (Shinohara, 2011, p. 248). A base 

deste pensamento e desta escolha é alegadamente moral: ““I have adopted the militant 

viewpoint of trying to discover what things, when expressed in the small spaces of the 

house, will give spiritual support to the residents in the face of the terrifying growth in 

power of contemporary technological society”” (Shinohara apud Massip-Bosh, 2011, p. 

8). Esta afirmação vem da necessidade que o arquiteto tinha de criar espaços numa 

habitação que dessem apoio espiritual às pessoas que nela habitavam, podendo desta 

forma distanciarem-se, quando precisassem ou conseguissem, da realidade vertiginosa 

da vida moderna (Massip-Bosh, 2011, p. 7-8).  

Kazuo Shinohara já com uma vasta experiência na projeção e na execução de 

habitações afirmou, no ensaio “Theory of residence” que publicou em 1967: “I would like 

the houses I design to stand forever on this earth” (Shinohara, 2011, p. 246). Quem 

interpreta esta declaração poderá achar que não coincide com os factos reais, pois 

sabe-se que os materiais utilizados na construção de habitações japonesas são frágeis, 

delicados e que exigem manutenção. Massip-Bosh afirma que a única forma de manter 

as habitações seria através da reconstrução (Massip-Bosh, 2011, p. 7). Esta declaração 

de Shinohara, acima referida, vem confrontar uma outra declaração dita pelos 

 
28 Shinohara limitou as interpretações que podiam fazer das suas obras, através da limitação do acesso a 
registos fotográficos ou descritivos. Assim, apresentou sempre as mesmas fotografias e criou muitas 
descrições das suas obras. O seu trabalho foi tanto de design quanto de escrita (Massip-Bosch, 2011, p. 5-
7) 
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Metabolistas: ““We see human society as a vital process – the continuous formation and 

development of the Universe”” (Kikutake et al. apud Massip-Bosh, p. 7-8).  

Segundo David Stewart, Shinohara era um anti-metabolista e via o trabalho deste grupo 

como uma formação totalmente económica. Uma realidade traduzida de condições 

económicas reconvertidas em estilo de vida (Stewart, 2017). Apesar das diferenças 

entre o método de trabalho de Shinohara e dos Metabolistas, ambos procuravam, 

naquela altura, uma leitura alternativa da realidade (Massip-Bosh, 2011, p. 8). Stewart 

refere que, Shinohara ao trabalhar numa escala “micro”, ao contrário dos metabolistas 

que trabalhavam numa escala “macro”, estaria a proporcionar às pessoas, por direito 

próprio, um espaço emocional dentro das suas habitações, e que de certa maneira isso 

estava a desaparecer da cultura japonesa. Deste modo, o arquiteto japonês estava 

disponível para aproveitar e incluir nos seus projetos tudo o que fosse um avanço na 

arquitetura ou que permitisse a recuperação de partes da cultura japonesa, que 

estivessem em vias de se extinguir (Stewart, 2017). 

Deste modo, pode-se entender as discordâncias que Shinohara tinha em relação aos 

Metabolistas, que apesar de criarem leituras alternativas à realidade da altura, tinham 

sensibilidades e escalas diferentes, no modo de pensar e criar arquitetura. Da mesma 

maneria, pode-se entender as escolhas de Shinohara, em torno de potenciar um espaço 

que possa ser chamado de “casa”, pensado em cada detalhe com sensibilidade e um 

sentido de espiritualidade, à medida que a sociedade evoluiu, e, com ela, o arquiteto. 

Assim sendo, pode-se considerar que existem quatro estilos arquitetónicos resultantes 

da evolução natural (sem que existisse controle sobre essas evoluções) das obras de 

arquitetura de Kazuo Shinohara. 

O “Primeiro Estilo” (1954 a 1968) foi batizado retroativamente quando a inspiração que 

o arquiteto seguia até à altura, patente na abstração progressiva da tradição japonesa, 

passou a ser menos significativa e foi depois trocada pela pura geometria abstrata ao 

virar-se para o movimento moderno (Stewart, Okuyama e Shiozaki, 2011, p. 50). Como 

Kazuo Shinohara afirma, é crucial elevar essas emoções, que são diferentes das 

sensações comumente atribuídas à arquitetura japonesa: “it is abstract space that I have 

sought to find in the tradition of japanese architecture. In the japanese tradition that has 

formed a graceful harmony between man and nature, people find the world of emotions, 

not the world of abstractions I have been thinking about” (Massip-Bosh, 2011, p. 9). 

Deste modo, Shinohara para além de enfatizar elementos tradicionais japoneses como 

sendo o elemento chave dos seus projetos do “Primeiro Estilo”, de maneira a gerar um 
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novo tipo de experiência espacial, também colocou o movimento como outro elemento 

chave nos seus projetos, de maneira a enfatizar ainda mais a experiência espacial do 

utilizador no espaço. 

Como refere Massip-Bosh, para que o movimento fizesse parte do status espacial dos 

projetos de Shinohara, que “nasciam” significativamente da arquitetura tradicional 

japonesa, o arquiteto japonês conseguiu integrar este elemento (o movimento) que vai 

contra o estilo tradicional japonês. Como afirmou no início da sua carreira, Shinohara 

afirma que o estilo de espaço japonês é feito de atitudes estáticas: “Japanese style 

space is composed to conform to the viewpoints of human beings in static attitudes. It is 

a temporal space”. No “Primeiro Estilo” a ideia de movimento foi entendida como uma 

maneira de colocar o observador numa certa posição que pudessem experienciar o 

espaço tencionado pelo arquiteto. Mais tarde a partir do “Segundo Estilo”, Shinohara 

enfatiza ainda mais o conceito de movimento obrigando os utilizadores a moverem-se 

através de um espaço como modo de gerar significado e uma nova experiência a partir 

de um ponto de vista dinâmico: alguns projetos são especificamente baseados neste 

princípio de movimento, como é o exemplo da Repeating Crevice House (1971), entre 

outras como a Tanikawa House (1974) ou a Higashi Tamagawa House (1973), que 

segundo Massip-bosh, é a casa com o seu estilo interior mais urbano que alguma vez 

Shinohara projetou (Massip-bosh, 2011, p. 9 e 11), e que irá ser analisada como um dos 

casos de estudo. 
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Na House in White (1966) (ilustração 156, 166) o arquiteto transmite a emoção através 

do que Shinohara chama de “espaço simbólico”, o que pode ser intendido como um 

sentido espiritual ou até mesmo sagrado. A importância do pilar ao centro da casa é 

uma analogia que Shinohara faz ao grande santuário de Izumo, que também fora 

construído com um pilar central como representação central de todos os movimentos 

em seu redor (Massip-Bosh, 2011, p 13). Comparando com projetos anteriores o 

arquiteto enfatiza a organicidade do “daikokubashira” (pilar central), contrastando o 

acabamento orgânico do pilar com as paredes brancas, Shinohara quis salientar uma 

nova relação com a natureza, uma relação entre a natureza e a construção artificial, ao 

que chamou de “construção de natureza humana” (Jacquet, 2006, p. 17), e que se torna 

a conexão entre a terra e o paraíso. Trata-se de um pilar sem importância estrutural que 

assume um papel simbólico definindo o timbre do espaço e de como devemos nos 

comportar e utilizá-lo. Por outro lado, Shinohara proporcionou um espaço com um 

sentimento selvagem ao espaço emocional da House of Earth (1966), ou seja, trata-se 

Ilustração 165 – Em cima, alçado sul e em baixo, planta 
do piso térreo da House in White (1966) Hiroshi Ueda. 
([Adaptado a partir de:] Gili, 2011a, p. 78). 

Ilustração 166 - Relação da envolvente com a House in White (1966) de 
Kazuo Shinohara em Tóquio. Hiroshi Ueda. ([Adaptado a partir de:] Gili, 
2011a, p.75). 

Ilustração 167 - Sala de estar da House in White (1966), com o pormenor 
do pilar no centro da habitação. Hiroshi Ueda. ([Adaptado a partir de:]
Gili, 2011a, p.85). 
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de um lugar que não é transcendente, mas que, em vez disso, expressa outras facetas 

da alma humana, afirma o autor (Bassip-Bosh, 2011, p. 13). Por outras palavras, 

Shinohara concebeu um “espaço escuro” com um quarto de dormir subterrâneo. 

Segundo Benoit Jacquet, este espaço patológico refere-se à atmosfera abrigada das 

casas minka e às casas pré-históricas conhecidas por “habitações escavadas” (Tateana 

jukyo) da Era de Jōmon (Jacquet, 2006, p. 17), referidas anteriormente no subcapítulo 

2.2. 

 Ilustração 168 – Vista do exterior da House of Earth (1966), Hiroshi Ueda. ([Adaptado a partir de:] Gili, 2011j, p.88). 
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O “Segundo Estilo” (1968-1974) foi consistentemente trabalhado sem qualquer 

referência direta a estilos japoneses. Como dizem os autores, reencena de certa 

maneira, a preocupação que afetou os primeiros arquitetos japoneses, que optaram por 

trabalhar num estilo pós-clássico Ocidental, em meados da década de 1920. O Segundo 

Estilo centrava-se na verticalidade (característica não tradicional) e depois no conceito 

de “espaço de fissura”, criado por Shinohara com base nas profundezas da sua própria 

psicologia (Stewart, Okuyama e Shiozaki, 2011, p. 50), e que consiste numa 

justaposição inesperada de continuidade com descontinuidade (Shinohara apud 

Stewart, Okuyama e Shiozaki, 2011, p. 50) Este conceito pode ser observado no projeto 

Repeating Crevice House (1971) que criou em Ota, Tóquio. 

Ilustração 169 – Planta e corte da House of Earth (1966) Hiroshi 
Ueda. ([Adaptado a partir de:] Gili, 2011j, p.90). 

Ilustração 170 – Vista para o interior da House of Earth Hiroshi 
Ueda. ([Adaptado a partir de:] Gili, 2011j, p.91). 
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Ilustração 172 – Axonometria representativa do conceito da 
Repeating Crevice House (1971) Hiroshi Ueda. ([Adaptado a 
partir de:] Gili, 2011g, p.114). 

Ilustração 173 - Interior da Repeating Crevice House com vista 
para a escadaria com uma forte expressão espacial e visual. 
Hiroshi Ueda. ([Adaptado a partir de:] Gili, 2011g, p.115). 

Ilustração 171 – Fachada principal da Repeating Crevice House (1971). Hiroshi Ueda. ([Adaptado a partir de:] Gili, 2011g, p.112). 
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O “Terceiro Estilo” (1974-1982) vem de um acontecimento natural em 1974, na casa 

que projetou para o conceituado poeta japonês Shuntaro Tanikawa, cujo trabalho era 

influenciado pelos movimentos Surrealista e Moderno da arte e da literatura japonesa. 

Este estilo tem como base, o que Shinohara designou de “espaço nu” e “vazio”. 

Shinohara fez uma breve viagem de exploração na África Ocidental, em 1976, o que o 

levou a busca profundamente pessoal (Stewart, Okuyama e Shiozaki, 2011, p. 50). 

 

 

 

O hall da “Casa Tanikawa” segundo Shinohara é um “espaço sagrado” onde o cliente 

(um poeta reconhecido) pudesse encontrar inspiração. Neste sentido, é quase uma 

espécie de um palco de teatro Noh, que também são lugares “semi-sagrados” 

relacionados com práticas xintoístas, onde o sentido é gerado pelos movimentos 

codificados dos atores. Portanto, a sala principal da “Casa Tanikawa” torna-se num 

espaço para representar um ritual descontraído que acaba por ser outra forma de 

vivenciar e de viver o espaço, como acontece na casa que Shinohara projetou na 

década de 1975 conhecida como a Uehara House. Construída num pequeno lote no 

centro de Tóquio, numa zona com apenas moradias. Neste projecto, Kazuo Shinohara 

volta a dividir a zona funcional da zona de lazer, como fizera em projetos anteriores, 

com um piso térreo mais pequeno incluindo a entrada e alguns espaços funcionais, e o 

piso superior carregado de características emocionais. Perfurado por enormes 

Ilustração 174 - Relação entre a Tanikawa House (1974) e 
a sua envolvente. Hiroshi Ueda. ([Adaptado a partir de:] Gili, 
2011b, p.137). 

Ilustração 176 - Interior da Tanikawa House (1974) com um 
declive acentuado e um pavimento de terra. Hiroshi Ueda. 
([Adaptado a partir de:] Gili, 2011b, p. 138-139). 

Ilustração 175 - Desenhos técnicos da Tanikawa House (1974) 
projetado na prefeitura de Nagano Koji Taki. ([Adaptado a partir de:] 
Gili, 2011b, p. 136). 
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elementos estruturais independentes, os habitantes vivem o espaço doméstico em torno 

desses mesmos elementos estruturais. Estes pilares e vigas são conceptualmente 

iguais às que Shinohara projetou na Tanikawa House, com a diferença de que esta 

estrutura suporta as vigas e a cobertura. (Bassip-Bosh, 2011, p. 16). 

Segundo Shinohara, o elemento estrutural nas suas obras sempre tiveram um papel 

importante na sua composição espacial, embora o seu significado tivesse objetivos 

diferentes entre cada projeto. Massip-Bosh acredita que o sistema estrutural (vigas e 

pilares), tem um papel simbólico que representam um espaço abstrato. Contrastando 

caraterísticas opostas, ao habitar os vazios que essas estruturas geram, torna-se o 

contrário de habitar os interiores ritualizados com elementos de presença estática e que 

Shinohara chamou de “frontality.” (Bassip-Bosh, 2011, p. 16). 

 

  

Ilustração 179 - Vista do interior da House in Uehara (1976) com o 
elemento estrutural em destaque, fazendo parte integrativa do 
espaço. Hiroshi Ueda ([Adaptado a partir de:] Gili, 2011h, p. 170-171).

Ilustração 178 - Vista da fachada principal da House in Uehara
(1976). Hiroshi Ueda ([Adaptado a partir de:] Gili, 2011h, p. 
163). 

Ilustração 177 – Piso superior da House in Uehara (1976). ([Adaptado a partir de:] Gili, 2011h, p. 175). 
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Em busca de arquitetura nova ou “exótica”, o que o arquiteto verdadeiramente descobriu 

foram dados etno-psicológicos, um ponto de origem que acreditava estar na própria 

existência dos africanos. Com esta afirmação, assim, parece ter-se confirmado a 

intuição de Shinohara, de que toda a arquitetura brota de uma inspiração que reflete a 

constituição psicológica humana de cada cultura. Esta visão opunha-se a teorias 

sociobiológicas, como as que o movimento metabolista proclamara com tanta certeza 

no seu manifesto, na década sessenta, e à qual Kazuo Shinohara se opunha e 

discordava. Foi como uma confirmação do que Shinohara defendia desde o início da 

sua carreira. Outro aspeto importante do “Terceiro Estilo” foi a preocupação com a 

relação entre a cidade e o indivíduo e a sua habitação. A impetuosa metrópole japonesa 

do pós-guerra e o seu fracasso em se conformar com qualquer modelo, até mesmo o 

modelo “pseudo-humanista” criado pelos Metabolistas, eram um foco de atenção do 

arquiteto desde o início. Shinohara percebeu que a habitação poderia participar, de 

forma controlada ou parcial, de aspetos dessa “nudez de inspiração” proveniente do 

caos de fenómeno urbano (Stewart, Okuyama e Shiozaki, 2011, p. 50) . 

O “Quarto Estilo” (1982-1988) da arquitetura de Shinohara. A Yokohama House (1983) 

foi o exemplo mais puro deste estilo. Trata-se de uma habitação, como muitas que 

Shinohara projetou, num local agnóstico, no sentido de que todo o seu design não tende 

a ser definido pela sua envolvente. Uma estrutura maior e geralmente multi-funções 

filtrava e reciclava elementos das cidades caóticas (Stewart, Okuyama e Shiozaki, 2011, 

p. 50).  



Arquitetura japonesa contemporânea: cruzamento de culturas entre ocidente e oriente 

David André Vandeput da Veiga França  158 

  

 
Este estilo foi curto em termos de habitações, mas aberto a novos desenvolvimentos 

projectuais (Gili, 2011c, p. 96), como é o caso do projeto que criou, Centennial Hall 

(1987), que também corresponde ao quarto estilo de Shinohara, foi um dos primeiros 

edifícios não residenciais ou públicos que Shinohara projectou. Segundo diz David 

Stewart, trata-se de uma versão domesticada do caos urbano de Tóquio, uma versão 

menos voltada para o interior e mais para o exterior. Trata-se de um edifício inovador e 

Ilustração 180 – Vista para um dos lados da fachada da 
Yokohama House (1983). ([Adaptado a partir de:] Gili, 2011i, p. 
221). 

Ilustração 181 - Vista para a sala de estar da Yokohama House
(1983). ([Adaptado a partir de:] Gili, 2011i, p. 230-231). 

Ilustração 182 - Vista do interior e do exterior que mostra sua relação através do vão redondo da Yokohama House (1983). 
([Adaptado a partir de:] Gili, 2011i, p. 228). 
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desenvolvido tanto na estrutura como na forma, com um quarto piso feito com ângulos 

oblíquos, tal como Shinohara conceptualmente imaginou, com um volume cilíndrico 

acima da copa das árvores (Stewart, 2017). 

“Quite separate from today’s fashionable High-Tech style, a new concept of techology, 
diferent from that which inspired Modernism, is set to play na important role in 
architectural design going forward.” (Shinohara apud Okuyama, 2011, p. 35) 

 

   

 
Segundo Stewart, Shinohara era fascinado com os equipamentos modulares lunares e 

até mesmo pelo avião de caça “Grumman F-14 Tomcat” americano, de tal modo que 

atento ao ambiente que o rodeava e à cidade onde vivia (Tóquio que estava em 

reconstrução e em constante evolução devido à guerra), Shinohara tinha muita 

necessidade de comparar essas evoluções com o ocidente (Stewart, 2017). 

Ilustração 183 – Vista para a entrada do Tokyo Institute of Technology com o edifício Centenniall Hall (1987) projetado por Kazuo 
Shinohara, a dar as boas vindas ao recinto (Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 184 – Vista de pormenores arquitetónicos, tais como, os diferentes materiais, as diferentes formas e a escala do Edifício 
Centennial Hall (1987) que ultrapassa a escala das habitações japonesas. (Ilustração nossa, 2016). 
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Afirmado pelo arquiteto Kazuo Shinohara, o elemento estrutural nas suas obras sempre 

tiveram um papel importante na composição espacial, embora o seu significado tivesse 

objetivos diferentes em cada projeto. Massip-Bosh acredita que o sistema estrutural de 

vigas e pilares, tem um papel simbólico nas obras do arquiteto, que representam um 

contraponto no sentido formal, ou como refere o Massip-Bosh, um espaço “abstrato.” 

Contrastando caraterísticas opostas, ao habitar os vazios que essas estruturas geram 

torna-se o contrário de habitar os interiores ritualizados, com elementos de presença 

estática e que Shinohara chamou de “frontalidade.” (Massip-Bosh, 2011, p. 16). 

Segundo Massip-Bosh, o que define a dualidade que Shinohara utilizou de forma original 

nos seus projetos, é a declaração que referiu numa das suas publicações “A house is a 

work of art”. Deste modo, toda a sua carreira foi um processo contínuo, com o objetivo 

de fundir aquilo que no início da sua carreira era visto como pólos opostos, e que eram 

incompatíveis no mesmo projeto, mas presentes numa realidade significativa e 

completa. Ao longo da sua carreira profissional (desde 1960 até 1980) Shinohara criou, 

desenvolveu e usou um conjunto limitado de sistemas estruturais aplicados a um 

conjunto limitado de técnicas de design que gerou um limitado e recorrente conjunto de 

formas e espaços. Com isto, a revelação progressiva e o habitar nesse sistema formal 

representava o esforço consciente de Kazuo Shinohara para a construção do espaço 

irracional dentro dos limites do espaço doméstico (Massip-Bosh, 2011, p. 17). 

Ilustração 185 – Vista da fachada técnica do edifício Centennial Hall (1987), que relembra as estruturas das torres de lançamento, que 
apoiam os foguetões da NASA. (Ilustração Nossa, 2016). 
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Como bem refere Massip-Bosh, todas as obras de Kazuo Shinohara tinham 

características em comum, como é o exemplo do conforto e da elegância visível nos 

seus projetos, bem como a qualidade da construção, e acima de tudo eram funcionais 

e claros. Todas as obras tinham como objetivo comum induzir emoções profundas nos 

utilizadores desses espaços, até mesmo a partir das fotografias das suas obras e para 

além de barreiras culturais (Massip-Bosh, 2011, p. 18).  

“It is the ‘abstract space’ that I have sought to find in the tradition of japanese architecture. 
In the Japanese tradition that has formed a graceful harmony between man and 
nature,people find find the world of emotions, not the world of abstractions I have been 
thinking about.” (Shinohara apud Massip-Bosh, 2011, p. 9) 

Deste modo, Shinohara para além da estrutura, que tem como base a arquitetura 

tradicional, sendo o elemento chave dos seus projetos, que tem o objetivo de gerar um 

novo tipo de experiência espacial, colocou o movimento como outro elemento chave nos 

seus projetos de maneira a enfatizar ainda mais a experiência espacial do utilizador no 

espaço. Para que o movimento fizesse parte do status espacial dos seus projetos, que 

“nasciam” significativamente da arquitetura tradicional japonesa, Shinohara teve de 

trabalhar muito para conseguir integrar este elemento que vai contra o estilo tradicional 

japonês. Como afirmou no início da sua carreira, o arquiteto disse que o estilo de espaço 

japonês é feito de atitudes estáticas: ““Japanese style space is composed to conform to 

the viewpoints of human beings in static attitudes. It is a temporal space.”” (Shinohara 

apud Massip-Bosch, 2011, p. 9)  

Através do compromisso e criticismo que Shinohara desevolvia em relação a todos os 

elementos relacionados com a habitação, fez com que os seus projetos prosperassem 

e fossem significativos.  

Shinohara estudou e procurou incessantemente uma materialização dos espaços que 

fosse capaz de manipular o movimento dos utilizadores e de levá-los a novos níveis de 

consciência, tudo sem compromisso, longe das modas ou das concessões. Atualmente 

a figura de Kazuo Shinohara continua a ser uma referência (Massip-Bosh, 2011, p. 18) 

e um exemplo no modo com abordamos, pensamos e produzimos arquitetura. Mesmo 

com o passar do tempo o seu trabalho continua atual, significativo e atraente.  

Com toda essa visão retroespectiva em redor dos princípios básicos e das influências 

tradicionais de Shinohara, e, consequentemente, da aplicação prática de conceitos que 

partem dos princípios teóricos nas suas obras, deduz-se que o desenvolvimento 

arquitetónico (compositivo e projectual), não vem de uma conclusão com base em dados 

directos e literais das características definidas pelos movimentos artísticos, sejam eles 
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orientais ou ocidentais, nem de exemplos tradicionais que lhe serviram de exemplo, mas 

sim, por adaptar essas referências (ainda que afirmado por Shinohara não existir 

nenhum tipo de influência arquitétónica ocidental), sintetizando tudo aquilo que 

defendeu, acreditou e influenciou (como o caso da tecnologia aeroespacial da NASA), 

desde os princípios fundamentais da arquitetura japonesa à utilização de novos 

materiais e soluções construtivas de maneira a cruzar a tradicão com o moderno. Deste 

modo conclui-se que Shinohara desenvolveu uma adaptação de várias linguagens 

(sejam elas, directa ou indiretamente, da cultura Ocidental ou Oriental) e estudos, com 

vista ao crescimento do seu próprio vocabulário arquitetónico, que defacto, se vai 

modificando de maneira evolutiva ao longo da sua carreira, e das suas obras através de 

fases. 

De seguida serão estudadas duas obras de Kazuo Shinohara, que pertencem ao 

Segundo e Terceiro Estilo, de acordo com a visita de estudo feita durante a viagem ao 

Japão. 

4.1.2. A OBRA 

 

Depois de um longo percurso marcado pelo “caos urbano” da grande metrópole de 

Tóquio, através da construção massiva de edifícios, sejam eles de habitação ou 

escritórios, públicos ou privados, de grande ou de pequena escala colocados 

ortogonalmente numa malha urbana que à primeira vista parece ser desorganizada, 

chegou-se ao bairro residencial de Higashitamagawa. Trata-se de um sítio calmo e 

sereno, onde o silêncio e a tranquilidade reinam. O bairro fica situado nos arredores de 

Tóquio, a quarenta e três minutos de comboio da estação de Shibuya. 

Ilustração 186 – Ortofotomapa da zona oeste de Tóquio. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2019). 
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Ao sair-se da estação de comboios de Yukigaya-ōtsuka inicia-se um percurso pela 

multidiversidade de estilos e formas das habitações existentes no local. Percorrendo 

todo esse caminho, ao longe avista-se uma massa arbórea, sinalizando um espaço 

verde, e do lado adjacente, por trás do volume marcado pelos reflexos metalizados da 

chapa metálica e pela verticalidade da cobertura de duas águas que definem a obra 

Higashi-tamagawa Complex (1982), encontra-se um volume de betão que a distingue, 

a Higashi-tamagawa House (1973). 

  

Ilustração 189 - Vista da Jiyu-dori Ave para o Higashi-
tamagawa Complex (1982). Situado do lado direito, é a 
terceira habitação. (Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 188 - Vista da Jiyu-dori Ave para massa 
arbórica que está em frente do Higashi-tamagawa 
Complex (1982). (Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 187 – Viagem de comboio até à estação de Yukigaya- ōtsuka, a caminho do bairro de Higashi- Tamagawa. Ao lado esquerdo 
está a Estação de Tóquio, uma obra de arquitetura em tijolo com influência ocidental. (Ilustração nossa, 2016). 
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Construído entre 1971 e 1973, o cliente desta habitação era, à data da sua construção, 

o director dos serviços médicos do Tokyo Institiute of Technology, e que dez anos mais 

tarde pediu a Kazuo Shinohara que construísse um complexo anexo à Higashi-

tamagawa House (1973), que abordaremos de seguida (Gili, 2011d, p. 130). 

Comecemos, então, pela questão compositiva que, representou o clímax do Segundo 

Estilo, e o desenvolvimento da noção do “Espaço de fenda” (Shinohara, 1994, p. 8). 

 
Nesta obra, construída maioritariamente em betão-armado, a verticalidade baseia-se 

fortemente no “Espaço de fenda” que flui desde o hall da entrada para o fundo da 

habitação (Gili, 2011d, p. 128-130), como se trata-se de uma combinação da forma de 

um profundo “montane valley” (Shinohara, 1994, p. 46). Como refere Schaarschmidt-

Richter, ao olhar-se para os tetos suportados pelas paredes altas, em “forma de fenda”, 

pode-se vislumbrar a formação de cubos, que com a ajuda da luz zenital que sobre as 

escadas, dá uma contribuição considerável ao espaço (Schaarschmidt-Richter, 1994, p. 

8). Com apenas com um desvio diagonal ligeiro (Gili, 2011d, p. 128-130), o “hall” da 

entrada divide-se por paredes que acabam por se destacar de tal maneira, que o 

movimento da escada de arestas acentuadas, acaba por evidenciar o aspeto escultural 

como um todo (Schaarschmidt-Richter, 1994, p. 8).  

Ilustração 190 – Vista para as fachadas Este e norte da Higashi-Tamagawa House (1973), onde pode-se verificar os recuos na fachada 
norte que dá origem aos acessos ao interior da habitação, e a relação que o edifício tem com o exterior envolvente (Ilustração nossa, 
2016). 
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Com dois pisos de altura, ao redor da escada, o vazio central do “hall” divide o piso 

superior com um quarto principal e uma casa de banho na zona este e, no lado oposto, 

um quarto de hóspedes, um quarto das crianças e um casa de banho. Tanto no quarto 

de hóspedes como no quarto principal o pavimento é revestido a tapetes tatami. No piso 

térreo, ambos os lados do vazio central têm duas salas, mais a sul e mais reservada, 

fica uma sala de estudo, e na ala oeste, fica a sala de estar que faz “open space” com 

a zona de jantar (Gili, 2011d, p. 128-130). 

 
Pode-se considerar que este vazio (fenda), nesta habitação assume um caráter mais 

domado, permitindo uma circulação mais livre, e a habitação assume uma vida mais 

própria e menos presa à geometria que tanto fascinava Shinohara (Gili, 2011d, p. 128-

130). Nesta obra, o arquiteto retratou o “Espaço de fissura” como se este se tratasse de 

Ilustração 191 - Vista do hall de entrada sobre a escadaria e o 
corredor. Esta perspetiva enfatiza o conceito desta habitação através 
do "Espaço Fissura". Masao Arai Jacket. ([Adaptado a partir de:]
Shinohara, 1994, p. 51). 

Ilustração 192 - Vista da zona sul sobre o hall de entrada. Do 
lado direito, e mais resguardado está a zona de jantar. Masao 
Arai Jacket. ([Adaptado a partir de:] Shinohara, 1994, p. 50). 

Ilustração 193 – Plantas dos pisos: térreo, primeiro piso e segundo piso, da habitação (do lado direito) e complexo (do lado esquerdo) 
Higashi-Tamagawa. ([Adaptado a partir de:] Shinohara, 1994, p. 48; Gili, 2011d, p. 131). 
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uma rua sem pessoas, barulho ou movimento (Shinohara apud Gili, 2011d, p. 130), 

possivelmente estas características espaciais são um reflexo existencial da envolvente 

onde a habitação e o complexo Higashi-Tamagawa estão inseridos e que o arquiteto já 

evidenciava no interior das sua obras. 

Kazuo Shinohara referiu que a distância entre a fachada exterior a norte e a fachada a 

sul, que dá para o jardim, é de catorze metros e a fissura de dois pisos que atravessa o 

centro pode ser vista como uma zona de passagem, cuja função divisória é limitada ao 

piso superior. No piso térreo a fissura foi modificada através de um muro inclinado, bem 

como por uma ligeira elevação do nível do pavimento na secção central. Na zona sul, 

ao fundo mistura-se com a sala de estar (Shinohara apud Gili, 2011d, p. 128-130). Os 

elementos expressivos, como o cubo externo, são mais maleáveis do que em outras 

habitações baseadas no mesmo tema, o que cria uma sensação geral mais suave e 

menos austera. A altura da porta da entrada, em madeira, é de três metros e meio, e a 

porta que vai do interior da casa para o jardim tem três metros, na opinião de Shinohara 

não destoa do restante (Shinohara apud Gili, 2011d, p. 128). 

  

 

Ilustração 194 – Vista para entrada principal da Higashi-Tamagawa House (1971). Trata-se de uma entrada que marca alguma 
importância através da sua verticalidade que apesar de tudo não destoa do contexto em que se insere. (Ilustração nossa, 2016). 
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A Casa Higashi Tamagawa (1973), na opinião de Massip-Bosh, é a casa com o seu 

estilo interior mais urbano que Shinohara alguma vez projetou e baseia-se no conceito 

de movimento, onde leva o utilizador do espaço a experienciar a habitação a partir de 

um ponto de vista dinâmico (Massip-Bosh, 2011, p. 9, 11). 

“Here the durability of the Japanese concept has endowed a new, but somehow still 
Japanese expression of architecture.” (Schaarschmidt-Richter, 1994, p. 8) 

Assim sendo, devido à clareza das formas deste edifício, que apesar de não ter relação 

direta com a tradição, comunica um claro entendimento de espaço japonês, embora seja 

transmitida de maneira variável, através de ritmos específicos que nunca poderiam ser 

concebidos na Europa (Schaarschmidt-Richter, 1994, p. 8). 

Desta maneira, pode-se perceber que apesar da Higashi-Tamagawa House (1973) não 

ter qualquer elemento estrutural que se relacione e que se identifique com a arquitetura 

tradicional japonesa, continua a ser uma obra japonesa, pela sua flexibilidade espacial, 

pela simplicidade, pela qualidade dos pormenores e acima de tudo pela funcionalidade 

e espiritualidade que o espaço transmite. Todas estas características que identificam os 

ritmos especificos da Higashi-Tamagawa House (1973) só poderiam ser pertencer à 

cultura japonesa, e nunca à cultura Ocidental. 

Para Shinohara esta obra representou o desenvolvimento final de dois conceitos da sua 

obra, o cubo enquanto gerador de forma e o “Espaço de Fissura” enquanto elemento 

Ilustração 195 – Fachada Sul da Higashi-Tamagawa House (1973) com vista para os vãos que dão para o jardim. Hiroshi Ueda.
([Adaptado a partir de:] Gili, 2011d, p. 130). 
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gerdor de movimento, o que permitiu encerrar o seu Segundo Estilo (Shinohara apud 

Gili, 2011d, p. 130). 

Com o decorrer do tempo, a arquitetura de Kazuo Shinohara evolui e dez anos após o 

termino do projeto de Higashi-Tamagawa House, o arquiteto japonês volta ao bairro 

residencial de Higashitamagawa, para concluir a sua obra.  

Construído entre 1980 e 1982, o edifício parcialmente residencial, anexo à Higashi-

Tamagawa House (Gili, 2011e, p. 212), finaliza o “Terceiro Estilo” e marca o início do 

Quarto Estilo (Stewart, Okuyama e Shiozaki, 2011, p. 50), em termos dos seus conceitos 

e da própria implementação (Gili, 2011e, p. 214). 

O “Quarto Estilo” inclui diversos edifícios não residenciais, dos quais esta clínica é um 

exemplo. A palavra “complex” em inglês tem o duplo significado de “conjunto de 

edifícios” e de “complicado”, o que suscitou o interesse do arquiteto, e reflectiu-se na 

escolha do nome desta obra. Este foi um fator de mudança que se sentiu relativamente 

às obras dos estilos anteriores e que se repetiu em outras obras que se seguiram (Gili, 

2011e, p. 213). 

 

Esta obra é composta por uma habitação construída na decada de 1973, como já fora 

referido anteriormente, e por um novo complexo que inclui uma clínica médica (Gili, 

2011e, p. 213-214). Este complexo substituíu uma outra clínica de estilo neo-ocidental 

com uma estrutura em madeira (Gili, 2011e, p. 213). 

Ilustração 196 – Vista da estrada secundária, orientada a norte do terreno. Do lado 
esquerdo está a habitação inicial e do lado esquerdo a extensão (Ilustração nossa).
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O Higashi-Tamagawa Complex (1982), consiste numa clínica médica (que já encerrou 

definitivamente), com o alçado principal virado para a via pública, um apartamento 

independente no primeiro piso para a mãe do proprietário, bem como um estúdio privado 

para o mesmo (Shinohara apud Gili, 2011e, p. 214), um médico que até se reformar era 

o diretor médico do Tokyo Institute of Technology. Ao longo do século XX, era comum 

os médicos japoneses atenderem pacientes em clínicas independentes ou hospitais 

pequenos espalhados pelos bairros residenciais (Gili, 2011e, p. 213).  

 

Ilustração 197 – Estúdio do proprietário, situado no Complexo Higashi-
Tamagawa Hiroshi Ueda. ([Adaptado a partir de:] Gili, 2011e, p. 219). 

Ilustração 198 - Vista para o Higashi-Tamagawa Complex (1982). Pode-se vislumbrar a relação de escalas que o complexo tem com 
os edifícios envolventes, bem como o destaque das formas geométricas que o edifício tem (Ilustração nossa, 2016). 
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Nesta obra, a planta da clínica é um open space, onde as dimensões são reduzidas e a 

separação entre as instalações para exames médicos, o laboratório e a zona 

administrativa eram reduzidas. Como as marcações eram pouco frequentes, a sala de 

espera, que é bastante larga, tendia a estar cheia de pacientes. Este tipo de clínica com 

ligação direta para a via pública e pode ser comparada com algumas clínicas de bairros 

modestos dos Estados Unidos da América (Gili, 2011e, p. 214). 

  
A clínica assume um volume retângular com paredes estruturais em betão, à 

semelhança da habitação construída dez anos antes. Os outros dois volumes têm uma 

estrutura em aço, com paredes exteriores de painéis metálicos (Shinohara apud Gili, 

2011e, p. 214). A Higashi-Tamagawa House (1973), também tem um sistema de pilares 

e vigas de betão, como elemento estrutural principal, que era caraterístico do Terceiro 

Estilo. De modo a criar uma diferença entre a primeira e a segunda obra, no Higashi-

Tamagawa Complex (1982), o arquiteto japonês optou por usar paredes estruturais de 

betão (simples) não adornadas e nos outros dois volumes utilizou painéis de aço 

heterogéneos (Shinohara apud Gili, 2011e, p. 214). 

Ilustração 199 – Vista para a sala de espera no interior da clínica, 
situada no Complexo Higashi-Tamagawa (1982) Hiroshi Ueda. 
([Adaptado a partir de:] Gili, 2011e, p. 218). 

Ilustração 200 – Vista para a entrada da clínica e para a escada 
em caracol que leva os pacientes à sala de Raio-X. Hiroshi Ueda. 
([Adaptado a partir de:] Gili, 2011e, p. 218). 
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Na Higashi-Tamagawa House (1973), as janelas com painéis de vidro eram recuadas, 

em cerca de um metro, relativamente à fachada, limitando a superfície visível do exterior 

à fachada em betão. Nas janelas da clínica utilizou vidro semi-espelhado embutido, 

criando um efeito de unificação entre a janela e a parede, como se fossem uma única 

superfície em extensão. Também as chapas de aço inoxidável faziam parte da mesma 

superfície, pois Shinohara, nesta obra ignorou intencionalmente o facto de serem 

diferentes materiais, de modo a criar uma superfície arquitetónica única (Shinohara apud 

Gili, 2011e, p. 214). 

Ilustração 201 – Vista para a fachada orientada a sul e a sudoeste. Destaque à cobertura de duas águas em aço que sinaliza o 
apartamento da mãe do proprietário (Ilustração nossa, 2016). 
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A esta técnica Shinohara deu o nome de “Surface-ness” e refere-se à relação que se 

estabelece entre os elementos compositivos do edifício e a perceção humana. Ao 

processo pelo qual os diversos materiais convergem para formar esta “Surface-ness” 

denomina-se “Fragmentation”. Este último conceito é materializado na clínica e nos 

anexos através da escolha dos diferentes materiais para diferentes espaços, de acordo 

com as suas funções heterogéneas. O recurso ao vidro semi-espelhado, provoca 

transparência e reflexão, que resulta numa relação de fragmentação e, ao mesmo 

tempo, cria uma unidade entre o edifício e a sua envolvente (Shinohara apud Gili, 2011e, 

p. 214). 

Ilustração 202 – Vistas dos vários vãos, recuados um metro de distância ao longo das fachadas norte (imagens 
superiores) e este (imagem inferior) (Ilustrações nossas, 2016). 
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Apesar da “Surface-ness” se ter manifestado esplendorosamente durante os primeiros 

anos de uso, lamentavelmente, as partes de betão exposto e embutido não se revelaram 

resistentes, nem duradouras, à semelhança do que ocorreu em todo o país, devido, 

principalmente, às fortes chuvas. Assim, começou a revestir-se este tipo de superfícies 

com novos materiais mais resistentes, num momento em que os azulejos e os ladrilhos 

são introduzidos como um revestimento, e passam a ser um desses materiais usados 

por todo o Japão (Gili, 2011e, p. 214). 

Aquando da visita à obra pode constatar-se a dificuldade de isolar o que serão 

influências japonesas tradicionais e influências ocidentais. Até ao Segundo Estilo, o 

arquiteto inspirava-se conceptualmente em elementos da arquitetura tradicional 

japonesa, no Terceiro Estilo esses elementos passaram a ser mais escassos, e na visita 

à obra de Higashi-Tamagawa, foi difícil identificar elementos de arquitetura tradicional. 

Os materiais e as formas geométricas desta obra, e de obras dos últimos dois estilos de 

Shinohara, apresentam inúmeras diferenças daquilo que é tradicional japonês. Pode-se 

verificar semelhanças em termos da forma geométrica e dos materiais com obras 

ocidentais, como por exemplo através do recurso ao betão armado, ao vidro e à chapa 

metálica, que sabemos que foram introduzidos e disponibilizados inicialmente por 

ocidentais na Era de Meiji. Pode-se também constatar semelhanças entre a geometria 

Ilustração 203 - Pode-se visualizar a “Fragmentation” através da escolha do revestimento em aço nas zonas privadas, como é o 
caso do apartamento da mãe do proprietário, bem como o seu estúdio e na zona da clínica todo o revestimento que é feito em betão. 
(Ilustração nossa, 2016). 
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desta obra e outras tantas obras ocidentais caraterísticas da arquitetura moderna. Ainda 

assim, percebe-se que devido à escala, à forma e ao modo como Shinohara combina 

os diferentes elementos constituintes do edifício, como os materiais acima referidos, a 

forma geométrica dos vãos e das coberturas, a dinâmica existente entre as fachadas e 

os vãos de ambas as obras (habitação e complexo) são carateristicas típicas de uma 

arquitetura japonesa, e não de uma arquitetura ocidental. Deste modo, o arquiteto 

japonês procurava, através dos seus princípios básicos arquitetónicos, como por 

exemplo, a entrada gradual da luz exterior no espaço, a organização programática e 

espacial e os temas conceptuais que utiliza nas suas obras, criar a sua própria 

arquitetura, mas expressando-a através de materiais e novas técnicas construtivas com 

origem em mudanças trazidas para o Japão por ocidentais. 

4.2. O COMPLEXO NISHINOYAMA 

4.2.1.  KAZUYO SEJIMA 

Para que se possa entender a obra em estudo, é necessário investigar a fundo acerca 

do trabalho, das referências, dos modelos e dos processos desta arquiteta, nascida em 

1956, na prefeitura de Ibaraki, perto de Quioto. Em 1981, licenciou-se em arquitetura na 

Japan Women’s University e no mesmo ano integrou a equipa do atelier Toyo Ito & 

Associates. Em 1987 criou o seu próprio atelier, Kazuyo Sejima & Associates. Em 1995, 

criou uma parceria com Ryue Nishizawa o atelier SANAA e desde então está sempre 

presente na suas obras, mesmo quando a arquiteta está a trabalhar individualmente. 

Sejima, dá aulas em diversas universidades japonesas e europeias, e ao longo da sua 

carreira recebeu diversos prémios, entre eles e juntamente com o seu sócio Nishizawa, 

o Prémio de Arquitetura Pritzker em 2010 (Marquéz Cecilia e Levene, 2015, p. 4). Deste 

modo, Sejima e Nishizawa acabam por fazer trabalhos em separado e desenvolvem 

também diversos projetos em conjunto, daí que se refira várias vezes Nishizawa neste 

capítulo, no entanto as obras que aqui se analisam são elaboradas por Sejima & 

Associates e dirigiu-se o foco para intervenções de Nishizawa relativas apenas a Kazuyo 

Sejima. 

Kazuyo Sejima e o seu sócio referem que nos seus projetos, tanto podem criar as obras 

focando-se no programa e outras vezes no estudo dos volumes, como se estivessem a 

resolver um puzzle ao longo desse processo (Sejima e Nishizawa, 2015, p. 11). 

Segundo Kazuyo Sejima, procura fazer a sua arquitetura orientada para o ambiente em 

que se insere, tal como sempre se foca nas atividades que esta arquitetura irá conter, o 

que leva ao conceito de continuidade (Sejima apud Sejima e Nishizawa, 2015, p. 11). 
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Podemos verificar uma preocupação com a experiência que o utilizador pode ter, tanto 

no interior quanto no exterior, e portanto defende a importância de criar uma 

continuidade entre a atividade no interior e a experiência do objecto a partir do exterior 

(Sejima apud Sejima e Nishizawa, 2015, p. 11).  

Sejima diz que em todos os projetos tenta mostrar aos utilizadores o que podem 

experienciar no edifício, de maneira direta e simples, e não através da forma (form) e 

formato (shape). O conceito precisa de ser lido rapidamente e de maneira clara (Sejima 

apud Sejima e Nishizawa, 2004, p. 23-24). Uma das razões para que se iniciasse o uso 

da transparência nas obras de Sejima e Nishizawa prende-se com o interesse de criar 

uma relação entre interior e exterior que não crie demasiada divisão e que permita a 

manutenção da continuidade (Nishizawa apud Sejima e Nishizawa, 2008, p. 11). Anos 

mais tarde, perceberam a importância de fazer uma arquitetura que seguisse a 

envolvente, e assim, começaram a focar-se em criar uma relação ainda mais próxima 

entre o interior e o exterior (Nishizawa apud Sejima e Nishizawa, 2015, p. 11). 

A arquitetura moderna apresentou-se como um processo de “thinning” (afinamento) 

através da redução do peso físico e simbólico da arquitetura dos tempos anteriores. O 

processo de “thinning” era visto como uma modernização através de uma otimização 

proveniente do uso do betão, do metal e do vidro. Le Corbusier desenvolveu este 

conceito com bastante determinação e, como é sabido, foi uma grande influência para 

arquitetos de todo o mundo. Procurou usar os novos materiais construtivos para 

substituir as antigas paredes grossas por membranas de vidro ou painéis de metal que 

poderiam cumprir as mesmas funções, e que no entanto davam um carácter mais leve 

ao espaço (Wigley, 2015, p. 31). Surgiram diversas opiniões e posições acerca do uso 

deste conceito. Gerou-se uma discussão e sucessão de críticas entre vários arquitetos, 

entre eles, Frank Lloyd Wright, Adolf Loos, Joseph Hoffman. No entanto cada um 

procurava criar a leveza na sua arquitetura e chegar a um patamar à frente do que já 

outros faziam. Wright, por exemplo, criava a “thinness” através da utilização de tecido e 

não do vidro, como por exemplo, Ludwig Mies van der Rohe (Wigley, 2015, p.33). 

Também nos trabalhos de Sejima e do atelier SANAA, a arquitetura “thin” está muito 

ligada à sua identidade (Wigley, 2015, p.31). No entanto, importa frisar que não 

seguiram a ideia de “thin” presente na arquitetura tradicional japonesa, e antes 

desenvolveram um conceito proveniente da arquitetura moderna introduzida no Japão 

(Wigley, 2015, p. 29), como referido anteriormente. Numa publicação para a revista “El 

croquis”, Toyo Ito afirmou que Kazuyo Sejima era um novo tipo de arquiteta, e que 

devido ao seu conceito de arquitetura, era totalmente diferente dos arquitetos anteriores 
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(Ito, 1996, p. 18) como Kengo Kuma, Shigeru Ban, ou até Tadao Ando, que têm uma 

relação intrinsecamente ligada com a tradição. No conceito de arquitetura de Sejima, Ito 

diz não existir qualquer tipo de relação histórica por ter uma expressão arquitetónica 

ambigua, como diz Ito, “Her expression is pure, simple and geometrical […]” (Ito, 1996, 

p. 18). 

 
 

No entanto parece importante considerar que Sejima, como qualquer outro arquiteto, 

vive, cria e exerce a sua arquitetura envolvida num contexto, que, no seu caso, é a 

sociedade e a cultura japonesa. Logo, mesmo que indirectamente, parece plausível 

considerar que é influenciada pelo contexto em que existe e cria. Um desses casos é a 

Villa in the Forest que Sejima criou na provincia de Nagano. 

Projetada para o dono de uma galeria de arte, Sejima criou em 1994 uma das mais 

embelemáticas obras da sua arquitetura, a Villa in the Forest. O programa pedido pelo 

cliente era de criar um estúdio com uma sala de estar e espaço para colocar os trabalhos 

dos artistas, dois quartos uma casa de banho com uma boa vista e um acesso automóvel 

da estrada até à entrada da habitação. Situada no meio de árvores altas, o 

reconhecimento topográfico do terreno torna-se difícil e o facto de estar entre as árvores 

altas impede que os raios de sol cheguem ao interior da habitação, o que ainda torna 

mais difícil de perceber a orientação espacial desta obra. Tendo em conta estas 

características, Sejima definiu o círculo como forma do plano da habitação justificando 

que a homogeneidade da forma circular é que vai de encontro com o espaço natural e 

uniforme do terreno, onde a direcção e orientação são irrelevantes (Marquéz Cecilia, 

Levene, 1996, p. 70). 

Ilustração 204 – Apesar de ser um projeto recente, projetado por Kengo 
Kuma, o Nezu Museum (2009) tem características evidentes de uma 
arquitetura tradicional japonesa, como é o caso das coberturas expandidas.e 
das engawas (Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 205 – Vista da engawa (espaço entre o 
interior e o exterior) que dá acesso ao interior do 
Nezu Museum (2009). (Ilustração nossa, 2016). 
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Em planta podem ver-se dois círculos, um dentro do outro e descentrados. O círculo 

central é um estúdio e um espaço de exibição com uma boa iluminação natural através 

de luz zenital (Marquéz Cecilia, Levene, 1996, p. 70). Juan Antonio Cortés, considera 

que este é um espaço interior com um forte carácter exterior devido à transparencia e 

luminosidade existente no interior.(Cortés, 2008, p. 45) O espaço inter-círculos consiste 

na zona social e contém a cozinha, sala de jantar e quartos. Sejima estabeleceu uma 

ligação entre o interior e o exterior através de aberturas na parede estrutural circular, 

que permitem a entrada de luz e o acesso visual a diferentes perspetivas da floresta 

(Marquéz Cecilia, Levene, 1996, p. 70). 

 

Ilustração 207 – Do lado esquerdo observa-se a cozinha, um espaço simples e minimalista. Do lado direito, pode-se observar o 
núcleo central da Villa in the Forest, onde Sejima tentou trazer o exterior para o interior da habitação. Ao longo da sua carreira 
desenvolve esta característica do seu trabalho. Hisao Suzuki ([Adaptado a partir de:] Marquéz Cecilia, Levene, 1996, p. 81, 79). 

Ilustração 206 – Do lado esquerdo está uma modelação tridimensional sobre o estudo da forma, das aberturas de vãos e do modo 
como o espaço está organizado volumetricamente. Hisao Suzuki ([Adaptado a partir de:] Marquéz Cecilia, Levene, 1996, p. 74). 
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Deste modo pode-se considerar que, nesta fase projectual, Sejima já tinha o cuidado de 

criar uma arquitetura que correspondesse e respeitasse o local de intrevenção, e a 

capacidade de idealizar conceptualmente uma arquitetura única, característica da sua 

cultura, simples na decoração e na funcionalidade da organizacão do espaço, que 

tornam o espaço mais livre e de certa maneira mais leve e despido, características que 

ao longo da carreira da arquiteta japonesa têm vindo a evoluir para conceitos como o 

“thinness”. 

Outra característica evidente nesta fase arquitetónica, na Villa in the Forest (1996) é o 

interesse que Sejima tinha, e tem, em estabelecer uma ligação entre o interior e o 

exterior, como referido anteriormente por Cortés, ainda que fosse de maneira muito 

pontual, o que mais tarde acaba por se tornar evidente nas suas obras e que iremos 

verificar mais à frente neste capítulo. 

Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa resistem fortemente à “thickness”. Fazem um trabalho 

complexo e sustentado para minimizar a dimensão de cada um dos elementos físicos 

dos edifícios, bem como o seu funcionamento e o modo de conexão entre os mesmos, 

numa arquitetura de “thinness”. Podemos analisar o projeto 21st Century Museum of 

Contemporary Art (2004), em Kanazawa, Japão, e verificar que os pilares brancos tocam 

o teto sem que se perceba como e onde estão as juntas destes dois elementos Os 

materiais, as tensões e estas ligações existem dentro de uma estrutura que não as 

evidencia, tornando-se invisíveis para quem utiliza e observa o espaço (Wigley, 2015, 

p. 29). 

 

A dimensão da cobertura e dos pilares mantém-se, independentemente da posição na 

estrutura, como se as forças das estruturas não existissem. Os elementos construtivos, 

como as juntas, as calhas, e as soldaduras não são visíveis. Não há vestígios de 

Ilustração 208 - No 21st Century Museum of Contemporary Art (2004) pode-se ver uma estrutura básica de pavimento, colunas e 
cobertura. Hisao Suzuki ([Adaptado a partir de:] (21st Century Museum of Contemporary, 2014). 
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infraestruturas como, isolamentos, sistema elétrico, sistema de AVAC, nem mesmo de 

interruptores, tomadas elétricas, alarmes, sensores, entre outros, pois todos estão 

escondidos no interior da sua estrutura. Tal composição, origina um espaço 

aparentemente simples, com as suas colunas brancas, a sua cobertura que não parece 

uma cobertura típica, e fica a dúvida se as colunas suportam a cobertura ou se é a 

cobertura que eleva as colunas, devido à falta de sensação de resistência e peso 

(Wigley, 2015, p. 29). Tal como Beatriz Colomina refere, na arquitetura de Kazuyo 

Sejima e de Ryue Nishizawa, as estrututuras nunca são reveladas, os seus edifícios são 

dispositivos óticos sem nenhum mecanismo visível (Colomina, 2015, p. 395). Para 

atingir este efeito de “thinness”, Sejima e Nishizawa recorrem à mais avançada e 

sofisticada engenharia de estruturas. Um importante objetivo a que se propõem é criar 

espaços improvavelmente calmos, pois todas as tensões e esforços são feitos 

internamente para que seja possível esse ambiente, tal como uma bailarina graciosa e 

leve, cujos movimentos são possíveis devido a grandes esforços e tensões dos seus 

músculos altamente treinados, que sustentam posturas aparentemente sem esforço 

(Wigley, 2015, p. 29). 

 

Ilustração 209 – Detalhe construtivo referente ao Glass Pavilion (2006) que tem características semelhantes 
ao 21st Century Museum of Contemporary Art (2004), nomeadamente os elementos contrutivos no interior das 
lajes e tectos. ([Adaptado a partir de:] Marquéz Cecilia, Levene, 1996, p. 100). 
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Como Wigley refere, a disposição programática dos projetos assemelha-se a um 

conjunto de nuvens que flutuam. A sensação de estar numa nuvem, tão caraterística 

dos seus trabalhos é também presente na obra de Le Corbusier, (ainda que o mesmo 

conceito seja aplicado noutro contexto) como se pode observar no plano urbano utópico 

da “Ville Radiuse”, onde o arquiteto francês eleva as habitações para perto da núvens 

com planos verticais abertos para o exterior enfatisando a relação entre o interior e o 

exterior. Uma fina camada de tinta branca e o não querer revelar a estrutura e os seus 

pormenores, mas que nas mãos de Sejima e do SANAA evoluiu de uma nuvem solitária, 

em que o próprio espaço parecia ser um dos elementos presentes no projeto à espera 

de interagir com os elementos construtivos, para uma nuvem que é convidada a entrar 

no próprio espaço (Wigley, 2015, p. 35). Nos seus projetos, Sejima e o atelier SANAA, 

criam bolsas de atividade arredondadas que se formam a partir de cortinas de vidro, 

plástico, ou metal refletor, com espaços estreitos entre as mesmas que aumentam a 

névoa para produzir um tipo de densidade semelhante às nuvens, no qual as pessoas 

deambulam e interagem (Wigley, 2015, p. 37). 

 

Em termos práticos, em certos projetos como pavilhões e cafés, com requisitos 

programáticos e técnicos reduzidos, a arquiteta leva mais ao extremo a aspiração de 

“thinness”. No entanto, em habitações esta aspiração mantém-se, apenas se manifesta 

de outras maneiras. Mas todos os projetos têm na sua essência a minimização da 

fricção física, visual, social ou programática, para que os utilizadores se sintam 

acolhidos (Wigley, 2015, p. 37).  

Os trabalhos de Sejima e Nishizawa parecem ser o exemplo perfeito de transparência 

na arquitetura, herdando a visão da transparência radical de Mies van der Rohe. Beatriz 

Ilustração 210 - La Ville Radieuse, 1933, 
Le Corbusier. ([Adaptado a partir de:] 
Wigley, 2015, p. 35). 
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Colomina29 considera que numa imagem típica do Glass Pavilion (2006)30 do atelier 

SANAA, pode-se encontrar semelhanças com a Farnsworth House (1951) e a Fifty-by-

Fifty House (1951), de Mies van der Rohe, pois todas são delineadas e definidas por 

linhas brancas e têm paredes de vidro transparente para expôr de modo radical o interior 

(Colomina, 2015, p. 391). 

 
 

 
 

Após uma longa linha temporal de designs de linhas retas e para serem vistas, surge 

uma arquitetura caraterizada por distorções da informação que o olhar pode captar 

(Colomina, 2015, p. 395). A utilização do vidro segue o paradigma do raio-X, em que a 

estrutura interna é revelada por uma tecnologia que permite ao observador ver através 

da membrana externa de um corpo (Colomina, 2015, p. 395), como se pode obervar no 

 
29 Beatriz Colomina é historiadora e professora de arquitetura na Universidade de Princeton. Graduou-se e 
realizou o seu Ph.D. na Escola Técnica de Arquitectura da Universidad Politécnica de Barcelona (Princeton 
University. School of Architecture, 2020). 
30 O Glass Pavilion (2006) é um edifício anexo do Toledo Museum of Art (Ohio) que funciona tanto como 
espaço de exibição para a coleção de vidro do museu, como espaço de produção de vidro (Márquez Cecilia 
e Levene, 2008, p. 83).  

Ilustração 211 - Maquete da fifty by fifty house com uma fotografia no cenário 
envolvente. ([Adaptado a partir de:] Fabrizi, 2013). 

Ilustração 212 - Esquisso de Ludwig Mies 
van der Rohe do projeto fifty-by-fifty House 
feito em 1951. ([Adaptado a partir de:] 
Fabrizi, 2013). 

Ilustração 213 – Planta do piso térreo do 
projeto Glass Pavilion (2006) elaborado 
pelo atelier SANAA. ([Adaptado a partir de:]
Marquéz Cecilia, Levene, 2008, p. 88). 

Ilustração 214 – Vista para o Glass Pavilion (2006), trata-se de um anexo 
ao Toledo Museum, nos E.U.A. Hisao Suzuki ([Adaptado a partir de:]
Marquéz Cecilia, Levene, 2008, p. 87). 
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caso da loja Hermes, conhecido por Cristal Houses (2016), projetado pelo atelier 

neerlandês Mvrdv, em Amsterdão. 

   

Beatriz Colomina considera que após a descoberta dos efeitos do raio-X na visão dos 

corpos, Mies van der Rohe, entre outros arquitetos, tentaram recriar o conceito nas suas 

obras, e este era muito central na obra do arquitecto (Colomina, 2015, p. 391). No fundo, 

diversos arquitectos modernistas, como Mies van der Rohe no projeto Glass 

Skyscrapper (1925) e George Keck no projeto Crystal House (1934), em Chicago, entre 

tantos outros, começaram a fazer uma arquitetura que incluía a transparência e 

possibilitava a visão do interior dos edifícios, refletindo uma linguagem arquitetónica 

baseada na linguagem da medicina. Foram estes designs experimentais nas primeiras 

décadas do século XX, que constituiram a base dos projetos comuns de meados do 

século, em que as habitações que mostram o seu interior tornaram-se mais frequentes 

(Colomina, 2015, p. 393). Para os arquitectos Mies van der Rohe, entre outros, os 

reflexos do vidro consolidavam os planos das paredes. Como diz Colomina, “os reflexos 

das linhas complexas das árvores tornavam-se nas veias do mármore nos edifícios do 

arquiteto alemão. Mies van der Rohe ao trabalhar o vidro, como um material 

fundamental na sua obra, descobriu que o efeito mais importante do vidro é o jogo de 

reflexos e não o efeito de luz e sombra, como existiam nos edificios comuns (Colomina, 

2015, p. 395). 

Ao longo do tempo vários arquitetos ocidentais têm seguido esta linha e vão criando 

novas visões da mesma, nomeadamente a intenção de criar o efeito “blur” e 

Ilustração 215 – Vista da fachada 
principal do edifício Cristal Houses
(2016), construída com tijolo de vidro, 
projetada pelo atelier Mvrdv. (Ilustração 
nossa, 2020). 

Ilustração 216 – Pormenor da fachada em 
tijolo de vidro no interior do edifício. Vista 
para a dupla fachada existente no edifício 
Cristal Houses e a relação entre dois 
materiais destintos (Ilustração nossa, 2020).

Ilustração 217 – Vista do interior do edifício   
para o exterior, onde a relação interior e 
exterior é muito próxima que pode-se sentir 
tanto o exterior no interior do edifício, como 
o interior no exterior do edifício (Ilustração 
nossa, 2020). 
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preocupação com o que é refletido externamente pelo vidro. Colomina refere que 

Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa (SANAA) são os herdeiros desta linhagem e que a 

levam a um patamar ainda mais elevado, com o “efeito de refracção” (Colomina, 2015, 

p. 395). Com o intuito de criar um efeito de visão turva e de suavizar o foco, os arquitetos 

Sejima e Nishizawa criaram uma sobreposição de camadas de reflexão tanto no interior 

como no exterior. Deste modo, criaram uma continuidade do efeito “blur” (desfocado ou 

indefinido), um espaço indefinido entre o interior e o exterior, como refere Colomina, 

“The space is neither in or out, but seems to extend infinitly” (Colomina, 2015, p. 395). 

 
 

Contudo, o efeito desta arquitetura não é de uma transparência sem mediação, mas 

sim, duma visão mais embaçada, nebulosa ou vaporosa, como se a arquitetura quisesse 

desaparecer, tornando-se mais leve do que a arquitectura de Mies van der Rohe 

(Colomina, 2015, p. 395). 

Enquanto que a Farnsworth House de Mies van der Rohe é como uma caixa flutuante 

selada, os edifícios de Sejima e do atelier SANAA são porosos e respiram, permitindo a 

existência de uma brisa no seu interior. Na Farnsworth House para que o ar circulasse 

no espaço era necessário abrir a porta, nos edifícios de Sejima não existe este 

desconforto, pois os projetos englobam filtros, painéis, membranas, cortinas, redes e 

fendas que permitem respirar a paisagem (Colomina, 2015, p.397), tornando continua a 

relação entre o interior e o exterior. 

Ilustração 218 – Vista do interior com a presença do 
“efeito refracção” ou “blur” no projeto Glass Pavilion
(2006). Hisao Suzuki ([Adaptado a partir de:] Marquéz 
Cecilia, Levene, 2008, p. 99). 

Ilustração 219 - Vista do exterior para o interior numa das esquinas 
arredondadas do Glass Pavilion (2006). Hisao Suzuki ([Adaptado a partir 
de:] Marquéz Cecilia, Levene, 2008, p. 90). 
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A leveza dos pilotis de Le Corbusier, bem como as paredes de vidro de Mies van der 

Rohe, com os grandes vãos, paredes finas, jardins nas coberturas, entre outras 

características da arquitetura moderna, abriram caminho para a criação de estruturas 

ainda mais leves (Colomina, 2015, p. 397). Kazuyo Sejima tem vindo a elevar este 

conceito. 

 
O limite que define a sensação de espaço privado não se reduz ao limite exterior de um 

edifício. Atualmente, a privacidade estabelece-se no espaço público, tal como na 

utilização dos telemóveis que permitem ao utilizador estar em espaços públicos e criar 

um momento de privacidade e de intimidade com alguém, ou ainda, estar num local 

privado, como a própria habitação, e expôr situações domésticas e íntimas numa rede 

social. Assim, a privacidade estabelece-se através de um “blurring” dentro de espaços 

o mais públicos possível, em que a pessoa se pode esconder nesse efeito durante 

algum tempo. A privacidade deixa de estar definida por uma linha e passa a ser um 

“blur” dentro de um espaço hiper público. Este “blur” pode ser visto como um tipo de 

espaço, “[…]a new kind of interior that can be designed” (Colomina, 2015, p. 397). 

Pode-se colocar um cenário hipotético para concretizar melhor este conceito. Imagine-

se um trabalhador de uma empresa, situada num edifício com uma arquitetura comum, 

Ilustração 220 – Interior do 21st Century Museum of Contemporary Art (2004) em Kanazawa. Pode-se vislumbrar nesta obra as 
influências ocidentais: de Le Corbusier com a “levesa dos pilotis” e as “paredes de vidro” de Mies van der Rohe, como refere Colomina.. 
Ozamu Watanabe. ([Adaptado a partir de:] Tokyo Design Center, 2019). 
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que passa o dia em contacto com muitas pessoas, a desempenhar diversas tarefas com 

uma sobrecarga de estímulos. Ao sentir necessidade de espaço pessoal pode deslocar-

se até às instalações sanitárias do local de trabalho para se proteger do espaço público 

e reencontrar-se consigo mesmo. Nas obras de Sejima, a continuidade entre o público 

e o privado, a definição de privacidade, a transparência e a “thinness” são criadas de 

modo bastante simples na aparência, mas complexo na sua realização, e um exemplo 

disso é o Complexo de Nishinoyama House que estudaremos de seguida. 

Deste modo conclui-se que com todo o conhecimento intercultural, intelectual e artístico, 

deu origem a um desenvolvimento de uma representação compositiva e arquitetónica 

no procedimento projectual, através da presença de alguns tipos de padrões culturais e 

expressivos procedentes de referências vanguardistas, como Le Corbusier e Mies van 

der Rohe (referido anteriormente neste capítulo, através da utilização de novas técnicas 

e materias construtivos) de referências académicas, como seus mestres Kazuo 

Shinohara e Toyo Ito (através da simplicidade e funcionalidade dos espaços, da 

conceptualização das ideias projectuais, dos estímulos sensoriais e da manipulação da 

luz natural no interior das suas obras) e da maneira como lê e se entende o contexto 

onde as suas obras estão inseridas. Assim sendo, Kazuyo Sejima faz a relação entre 

aquilo que adquiriu ao longo do tempo com as contigências dos terrenos pré-existentes 

(necessidades de corresponder à implantação, à envolvente), propondo uma nova 

transformação do lugar através de qualidades arquitétónicas construtivas, tipicamente 

japonesas, de muito rigor e precisão, que fazem com que a sua arquitetura (apesar de 

lembrar a geometrização da arquitetura de Mies van der Rohe, ou a leveza das 

estruturas de Le Corbusier) se torne uma arquitetura única, com uma matriz tão própria 

de Sejima. Mesmo no caso da obra de Nishinoyama House (2013) em que existia a 

necessidade de criar uma cobertura que correspondesse às coberturas da envolvente 

(que será estudada no próximo ponto desta dissertação), o estilo de Sejima mantém-se 

e os elementos projectuais em fase de obra continuam a ser explorados. 
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4.2.2. A OBRA 

 

Após um longo dia de visitas aos mais emblemáticos templos budistas e xintoístas da 

região de Quioto, atravessando a cidade em autocarros locais, onde as pessoas para 

não incomodarem quem está ao seu lado, não atendem telefonemas, nem ouvem 

músicas ou vêem vídeos sem os fones, por uma questão de respeito pelo outro. 

Entretanto, durante este trajecto, percebe-se o contexto arquitetónico marcado pelo 

ritmo das ruas, pela expressividade e pela multiplicidade das construções comerciais, 

sustentado por edifícios altos, que, gradualmente, à medida que se avança para os 

arredores de Quioto, este ritmo de maior afluência social, muda gradualmente para um 

ambiente com uma escala mais humana, num bairro residencial onde os edifícios têm, 

no máximo, dois ou três pisos. Ao sair do autocarro, e subsequentemente da via 

rodoviária principal ao encontro do destino, o ambiente residencial torna-se cada vez 

mais presente, transmitindo uma sensação, a quem lá entra, quase de invasão do 

espaço privado. 

O ambiente residencial é fortemente marcado pelo silêncio e pela vivência das pessoas 

que ali habitam, onde esporadicamente aparece uma viatura de duas ou de quatro rodas 

a respeitar religiosamente o código de estrada (os limites de velocidade). À medida que 

é feita a aproximação ao destino, começa-se levemente a subir um caminho inclinado, 

no topo avista-se um pequeno plano vertical em betão com um vão (um acesso vertical 

escondido que acede ao piso térreo), e por cima, várias coberturas inclinadas (de uma 

água), com a forte presença da madeira (como um dos elementos estruturais), que 

revelam a chegada ao complexo de apartamentos. 

Ilustração 221 – Ortofotomapa sobre a zona norte de Quioto. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2020). 



Arquitetura japonesa contemporânea: cruzamento de culturas entre ocidente e oriente 

David André Vandeput da Veiga França  188 

  

Segundo Fred Bernstein31, para entender o complexo de apartamentos Nishinoyama 

House (2013) projetado por Kazuyo Sejima nos arredores de Quioto (a norte), ajuda se 

a sua cobertura for entendida. Conhecida por projetar edifícios baixos com a cobertura 

paralela ao chão, Sejima neste projeto teve de seguir uma regra destinada a preservar 

o que resta do carácter da cidade de Quioto, a utilização de coberturas inclinadas. Esta 

regra acabou por definir de maneira distinta a silhueta e o movimento que o complexo 

tem, através das vinte e uma coberturas inclinadas que formam uma pequena vila. Ao 

contrário das coberturas convencionais, neste projeto de Sejima, cada cobertura 

inclinada está desencontrada das outras (Bernstein, 2014), e devido a essa diversidade 

de direções e alturas dos telhados cria-se, segundo Sejima, uma variedade de 

condições para iluminar e abrir os diferentes espaços. Cada sala está coberta com 

coberturas independentes de modo a criarem uma aglomeração mista, que do ponto de 

vista macro, acaba por se tornar numa grande cobertura conectada, por todo o complexo 

(Kazuyo Sejima & Associates, 2018). Como descreve Fred Bernstein, “they form a 

jauntily disjointed composition that hints at the sophisticated spatial organization of the 

apartments below” (Bernstein, 2014). 

 
31 Fred Bernstein licenciou-se em arquitetura pela Princeton University e em direito pela New York 
University, e escreve artigos sobre ambas as matérias. Actualmente pública vários artigos para revistas e 
jornais conhecidos, tais como, no jornal New York Times, na revista Architectural Digest, na revista A+U 
(japan), no The Wall Street Journal entre outras revistas e jornais (Bernstein, 2019) 

Ilustração 222 – Vista ao subir a rua para uma das entradas do complexo 
Nishinoyama House (Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 223 – Acesso para o piso térreo e 
para a garagem do complexo (Ilustração nossa, 
2016). 
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O complexo habitacional Nishinoyama House é composto por dez unidades 

habitacionais separadas entre si (Bernstein, 2014), onde cada unidade tem entre 

cinquenta e cinco e cem metros quadrados de dimensão, e consiste entre três a quatro 

quartos com um loft ou uma cave (Kazuyo Sejima & Associates, 2018). Apenas uma das 

dez habitações é triplex. Cada habitação inclui uma sala de estar, uma cozinha e um 

quarto de dormir no piso térreo, e em algumas das unidades existem quartos adicionais 

no mesmo piso (Bernstein, 2014). 

 

Ilustração 225 – Vista aérea para as coberturas do Complexo Nishinoyama. Iwan Baan 
([Adaptado a partir de:] (Kazuyo Sejima & Associates, 2014). 

Ilustração 224 – Planta de 
implantação do Complexo 
Nishinoyama ([Adaptado a partir de:]
Marquéz Cecilia, Levene, 2015, p. 
212). 

Ilustração 226 – Planta do piso térreo do complexo habitacional. ([Adaptado a partir de:] Marquéz Cecilia, Levene, 
2015, p. 216-217). 
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De facto torna-se desafiante compreender facilmente os limites de cada unidade 

habitacional do complexo Nishinoyama House, uma vez que estão interligadas por 

jardins internos e todas a habitações diferem entre si. Como refere Bernstein, a ausência 

de paredes que delimitam as habitações, faz com que o espaço seja lido como um 

conjunto de salas interligadas, “[…] the modern equivalent of Kyoto’s Nijo Castle […]”, 

onde as paredes convencionais (soji) tem a capacidade de mutar o espaço, através das 

suas aberturas (Bernstein, 2014). Deste modo a disposição programática do projeto 

Nishinoyama House acaba por ter uma delicadeza e leveza que os complexos 

habitacionais comuns não têm. Como diz Sejima, “[…] This creates an assortment of 

unique floor-plans that are connected by a large roof – a concept that is distinctly different 

from a community of single-family homes (Kazuyo Sejima & Associates, 2018). 

 

“When we find ourselves in a space which she has produced, we are given to feel a 

totally new relationship between space and the body”. Apesar de Toyo Ito se referir a 

uma sensação de estar num jogo de computador a caminhar por uma cidade que não 

tem textura, nem cheiro, semelhante a um plano abstrato e ao mesmo tempo físico (Ito, 

1996, p. 20), pode-se considerar a mesma afirmação para a realidade mais atual, com 

as devidas contextualizações. A comparação que faz em 1996 está inserida numa 

realidade informática da época, mas que atualmente evoluiu. Se tentassemos definir o 

jogo de computador atual, este seria numa cidade mais leve, permeável à continuidade 

entre o interior e o exterior, com texturas, cheiros e paisagens provenientes da 

Ilustração 227 – Vista para a entrada pedonal (do lado esquerdo) e de veículos (no lado direito) na garagem do complexo Nishinoyama 
House que fica no piso inferior ao do piso térreo. (Ilustração nossa, 2016). 
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porosidade, da transparência e do conceito de “thinness”, do tipo de arquitetura do 

complexo da Nishinoyama House. 

É interessante perceber que ao deambular pelo complexo Nishinoyama House a 

sensação que produz ultrapassa largamente o que se costuma experienciar em 

habitações de arquitetura mais comum, tratando-se de uma mistura ambígua e 

imprevisível de sensações. Dificilmente se percebe onde começa e acaba cada 

habitação, ou a quem pertence determinado pátio ou casa de banho, isto é, é difícil 

perceber a organização programática do espaço e o limite de cada habitação. Como se 

fosse um grande espaço que alberga diversas bolhas de espaço que estão, por um lado 

fechadas e delimitam as suas funções interiormente, mas que, por outro lado, são 

bastante porosas para que haja uma harmonia com a envolvente de cada uma destas 

bolhas, o que parece gerar uma aptência para que exista comunicação entre quem 

habita neste complexo. O espaço de cada habitação é revelado, pela sua estrutura, 

forma e materiais, para o interior, ao mesmo tempo que o exterior parece também 

penetrar no interior pelos reflexos (através do conceito de “blur” anteriormente falado) 

dos jardins, ou por um vizinho que passa. Esta continuidade entre o interior e o exterior 

é muito visível e presente nesta obra. 

Segundo Sejima, algumas unidades consistem numa série de salas interconectadas em 

torno de um jardim, e outras possuem salas separadas, localizadas no jardim. Os 

quartos diferem de acordo com a direção e a altura da cobertura. Assim, existe o quarto 

tipo sótão, com tetos baixos e uma atmosfera mais realista e quartos com lofts e tetos 

altos, que proporcionam um ambiente arejado e luminoso. (Sejima, 2016) 

  
Existem vários tipos de jardins no complexo que assumem uma infinidade de padrões, 

como por exemplo os jardins ao longo da rua, abertos ao uso público, jardins cobertos 

cercados por uma única unidade habitacional, que segundo Sejima, pode ser descrita 

Ilustração 228 – Vista do exterior para uma habitação como um 
quarto tipo sótão. ([Adaptado a partir de:] Sejima, 2016). 

Ilustração 229 – vista do interior de um quarto tipo loft com a 
casa de banho por de baixo. Shimpei Hanawa ([Adaptado a partir 
de:] (Ohkubo, 2014, 1:49 min.) 



Arquitetura japonesa contemporânea: cruzamento de culturas entre ocidente e oriente 

David André Vandeput da Veiga França  192 

como semi-externa e jardins claros com céu aberto acessível por caminhos estreitos, a 

partir dos quais jardins privados cobertos podem ser vislumbrados, criando uma 

diversidade de espaços e paisagens em todo o complexo (Sejima, 2016). 

   

Como refere Sejima, “The complex is an ambiguous and unpredictable amalgamation of 

public and private or indoor and outdoor. As if one is walking through an entangled space, 

one would come across a living room in a corner with a bathroom sunbathing in the other; 

or past an alleyway or a shaded deck leads one to a neighboring courtyard or another’s 

backyard, or end up in the common courtyard that appears between a couple of roofs” 

(Kazuyo Sejima & Associates, 2018). É de facto esta a sensação que se tem ao 

percorrer o complexo. Ao deambular pelo espaço, fica a sensação de não se saber se 

estamos a entrar no espaço privado de alguma habitação, mas eventualmente, parece 

que a transparência e o modo como estão organizados os vários espaços convidam a 

que exista esta passagem. 

Ilustração 231 - Vista para outro tipo de
jardim numa zona de interligação entre 
habitações (Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 232 – Vista os jardins que 
envolvem todo o complexo Nishinoyama 
(Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 230 - Vista para um tipo de jardim 
existente no complexo. ([Adaptado a partir de:] 
Sejima, 2016). 
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Contudo, devido a esta composição espacial que gera um misto de sensações que 

acabam por caracterizar o espaço, o que, de acordo com Sejima, torna o complexo num 

espaço “divertido e emocionante” (Kazuyo Sejima & Associates, 2018). Aquando da 

visita a este, a sensação dominante foi de deambular num lugar leve e delicado, e de 

sentir uma certa surpresa e expectativa do que viria a seguir, aliados a um ligeiro 

desconforto por essa imprevisibilidade associada ao facto da Sejima recorrer ao vidro e 

a estruturas metálicas, como materiais dominantes nesta obra. Eventualmente, para os 

padrões de humor da cultura japonesa, estas sensações poderão estar associadas a 

divertimento, e as mesmas não serem avaliadas do mesmo modo noutras culturas.  

De acordo com Calza, a indefinição é uma característica primordial do mundo da arte 

japonesa: evitar ideias e imagens predominantes e, acima de tudo, um horror plaeni (o 

medo de espaços preenchidos). Através do jogo de espaços vazios, conseguido através 

de efeitos de nebulosidade e névoas, imagens secundárias podem surgir, dependendo 

da abordagem interpretativa dos observadores e das ressonâncias que eles podem 

evocar dentro de suas próprias almas. Também na literatura, da poesia ao romance, 

existe esse tipo de relação de interpretação entre o leitor e o texto. No haicai, a forma 

poética curta de dezassete sílabas, o processo descrito em relação à pintura aparece 

em sua quintessência (Calza, 2007, p. 108). 

Pode-se pensar que o conceito de “thinness” está também presente neste projeto, ao 

nível dos materiais, como em paredes inteiras de vidro ao invés de paredes opacas, 

bem como nas leves estruturas, de pilares e vigas, que sustentam as coberturas. Até na 

ausência de fronteiras físicas marcadas entre as várias habitações, se sente o conceito 

Ilustração 233 – Espaço exterior privado pertencente uma das habitações maiores do 
Complexo Nishinoyama. Shimpei Hanawa ([Adaptado a partir de:] (Ohkubo, 2014, 1:15 min.)

Ilustração 234 –A transparência e a 
permeabilidade dos espaços geram a 
tal sensação ambígua e imprevisível de 
espaço privado e público ou interior e 
exterior, que Sejima referiu (Ilustração 
nossa, 2016). 
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de “thinness”, que se revela a cada passo que se dá dentro do complexo e entre as 

habitações. 

 
No Complexo de Nishinoyama, pelo facto de Sejima usar a mesma cobertura para duas 

habitações, e de, para além disso, existir uma sensação de continuidade no conjunto 

das várias coberturas do complexo, como se fosse uma só, se minimiza a fricção física. 

Quando se percorre os espaços entre as habitações do complexo, existe também uma 

sensação de se deambular no meio de bolhas de vidro que delimitam espaços privados 

(os interiores) e que ao mesmo tempo tem uma relação próxima com o exterior criando 

a sensação “blur” (turva), anteriormente falado, através de elementos como as cortinas, 

quase como se estivesse a percorrer um espaço indefinido. 

 
  

Ilustração 236 – Efeitos indefinidos de 
espaços interiores e exteriores do complexo 
através de reflexos (Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 237 – Vista para o interior de uma 
das habitações do complexo Nishinoyama com 
o pormenor das transparências e reflexos do 
exterior verde no interior (Ilustração nossa, 
2016). 

Ilustração 238 – Vista para o 
interior de uma das habitações. 
Transparências ou reflexos 
representados no contexto exterior 
e interior (Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 235 – Vista para o interior e exterior de uma das habitações, que mostra a simplicidade nos equipamentos de uma cozinha.
Shimpei Hanawa ([Adaptado a partir de:] (Ohkubo, 2014, 2:01 min.) 



Arquitetura japonesa contemporânea: cruzamento de culturas entre ocidente e oriente 

David André Vandeput da Veiga França  195 

Contudo, ao colocar esses quartos e jardins sob o mesmo teto, Sejima quis que os 

residentes pudessem desfrutar de um estilo de vida que não fosse apenas baseado no 

espaço interno, mas também no exterior. Sejima previa que ao fim de algum tempo, este 

ambiente pudesse facilitar o desenvolvimento de relações naturais e positivas entre os 

moradores. Para além disso, de maneira natural e temporal, Sejima idealizou que essa 

atmosfera poderia vir a estender-se para além dos limites do Complexo Nishinoyama, 

estabelecendo uma conexão com a envolvente circundante (Sejima, 2016).  

Assim sendo, os espaços verdes e a sua natureza podem proporcionar uma sensação 

de conexão, uma vez que convida as diferentes pessoas a sair do interior das suas 

habitações e de se relacionarem com o exterior (Kazuyo Sejima apud Nuijsink, 2012, p. 

58).  

 

Kazuyo Sejima fala na importância de incluir os espaços verdes nos projetos de 

arquitetura antecipando o contacto entre os residentes, sendo essencial para uma boa 

qualidade de vida, especialmente para Tóquio, onde em muitos casos as pessoas se 

esquecem da sensação de estar em contacto com a natureza (Kazuyo Sejima apud 

Nuijsink, 2012, p. 58). 

 

Ilustração 240 – Vista lateral do Complexo Nishinoyama sobre a sua envolvente e a cidade de Quioto (Ilustração nossa, 2016). 

Ilustração 239 – Conexão de algumas habitações através de um percurso estreito que acompanha o jardim público (Ilustração nossa, 
2016). 
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No projeto Nishinoyama House podemos verificar a relação que existe entre a 

indefinição aparente do espaço interior e exterior, das diversas funções nas habitações, 

e mesmo entre as delimitações dos vários apartamentos. Esta organização espacial 

parece traduzir de algum modo caraterísticas da arquitetura tradicional japonesa, na sua 

vertente da versatilidade dos limites dos espaços e das suas funções. Tradicionalmente 

as paredes móveis de soji e as salas interligadas, como por exemplo no Castelo de Nijo, 

assemelham-se à sensação de liberdade, delicadeza e mutabilidade espacial, por não 

existirem paredes opacas em abundância no interior das habitações do complexo. 

Apesar de que, na arquitetura tradicional parecem existir mais regras e maior contenção 

nesta mutabilidade, fazendo com que os espaços sejam todos mais previsíveis entre si. 

Sejima leva o conceito a um desenvolvimento exponencial e explora de modo mais 

ousado os materiais e as técnicas construtivas, o que se reflete na utilização e nas 

sensações que o utilizador do espaço experiencia. Assim, ultrapassa os limites da 

arquitetura tradicional e dos conceitos criados pelas influências ocidentais, 

nomeadamente por Le Corbusier (pelas estruturas leves) e por Mies van der Rohe 

(através das paredes de vidro e dos seus reflexos), desenvolvendo e elevando-os a 

níveis de abstração manisfestos numa realidade atual e contemporânea. A cada obra 

que vai realizando procura levar ainda mais além os conceitos que se encontra a 

trabalhar a cada momento. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação pretende explorar teoricamente a cultura japonesa, de modo a 

entender o processo conceptual desenvolvido e possíveis influências provenientes de 

estímulos ou referências ocidentais que se tenham cruzado com a cultura japonesa. 

Deste modo esta investigação teórica ajudou a entender certas metodologias na 

arquitetura japonesa que definem, através da sua cultura, dos seus valores e princípios, 

uma arquitetura muito própria. 

A arquitetura japonesa foi sendo influenciada por outras culturas ao longo da história, 

no entanto, quer se trate de arquitetura tradicional, moderna ou contemporânea, não 

perdem o seu carácter projectual, específicos da cultura nipónica. Deste modo, foi 

essencial, para o entendimento da arquitetura contemporânea japonesa, analisar o 

desenvolvimento histórico e da arquitetura do Japão, o que permitiu um entendimento 

acerca de alguns períodos e acontecimentos chave para a definição da arquitetura 

japonesa atual, como a grande influência da espiritualidade e da religião desde os 

primórdios (xintoísmo e budismo) e políticas de carácter rígido, que em conjunto 

moldaram a forma de estar e de viver do povo japonês, bem como a sua arquitetura. 

Em determinados momentos foram os ocidentais que contribuiram para tais mudanças, 

até mesmo os portugueses, não com uma grande expressão em termos arquitetónicos, 

mas sim em termos culturais, aquando da sua chegada ao Japão com uma nova religião 

e costumes. 

Percebeu-se que para estudar a evolução da arquitetura moderna e contemporânea era 

imprescíndivel enquadrar desde as raízes históricas mais remotas da arquitetura 

japonesa até às influências mais diretas daquilo que hoje esta representa. Deste modo, 

procurou-se dar enfoque às influências ocidentais na cultura japonesa que tiveram um 

maior impacto desde a restauração Meiji, causando uma forte transformação devido à 

grande ambiguidade entre as culturas ocidental e oriental. A cultura e o estilo de vida 

japoneses alteraram-se significativa e rapidamente. O contexto de mudança que se 

viveu no Japão no século XIX e XX, com a restauração Meiji e mais tarde as guerras32, 

teve influências fortes na sua cultura e sociedade, o que se refletiu na arquitetura, pois 

se a sociedade muda e o contexto se altera, as necessidades e vontades da sociedade 

também se alteram, logo a mente de um arquiteto cria de maneira diferente, do que 

anteriormente. Assim, é visível a grande influência que a cultura ocidental teve na 

 
32 Primeira e Segunda Guerras Mundiais. 
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arquitetura japonesa até à atualidade, na arquitetura contemporânea. Após a 

investigação teórica e a observação de campo prática , parece que se pode afirmar que 

existem influências de países ocidentais, nomeadamente através de arquitetos como Le 

Corbusier, Frank Loyd Wright, Mies Van der Rohe, entre outros, que se têm abordado 

ao longo desta dissertação. No entanto, os arquitetos japoneses foram criando e 

desenvolvendo a sua própria arquitetura, foram superando diversos conceitos e 

técnicas, como têm feito desde as primeiras influências que tiveram do budismo, da 

China e da Coreia, há muitos séculos atrás. Existe uma capacidade na sociedade 

japonesa de adoptar técnicas, hábitos, caraterísticas e costumes de outras sociedades 

e depois desenvolvê-los e elevá-los a um grau de excelência superior, assim foi com o 

desenvolvimento rápido e eficiente dos mosquetes, levados pela primeira vez para o 

Japão pelos portugueses. 

A arquitetura moderna e contemporânea japonesas seguem um percurso diferente da 

arquitetura ocidental. Tal poderá ser um reflexo do cruzamento entre o modernismo 

ocidental e a própria cultura japonesa, bem como da possibilidade de uma grande 

autonomia de exploração e criação na arquitetura japonesa, em comparação com os 

ocidentais. A partir das influências ocidentais deu-se início a um rumo diferente para o 

desenvolvimento da arquitetura japonesa, por vezes com alguma atenção e cuidado em 

manter características tradicionais japonesas, mas também com um grande 

distanciamento daquilo que é a arquitetura tradicional japonesa, em termos de 

estruturas, das tecnologias, dos novos materiais (metal, vidro e betão) e da sua 

aplicação, e da abertura a novas formas e possibilidades de criar arquitetura. Assim, a 

arquitetura japonesa, tornou-se numa nova arquitetura, através da transformação e 

desenvolvimento das influências recebidas, o que deu origem a uma arquitetura 

japonesa de cariz contemporâneo de excelência. Apesar das grandes transformações, 

ainda inclui influências tradicionais japonesas, ainda que possam não ser muito diretas 

e facilmente visíveis, como é o caso do trabalho de Kazuyo Sejima que será abordado 

de seguida. 

A arquiteta Kazuyo Sejima tem, ao longo da sua carreira, desenvolvido diversos 

aspectos que têm vindo a ser analisados na presente dissertação, e apesar de ter nas 

suas obras alguns conceitos que outros arquitetos ocidentais começaram por 

desenvolver, Sejima conseguiu dar-lhes um rumo muito próprio e com grande avanço 

em relação aos primeiros. Se pensarmos na sua obra, de modo geral, vemos diversas 

semelhanças com aquilo que vários arquitetos modernistas iniciaram, como Mies Van 

der Rohe e Le Corbusier (pela sua transparência e leveza). Tanto Kazuyo Sejima, como 
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tantos outros arquitetos herdaram o que os seus antecessores fizeram e a partir daí 

trabalharam e desenvolveram até lhes dar novas formas e conceitos. 

Apesar de não ter visualmente referência direta de elementos característicos das casas 

tradicionais japonesas, como é o caso das casas Sukiya, não significa que Sejima não 

tenha uma autonomia cultural face ao que é a arquitetura ocidental, ao contrário de 

alguns arquitetos japoneses que já têm uma linha de pensamento arquitetónico mais 

parecido com a arquitetura ocidental. Atualmente existem arquitetos que continuam a 

seguir uma linha onde ainda são visíveis as raízes de uma arquitetura tradicional,que já 

foram referidos anteriormente, como é o caso de Shigueru Ban, Kengo Kuma e Tadao 

Ando. Qualquer um destes arquitetos utiliza visualmente na sua arquitetura, materiais 

típicos tradicionais ou reinventados que caracterizam uma tradição arquitetónica 

japonesa, como é o caso da reinterpretação que Shigeru Ban faz do papel (sendo este 

um material (papel de arroz) muito utilizado nas habitações tradicionais), utilizando este 

material aparentemente frágil como elemento estrutural na sua arquitetura. Ou no caso 

de Kengo Kuma, que tal como nas habitações tradicionais Sukiya que utilizam a madeira 

como elemento estrutural, reinventa a técnica de aplicação da madeira como elemento 

estrutural na sua arquitetura. E no caso de Tadao Ando, o arquiteto japonês vai um 

pouco mais além, afirmando que a sua ideia é cruzar a tradição japonesa com a 

ocidental, como afirma numa publicação que fez:  

“Estou interessado num diálogo com a arquitetura do passado, mas esse diálogo deve 
ser filtrado pela minha visão e pela minha experiência” (Ando apud Jodidio, p. 29).  

Assim sendo, devido à sua visão e experiência, projeta nas suas obras paredes de betão 

o mais finas e lisas possível, com o intuito de estabelecer uma analogia com as paredes 

tradicionais de soji (paredes finas, feitas com papel de arroz). Como afirma Tadao Ando: 

“Os materiais de construção essenciais do século XX são o vidro, o betão e o metal. Na 
minha arquitetura, procuro transpôr ideias japonesas para formas que possam ser 
construídas com estes materiais” (Ando apud Jodidio p. 32). 

Deste modo, Kazuyo Sejima, é diferente dos arquitetos acima referidos, isto é, para 

além de ser uma arquiteta contemporânea de vanguarda, com influências do 

modernismo vanguardista ocidental, de Mies Var der Rohe ou de Le Corbusier, a sua 

arquitetura não inclui elementos típicos da arquitetura tradicional japonesa. No entanto, 

o seu trabalho é claramente japonês, pois podem observar-se nas suas obras, como, 

por exemplo, no complexo habitacional de Nishinoyama House, vários elementos 

característicos de uma arquitetura japonesa, tal como a importância e atenção atribuída 

ao lugar, isto é, a pequena escala dos edifícios habitacionais japoneses aliado à 
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liberdade conceptual e programática dos espaços, tornando-os simples, práticos e 

funcionais. Dando o exemplo da ilustração japonesa, apesar das ilustrações mangá não 

demonstrarem uma relação direta e visível com as xilogravuras tradicionais japonesas 

conhecidas por Ukiyo-e33 ou como as pinturas dos biombos de Nambam, percebe-se 

que é também uma arte típica japonesa, atual. Da mesma maneira que a arquitetura de 

Sejima tem características tipicamente japonesas (atuais), mas que não ilustram a 

presença da tradição diretamente nas suas obras. Como, por exemplo, no contexto da 

arquitetura portuguesa, a ideia de arquitetura chã que de certa maneira poderá estar 

relacionada com a arquitetura dos irmãos Aires Mateus, tal como está relacionada com 

a Quinta da Malagueira projetada por Siza Vieira. Ou seja, por existir uma relação com 

uma arquitetura tradicional portuguesa (a arquitetura chã), os projetos tanto dos irmãos 

Aires Mateus como os projetos do arquiteto Siza Vieira não têm qualquer elemento que 

caracterize diretamente essa tradição nas suas arquiteturas, moderna e 

contemporânea, e ainda sim pode verificar-se e identificar-se essa relação com a 

arquitetura chã, como, por exemplo, na simplicidade dos elementos arquitetónicos e na 

horizontalidade da sua arquitetura, entre outros. 

Deste modo, Sejima não utiliza elementos de uma arquitetura tradicional japonesa 

diretamente na sua arquitetura para que seja evidente que a sua arquitetura reflete a 

cultura e tradição japonesa. Através da sua maneira de sintetizar o que acontece ao seu 

redor cria a sua própria arquitetura, uma arquitetura contemporânea japonesa feita a 

partir da leitura do lugar, dos costumes práticos da cultura japonesa e principalmente da 

sua autonomia cultural e visão conceptual (tal como Shinohara), perante uma realidade 

arquitetónica em constante evolução e desenvolvimento. 

Os arquitetos Kazuo Shinohara e Kazuyo Sejima têm uma grande influência na 

arquitetura japonesa, não só através da teoria como também da prática. Como foi o caso 

de Shinohara que se dedicou à arquitetura japonesa e à docência, tendo sido professor 

e arquiteto a tempo inteiro. Igualmente numa época mais recente, Sejima também tem 

um papel fundamental, como docente e arquiteta na sociedade japonesa, servindo 

também de inspiração não só a nível nacional como também internacional, tal como 

Kazuo Shinohara após a sua morte. 

 
33 Ukiyo-e é um tipo de pintura ou de gravura que represente aspetos de um mundo imaginário. Podem ser 
pinturas ou gravuras de cenas eróticas, ou de mulheres bonitas, ou de cenas ligadas ao teatro tradicional 
japonês ou ainda gravuras retiradas de cenários tradicionais da natureza japonesa. Esta arte prosperou no 
período Edo e atualmente existe muita procura por colecionadores (Calza, 2007, p. 295). 
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Apesar da distância cronológica entre os arquitetos escolhidos, tanto Kazuo Shinohara 

como Kazuyo Sejima são arquitetos de vanguarda que se destacaram pelo seu trabalho, 

dedicação e empenho na profissão. 

No caso de Shinohara, como referido anteriormente, desenvolveu a sua prática 

enquanto arquiteto aliado à docência, o que lhe conferiu um maior equilíbrio entre a 

teoria e a prática na sua profissão. O seu maior desafio foi construir espaços que 

gerassem contraste entre a imaginação criativa e a realidade comum da época, isto é, 

tratava-se de um arquiteto que via e criava arquitetura através de conceitos de maneira 

a estruturar e a dar significado ao espaço. Diferente de alguns arquitetos ocidentais, na 

sua maneira de pensar e projetar arquitetura, Shinohara numa primeira fase procurou 

integrar conceitos provenientes da arquitetura tradicional japonesa juntamente com 

conceitos de movimento à sua arquitetura. Mas, tal como todos os membros de uma 

sociedade, também os arquitetos contemporâneos são filhos do tempo em que vivem e 

portanto o contexto em que criam é influenciado pelo que se vive a cada momento, 

mesmo que inconscientemente. Até mesmo Shinohara que teve uma maior ligação à 

arquitetura japonesa tradicional e que quis distanciar-se do que os metabolistas estavam 

a tentar criar no Japão, acabou por, em fases posteriores, utilizar materiais (metal, vidro, 

betão) e estruturas que não eram usadas na arquitetura japonesa tradicional, ou seja, 

também este arquiteto se distanciou da tradição rumo ao contemporâneo. 

Assim, numa segunda fase Shinohara mostrou o seu interesse em caracterizar 

interpretações do movimento moderno de maneira a interpretar a arquitetura tradicional 

ou moderna japonesa, com especial atenção às cidades caóticas japonesas, que num 

período mais para o final da sua carreira distancia-se das habitações rumo a projetos 

de outras categorias com o foco voltado mais para o exterior e menos para os interiores 

dos edifícios. É durante estas duas fases que se pode caracterizar e identificar o seu 

percurso arquitetónico dividido em “Quatro Estilos” diferentes. 

No “Primeiro Estilo”, que marca o início da carreira de Shinohara, o arquiteto, ainda 

muito ligado às raízes da cultura japonesa, utiliza como base os elementos da 

arquitetura tradicional japonesa e o movimento (duas realidades díspares) como 

conceitos chave deste estilo, com o intuito de gerar novas sensações no espaço, porque 

tal como Shinohara afirma, o estilo de espaço japonês é feito de atitudes estáticas, 

referido no capítulo anterior. No “Segundo Estilo” Shinohara centrava-se na 

verticalidade dos espaços que projetava, utilizando o conceito “espaço de fissura”, que 

tinha como base a interpretação do seu “eu” interior psicológico profundo. Ao passar 

para o “Terceiro Estilo”, um dos aspetos mais importantes foi a preocupação que 
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Shinohara teve com a relação entre a cidade e o indivíduo e a sua habitação, que deu 

origem a dois conceitos base deste estilo: o “espaço nu” e o “vazio espacial”, que nasce 

de uma viagem de exploração à África ocidental e que levou Shinohara a uma 

introspeção pessoal profunda. Neste contexto, o arquiteto pressentiu que toda a 

arquitetura nasce de um entusiasmo que retrata a constituição psicológica humana de 

cada cultura. No “Quarto Estilo”, distanciado do “Primeiro Estilo” arquitetónico, foi uma 

fase em que Shinohara fez pouco projeto de habitações residenciais. As habitações 

deste período tinham um design próprio que não tendiam a ser definidos pela envolvente 

espacial. Shinohara escolheu abrir novos horizontes à sua arquitetura e a novos 

desenvolvimentos projetuais, a edifícios que não são residenciais, nem públicos, com 

elementos arquitetónicos concetuais associados ao rápido e acelerado desenvolvimento 

urbano. Trata-se de um estilo arquitetónico com uma relação maior com a cidade, com 

o seu exterior, com a sua envolvente, trata-se de uma versão domesticada do “caos 

urbano”. 

Deste modo, falamos de um percurso arquitetónico interessante e único, definido por 

quatro estilos de arquitetura moderna que, de uma maneira gradual, refletem o percurso 

arquitetónico de Shinohara, através do pensamento teórico e prático associado às suas 

vivências, crenças e influências, ou seja, à constituição psicológica da cultura nipónica, 

que teve os seus momentos altos e baixos ao longo dos tempos. Esta intelectualidade 

arquitetónica (o pensar a arquitetura através de um conceito e a análise teórica às obras 

arquitetónicas) teve um grande impacto a nível global. Não só tem influenciado os 

arquitetos japoneses atuais, como também tem influenciado arquitetos ocidentais, como 

é o caso de Steven Holl, referido anteriormente nesta dissertação. Posto isto, pode-se 

entender que apesar da morte de Shinohara, o seu trabalho e o seu método de pensar 

a arquitetura continua vivo e atualizado, não só na arquitetura, através de uma linha de 

arquitetos japoneses como Toyo Ito e Kazuyo Sejima, como também no ensino 

académico. Neste contexto, ensina-se a pensar e a criar arquitetura um pouco como 

Shinohara fez no decorrer da sua carreira: a importância e o impacto que a história tem 

para o desenvolvimento arquitetónico; a importância de construir espaços com caráter 

imaginário ou intelectual, em contraste com a realidade do quotidiano, e que não se 

limita a criar conceitos somente a partir do lugar específico, e sim numa perspetiva 

universal que vai desde o interior, ao exterior, na relação de escalas com a envolvente 

e na importância da escolha e da aplicação dos materiais. Também na obra de Kazyuo 

Sejima pode verificar-se a importância dada ao imaginário, ao conceito e à 

conceptualização, em contraste com outro aspeto relevante que são as contingências 

do cliente, da envolvente e do contexto.  
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Relativamente a Sejima, importa frisar alguns aspetos da sua arquitetura para se poder 

tirar conclusões relativamente às questões de investigação da presente dissertação. Tal 

como referido anteriormente o material com uma grande preponderância na obra 

Nishinoyama House (entre outras obras) de Sejima é o vidro, e o conceito de 

transparência aliado à organização espacial funcional e prática numa atmosfera com 

uma abundância controlada de luz natural. A pergunta que surge ao vivenciar e observar 

o espaço Nishinoyama House, é se seria possível e concretizável um espaço 

semelhante em termos de caraterísticas, num contexto ocidental? Esta questão surge 

porque a aplicação dos materiais está relacionada com as necessidades e as 

características de cada cultura, e apesar do vidro, do conceito da transparência, da luz 

natural e da organização espacial prática poderem ser usadas a nível global, a sua 

aplicação e função difere nos vários contextos. Ou seja, um complexo habitacional com 

as mesmas características e conceito idêntico à Nishinoyama House num contexto 

português, possivelmente não faria sentido nem traria conforto aos seus utilizadores, 

pois não assegura a necessidade básica de privacidade numa visão cultural ocidental 

portuguesa. No contexto japonês, apesar da introdução destes novos materiais no 

período de Meji pelos ocidentais, o seu modo de aplicação e função foram adaptadas 

às características da cultura japonesa. Assim ao analisar a obra de Sejima, pode-se 

perceber que, para o povo japonês, existir um complexo habitacional aberto para o 

exterior, onde a relação entre o interior e exterior (tradicionalmente conhecido por 

engawa) está intrinsecamente ligada e faz parte da arquitetura tradicional japonesa, 

segundo a sua cultura faz sentido e traz conforto aos seus utilizadores, porque no 

passado já existia esta vivência espacial e esta relação com a natureza. Por exemplo, 

aquando da visita ao Palácio Imperial de Quioto, foi possível observar esta relação 

espacial entre o interior e o exterior em constante ligação, bem como a funcionalidade 

simples e prática dos espaços desta obra tradicional, sempre de maneira controlada e 

bem iluminados pela luz natural. Como referido anteriormente esta dissertação, Toyo 

Ito, em tempos, afirmou não existir qualquer tipo de relação histórica no conceito de 

arquitetura de Sejima. A partir desta afirmação pode pensar-se numa negação da 

tradição no tipo de materiais utilizados ou falta de existência de elementos, mas 

parecem existir indícios de características relacionadas com a arquitetura tradicional 

japonesa, nomeadamente a transparência dos espaços, a relação entre o interior e 

exterior (evidente na obra visitada), o controle gradual da luz natural no interior e a 

funcionalidade simples e prática dos espaços projetados pela arquiteta. 

Importa reforçar o facto de que a cultura japonesa absorve conhecimentos de outras 

culturas, integra-os e, para além disso, desenvolve-os até torná-los mais avançados. É 
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esta a sensação que fica quando se visita o Japão, se percorre várias cidades, em busca 

de estudar diversas obras públicas e privadas: a arquitetura japonesa é muito sui generis 

e única, independentemente das influências que foi tendo ao longo dos tempos sejam 

elas ocidentais ou tradicionais japonesas. É sempre surpreendente a proximidade entre 

o tradicional e o moderno ou contemporâneo, a coexistência entre o novo e o antigo. O 

interesse pela tradição e a abertura à novidade. Tudo é sentido como fazendo parte da 

cidade, do país, da cultura, o que faz sentido num país com uma base budista Zen e 

assente em princípios espirituais fortes que trazem a sabedoria da relatividade dos 

fenómenos e da efemeridade, como por exemplo no conceito tradicional yin e yang34, e 

wabi-sabi35. Até nas confusões das ruas podemos verificar tal fenómeno, como referiu 

Manuel Graça Dias36, aquando da sua descrição sobre as cidades japonesas. 

Ao longo dos tempos com as migrações para as grandes cidades, fez com que houvesse 

um aumento da população, tornando os grandes centros urbanos maiores, ou seja, com 

menos espaço de habitação e um custo de vida mais elevado, como acontece nos nas 

grandes cidades japonesas. Com estes resutados, as pessoas nestes meios são 

desafiadas a sentirem-se satifeitas por viverem em espaços pequenos, com apenas 

alguns metros quadrados. Em resposta a esta situação, os arquitetos japoneses tiveram 

um papel muito importante no modo como responderam às necessidades básicas do 

povo japonês, o que permitiu uma evolução na sua arquitetura tendo em conta vários 

aspectos como por exemplo, a salubridade, a escala, o conforto, os espaços funcionais 

e práticos, entre outros. Com isto, o papel do arquiteto torna-se ainda mais estimulante 

e desafiante, pela necessidade de criar soluções práticas e essenciais de baixo custo, 

acessíveis a muita gente. A lição que se pode aprender com os arquitetos japoneses é 

a habilidade de reduzir as coisas ao essencial, mostrando como o simples design de 

uma casa unifamiliar pode tornar-se numa mistura muito própria e poderosa de 

planeamento espacial e design estrutural de alto nível, mesmo que o tamanho e os 

orçamentos sejam limitados. 

Ainda que seja difícil isolar influências diretas em aspetos muito concretos, tal como 

vimos no estudo geral do trabalho de Kazuo Shinohara e de Kazuyo Sejima e de 

algumas das suas obras, é possível identificar influências ocidentais em ambos os 

arquitetos. Kazuo Shinohara mais ao nível dos materiais (metal, vidro e betão) e de 

 
34 yin e yang: duas tendências opostas que só fazem sentido em conjunto, um transforma-se na outra de 
forma cíclica (descrito na página trinta e seis desta dissertação). 
35 wabi-sabi: “wabi”, que significa coisas simples, naturais e imperfeitas e “sabi”, significa a patine que vem 
com a idade, com o tempo (descrito na página setenta e cinco desta dissertação). 
36 Manuel Graça Dias faz uma descrição das cidades japonesas. (descrito na página cento e vinte e oito 
desta dissertação. 
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inspirações em aspectos da cultura ocidental, como é o caso da tecnologia desenvolvida 

nos aviões de caça e nos aparelhos aeronáuticos. Apesar de começar por cortar com 

as influências diretas ocidentais, acabou por recorrer aos materiais e tecnologias de 

influência ocidental e inspirou-se em aspetos da cultura ocidental para as suas obras, 

tal como no Centenial Hall. Ora, mesmo quando pretenderam negar as influências 

ocidentais estas já estavam demasiado presentes e infiltradas na sua sociedade para 

poderem simplesmente ser descartadas na totalidade. Sejima, de modo aparentemente 

mais direto, através de conceitos como a transparência e a leveza (“thinness”) que 

outros arquitetos, como Mies van der Rohe e Le Corbusier, iniciaram e esta atualmente 

continuou a trabalhar, elevando-o a um nível que ultrapassou as influências inicialmente 

recebidas. Assim, Sejima passou a ser uma inspiração para vários arquitetos de todo o 

mundo e convidada para fazer obras em diversos países. 

Pode-se afirmar que no contexto da arquitetura pseudo ocidental e moderna existiu uma 

grande influência dos ocidentais, mas gradualmente os próprios arquitetos japoneses 

foram seguindo as suas direções. Uma vez que existem mestres e gerações a ser 

influenciadas por eles, vai havendo alguma permanência de certas caraterísticas ao 

longo do tempo, no entanto a arquitetura japonesa não se desligou totalmente dos 

pressupostos tradicionais, ao mesmo tempo que criou uma arquitetura nova, muito 

própria, diferente da tradicional e muito apreciada no exterior. Isolar influências diretas 

de arquitetos ocidentais parece ser uma tarefa delicada e de grande complexidade, mas 

se não fosse pela influência ocidental do final do séc XIX e dos anos que se seguiram, 

a arquitetura japonesa teria feito um caminho muito diferente. Talvez tivessem 

continuado a evoluir dentro dos padrões e normas abordados no primeiro capítulo sobre 

a arquitetura tradicional, mas é uma suposição, aquilo que se pode afirmar é que a partir 

do momento em que se desenvolveram as influências ocidentais na sociedade e na 

arquitetura japonesa estas jamais foram as mesmas e o rumo que tomaram foi 

fortemente marcado por esta presença ocidental.  

Este tema permitiu uma compreenção de diversos aspetos da cultura e arquitetura 

japonesas desde os primórdios até à atualidade. Foi possível verificar a grande 

influência do mundo ocidental na arquitetura contemporânea japonesa, através da 

investigação teórica desenvolvida, da visita ao Japão e a diversas obras, mais 

específicamente às de Shinohara e Sejima que se estudara em maior detalhe. Assim, 

podem observar-se influências diretas da arquitetura tradicional japonesa em algumas 

obras contemporâneas japonesas, como é o caso de Shinohara (entre outros), também 

é possível verificar a influência da arquitetura ocidental na arquitetura contemporânea 
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japonesa, através dos materiais, do conceito e da tecnologia, o que pode ser observado 

tanto em Shinohara quanto em Sejima, e por fim, verificou-se ainda a existência de um 

tipo de influência da tradição na arquitetura contemporânea japonesa que não é direta, 

nem fácil de isolar em elementos caraterizadores, mas que é possivel observar através 

de uma análise à história da arquitetura tradicional japonesa, como na obra de Sejima. 

O grande interesse que esteve por trás da escolha do tema desta dissertação prendeu-

se com um fascínio pessoal pela arquitetura e cultura japonesas. É bastante satisfatório 

chegar ao fim desta análise e ter havido a oportunidade de investigar, teoricamente e 

no local, e poder partilhar conclusões que justificam e confirmam o interesse pela 

arquitetura japonesa, em especial a contemporânea, tão própria e avançada, com tanta 

história e tradição, e ao mesmo tempo, tão vanguardista e inspiradora para tantos 

arquitetos e leigos ocidentais. 
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