
Metodologia: 

Pesquisa teórico-conceitual de cunho exploratório ba- 

seada em revisão web-bibliográfica – coleta, seleção 

e síntese –, além do estudo de 03 (três) casos ilustra- 

tivos, a fim de comparar as principais características  

entre habitações em regiões orientais distintas.  
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Introdução e objetivos: 

O estudo da arquitetura habitacional é um dos ramos 

de maior abrangência em pesquisa, pois não envolve 

somente aspectos construtivos, mas também fatores  

sociopolíticos e econômicos. Historicamente,  devido 

à pluralidade étnica, surgiram 03 (três) grandes siste- 

mas culturais, denominados em relação a  sua  proxi- 

midade com a Europa: Próximo Oriente, Oriente  Mé- 

dio e Extremo Oriente. Objetiva-se aqui estudar o de- 

senvolvimento do espaço habitacional na tradição  o- 

riental, identificando e descrevendo  suas   principais 

características funcionais, técnicas e estéticas.  

 

Resultados e discussão:  

Conclusões: 

Comparando-se as habitações egípcia (1), mesopotâmica (2) 

e japonesa (3), observa-se que a monumentalidade da 

primeira contrapõe-se à austeridade espacial da segunda, 

assim como à leveza estrutural da terceira; características 

estas promovidas seja pelos materiais empregados como 

pelas técnicas construtivas e condicionantes naturais e/ou 

culturais. Nos três casos, a regularidade das plantas sugere 

valorização dos ambientes internos em detrimento das facha-

das. Os materiais predominantes variam respectivamente 

entre adobe, tijolo e madeira. A presença de terraços acom-

panha o uso de pátios internos e paredes espessas nos casos 

1 e 2 enquanto varandas e divisórias leves marcam o caso 3.  

É notável o caráter experimental da arquitetura residencial do 

Oriente, que foi desenvolvida ao longo do tempo em busca das 

melhores soluções de conforto para seus usuários, lidando 

com imposições do contexto e que podem servir de paralelo à 

pesquisa contemporânea voltada para a sustentabilidade.  
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