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• ESTUDAR o desenvolvimento do espaço 

habitacional na tradição oriental; 

 

• SELECIONAR e ANALISAR casos ilustrativos de 

habitações unifamiliares vernaculares e 

 

• IDENTIFICAR e DESCREVER as principais 

características funcionais, técnicas e estéticas 

dessas moradias.  



• Revisão web-bibliográfica e coleta de dados; 

 

• Seleção, descrição e análise de obras; e 

 

• Conclusão e redação final de RELATÓRIO. 



• HABITAÇÃO: Necessidade humana básica de abrigo 

e proteção + Questões de identidade e  valores 

culturais (individuais e coletivos) 
 

• Conceito de ORIENTE: 
 

Próximo Oriente: antigas culturas egípcia, sumeriana, 

persa, judaica, grecorromana e grecobizantina. 
 

Oriente Médio: região a leste e sul do mar 

Mediterrâneo, expandindo-se até o Golfo Pérsico. 
 

Extremo Oriente: sul, sudeste e leste asiático. 





I. Habitação Egípcia  

 

II. Habitação Persa  

 

III. Habitação Mesopotâmica 

 

IV. Habitação Árabe  

 



V. Habitação Hindu 

 

VI. Habitação Chinesa 

 

VII. Habitação Indochinesa 

 

VIII. Habitação Japonesa 

 



• Localização: Nordeste africano  

• Recorte temporal: Século XIV a.C. 

(Início da Idade Antiga)  

• Material predominante:                   

Argila crua (adobe)  

• Materiais de apoio: Pedra e 

madeira (Troncos de palmeiras)  

• Cobertura: Plana com estrutura em 

madeira e uso de terraços  

 



1 – acesso 

2 – sala hipóstila  

3 – sala e escritório 

4 – cômodos privados  

5 – cômodos de serviço 

6 – sala de espera 

• Concepção de planta: De fora 

para dentro  (Formato regular)       

                     interior elaborado 

 



• Localização:                           

Mesopotâmia (Atual Iraque)  

• Recorte temporal:                             

Século VI a.C. (Idade Antiga)   

• Material predominante:                    

Argila cozida (tijolo)  

• Materiais de apoio: Ladrilhos e 

madeira (Troncos de palmeiras)   

• Cobertura: Plana ou abobadada 

com uso de terraços e toldos   

 



1- Pátio 

2- Dispensa 

3- Latrina 

4- Pombal  

Galinheiro  

6- Forno 

7- Hall de 

distribuição 

8 e 9-

Cômodos 

internos  

A – Pátio 

interno  

B – Vestíbulo  

C – Quarto de 

trabalho  

D – Depósito  

E – Quarto de 

hóspedes  

F – Capela  

G – Cozinha  

H – Lavatório  

I – Escadas  



• Localização: Arquipélago japonês   

• Recorte temporal: Século XIV d.C. (Fim da Idade Média)  

• Material predominante: Madeira (tábuas e caibros)   

• Materiais de apoio: Placas de pedra e tijolos                      

(Talha e papel) 

• Cobertura: Inclinada com estrutura e telhas em madeira 

(Beirais)   

 

 



1- Vestíbulo  

2 - Varanda/corredor externo 

3 - Área para receber convidados  

4 - Lareira  

5 - Banho  

6 - Oratório  

• Tatamis 

• Quartos e salas elevados 

• Divisórias deslizantes – 

madeira, papel ou cortina 

 

 



Habitação  Oriente Médio Oriente Extremo Oriente 

Tradição Egípcia Sumeriana Nipônica 

Clima 

predominante 

Desértico e semiárido 

(Clima quente e 

extremamente seco) 

Árido e subtropical 

(Clima quente, 

semiúmido e de invernos 

rigorosos)  

Temperado e 

subtropical (Clima 

quente, úmido e de 

invernos rigorosos)  

Número de 

pavimentos e 

paredes internas 

1 ou 2 com 

embasamento (Paredes 

grossas e maciças até o 

teto)  

1 ou 2 com 

embasamento (Paredes 

grossas e maciças até o 

teto ou não) 

1 ou 2 com elevação 

(Paredes finas e 

divisórias vazadas e 

deslizantes) 

Pátios Sim                                       

(Aberto ou fechado) 

Sim                                  

(Aberto ou fechado) 

Não  

Colunas Sim  Não  Não  

Varandas Não Não  Não  

Relação 

cheios/vazios 

Mais cheios que vazios Mais cheios que vazios  Mais vazios que cheios 



Habitação  Oriente Médio Oriente Extremo Oriente 

Concepção de 

planta 

De fora para dentro 

(Formato regular)  

De fora para dentro 

(Formato irregular) 

De fora para dentro 

(Formato regular ou 

não) 

Decoração                         

interna 

Policromia, 

ornamentação 

discursiva e profusa 

(Baixos-relevos e sulcos) 

Policromia, exuberância 

e escassez de mobiliário 

(Ladrilhos, tarjas e 

frisos) 

Mono/dicromia, 

sutileza e ausência de 

mobiliário                                   

(Tatamis e paínéis)  

 

Mobiliário 

Básico e funcional 

(Cadeiras, mesas e 

camas zoomórficas em 

pinho) 

Raro e muito rústico 

(Bancada fixa / Mesas, 

bancos e baús em 

cedro)  

Embutido ou baixo 

Shadubai / Zabuton 

(Madeira, verniz e 

laca)  

Tratamento 

exterior 

Aspecto sóbrio pesado 

e imponente 

Aspecto austero e 

simples (Exceto palácios)  

Aspecto rústico, 

horizontal e integrado 

ao jardim  

 

Elementos 

característicos 

Sala Hípetra (a ceu 

aberto) Sala Hipóstila 

(colunata) Capela 

votiva 

Pátio Central / Ladrilhos 

Terraços com toldos 

Capela interna 

p/adoração 

Genkan / Tokonoma 

Irori / Ofuro Oratório 

no aposento  



• 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. 
 

• Houve o uso de terraços, pátios internos e paredes 

espessas no Egito e na Mesopotânia, enquanto varandas 

e divisórias leves estavam presentes no Japão. Isto é 

PROVENIENTE dos materiais empregados, das técnicas 

construtivas e das condicionantes naturais e/ou culturais.  
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