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1 TÍTULO 

Bases Históricas da Habitação Unifamiliar: Tradição Oriental 

 

2 ALTERAÇÕES NO PLANO DE TRABALHO 

Não houve alterações realizadas até o final, seguindo-se o plano de acordo com o que foi 

preestabelecido. 

 

3 RESUMO 

A necessidade da habitação é fundamental para a sobrevivência do ser humano, pois 

permite a sua adaptação em condições adversas, estas provenientes do meio ambiente – como 

clima, intempéries e animais ferozes – e que podem colocar em risco à sua própria existência. No 

decorrer da história da civilização, o homem produziu inúmeras formas de abrigo, tanto individual 

como coletivo, variando em formato, compartimentação, tecnologia e material construtivo. O 

estudo da arquitetura habitacional é um dos ramos de maior abrangência em pesquisa, pois não 

envolve somente aspectos construtivos, mas também fatores sociais, políticos, econômicos e 

culturais. Embora a maior parte das fontes ainda se concentre em uma visão eurocêntrica, muitas 

investigações recentes procuram desviar a atenção do velho continente e procurar respostas 

locais, dependentes ou não de condicionantes estrangeiros, mas situadas em outros lugares e 

tempos, como é o caso das Américas. 

Esta pesquisa em iniciação científica faz parte de um estudo mais amplo, que aborda a 

evolução e caracterização da arquitetura residencial que foi desenvolvida no continente americano 

desde os primórdios de suas civilizações – o que envolveria soluções autóctones encontradas nas 

culturas ameríndias e pré-colombianas, tais como as dos maias, astecas e incas, entre outras – 

até os primeiros séculos de ocupação europeia, abrangendo a arquitetura vernácula
1
 produzida 

tanto pelos povos que já habitavam as três Américas – Norte, Central e Sul – como aqueles que 

receberam influências coloniais – especialmente o caso brasileiro –, com destaque às iniciativas 

de dominação ibérica e centro-europeia, sendo esta última formada notadamente por britânicos, 

holandeses e franceses, nos séculos XV, XVI e XVII. 

De modo específico, a presente pesquisa, de caráter teórico-conceitual e cunho 

exploratório, pretende se concentrar no desenvolvimento do espaço habitacional na tradição 

oriental (Berço da Civilização, Oriente Médio e Extremo Oriente), utilizando como fundamento a 

leitura e tradução de base bibliográfica indicada2. Em um primeiro momento, apresenta uma 

                                                 
1
 Por vernácula ou vernacular entende-se a prática construtiva baseada na tradição, que é transmitida de geração para geração, por 
um processo informal. Consiste no resultado do aprimoramento pela experiência, por “tentativa-e-erro”; e fruto do saber popular, 
sendo exercida sem o fardo da solenidade oficial, isto é, uma “arquitetura sem arquitetos”, mas que possui valor estético, embora não 
tenha sido regida pelos cânones ditos civilizados ou acadêmicos. (ROHDE, 1983) 

2
 CISNEIROS, A. P.; ANGUIANO, A. P. Arquitectura habitacional. México: Limusa, 1978. 
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introdução ao tema, para depois, em uma segunda etapa, fazer a seleção, a descrição e a análise 

de 03 (três) casos ilustrativos de moradias vernáculas unifamiliares, descrevendo-as e 

identificando suas principais características funcionais, técnicas e estéticas.  

Palavras-chave: Arquitetura Residencial; Tradição Oriental; Habitação.  

 

4 INTRODUÇÃO 

O estudo histórico da habitação unifamiliar move-se por diferentes caminhos, uma vez que 

o tipo de abrigo varia de acordo com condições individuais, sociais e temporais do contexto no 

qual está inserido. As condições econômico-materiais da sociedade, conforme dado momento 

histórico, incidem sobre a morfologia habitacional, assim como esta também é influenciada pelas 

exigências impostas pelos membros da sociedade, ou seja, o seu grau de organização política. 

A moradia preenche, pois, não apenas uma necessidade, como também uma 
exigência cultural. Necessidade e exigência são determinadas pelo mesmo 
contexto sociocultural. As condições materiais da habitação agem de diversas 
formas sobre a saúde do indivíduo. Uma habitação insalubre, com pouca 
ventilação e pouca iluminação prejudica diretamente a saúde de seus habitantes. 
(OLIVEIRA, 1982, p. 52) 

De modo geral, pode-se dizer que a habitação humana visa atender a necessidade mais 

básica e comum de todos os animais: abrigo e proteção (RYKWERT, 2003). Entretanto, apresenta 

peculiaridades que envolvem questões de identidade e valores culturais; elementos de caráter 

particular e privado, mas também aspectos sociais e coletivos. De acordo com Cornoldi (1999), 

uma vez que o habitar doméstico cobre principalmente a vida privada, o valor da habitação reside 

antes de tudo em sua capacidade de favorecer a sensação de lembrança calorosa e discreta 

relação entre os próprios espaços “interiores” – sejam estes fechados ou abertos; cobertos ou 

descobertos –; seu valor arquitetônico reside essencialmente na capacidade que tem os espaços 

em si mesmos de expressar com sua forma aquela lembrança e aquela relação. 

Todavia hoje, ainda segundo o mesmo autor, a arquitetura propõe modelos opostos de 

organização e uso da habitação; soluções muitas vezes que se afastam de seus princípios 

históricos e tradicionais. Paralelamente, o estudo crítico do projeto residencial permite perceber a 

existência de permanências, que, muito mais do que estilísticas, literárias ou filosóficas, são 

principalmente espaciais ou, mais exatamente, tipológicas, que visam manter a conexão da 

realidade física com a construção habitável, assim como a inter-relação dos elementos e seus 

princípios compositivos. É deste panorama que nasce a validade da pesquisa das bases 

tradicionais da arquitetura doméstica, sejam elas oriundas do eixo mediterrâneo e centro-europeu, 

sejam estas calcadas tanto na experiência anglo-saxônica como na oriental. 

Por definição, o termo “oriente” pode ser entendido, segundo o Dicionário Michaelis on line 

(2015) como “o ponto do céu onde o Sol nos aparece quando nasce; leste, este, levante, 

nascente.” Portanto, seu conceito vincula-se estritamente a questões geográficas. Seu significado 
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original está atrelado à posição onde estão, segundo o referencial, os pontos comumente 

considerados como direita e esquerda. Na visão ocidental, sabe-se que a parcela do globo a qual 

se encontra à direita do Meridiano de Greenwich3 corresponde ao mundo oriental (Figura 1). 

Contudo, esta concepção acabou historicamente sendo ampliada – adaptada e deslocada –, já 

que fez com que toda a Europa (ou pelo menos a parte onde se localizavam as nações 

industrializadas, como Reino Unido, Países Baixos, França e Alemanha, além de Itália, Espanha e 

Portugal) passasse a ser considerada “ocidental” em detrimento das porções mais a leste ou 

mesmo além-mar, a oeste. E, apesar de se encontrar designações parciais como as de Velho 

Mundo e Novo Mundo, as diferenças entre essas duas metades do planeta – Hemisfério Ocidental 

(Oeste) e Hemisfério Oriental (Leste) – são mais profundas do que uma mera convenção. 

  

É importante destacar que apesar das claras diferenças entre o mundo ocidental e o 

oriental, cada um deles não se apresenta de forma homogênea. Paralelamente, encontra-se uma 

rica pluralidade de línguas e culturas, que fizeram com que após um longo desenvolvimento 

histórico, surgissem principalmente três grandes sistemas os quais foram denominados tomando 

como relação a sua proximidade com a Europa, seja geográfica como historicamente falando. São 

eles: Próximo Oriente, Oriente Médio e Extremo Oriente. (SPROVIERO, 2015)  

O Próximo Oriente corresponderia ao território das antigas culturas, como a egípcia, a 

sumeriana, a assírio-babilônica, a persa, a judaica, a grecorromana e a grecobizantina, entre 

outras. Atualmente, passou a designar o mundo constituído pela cultura árabe, cujo território 

começa nos confins da Europa e estende-se por partes asiáticas mais próximas; e também por 

toda a África do Norte. Já o Oriente Médio ou Médio Oriente abrangeria a região ao leste e sul do 

mar Mediterrâneo, expandindo-se até o Golfo Pérsico. Hoje em dia, fazem parte os seguintes 

                                                 
3
 Criado em 1851, pelo matemático e astrônomo britânico George Biddell Airy (1801-92), o Meridiano de Greenwich é aquele 
que passa sobre a região de Greenwich, nos arredores de Londres, na Inglaterra, dividindo o Globo Terrestre em Oriente e Ocidente 
e que, a partir de então, passou a ser utilizado para medir as longitudes no planeta. (N. Autora) 

FIGURA 1 
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países: Turquia, Líbano, Síria, Israel, Palestina, Egito, Iraque, Irã, Afeganistão, Arábia Saudita e 

Emirados Árabes Unidos, além de outros. Esta região apresenta grandes divergências culturais. 

Por sua vez, o Extremo Oriente, também conhecido como Ásia Oriental corresponderia aos 

países que fazem parte do sul, sudeste e leste asiático, entre os quais: Índia, Nepal, Mongólia, 

China, Coreias do Norte e do Sul, Japão e todos países da Indochina (Vietnã, Camboja, Mianmar, 

Laos, Tailândia e Malásia), além das insulares Indonésia e Filipinas. Dentre as três regiões 

orientais citadas, esta última seria a que apresenta maior unidade étnica e cultural entre seus 

povos, destacando-se que, mesmo situadas geograficamente no Hemisfério Oriental, a Austrália e 

a Nova Zelândia, além de outras 

regiões da Oceania, constituem-se 

em exceções. Também vale 

destacar que a Rússia, devido à sua 

ampla extensão territorial – que 

abrange desde parte da Europa até 

norte, centro e leste asiático –, 

possui sua história e cultura 

predominantemente vinculadas à 

tradição ocidental (Figura 2). 

As novas interconexões do mundo e atuais possibilidades de trocas culturais levou o 

pensador Colin Campbell4 a apresentar em 1997 a tese do que chamou de “orientalização do 

Ocidente”, o que significou uma ousada perspectiva da religião na sociedade ocidental, que 

estaria se transformando pela influência de crenças e filosofias orientais, com base em estudos 

realizados na Inglaterra, apontando assim para uma mudança de paradigmas trazida pela 

aproximação do Oriente. (CAES, 2009) 

Apesar de a tese ter como enfoque a questão religiosa, é possível notar que tal interação 

ocidente/oriente tem impacto em diversas esferas, as quais abrangem desde economia e política 

até cultura e arte, o que permearia consequentemente o fenômeno arquitetônico. Assim, na 

arquitetura, passa-se a ter o estudo e aproveitamento de métodos ou tradições milenares orientais 

que vem solucionar problemas atuais no mundo ocidental. Um exemplo disto seria a fluidez da 

planta que foi trazida pelo modernismo, a qual estava inspirada nas residências tradicionais 

japonesas, com suas divisórias leves e espaços flexíveis.  

O termo “tradição” aqui empregado origina-se do latim traditĭo, podendo ser conceituado 

como o conjunto de bens culturais que é transmitido de uma geração para outra dentro de uma 

sociedade. São os valores, costumes, manifestações ou conceitos da sabedoria popular, os quais 

são considerados importantes de serem mantidos e transmitidos. A tradição é algo herdado e que 

                                                 
4
 CAMPBEL, C. A orientalização do Ocidente: Reflexões sobre uma nova teodicéia para um novo milênio. In: RELIGIÃO E 
SOCIEDADE, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, 1997. p.5-22. 

FIGURA 2 
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faz parte da identidade cultural e social de uma comunidade. Elementos característicos de um 

povo – como sua língua, arte, música e gastronomia – compõem a tradição do lugar. Em muitos 

casos, contudo, o termo também é associado ao conservadorismo, uma vez que se refere à ideia 

de preservar, ao longo do tempo, determinados valores. Devido a isto, aquilo que não é 

tradicional, muitas vezes é considerado estranho – ou até mesmo errado. (CONCEITO, 2015) 

Apesar desse aspecto, segundo a mesma fonte, sociólogos destacam que a tradição é 

igualmente capaz de se renovar e de se atualizar para que seu valor e utilidade sejam mantidos, 

adquirindo novas expressões, porém mantendo sua essência.  

[...] As tradições evoluem e se transformam com as novas necessidades de cada 

sociedade, funcionando inclusive para impedir que ela se dissolva. Segundo 

Dominique Wolton, a tradição não é mais vista pelas ciências sociais como uma 

coisa arcaica, mas como aprendizagem, reapropriação. Para ele, na medida em 

que as sociedades se modernizam, a tradição aparece para suportar a mudança 

social, pois nenhuma sociedade muda radicalmente, sendo que cada fase de 

mudança possui também estabilidade. (SILVA et SILVA, 2006, p. 405) 

No contexto da arquitetura doméstica, a tradição manifesta-se através da disposição dos 

cômodos e da organização espacial das residências. A variedade de habitações presentes no 

decorrer da historia é derivada de diversos fatores como: situação geográfica, clima, condição 

socioeconômica, materiais de construção disponíveis e habilidade humana, tanto manuais quanto 

intelectuais. Sendo assim, é difícil unifica-las, seja por épocas ou países, já que devido às 

diferenças temporais e culturais existem grandes variações. (CISNEROS et AGUIANO, 1978). 

De qualquer modo, o estudo da história dessas habitações, seja lá onde elas aconteçam, 

além do conhecimento da tradição que as fundamentou, ajuda a entender a organização social e 

serve de fonte para a busca de novas soluções arquitetônicas. 

5 REVISÃO DA LITERATURA 

A historiografia oficial da arquitetura da 

habitação (FLETCHER, 1905; VIOLLET-LE-DUC, 

1945; CHOISY, 1951; CISNEIROS et ANGUIANO, 

1978; CARVALHO, 1993; entre outros), de bases 

predominantemente europeias, é quase unânime 

em apontar as civilizações egípcia e 

mesopotâmica como as pioneiras na criação de 

estruturas autônomas para abrigo de seus povos, 

independentes de cavernas, cujas soluções foram 

copiadas e reproduzidas pelos povos que se 

sucederam na região do Oriente Próximo e 

arredores, conhecida como Crescente Fértil (Figura 3). Ademais, desde os primórdios, as 

habitações das classes dominantes – constituídas principalmente por cidades-palácios e palácios 

FIGURA 3 
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amuralhados – distinguiam-se das dominadas não somente em dimensões, mas em materiais e 

técnicas de construção, optando-se sempre por aqueles mais resistentes e duradouros (como 

pedra ou tijolo cozido), dos quais os vestígios arqueológicos são mais frequentes. 

Para este estudo em específico, são consideradas as seguintes tipologias de moradia 

unifamiliar, com base na tradição oriental e descritas na sequência: I. Habitação Egípcia; II. 

Habitação Mesopotâmica; III. Habitação Persa; IV. Habitação Árabe; V. Habitação Hindu; VI 

Habitação Chinesa; VII. Habitação Indochinesa; e VIII. Habitação Japonesa.  

I. Habitação Egípcia  

A arquitetura egípcia, geograficamente 

localizada no nordeste africano, é bastante conhecida 

por seus monumentos funerários – especialmente as 

pirâmides5 –, templos religiosos e palácios 

monumentais. Sua crença na vida eterna estimulava a 

construção de obras duradouras e a utilização de 

materiais resistentes, especialmente para as classes 

dominantes. Além das pirâmides, os túmulos podiam também ser na forma de hipogeus6 ou de 

mastabas7; todos com a função básica de proteger os tesouros e resguardar os restos mortais das 

pessoas mais importantes. Os monarcas ofereciam a seus deuses essas grandes construções 

para as quais realizavam grandes procissões e cerimonias pomposas. Entretanto, o povo não 

possuía acesso a esses edifícios: somente sacerdotes, faraós e dignitários eram permitidos. 

(CARVALHO, 1993) 

Enquanto os egípcios construíram seus templos e tumbas para durarem eternamente, nas 

habitações utilizavam materiais menos resistentes (Figura 4). Basicamente, havia construções de 

barro cru (adobe) para as habitações privadas, além de aplicar, no caso dos mais pobres, troncos 

de palmeira e de sicômoro. Inicialmente trabalhando com esqueletos de cana, preenchidos com 

tijolos de argila seca ao sol, evoluiu-se para o emprego de pedras, que reproduziam em cantaria 

as formas das construções lenhosas. De acordo com Carvalho (1993), as residências privadas 

eram de alvenaria e teto plano com terraço onde os moradores realizarem reuniões nas noites 

quentes. Por sua vez, as janelas abriam-se para um pátio ou jardim interno. 

A casa comum do Egito antigo era quase sempre de dois andares, terminando em um 

terraço, sendo circundada por altas paredes e precedida de um jardim. As janelas estreitas, 

                                                 
5
 As pirâmides eram construídas de pedras calcárias unidas sem argamassa e revestidas exteriormente com placas de granito. 
Segundo Carvalho (1993), possuíam a base retangular e quatro faces triangulares, estando providas de varias portas ocultas pelas 
quais se penetrava ao interior por corredores que se ligavam a salas onde se encontravam os sarcófagos das múmias dos faraós.   

6
 Os hipogeus eram sepulturas esculpidas na rocha, sendo alguns compostos por largas e estreitas galerias subterrâneas, em cujos 
muros lavrava-se cenas mitológicas. (CISNEROS et AGUIANO, 1978) 

7
 As mastabas eram grandes edifícios feitos à base de tijolos não-cozidos, sendo divididas em três câmaras: a primeira, no exterior, 
destinado às oferendas do defunto; a interior, que era a câmara secreta onde se guardavam retratos e tinha uma serie de nichos 
adossados; e, finalmente, a terceira – a mortuária –, que  era subterrânea e onde descansava o sarcófago. (CARVALHO, 1993)  

FIGURA 4 
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situadas somente no andar térreo, eram dotadas de persianas e de grades de madeira. Os 

interiores mais modestos eram enfeitados por poucos e pequenos móveis de madeira, além de 

esteiras em cores vivas que serviam, ao mesmo tempo, de assento e leito. Eram de planta 

retangular ou quadrangular, alicerces de pedra e a maioria das paredes em adobe. (CARVALHO, 

1993; CASTELNOU, 2015) 

O mobiliário que completava a decoração das casas mais abastadas distinguia-se pelo uso 

de figuras de animais e ricos adornos. Os móveis mais utilizados eram as banquetas, as cadeiras, 

as mesas, as camas de noite e as de repouso diurno, além da cama fúnebre, os cofres e suas 

variantes. As camas tinham forma de touro, chacal ou leão; e, em outras, apenas se colocava 

figuras em forma de patas de animais. Usava-se predominantemente o ébano com inscrições em 

ouro e marfim em alguns móveis. (CISNEROS et AGUIANO, 1978) 

II. Habitação Mesopotâmica (Assíria ou Sumeriana) 

Localizada no Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia situa-se onde 

atualmente é o Iraque, sendo dividida em duas regiões: a Assíria ou Suméria, ao norte, que 

corresponde à parte montanhosa e desértica; e a Caldéia, ao sul, marcada pelas cheias dos rios. 

De forma geral, a população vivia em cabanas feitas de barro. Tanto as casas particulares como 

os templos eram retangulares, construídos em tijolos cozidos e adornados com baixos-relevos. Os 

tetos eram abobadados. 

Foram encontrados em Hassuna exemplos das 

primeiras habitações e supõe-se que estas foram 

construídas pelos próprios agricultores. Com o decorrer 

do tempo foram sofrendo modificações, passando 

algumas a terem dois pisos e melhores instalações de 

higiene (Figura 5). As fundações também eram de tijolo 

cozido, assim como a pavimentação de pátios em 

algumas residências. As casas privadas tinham planta 

retangular, deixando um pátio no centro, ao redor do qual se construíam os cômodos com paredes 

de tijolo cru e vigas de madeira. Unia-se os tijolos por meio de pressão e usava-se a abóboda e o 

arco pleno ou ogival com tijolos secos unidos por argila. Ladrilhos esmaltados formavam grandes 

painéis decorativos. (CISNEROS et AGUIANO, 1978) 

Nos primeiros palácios edificados, geralmente térreos, distinguem-se os espaços 

destinados aos homens, outros para as mulheres e, por fim, de serviço, comunicados todos por 

um pátio central e rodeados de muralhas, ao longo das quais se distribuíam torres. Como a  

madeira e a pedra eram materiais escassos na Mesopotâmia, sua aplicação na arquitetura não 

era abundante. Porém, eram características as preocupações com drenagem, já que as casas 

FIGURA 5 
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simples possuíam calhas e nos palácios havia galerias de descarga de águas da chuva. 

(CARVALHO, 1993) 

Os interiores mesopotâmicos, ainda segundo Carvalho (1993), caracterizavam-se pela 

monumentalidade e predominância dos cheios sobre os vazios, além da policromia e exuberância. 

Havia a ocupação de grandes superfícies construídas e o uso da estrutura abobadada, assim 

como a grande riqueza decorativa e existência de muitos anexos e compartimentos. Além da 

cobertura plana e abundantemente ajardinada, com pilastras e meias colunas dispostas 

verticalmente, usava-se bastante vegetação interna. Também se construíram colunas em 

alvenaria de tijolos, empregando-se telhas circulares e calhas rejuntadas8. 

A decoração era realizada com frisos contínuos com figuras de touros em 
cobre e outros motivos, estes sobrepostos a um revestimento de cal e 
madrepérola, com rosetas e flores de gesso colorido, imitando plantas. Era 
comum ladear as portas dos templos, sobre um grande degrau, com dois leões 
de cobre e uma colunata. Já o mobiliário era simples e prático, geralmente em 
cedro. (CASTELNOU, 2015, p.12) 

 

III. Habitação Persa 

A arquitetura persa – que se concentrava no atual Planalto do Irã – foi resultado da 

influência assíria, egípcia, indiana, grega e extremo-oriental. As primeiras casas foram feitas em 

adobe e teto coberto por galhos, possuindo os dormitórios nichos que serviam de armários. Outra 

variação de casa era a de tijolos cozidos com janelas e vidros coloridos. Em ambas tipologias, as 

aberturas davam para corredores ou vestíbulos; e não diretamente para a rua.  

Como aquela região possuía riqueza de pedras 

e o mármore encontrado em diferentes cores, 

empregavam-se também esses materiais em suas 

construções, bem como a alvenaria de tijolos crus e 

cozidos junto a coberturas de madeira (Figura 6). Como 

na habitação mesopotâmica, os compartimentos persas 

eram geralmente menores e mais desadornados 

daqueles de recepção. Nos interiores, os aposentos 

masculinos eram também separados dos femininos, inclusive podendo estar estes últimos em 

pavilhões segregados por altos muros. A decoração se fazia por meio de azulejos, tapeçarias e 

pinturas. Algumas casas tinham sótãos que os donos utilizavam em tempos quentes por ser a 

parte mais fresca da construção9. (CISNEROS et AGUIANO, 1978) 

                                                 
8
 Para evitar o aspecto monótono e frio de seus aposentos, os mesopotâmicos cobriam as paredes nuas com longos frisos verticais, 
além de painéis e altos-relevos de cerâmica esmaltada em cores (vermelho, branco e preto). Tais elementos tinham grande teor 
artístico e temática decorativa representada por animais ferozes, caçadas, combates e deuses alados: os Lamassi, isto é, touros 
monolíticos e androcéfalos (dotados de cabeça humana) com cinco pernas para, conforme o ângulo, parecem parados ou em 
movimento. (VEIGA, 1980; CARVALHO, 1993) 

9
  As principais características dos interiores persas eram: a modulação, a harmonia e a proporção construtiva, além da esbeltez e da 
policromia; a profusão de baixos-relevos e da temática decorativa baseada em leões, touros e monstros androcéfalos de quatro 

FIGURA 6 
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De acordo com Carvalho (1993), como as cerimônias que os persas ofereciam ao fogo 

eram realizadas ao ar livre, não construíram templos. Além disso, a construção dos palácios 

estimulou o desenvolvimento de outros tipos de cúpulas e abobadas, distintos dos 

mesopotâmicos. Conforme Koch (2001), o emprego da abóbada e cúpula pelos persas estendeu-

se até Constantinopla e fez surgir a estruturação medieval da arquitetura bizantina. Contudo, 

foram os tapetes persas que mais marcaram seu estilo de decoração. A principal característica 

dos ornatos era sua forma geométrica, repleta de losangos, espirais e triângulos.  

IV. Habitação Árabe (Muçulmana ou Islâmica) 

Os árabes passaram por diversas regiões e, consequentemente, empregaram diferentes 

materiais disponíveis onde se encontravam, como: adobe, tijolo, pedra (mármore) e cerâmica 

vitrificada, a qual foi bastante utilizada em mosaicos. Coroavam suas construções com abóbodas 

bizantinas e domos persas, bem como variações da abóboda sob pendentes e a criação de novos 

tipos de arco, como o ogival, o escalonado e em ferradura. Suas colunas eram esguias em uma 

arquitetura rica em detalhes rendilhados baseados na geometria. (CARVALHO, 1993) 

Com origem na Península Arábica, conforme 

Viollet-Le-Duc (1945), a habitação muçulmana 

caracterizava-se pela solidez e horizontalidade, sendo 

constituída por vários cômodos e circundada por 

amplos jardins (Figura 7). Tradicionalmente, do edifício 

principal, distanciam-se os sanitários, as cozinhas e as 

dependências de serviços. De um grande pórtico, 

chegava-se a um vestíbulo longo, em cujas 

extremidades situavam-se os aposentos discriminados por sexo. No centro da composição, havia 

uma ampla sala, geralmente com uma fonte dágua e circundada por nichos, onde se dispunham 

divãs e aberturas para as câmaras laterais 

Aplicava-se uma grande diversidade de materiais coloridos como a tapeçaria, a 
cerâmica, o tijolo e o mosaico dourado, que, aliados a ladrilhos e azulejos 
decorados, se superpunham e se entrelaçavam numa orgia de formas e cores, 
que não negava a sua proveniência de índole visceralmente oriental e pagã. 
(CASTELNOU, 2015, p. 38)  

Existe um grupo de árabes nômades nas regiões centrais da península chamados 

beduínos que vivem até hoje em tendas. Também houve cidades nascidas sem planejamento 

adequado, com ruas tortas e casas construídas com técnicas primitivas, sendo algumas ocupadas 

por comércio e onde é possível ver galerias com características da arquitetura islâmica. 

(CISNEROS et AGUIANO, 1978) 

                                                                                                                                                                  
patas; as colunas com capitéis compostos por volutas (elementos espiralados), touros geminados (opostos pelas costas) e licórnios 
(animais de um só chifre), além de fustes com caneluras e base esculpida; e a abundância de painéis em ladrilhos esmaltados em 
várias e vivas cores. (CARVALHO, 1993) 

FIGURA 7 
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V. Habitação Hindu (Bramânica ou Indiana) 

A arquitetura da Índia antiga baseia-se em dois 

aspectos distintos ligados à religiosidade daquele povo 

situado na Ásia, entre o Médio e o Extremo Oriente: o 

bramanismo e o budismo, cujos períodos marcados 

pelo tempo correspondem a, respectivamente, antes 

do século III a.C. e do século III ao V. Entre os séculos 

V e VIII, ocorreu uma segunda era bramânica10. 

Descobriu-se que algumas cidades apresentavam ruas 

largas e retilíneas onde havia palácios e casas de vários estilos, assim como de diferentes classes 

sociais, incluindo também termas e lugares públicos de reunião. Os muros eram feitos em tijolo 

cru ou cozido, unidos por argila ou betume. O teto e sua estrutura eram geralmente de madeira. 

(CISNEROS et AGUIANO, 1978) 

Um fato que exemplifica o quanto a religião estava ligada à cultura indiana está na ideia 

tradicional de se considerar casa independente da natureza que a circunda naquele país. Por isso, 

a determinação da implantação e escolha do terreno serem feitas mediante cerimoniais mágico-

religiosos. A residência da população humilde tinha planta circular ou retangular com fundação de 

madeira, a qual se prendia ao solo com terra batida e esterco. Fazia-se as paredes 

complementares com vigas de bambu, deixando duas aberturas – uma para a porta e outra para 

uma janela –, sendo o teto coberto com palha e folhas de palmeiras. Constituía-se basicamente 

em três peças: sala de visitas, dormitório e cozinha (Figura 8).  

De acordo com esses autores, a palavra bungalow é uma adaptação inglesa da chamada 

bangla, ou seja, uma casa hindu térrea com uma galeria exterior. Por sua vez, as casas dos ricos 

eram suntuosas, feitas de tijolos, pedra e mármore, de vários andares e com duas entradas: uma 

delas para a rua e a outra para o jardim interno. Contava com vários dormitórios, salas de estar, 

comedores e cozinhas; algumas paredes divisórias eram telas de madeira ou elegantes cortinas. 

A fachada principal possuía várias sacadas, tendo o último piso claraboias de madeira com 

esculturas coloridas. As paredes internas eram providas de nichos, onde se coloca figuras de 

marfim ou metal. No piso, predominavam mosaicos coloridos. As residências dos nobres eram 

praticamente castelos que serviam de fortalezas e estavam rodeados pelas casas dos súditos. 

Além de plantas e flores, era comum a presença de animais como elefantes, leões, aves, camelos 

e entidades fantásticas em seus baixos-relevos. (CARVALHO, 1993)  

                                                 
10

 Foi no período budista que surgiram os primeiros templos subterrâneos e mosteiros budistas. Já no segundo período bramânico, a 
mistura entre as duas doutrinas evidenciou-se na arquitetura com o surgimento de um novo tipo de templo: o pagode. Os pagodes 
hindus tinham várias salas e vestíbulos, uma espécie de santuário e, em alguns casos, andares sucessivos. Eram inicialmente 
pequenos oratórios, caracterizando-se mais tarde por sua altura, ora com faces curvas, ora com o aspecto de vários cubos 
superpostos – cada vez menores, à medida que subia a construção. (CASTELNOU, 2015) 

FIGURA 8 
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VI. Habitação Chinesa 

Conforme Cisneiros et Aguiano (1978), arqueólogos descobriram vestígios que comprovam 

a existência do homem há mais de 25.000 anos no norte da China. Os primeiros chineses viviam 

em casas de plantas circulares e tetos planos, nas quais o material predominante era a palha e os 

pisos em terra batida. A fundação das casas humildes era de taipa e nas casas mais abastadas 

era realizada com tijolo ou pedra. Com o tempo, os mais ricos começaram a criar alicerces em 

cantaria para sustentar colunas de madeira (pinho ou cedro), que erguiam amplos telhados para 

proteção da chuva. As casas dos mercadores eram de vários andares, mas aqueles superiores 

serviam de armazém para as mercadorias (Figura 9). O desenho da linha do teto tinha a liberdade 

de colocar as alças de forma linear ou curva, sendo as curvas superiores mais notórias no sul.  

Na China, desenvolveram-se dois tipos 

principais de estrutura: a de madeira e a de bambu. 

Enquanto a primeira apresentava em sua construção 

encaixes e emendas, a segunda substituía-os por 

amarras e superposições de camadas. Tal fato criou 

plásticas bem distintas entre si e marca características 

da arquitetura do Extremo Oriente.  

 A habitação chinesa caracterizou-se em principio por ter poucas aberturas para o exterior. 

Em alguns casos, era apenas a porta. Entretanto, outras possuíam aberturas no teto; segundo sua 

doutrina, era a comunicação entre o céu e o inferno11. E, no centro da casa, havia um pátio ao 

redor do qual estavam os quartos (CISNEROS et AGUIANO, 1978). De acordo com Carvalho 

(1993), a arquitetura tradicional na China era representada por duas edificações: o pagode12 e o 

pai-lou13. Quanto à moradia, esta era de um só andar, de preferência construída ao centro de um 

parque e acima do solo mediante um aterro, sendo formada por um conjunto de aposentos 

retangulares. Conhecida como ting, assemelhava-se a uma tenda de campanha, em formato de 

sino, com um teto que parecia um toldo sustentado por quatro colunas, podendo ser duplo ou até 

mesmo triplo, com beirais curvados para cima, de madeira talhada e figuras de dragões nas 

armações dos telhados, já que os chineses consideravam tais seres como deuses. 

                                                 
11

 Os tetos das casas chinesas podiam ser de quatro maneiras: piramidais, de duas águas, de quatro águas ou mistos. Internamente, 
havia tetos circulares, abobadados e octogonais formados por peças de madeira lavrada. Não existiam muitas aberturas, limitando-
se à uma entrada principal e outra aberta ao céu. No centro da casa, havia ainda o chamado “poço do céu”, ao redor do qual se 
distribuíam os cômodos, como a tradição xamânica. (CASTELNOU, 2015)  

12
 Surgido na Índia, o pagode era construído em madeira na China e possuía possui até sete pavimentos. Sua planta era, geralmente, 
quadrada; e a decoração interna, policromática com rendilhados e recortes de colunas. Possuía telhados superpostos, estes 
encurvados em forma de peito-de-pombo. O pavimento térreo destas construções era destinado ao oratório propriamente dito, onde 
eram expostas as imagens sagradas de Buda, enquanto que os outros eram utilizados como belvederes, com numerosos nichos e 
esculturas. Ospagodes chineses caracterizavam-se por suas colunas de madeira, sem capitéis, ornatos esculpidos e nervuras nos 
telhados, cujos motivos mais frequentes eram os dragões e as quimeras, sempre bastante rebuscados. (RODRIGUES, 1990) 

13
 Os pai-lous eram uma espécie de trilítico, no qual se tem duas hastes verticais ligadas por uma horizontal com as laterais levemente 
erguidas para cima. Constituem um monumento isolado do templo e erguido em memória a alguém importante. (CARVALHO, 1993) 

FIGURA 9 
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Por sua vez, a casa chinesa conhecida pelo nome de “pavilhão” era feita à base de pilhas 

de madeira, geralmente possuindo uma cúpula piramidal revestida com telhas coloridas e, no 

exterior, um corredor com plantas e flores que rodeavam a habitação. As paredes interiores eram 

móveis, compostas por biombos de seda com molduras de madeira. Tal sistema era usado em 

muitas moradias, onde um salão transformava-se durante o dia em sala e refeitório; e, de noite, 

em dormitórios. As paredes externas eram de argila e granito. (CISNEROS et AGUIANO, 1978) 

Nas casas dos mais ricos, a entrada era por um amplo pórtico, o qual conduzia até a sala 

central que estava ligada a dois quartos e a um salão com duas sacadas cobertas. Depois, um 

terraço conduzia a outros cômodos menores e, em seguida, à cozinha, ao armazém e aos 

dormitórios dos empregados. Ainda segundo Cisneiros et Aguiano (1978), os tetos eram feitos a 

base de bambu de diferentes espessuras e montados de tal maneira que eram leves e fortes ao 

mesmo tempo. A temperatura interna era mantida agradável, devido às aberturas e claraboias na 

parte superior da entrada, além do pé-direito elevado. Tais habitações eram pintadas interna e 

externamente com cores vibrantes, sendo sua decoração completada com o uso de ouro, bronze 

e porcelanas. 

VII. Habitação Indochinesa 

A Indochina consiste na região ao sudeste da Ásia, onde atualmente estão Vietnã, Laos, 

Camboja e Tailândia, a qual foi colônia francesa entre meados do século XIX e XX. A origem do 

termo provém justamente do fato desse território ficar espremido entre as duas principais culturas 

asiáticas: a indiana, a oeste; e a chinesa, ao norte. Foi com o final da Guerra do Vietnã (1955/75) 

que as fronteiras da região adquiriram o formato atual, constituído por países relativamente jovens 

de recente independência, possuindo alguns edifícios de influência europeia devido ao diversos 

anos de dominação ocidental. (MUNDO ESTRANHO, 2016) 

Há numerosos templos e santuários budistas, 

tanto antigos como modernos. Alguns destes, os quais 

possuem formato de pagodes, são decorados com 

pérolas, ouro, prata e seda. Por influência hindu, há 

templos bramânicos, assim como catedrais e igrejas 

da arquitetura europeia, devido à chegada dos 

missionários católicos que converteram muitos 

asiáticos. Até hoje, alguns grupos primitivos vivem 

distantes das cidades em casas coletivas rústicas, estas feitas à base de bambu e/ou em cabanas 

individuais, também de bambu, sendo que ambas tipologias carecem de instalações de higiene e 

conforto necessárias (Figura 10). Em contraposição, existem palácios reais muito grandes, onde 

viviam o rei, suas esposas e concubinas, o que contrasta bastante com as condições de moradia 

dos camponeses que vivem em aldeias e fazendas. (CISNEROS et AGUIANO, 1978) 

FIGURA 10 
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VIII. Habitação Japonesa 

Desde tempos remotos, o modo de vida japonês assemelha-se ao dos chineses, cuja 

influência política, cultural e religiosa – através do budismo, o qual adquire uma derivação local: o 

xintoísmo – começou por volta do século VI. Sendo assim, é compreensível que sua arquitetura 

também apresente aspectos comuns. Os constantes terremotos que ocorrem na região, 

essencialmente insular, fizeram com que os camponeses optassem por construir suas casas de 

apenas um pavimento, com tetos de telhas e folhas, o 

que facilitaria a sua reconstrução após de desastres. As 

cabanas eram feitas às margens dos rios, sendo 

rodeadas de jardins com cerejeiras e plantas muito bem 

cuidadas que amenizavam o aspecto de pobreza. Ao 

mesmo tempo, existiam vilas e residências maiores 

dotadas de jardins ornamentados e grande diversidade 

de plantas (Figura 11).  

Os japoneses herdaram dos chineses o uso das divisões móveis. Assim, 
biombos e tênues paredes de bambu deslocam-se em seus interiores com 
grande facilidade, sob os tetos envernizados de esteira no interior de suas 
residências leves e coloridas, aumentando ou diminuindo salas, extinguindo ou 
criando quartos, onde o mobiliário escasso destaca e ressalta ainda mais a 
singeleza de seus ambientes, a decoração de suas portas e as suas 
respectivas pinturas. (CASTELNOU, 2015, p.18) 

Na casa tradicional japonesa, as paredes 

internas não permanentes – ou seja, os biombos 

móveis (fusuma) – permitem que um cômodo torne-se 

quarto durante à noite e, depois, pela manhã, as 

esteiras de palha onde se dorme (tatami) e outros 

objetos são guardados para que se transforme em 

comedor ou estância (Figura 12). Ao invés de vidro, utilizavam-se papel nas paredes externas, 

igualmente deslizantes (shoji), mantendo amplos beirais; e, por questão de segurança, a cozinha 

era independente, sendo a madeira um dos materiais de maior uso nestas construções.  

Em ambientes multifuncionais, simples e puros, as moradias nipônicas eram imersas em 

grandes jardins, possuindo embasamento em pedra; paredes, tesos e pisos de madeira; e 

telhados em várias águas. Trabalha-se com móveis embutidos e mesas de baixa altura, fazendo 

com as pessoas se sentassem em almofadas (CASTELNOU, 2015). Se os chineses tornaram-se 

exímios no fabrico de porcelanas, foram os japoneses os mestres das lacas (charão), além de 

inaugurarem uma esplêndida arquitetura de madeira, onde brilhavam as cores mais puras, tais 

como o vermelho sangue-de-dragão, o azul-escuro, o amarelo, o negro e o dourado. Marcado 

pelo seu aspecto formal delicado e elegante, além da modulação e da dominância de vazios dobre 

cheios, o interiorismo japonês usa materiais leves, policromia e papéis pintados, cuja temática 

FIGURA 11 

FIGURA 12 
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decorativa são dragões, pássaros e árvores, além de possuírem elementos característicos, como 

o Bonsai14 e o Ikebama15. Atualmente, observa-se um forte contraste entre as mais diversas 

construções modernas e os castelos e moradias do passado, os quais incluíam também 

construções de pedra, madeira e bambu, abrigando as mais diferentes atividades. (CISNEROS et 

AGUIANO, 1978) 

 

6 MATERIAIS E MÉTODOS 

 De caráter exploratório, esta pesquisa foi baseada em revisão web e bibliográfica com  

estudo de casos, realizando-se por meio da investigação, seleção e coleta de fontes impressas, 

nacionais e internacionais; ou ainda publicadas on line, que tratavam direta ou indiretamente 

sobre história da arquitetura habitacional unifamiliar de tradição oriental. Além de material para 

registro computacional, gráfico e fotográfico, utilizou-se as instalações físicas destinadas ao 

docente-adjunto, autor do projeto e lotado na subárea de Teoria e História da Arquitetura e 

Urbanismo, em Regime de Dedicação Exclusiva, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, 

com a participação de 01 (uma) discente do curso de graduação, autora do presente relatório.  

Em suma, a metodologia de pesquisa seguiu as seguintes etapas: 

a) Revisão Bibliográfica e Coleta de Dados: 

Esta etapa baseou-se na pesquisa web e bibliográfica sobre a conceituação de termos operacionais 

(oriente, tradição, habitação, etc.), além da contextualização histórica e caracterização de diferentes 

tipologias de habitação oriental, procurando assim fundamentar teoricamente e dar subsídios às 

próximas etapas da pesquisa. 

b) Seleção e Mapeamento de Obras: 

Esta etapa envolveu a identificação e descrição de 03 (três) exemplares ilustrativos de arquitetura 

residencial tradicional do Oriente – Egito, Mesopotâmia e Japão antigo –, os quais foram escolhidos 

pela distinção geográfica e por terem materiais e informações suficientes para pesquisa e análise, 

seja em meios bibliográficos como eletrônicos.  

c) Análise e Avaliação dos Casos: 

Aqui se fez a descrição e a comparação entre os casos I, II e III, que estão apresentados na 

sequência de forma resumida, cujo tratamento procurou ser objetivo e homogêneo. 

d) Conclusão e Redação Final: 

O fechamento desta pesquisa deu-se através da elaboração do RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA, além 

de material expositivo por ocasião do Evento de Iniciação Científica da UFPR – EVINCI, previsto 

para outubro de 2016.  
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 A palavra Bonsai significa "árvore em bandeja" ou "árvore em um vaso", referindo-se a uma técnica de cultivo que busca fazer a 
réplica de uma árvore da natureza em miniatura dentro de um recipiente. Em sua essência, é uma obra de arte produzida pelo 
homem através de cuidados especializados, que deve simular os padrões de crescimento e os efeitos da gravidade sobre os galhos, 
além das marcas do tempo e estrutura geral dos galhos. (N. autora) 

15
 Ikebama – ou Kado, como também é conhecida – trata-se da arte japonesa de arranjos florais. Enquanto que os ocidentais tendem a 
enfatizar a quantidade e o colorido das cores, dedicando a maior parte da sua atenção à beleza das corolas, os japoneses enfatizam 
os aspectos lineares do arranjo. Esta arte delicada foi desenvolvida de modo a incluir no produto final o vaso, os caules, as folhas e 
os ramos, além das flores propriamente ditas. Em geral, a estrutura do arranjo floral baseia-se em três pontos principais que 
simbolizam o céu, a terra e a umidade, embora outras estruturas sejam adaptadas em função do estilo e da escola de Ikebama. (N. 
autora) 
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ESTUDO DE CASO I                                                                          Habitação Egípcia 

Oriente 

 A antiga civilização egípcia concentrou-se no nordeste 

africano, especialmente às margens do rio Nilo, estendendo-se de 

cerca de 3000 a.C. até sucumbir por volta do século IV a.C.. Sua 

arquitetura doméstica caracterizou-se pelo uso predominante de 

construções em adobe, o qual se associou, em alguns casos mais 

elaborados, a estruturas em troncos e pedras. A peculiaridade da 

casa egípcia estava na composição voltada para o interior, 

deixando apenas as paredes de fechamento e a porta de entrada 

voltadas para o exterior. Esta tipologia possibilitou um tratamento 

cenográfico aos interiores, de modo que a diferença básica entre 

os palácios dos nobres e as casas burguesas estava somente nas 

suas dimensões. As colunas eram o elemento característico dos 

espaços principais, sendo que a quantidade e a altura delas 

determinavam o significado e a categoria dos espaços. Por sua 

vez, as portas colocadas em pares nos extremos das paredes 

estabeleciam as relações entre os diferentes ambientes.   

Como exemplo ilustrativo cita-se a habitação do tjati
16

 

Nakhtpaaten ou simplesmente Nakht, que viveu durante o reinado 

do faraó Akhetaten ou Aquetáton, na 18ª Dinastia (Séc. XIV a.C.). 

Situada na antiga cidade de Akhetaten – onde hoje se encontra o 

sítio arqueológico de el-Armana, na margem oriental do Nilo a 

cerca de 312 km ao sul do Cairo – esta residência atualmente em 

ruínas está sob um aterro e o acesso ao interior se dá por meio de 

uma escadaria lateral [1] (Figura 13). O conjunto organiza-se em 

torno de uma ampla sala colunada ou sala hipóstila [2] pertencente 

ao proprietário e de acesso restrito, onde havia assentos, um 

braseiro para aquecer no inverno e uma capela votiva (Figura 14). 

Antes de se chegar a ela, passa-se por outro espaço retangular 

também dotado de colunas [3], o qual possui um escritório situado 

em sua parte superior. Na parte posterior da casa, distribuem-se os 

cômodos privados [4] e de serviços [5], organizados depois de uma 

pequena sala de espera com colunas [6].  

A fachada da habitação era essencialmente simples, sem 

ornamentação (Figura 15), onde pequenas aberturas evidenciavam o aspecto sóbrio do exterior em 

contraposição aos elementos estruturais internos, cuja decoração deveria ter sido profusa e policrômica, 

carregada em elementos simbólicos, tais como baixos-relevos e sulcos coloridos. A cobertura tinha estrutura 

em madeira. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16

 Tjati era o cargo ocupado pelo governante – seja este do Alto Egito ou do Baixo Egito, já que o reino manteve-se oficialmente 
dividido em toda a sua história –, que era imediatamente abaixo do faraó; título concedido somente aos reis, estes tidos como 
verdadeiros deuses. Os tjatis eram vizires ou oficiais superiores nomeados pelos faraós, mas muitas vezes pertencentes à sua 
família, tendo dever supremo de supervisionar o funcionamento do país, como um primeiro-ministro e, às vezes, até mesmo em 
pequenos detalhes, como verificar a amostragem do abastecimento de água de uma cidade. (SHAW, 2002) 

FIGURA 14 

FIGURA 13 

FIGURA 15 
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ESTUDO DE CASO II                                                               Habitação Mesopotâmica 

Médio Oriente 

A antiga civilização mesopotâmica desenvolveu-se 

aproximadamente em 3000 a.C. entre os rios Tigre e Eufrates, em 

cuja região estabeleceram-se diferentes povos, como os caldeus, os 

acádios e os sumerianos, sendo estes últimos os fundadores de 

cidades isoladas e autônomas, entre as quais: Ur, Uruk e Babilônia; 

esta localizada no cruzamento das rotas que conduziam à Assíria, 

Pérsia e Arábia, encontrando seu apogeu no século VI a.C., mas 

sendo destruída até o século I d.C., restando hoje ruínas situadas a 

cerca de 100km ao sul de Bagdá, capital do Iraque. 

 Em sua origem, a habitação apresentava espacialidade 

simples, esta traduzida na distribuição da planta que seguia, de 

modo geral: uma sala principal retangular, um segundo 

ambiente paralelo mais estreito e dois aposentos menores 

separados apenas por uma divisória que não chegava a atingir 

o teto. Na sala principal, existia às vezes uma escada de 

acesso para um segundo pavimento e, deste, para terraços em 

estrutura de madeira. Em alguns casos, havia um pátio para o 

qual se abriam novos cômodos (Figura 16). As paredes eram 

feitas em argila seca ao sol, sendo portanto espessas devido à 

baixa resistência do material empregado, além de possuírem 

pequenas e poucas aberturas. Em um segundo momento, um 

decreto real estabeleceu certas regras de construção, as quais 

incluíam uma inclinação mínima das paredes e o emprego de 

materiais mais nobres como pedra e tijolo cozido, além de 

ladrilhos esmaltados que enriqueceram a decoração. O exterior 

é bastante austero e simples, reservando-se a exuberância 

decorativa aos interiores, especialmente nos grandes palácios.  

Como ilustração, aponta-se a casa hipotética descrita 

por Violet-Le-Duc (1945), cujo conjunto (Figuras 17 e 18) é 

composto por um lote praticamente retangular dominado por um 

grande pátio [1], para o qual 

se abrem, além da moradia 

propriamente dita: uma 

despensa [2], no canto do 

pátio, uma latrina [3], um 

pombal [4] e uma espécie de galinheiro [5], além de um forno [6]. A casa, 

executada em barro e madeira, possui uma hall de distribuição [7], que 

leva aos cômodos internos [8 e 9]. Há ainda uma escada externa, feita 

em madeira, que dá acesso ao terraço. Quatro hastes sustentam um 

toldo localizado na parte central do terraço, onde a família podia se 

reunir quando as noites eram quentes.  

Há ainda estudos que fazem referência a uma casa urbana 

situada em Ur, datada entre 2500 e 1600 a.C. (Figuras 19 e 20), na qual 

há um pátio interno ao invés de externo, este acessado por vestíbulo e 

para o qual se abrem todos os aposentos: a cozinha, um lavatório, uma 

suposta capela e os quartos de hóspedes e de trabalho com depósito, 

com acesso por escadas a aposentos superiores e terraço. O formato é 

irregular, de paredes espessas e piso ladrilhado. (LEFAS, 2015) 

 

A – Pátio interno   B – Vestíbulo   C – Quarto de trabalho   D – Depósito  

E – Quarto de hóspedes   F – Capela   G – Cozinha   H – Lavatório   I – Escadas  

FIGURA 16 

FIGURA 17 
FIGURA 18 

FIGURA 19 

FIGURA 20 
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ESTUDO DE CASO III                                                                      Habitação Japonesa 

Médio Oriente 

A arquitetura tradicional japonesa passou por diferentes fases, as quais podem ser classificadas de 

acordo com a dinastia em vigor quando da sua produção. Com base em Numazawa (2009), optou-se em 

abordar as habitações características da Era Muromachi (1333-1582), que correspondeu à passagem do 

período medieval ao renascentista, caracterizado pela Era Azuchi-Momoyama (1583-1603). Basicamente, 

havia três tipologias de casas (Figura 21). No tipo [A], nota-se a cumeeira do telhado mais elevada, o que 

possibilita ventilação no verão e uma área aquecida no inverno; usada na criação do bicho-de-seda. A 

cobertura é feita em palha com espessura mínima de 30 cm; e os pilares apoiados em placas de pedras, 

servindo de apoio para as linhas de amarração dos caibros contraventados pelas paredes externas. No tipo 

[B], a cobertura é apoiada em um sistema contraventado de pilares e vigotas, sendo a cobertura em palha 

junto ao uso de telhas de madeira. E no tipo [C], o sistema estrutural é semelhante ao segundo caso, porém 

foram criadas sambladuras escalonadas de peças em madeira que permitem vãos maiores e a palha 

tornou-se rara. Esta técnica avançada de carpintaria muitas vezes dispensa pregos e chama-se Wagoya.  

Inicialmente, as edificações 

populares compartilhavam paredes 

laterais, sendo construídas de forma 

geminada e protegidas por um muro. Os 

pilares eram diretamente fincados ao solo 

e as paredes eram feitas de barro. Com o 

tempo, o sistema tornou-se mais 

complexo (Figura 22)
17

. O piso, antes em terra batida, foi pouco a pouco recoberto por tábuas de madeira 

ou tatamis
18

; e as construções foram ganhando altura e tamanho. As áreas onde se dormia e havia 

interações sociais passaram a ser elevadas e terem maior 

proximidade ao jardim exterior. As divisórias geralmente são 

deslizantes, podendo ser em painéis de madeira (fusuma), em 

tramado preenchido com papel translúcido (shoji) ou em cortinas 

(sudare), encimadas por painéis vazados (ranma).  

Em geral, o layout residencial japonês expressa a 

distribuição racional em planta dos ambientes, os quais são 

subdivididos em um perímetro quadrado com: antessala, sala, 

cozinha, dormitório(s) e vários closets (Figura 23), além de 

elementos típicos como: o genkan ou vestíbulo [1]; o engawa ou 

varanda/corredor externo [2]; a tokonoma ou área para receber 

convidados [3]; o irori ou lareira para aquecer a casa e cozinhar [4] 

e ofurô ou local de banho [5]. Além de área de descanso, os 

quartos possuem um oratório [6] por tradição budista, enquanto a 

sala é um espaço de convívio social, que carece de mobiliário, o 

qual se limita a poucas e características peças, como: a shadubai 

(mesa de pernas curtas), o zabuton (almofada fina usada para se 

sentar sobre os tatamis) e o kotatsu (mesa baixa que protege as 

pernas quando se senta para relaxar ou tomar refeições, sobre a 

qual se coloca um cobertor pesado, o buton). (SKDESU, 2016)  

                                                 
17

 A construção inicia-se na fundação com o posicionamento dos apoios (dodai) de modo a receberem o madeiramento em grade. 
Apoiam-se sobre este as vigas perpendiculares de sustentação (obiki), as quais são ligadas por peças transversais (neda) que são 
equidistantes de 01 (um) Ken – medida tradicional japonesa que corresponde a 6 (seis) shakus (pés-japoneses), ou seja, um pouco 
menos que 2 m. O apoio do pavimento é realizado por pilaretes em madeira (yuka tsuca), ligados na maioria das vezes por travessas 
(negarami nuki). O esqueleto da casa é formado também por pilaretes em madeira (hashira), que são responsáveis pela sustentação 
da cobertura. Para se unir a vedação com as hashira, é utilizada uma madeira extensa posicionada horizontalmente (nageshi). Por 
fim, nas áreas externas, onde há presença de portas corrediças, há uma peça em madeira que substitui a nageshi, esta dotada de 
ranhuras para o deslize das portas. (NUMAZAWA, 2009) 

18
 A estrutura do tatame é organizada por um pavimento em palha de arroz, a qual é prensada e revestida com esteira de junco, 
apresentando, por vezes, uma faixa preta lateral, com tamanho padronizado. Hoje, suas dimensões são: 90 cm x 180 cm x 5 cm de 
espessura. (NISHI et HOZUMI, 1996) 

FIGURA 21 

FIGURA 22 

FIGURA 23 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para destacar as particularidades de cada região oriental foram selecionados 03 (três) 

estudos de caso ilustrativos, cujos critérios de seleção foram: a disponibilidade de materiais de 

consulta e a localização com relação ao objeto da pesquisa, além da distinção do recorte 

temporal, sendo assim escolhida uma tipologia de cada região geográfica representativa, a saber: 

Oriente, Médio Oriente e Extremo Oriente, correspondendo respectivamente à moradia unifamiliar 

antiga egípcia, mesopotâmica e japonesa. Deste modo e com a pesquisa em paralelo, foi possível 

comparar as técnicas construtivas, materiais e outras espacialidades das habitações, 

estabelecendo relações entre suas culturas e posturas projetuais, apresentadas no quadro abaixo.  

HABITAÇÃO ORIENTE MÉDIO ORIENTE EXTREMO ORIENTE 

Tradição Egípcia Sumeriana Nipônica 

Localização geográfica Nordeste africano                  
(Atual Egito) 

Mesopotâmia                        
(Atual Iraque)  

Arquipélago japonês                  
(Atual Japão) 

Recorte temporal Século XIV a.C.                  
(Início da Idade Antiga) 

Século VI a.C.                       
(Idade Antiga) 

Século XIV d.C.                    
(Fim da Idade Média)  

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) 

Material predominante Argila crua (adobe) Argila cozida (tijolo) Madeira (tábuas e caibros) 

Materiais de apoio Pedra e madeira               
(Troncos de palmeiras) 

Ladrilhos e madeira 
(Troncos de palmeiras) 

Placas de pedra e tijolos 
(Talha e papel) 

Cobertura Plana com estrutura em 

madeira e uso de terraços 

Plana ou abobadada com 

uso de terraços e toldos 

Inclinada com estrutura e 

telhas em madeira (Beirais) 

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 02 com elevação 

(Paredes finas e divisórias 

vazadas e deslizantes) 

Presença de pátios Sim (Aberto ou fechado) Sim (Aberto ou fechado) Não  

Presença de colunas Sim Não Não 

Presença de varandas Não Não Sim (Engawa) 

Relação cheios/vazios Mais cheios que vazios Mais cheios que vazios Mais vazios que cheios 

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 p/pedidos 

Pátio Central / Ladrilhos                    

Terraços com toldos 

Capela interna p/adoração 

Genkan / Tokonoma              

Irori / Ofuro                        

Oratório no aposento 
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8 CONCLUSÃO  

A partir da pesquisa realizada e os estudos de caso, pôde-se observar alguns 

procedimentos técnicos desenvolvidos pelos construtores ao longo da evolução histórica oriental, 

os quais acompanharam as condicionantes de cada região em que estavam estabelecidos, 

destacando-se: o uso de matérias naturais disponíveis nos locais, o tipo de clima – em especial 

quanto a temperaturas, incidência de ventos e regime de precipitações – e a cultura de cada 

povo, o que se refere a crenças e modos de vida doméstica. Nos casos estudados, as 

temperaturas elevadas da Mesopotâmia e Egito foram dribladas com o uso de paredes 

espessas, poucas aberturas, pátios e terraços, enquanto no Japão foi necessário atentar ao 

equilíbrio entre o verão quente e o inverno rigoroso, o que se fez trabalhar telhados amplos, 

estrutura elevada e paredes móveis, observando-se ainda a presença de varandas e lareiras. 

A monumentalidade e imponência das estruturas egípcias contrapõem-se à austeridade e 

simplicidade espacial mesopotâmicas, assim como à sutileza e leveza estrutural japonesas; 

características estas promovidas seja pelos materiais empregados como pelas técnicas 

construtivas e condicionantes naturais e/ou culturais. Se as plantas quadradas ou retangulares 

fazem-se presentes nas três tipologias estudadas – o que permite sublinhar a concepção das 

moradias de fora para dentro, com a consequente valorização dos ambientes internos em 

detrimento das fachadas –, há sutis particularidades quanto ao formato resultante, podendo ser 

mais compacto ou não, regular ou irregular, conforme cada civilização e caso particular  

É notável o caráter experimental da arquitetura residencial do Oriente desenvolvida ao 

longo do tempo em busca das melhores soluções de conforto para seus usuários, lidando com 

imposições naturais, que podem servir de paralelo à pesquisa contemporânea voltada para a 

sustentabilidade. Como exemplos podem ser citados: o uso egípcio de espaços transitórios, a 

aplicação mesopotâmica de materiais esmaltados e terraços semicobertos ou a grande fluidez 

espacial e flexibilidade encontradas na casa tradicional japonesa. Tais soluções podem ser 

consideradas atemporais, pois continuam inspirando a produção arquitetônica dos movimentos 

estilísticos subsequentes.  

Enfim, esta pesquisa, embora introdutória, permitiu um contato maior com a origem da 

arquitetura unifamiliar bem como esclarecer certos conceitos e ideias pré-concebidas sobre o 

Oriente, possibilitando revelar a complexidade cultural e o conhecimento nascido na parcela leste 

do globo terrestre, que chegou – e ainda chega – a nos influenciar.  
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9 PARECER DO ORIENTADOR 

A acadêmica realizou suficientemente as tarefas previstas no plano de trabalho inicial da 

pesquisa, apresentando dificuldades no atendimento ao cronograma e conciliação com as demais 

atividades acadêmicas. Contudo, conseguiu chegar a um resultado satisfatório com a conclusão do 

Relatório Final e a possibilidade de apresentação com qualidade no Encontro de Iniciação Científica da 

UFPR, previsto para ocorrer em outubro de 2016. 
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