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RESUMO 

Na presente dissertação explora-se o papel do pátio na  organização do espaço doméstico em habitações unifamiliares 

contemporâneas japonesas, construídas em lotes urbanos. O objectivo consiste em entender como a habitação fornece 

informação acerca da cultura em que se insere e de que modo os padrões espaciais aplicados por arquitectos japoneses 

contribuem para o futuro processo projectual de habitação unifamiliar com pátio. 

Para tal procede-se, em primeiro lugar, a uma contextualização da introdução do pátio na formação das cidades aquando do 

seu aparecimento, da sua utilização na Antiguidade Clássica e da sua reinterpretação no Ocidente no século XX (capítulo 1). 

Num segundo momento explora-se a cultura japonesa e a sua interpretação do espaço doméstico no Japão tradicional e na 

cidade contemporânea, com principal enfoque no processo de ocidentalização do Japão (capítulos 2 e 3). 

Por fim é justificada a escolha da amostra e procede-se à caracterização de cada estudo de caso, particularmente da sua 

dimensão espaço-funcional. Os dados recolhidos, a sua análise e sistematização é realizada com o suporte metodológico da 

Sintaxe Espacial (Hillier e Hanson, 1984), pois oferece a base científica para o estudo da forma arquitectónica como resposta 

à dimensão social. 

A análise dos dados permitiu identificar propriedades espaciais que caracterizam e diferenciam o objecto de estudo devido à 

sua ligação com o entendimento da sociedade japonesa de espaço doméstico, da cidade e dos elementos espaciais 

utilizados. Entre eles identificam-se a compacidade, ambivalência e contiguidade dos espaços. 

O estudo permitiu ainda verificar que, neste modo de viver o espaço, o pátio assume vários papéis e que em cada um destes 

as propriedades do espaço habitacional são variáveis. Entende-se assim que o pátio como elemento dependente das partes 

que o envolvem é aqui tão ambivalente como qualquer outra unidade funcional que define a habitação, dependendo da 

conotação que lhe é atribuída. A reinterpretação do pátio correspondeu à interpretação do espaço doméstico japonês. 

A habitação é tanto resposta às necessidades dos utilizadores como espelho do que estes são, pelo que se demonstrou que 

o estudo da unidade habitacional em diferentes culturas oferece pistas, ou pelo menos suscita questões, relativamente ao 

modo de projectar o espaço doméstico. 

 

Palavras-chave: Casa Contemporânea Japonesa; Lote Urbano: Pátio; Sintaxe Espacial. 
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ABSTRACT 

This dissertation explores the role of the courtyard in the organization of domestic space in detached houses built in the 

contemporary Japanese urban lots. The aim is to understand how housing carries information about culture and how the 

design strategies applied by japanese architects contribute to the design process of the future single-family courtyard 

housing. 

For this purpose, the introduction of the courtyard  in the formation of cities at the onset and its reinterpretation in the West in 

the twentieth century are contextualized (Chapter 1). In a second step the japanese culture and the interpretation of domestic 

space in traditional Japan and the contemporary city are explored, with main focus on the process of Westernization of Japan 

(Chapters 2 and 3). 

Finally, the choice of the sample is justified and each case study characterized, particularly its functional-space dimension. 

The data collected, analysis and systematization are performed with the methodological support of Space Syntax (Hillier and 

Hanson, 1984), as it provides the scientific basis for the study of architectural form as a response to the social dimension. 

Data analysis identified spatial properties that characterize and differentiate the object of study because of its relation with the 

understanding  that  Japanese society has of domestic space, the city and the spatial elements used. Among these properties 

are compactness, ambivalence and spacial contiguity. 

The study also allowed one to check that in this way of using space the courtyard assumes different roles, and that in each 

one the properties of space are variable. It is therefore understood that the courtyard, as a dependent part of the involving 

parts, is as ambivalent as any other functional unit  that defines the house, depending on the connotation assigned to it. The 

reinterpretation of the courtyard matched the interpretation of Japanese domestic space. 

Housing is both the answer to the users’ needs and a mirror of what they are, so it is demonstrated that the study of housing 

in different cultures offers clues, or at least  raises questions concerning  the way of designing the domestic space. 

 

Key Words: Contemporary Japanese House; Urban Lot: Courtyard; Space Syntax. 
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0.1. ENQUADRAMENTO GERAL E ARGUMENTAÇÃO DO ESTUDO 

O tema proposto incide no estudo da organização espacial da habitação, mais 

precisamente na análise da habitação contemporânea expondo a complexidade dos 

modos de habitar e como a sua materialização pode transportar informação acerca 

da cultura em que se insere, relacionando a configuração espacial com as vivências 

e solicitações dos utilizadores.  

 

Objecto de estudo  

Habitações unifamiliares contemporâneas Japonesas com pátio, construídas em lote 

urbano.   

Objectivos 

OBJECTIVO GERAL  

Sendo o Pátio um dos elementos tradicionalmente presentes no nosso modus 

vivendis, mas de certa forma esquecido ou entendido como inoperável pelas 

contingências urbanas do nosso tempo, pretende-se, através da análise espacial de 

habitações contemporâneas Japonesas caracterizadas pela reintrodução do pátio, a 

possível sistematização de novos modelos/respostas que o validem como 

qualificador da vida do homem citadino. 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificação dos padrões espaciais que diferenciam o objecto de estudo e o 

caracterizam como um modo de habitar específico; 

- Descodificação das estratégias espaciais aplicadas por arquitectos japoneses; 

- Identificação das características espaciais que servem cada tipo de uso do pátio e 

sistematização dos dados adquiridos na procura de soluções no processo de 

projecto de habitação unifamiliar; 

- Avaliação da adequabilidade do elemento pátio às funções e actividades 

domésticas. 



A reintrodução do Pátio como elemento estruturante na Casa Contemporânea Japonesa em ambiente urbano 

0. INTRODUÇÃO . XIV 

 

Justificação 

A escolha do tema da dissertação prende-se com a junção de três campos de 

interesse.  

Em primeiro lugar, a relação que se estabelece entre a cultura e arquitectura, com 

enfoque na habitação como veículo de transporte de convenções espaciais e de uso 

do espaço. A habitação assume o papel dualista de representação de liberdades 

individuais e de meio de reforço da ordem social e representação simbólica de 

valores morais. O espaço doméstico reflecte o sistema social no qual se insere, e 

como tal o estudo de diferentes sistemas conduz inevitavelmente à identificação de 

diferentes soluções. 

Deste modo, o estudo, por contraste, da experimentação nos projectos de habitação 

em culturas diferentes da nossa mas que partilham de problemas semelhantes, 

revela padrões consistentes da relação que se estabelece entre as dimensões social 

e espacial, que nos podem oferecer estímulos na problemática do sempre evolutivo 

conceito de habitar. 

Por outro lado, como refere Riley (1999), a característica de maior influência no 

desenvolvimento da habitação privada é o requisito de privacidade em si. A 

habitação é responsável pela criação e desenvolvimento de rituais e confortos que 

associamos com a vida doméstica e assim, tem vindo a evoluir não só como 

espaço separado da vida pública, mas como refúgio desta. Neste sentido, o pátio, 

um elemento que relaciona privacidade habitacional e cidade pública, é o segundo 

elemento de interesse. 

A “habitação–pátio” ou “habitação urbana oriental”, que segundo Schoenauer 

(1981) marcou cerca de seis mil anos da história da urbanidade como uma solução 

viável, foi redescoberta por arquitectos modernos, constituindo-se como “(...) 

exemplo a seguir tanto no uso do solo como na conservação da energia e na 

definição hierárquica das ruas, pois proporciona identificação mais íntima com a 

comunidade residente, e é um modelo urbano que não desperdiça espaço, 

resultando em distâncias pedonais razoáveis e numa densidade adequada a um 

sistema eficaz de transportes.” 

Enfatiza-se assim o seu valor no plano urbanístico, pela sua maleabilidade, que 

permite resolver densidades habitacionais altas e economizar infra-estruturas 

municipais, e pelo seu carácter introvertido, que se prova válido na diminuição das 

tendências de segregação dos bairros residenciais. A este respeito, Eleb e Chatelet 
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(cit. in Baptista Coelho, 2008) indicam que na articulação de pátios privativos 

comuns associados a configurações diversas de edifícios unifamiliares é possível 

obter o “habitat intermediário”, a meio caminho entre o individual e colectivo, 

assumindo uma estratégia de densificação urbana que não sacrifica as privacidades 

domésticas fundamentais, mas qualifica o carácter intimista do espaço público.  

Por outro lado, ”(...) no plano programático, é uma das formas que melhor pode 

acompanhar o evoluir da família, por crescimento em espiral ou elevação, sem a 

condenar à ameaça da superlotação ou inexorável nomadismo da vida 

urbana.”(Portas, 1959) 

Ainda Baptista Coelho, em Habitação Humanizada (2008), defende que no que toca 

ao interior do habitar (edifício e fogo), provavelmente a grande aposta está no 

(re)inventar de novas tipologias, adequadas às novas famílias e designadamente às 

cada vez mais numerosas pessoas sós e aos idosos.  

Contudo, este sistema organizador do espaço acabou por cair em desuso a até de 

certa maneira passou a ser entendido inoperável pelas mais diversas razões. Num 

tempo que se volta à temática das hortas urbanas, que continuam os movimentos 

emigratórios para as franjas das cidades na expectativa de maior tranquilidade e de 

uma vida mais próxima da natureza, na arquitectura japonesa podemos hoje 

encontrar em áreas de lotes urbanos, uma diversidade de soluções e de 

experimentações que reinterpretam o uso do pátio, passíveis de serem estudadas e 

entendidas, pela aplicação prática que daí poderá advir. 

Na Casa Contemporânea Japonesa generalizou-se que uma habitação poderá ser 

planeada a partir de quatro modelos reguladores, ainda que no processo de desenho 

se venham a misturar, mas que mesmo assim continuam identificáveis (Inaba e 

Nakayama, 2000). São eles os pilotis, o duplo pé-direito, o sistema central e o pátio.  

Apesar de não ser um elemento essencial aos padrões básicos de vida, o pátio 

assume-se como elemento organizador do espaço em muitas habitações japonesas. 

O entendimento da recorrência deste elemento em habitações compactas pode 

oferecer pistas à identificação dos denominadores comuns em termos de padrões 

de habitação em cidades densamente povoadas. 

Por fim justifica-se o interesse no espaço japonês. A arquitectura contemporânea no 

Japão, tal como o próprio meio social no qual esta se insere, resulta dum processo 

de rápida maturação de conceitos ocidentais a características rígidas e intrínsecas 

que constituem a cultura japonesa. Hoje assiste-se, na resposta a constrangimentos 
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de terrenos e densidades habitacionais elevadas, a um leque de soluções tão 

diversas quanto inovadoras no desenho espaço doméstico em lote urbano. 

Algumas características que definem o espaço deste tipo de habitação regeneraram 

elementos que à partida entenderíamos como ‘nossos’ (a parede, a janela, e até 

algum mobiliário), mas que continuam a reincidir sobre elementos tradicionais, 

como a planta livre, a fluidez do espaço no qual interior e exterior estão visualmente 

ligados e por vezes se confundem, e ainda a consciência de que o espaço 

estabelece uma relação dinâmica com o tempo através da interacção do indivíduo 

com elementos móveis que vão redefinindo os limites de cada espaço, delimitando 

novas barreiras, definindo diferentes eixos visuais, e determinando diferentes 

ligações e acessibilidades entre os espaços. Deste modo uma análise da 

organização destas habitações, do modo como cada espaço se relaciona com o 

seguinte e com o todo poderá  conduzir a diversas respostas, que poderão ser 

estudadas na sua aplicação em métodos projectuais futuros.  

 

Questões de Investigação e Metodologia  

O tema proposto incide no estudo da experimentação em habitação unifamiliar 

contemporânea em lotes urbanos, procurando determinar padrões consistentes que 

revelem a relação entre as dimensões espacial e social. Para tal, o trabalho 

encontra-se dividido em três momentos de enquadramento, finalizando com a 

investigação dos estudos de caso. 

Num primeiro momento é realizada uma aproximação à habitação unifamiliar com 

pátio, procurando identificar as conotações associadas a este sistema e suas 

potencialidades. Para tal é realizada uma breve introdução aos motivos de 

incorporação deste elemento em meio urbano aquando do seu aparecimento, e são 

identificadas as suas funcionalidades. É ainda necessário entender como o pátio foi 

reinterpretado no Ocidente por arquitectos modernos, e como respondeu à família 

nuclear moderna, permitindo identificar até que medida os sistemas espaciais dos 

estudos de caso são inovadores. 

Uma vez que as casas contemporâneas japonesas ainda apresentam traços das 

habitações tradicionais, é necessário identificar estas influências. Deste modo, em 

segundo lugar é aprofundado o sistema social e algumas das características da 

cultura japonesa que influenciam as suas concepções espaciais e de 

comportamento, de modo a que se possa não só compreender as convenções 
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inerentes ao uso do espaço, mas também até que ponto estas são distintas daquilo 

que nos é familiar. É apenas através deste entendimento que podemos identificar 

aquilo que é imposto pelo ambiente construído, e aquilo que reflecte as 

necessidades/convenções dos utilizadores. Neste capítulo é particularmente 

importante identificar a evolução da habitação tradicional e o comportamento 

doméstico, os conceitos espaciais e o significado da natureza e espaço exterior 

público. 

Finalmente é estudada a evolução da habitação unifamiliar a partir do momento em 

que a cultura ocidental começa a influenciar fortemente o modo de vida no Japão. 

Procuram-se entender as mudanças introduzidas no uso e entendimento do espaço, 

e as características que se mantêm rígidas e intrínsecas à cultura japonesa 

tradicional. As soluções que advêm deste processo só podem ser entendidas após o 

devido enquadramento dos constrangimentos e legislação que envolvem o 

planeamento da habitação unifamiliar no Japão. Após a compreensão de todos estes 

factores, inicia-se a análise dos estudos de caso. 

Os objectos de estudo foram criteriosamente seleccionados a partir da consulta de 

toda a publicação efectuada entre 1995 e 2010, pela revista Jutaku Kenchiku, uma 

ramificação especializada da revista-mãe Shinkenchiku, publicação pela qual passa 

toda a produção nipónica e que é entendida pelos especialistas como a mais 

credível de todas as editoras. 

Os casos escolhidos para estudo foram seleccionados pela sua diversidade em 

relação aos demais, de modo a recolher amostras que no seu conjunto oferecessem 

um leque o mais vasto possível das soluções até agora encontradas ou, 

simplesmente, regeneradas a partir de modelos antigos que de algum modo nos 

poderão surpreender pela sua actualidade. 

Identificados e enquadrados os estudos de caso torna-se necessário compreender o 

método de análise utilizado, desmontando assim a metodologia da Teoria da Sintaxe 

Espacial (Hillier e Hanson, 1984), que a par com os estudos desenvolvidos no 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil no âmbito do programa habitacional 

constituem o suporte teórico de análise. 

A Teoria da Sintaxe Espacial baseia-se no modo como percebemos o espaço, 

apoiando-se em técnicas de representação, quantificação e interpretação das 

configurações espaciais, assumindo que o ambiente construído carrega em si 

informação sobre o meio social ao qual procura responder.  
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Deste modo são definidas as características dos casos de estudo, para depois se 

compreenderem as relações físicas entre os espaços funcionais, recorrendo a 

esquemas elaborados sobre a base de plantas das habitações – mapa convexo, 

grafo justificado e mapa de isovistas. Representadas estas relações deve existir uma 

quantificação dos resultados de modo a determinar modelos espaciais.   

A interpretação e sistematização dos dados adquiridos deverá conduzir à 

identificação de propriedades comuns na configuração do espaço e na sua 

distribuição funcional, traduzindo no grau de permeabilidade dos espaços a sua 

acessibilidade física e visual a capacidade de promover ou condicionar o 

relacionamento entre os utilizadores. A identificação destes sistemas de 

configuração procura traduzir não só as potencialidades dos vários tipos de uso do 

pátio, mas também padrões originais da transformação do espaço. 

Determinados os padrões espaciais através da metodologia descrita, verifica-se 

ainda a existência de configurações que poderão não ser directamente determinadas 

pelos requesitos socio-funcionais, mas antes pelo acto consciente de inovação nas 

soluções de organização do espaço. 

O objectivo final é a generalização dos resultados, procurando encontrar nas 

características identificadas soluções para um futuro processo de projecto de 

habitação unifamiliar com pátio. 

 

Estado da Arte 

A bibliografia utilizada na exploração do tema divide-se em quatro campos distintos. 

Relativamente à temática do pátio e a sua utilização no decorrer da história da 

urbanidade, a obra de Schoenauer (1981), intitulada 6000 Years of Housing, oferece 

um relato extenso da história da habitação a nível mundial, desde habitações pré-

urbanas até à cidade contemporânea, relacionando os campos da Arquitectura, 

História e Antropologia. Na presente dissertação o estudo desta obra foca-se na 

habitação urbana oriental e na Antiguidade clássica. 

No mesmo âmbito, a obra La Arquitectura del Patio, oferece a interpretação de Antón 

Capitel (2005) do uso do pátio e suas conotações em vários períodos históricos, 

sendo que na presente investigação foi de principal interesse a sua análise do modo 

como arquitectos modernos reinterpretaram este elemento tradicional. 
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A obra de Werner Blaser (1999), Pátios: 5000 Anos de Evolução, selecciona e 

descreve vários sistemas espaciais com recorrência ao pátio desde a Antiguidade 

oriental até às obras emblemáticas do século XX. 

Finalmente, o estudo da reinterpretação do uso do pátio no século XX concentrou-se 

na obra de Duncan Macintosh (1973) The Modern Courtyard House, que realiza uma 

análise espaço-funcional, com referência a dados sociais e económicos de 

enquadramento, de várias habitações que recorrem a este elemento e de algum 

modo o transformam, quer pela sua inovação como elemento central na 

configuração unitária da habitação, quer pelas descobertas relativas a novos modos 

de agrupamento em situações urbanas. 

Relativamente ao segundo campo de análise, a Habitação Tradicional Japonesa, a 

obra intitulada The Compact Culture – The Japanese Tradition of “smaller is better”, 

do Sul-Coreano O-Young Lee (1982), permite realizar uma aproximação à cultura na 

qual esta se insere. No entendimento do autor, a tendência japonesa para 

miniaturizar, revela a sua filosofia de vida e essência cultural, permitindo 

compreender a sua manifestação na natureza, nas pessoas e na sociedade. 

A este respeito, a obra de Yoshida Mitsukuni (1982), The Compact Culture – The 

Ethos of Japanese Life, identifica as causas que conduzem a esta filosofia e 

descreve as suas expressões no quotidiano e ao nível dos objectos que formalizam 

acções de transformação, miniaturização, compactação, entre outras. 

Na exploração das características fundamentais das noções de espaço e estilo de 

vida que caracterizam o Japão e o diferenciam, refere-se uma edição da revista 

japonesa, bilingue, Process Architecture, Japan: Climate, Space, and Concept 

(1981). 

Esta publicação da Process Architecture contém artigos de cinco autores que 

abordam temas relativos à natureza e clima japoneses, ao clima e o modo de vida 

japonês, à percepção frontal no espaço arquitectónico, aos tipos de habitação 

tradicional denominados por Minka e Machiya e à arquitectura contemporânea 

japonesa. 

A evolução histórica da habitação tradicional, na relação entre meio sociopolítico e 

modos de habitar é analisada na obra Japanese Homes and Lifestyles – An 

Illustrated Journey though History, dos autores Inaba e Nakayama (2000). 
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Como complemento a obra de Morse (1972), Japanese Homes and Their 

Surroundings, revela as fontes históricas e culturais da arquitectura japonesa, 

descrevendo os vários elementos que compõem a arquitectura doméstica tradicional 

e que ainda são presentemente utilizados. 

A obra de Takeshi (2005), The Japanese House – In Space, Memory, and Language, 

fornece o contexto histórico e explora as origens e implicações da terminologia 

tradicional, apresentando os elementos que se têm vindo a perder no desenho da 

habitação contemporânea. 

Numa análise mais aprofundada do estilo Minka das habitações tradicionais, Itoh 

(1972), na obra Traditional Domestic Architecture, identifica os factores que 

envolvem o desenvolvimento deste tipo de habitação, descreve-a nos seus campos 

construtivo, social e estético e defende o seu valor como meio de reinterpretação 

contínua do espaço construído. 

Como complemento no estudo da evolução da habitação tradicional, e devido ao 

enfoque no pátio, a obra The Japanese Garden (1972), do mesmo autor, traduz a 

evolução do paisagismo no Japão, as conotações associadas ao seu desenho e a 

sua relação com a arquitectura. 

Finalmente, os conceitos espaciais inerentes à arquitectura tradicional japonesa são 

identificados e interpretados por Maki e Kurokawa na revista The Japan Architect 

(1979). 

Neste sentido, a obra de Kurokawa (1988), Rediscovering Japanese Space, oferece 

a interpretação do autor do espaço japonês, com principal enfoque no período Edo 

(1603-1867) e na sua filosofia de simbiose: a “Cultura de cinzentos”. 

Em terceiro lugar e no âmbito da Habitação Contemporânea Japonesa, o 

desenvolvimento do espaço doméstico nos séculos XIX e XX foi compreendido 

através da referida obra Japanese Homes and Lifestyles – An Illustrated Journey 

though History, no sentido do seu enquadramento com o ambiente socioeconómico. 

No estudo mais aproximado das concepções espaciais e novos movimentos 

arquitectónicos, inerentes ao período de experimentação que adveio da 

ocidentalização do Japão, referem-se os artigos de Stone Jr., Japan – A profile in 

transition, e de Bognar, Typology of space – Constructions in Contemporary 

Japanese Architecture, da referida compilação da Process Architecture (1981). 
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Ainda neste campo, a obra Comtemporary Japanese Architects, de Dirk Meyhofer 

(1997) identifica as razões do “boom” japonês e descreve os movimentos e 

metodologias que caracterizaram a arquitectura do século XX no Japão.  

A aproximação à cidade contemporânea japonesa é baseada na obra Japan Towards 

Totalscape (2000), uma publicação que decorre da exposição de mais de noventa 

projectos de arquitectos japoneses que de alguma forma contribuiram, entre 1990 e 

2000, para o desenvolvimento do espaço urbano japonês.  Esta obra apresenta, a 

par com os referidos projectos, uma compilação de artigos de enquadramento do 

contexto social e cultural da paisagem urbana e rural japonesa. 

O enquadramento legal é feito com base  na publicação: Urban Planning System in 

Japan (2007), da Japan International Cooperation Agency, em cooperação com o 

Ministério do Território, Infraestrutura e Transporte. 

Por último, relativamente à Teoria geral e Metodologia, a obra House Form and 

Culture (1969) de Rapoport deve ser mencionada. Nela, o autor desmonta os vários 

factores que influenciam a habitação vernacular, a partir da hipótese “(...) a forma da 

habitação não é simplesmente o resultado de forças físicas ou qualquer factor 

casual isolado, mas a consequência de um conjunto de factores socioculturais 

vistos no seu sentido lato. (...)”. 

É nesta interdependência entre forma física e meio social que se baseia a teoria da 

Sintaxe Espacial, desenvolvida na University College of London por uma equipa de 

investigadores liderada por Bill Hillier e Jullienne Hanson e publicada pela primeira 

vez em 1984 em The Social Logic of Space. 

Como suporte prático à análise dos estudos de caso, recorre-se ainda à obra de 

Hanson (1992) Deconding Homes and Houses, particularmente aos capítulos “The 

anatomy of privacy in architects’ London Houses” e “Deconstructing architects 

Houses”. 
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02. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

O trabalho está organizado em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo define-se o conceito de pátio e faz-se uma contextualização da 

introdução do pátio no Oriente destacando a sua utilização na formação das cidades 

aquando do seu aparecimento, do seu papel na Antiguidade Clássica e da sua 

reinterpretação no Ocidente no século XX .  

No segundo capítulo explora-se a cultura e a interpretação do espaço doméstico no 

Japão tradicional e no terceiro capítulo estuda-se o espaço doméstico na cidade 

contemporânea, com principal enfoque no processo de ocidentalização do Japão. 

No capitulo quatro é justificada a escolha da amostra e procede-se à caracterização 

de cada estudo de caso, particularmente da sua dimensão espaço-funcional. Os 

dados recolhidos, a sua análise e sistematização são realizados com o suporte 

metodológico da Sintaxe Espacial (Hillier e Hanson, 1984). 

No capítulo cinco apresentam-se as conclusões.
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1.1. DEFINIÇÃO DE PÁTIO 

Em Vocabulário arquitectónico ilustrado (1980:34) o pátio é definido como um “(...) 

espaço fechado com paredes ou galerias que, em casas ou outros edifícios, se deixa 

exposto; espaço situado entre as linhas das árvores e o fim ou margem de um 

campo.”  

Em A Dictionary of Architecture (1937:152), é descrito ainda como “(...) uma área 

aberta encerrada por paredes ou edifícios, tal como um espaço deixado a 

descoberto para admissão de luz e ar. (...)” Associada a esta definição são 

mencionados os pátios de entrada de grandes edifícios ou palácios; as áreas 

internas ou os pátios de palácios, e ainda os claustros – “ (...) pátio fechado, 

anexado a uma igreja monástica ou colegial, que consiste numa galeria coberta 

muitas vezes a Sul da nave e a Oeste do transepto, em torno de uma área aberta 

(...)”.  

Com características físicas semelhantes ao pátio, o átrio é um “ (...) pequeno pátio 

ou espaço principal numa casa romana, (...) usualmente cercado por uma área 

coberta, suportada por colunas, com o complivium ou abertura na cobertura ao 

centro. (...)” (1980:43) 

Estas definições remetem-nos para o modo de delimitação do pátio e sua 

formalização e as várias terminologias surgem associadas ao programa do edifício 

que o incorpora: sejam palácios, igrejas, mosteiros ou habitações, entre outros. 

No caso específico da habitação urbana, as suas origens remontam à Antiguidade 

Oriental (na Mesopotâmia, Egipto, civilização Indú e Chinesa), sendo ainda elemento 

comum nas civilizações Romana e Grega, nas cidades Islâmicas, na Índia, e ainda 

no Japão. (Schoenauer, 1981) 

Nestes diversos modos de habitar, este elemento não aparece associado a um 

significado funcional comum, mas antes a uma imagem espacial que depende das 

partes que o envolvem. Assim sendo, a sua definição é ambígua e pode assumir 

inúmeros papéis. 

No decorrer da História tem servido diversas funções, pois pode constituir-se como 

prolongamento exterior das actividades domésticas, tais como as actividades de 
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recreio, de dormir, estar, circular, ou como espaço ao qual se atribui uma função 

específica, tal como a recepção de convidados, o espaço para realização de rituais 

religiosos ou de reuniões oficiais. 

Servindo um ou vários propósitos, o pátio pode ainda ser o centro do espaço no 

qual se incluiu, como por exemplo nas habitações Antigas orientais, que pela 

potencialidade da sua morfologia resultava como centro introvertido ao qual se 

subordinavam os restantes espaços, ou pode apenas ser um espaço anexo. Como 

este último refere-se a sua utilização como espaço de serviço, como poço de luz ou 

pátio de ventilação. Nas várias funções que desempenha menciona-se ainda o seu 

papel como instrumento de controlo climático passivo.  

O pátio pode ainda assumir relações internas de valores distintos, ou opor-se à ideia 

de centro, como seja o caso das habitações unifamiliares com pátio de Mies Van der 

Rohe. 

A este elemento são também atribuídas diversas conotações, entre as quais a de 

oásis pelos romanos, a de “oferenda do céu” pela civilização chinesa e ainda a 

simbologia de infinito, que adquire na Antiguidade Oriental. (Shroenauer, 1981) 

Por último abordam-se ainda os seus limites. As reinterpretações de que foi sendo 

alvo afastam-no do significado mais tradicional de espaço fechado entre elementos 

físicos e aberto na cobertura. Muitas vezes os seus limites são virtuais ou sugeridos, 

e a sua existência apenas simbólica.  

Na presente dissertação explora-se o pátio no sentido do seu papel na configuração 

espacial global, especificamente o uso que lhe é atribuído. Procura entender-se o 

seu potencial como espaço de prolongamento das actividades domésticas no 

exterior e como tal o estudo refere-se tanto a habitações centralizadas no pátio 

fisicamente delimitado, como a habitações em que o pátio adquire um papel 

secundário, ou nas quais os seus limites são apenas sugeridos. 
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1.2. ABORDAGEM SUMÁRIA DA UTILIZAÇÃO DE PÁTIOS  

O modo como a habitação unifamiliar na cidade contemporânea Japonesa vem 

reinterpretar o elemento pátio só pode ser entendido através da compreensão 

primeira daquilo que nos é familiar, ou seja, o uso deste elemento no Ocidente.  

Para tal torna-se necessário identificar os possíveis motivos que conduziram ao seu 

aparecimento, pelo que a primeira parte deste capítulo se dedica ao estudo das 

primeiras soluções de utilização de pátio na habitação vernacular em ambiente 

urbano: a Antiguidade oriental. 

Schoenauer indica que cerca de 6000 anos da história da urbanidade são marcados 

pela casa-pátio ou “casa urbana oriental”, sublinhando o seu uso em quatro Antigas 

civilizações e nas cidades da Grécia Clássica e de Roma, salientando-se ainda esta 

forma tradicional de habitar em muitas cidades da Ásia, África e América do Sul. 

Assim, a análise da habitação vernacular na Antiguidade Clássica permite identificar 

as soluções que evoluem a partir do modelo antigo Oriental e o ‘trazem’ até ao 

Ocidente. 

Num segundo momento, descrevem-se algumas das soluções mais relevantes do 

uso do pátio na casa do século XX, procurando determinar os motivos que levaram à 

sua utilização na cidade moderna. A resposta moderna ao uso do pátio permite 

ainda identificar a temática, que por transmissão cultural, chega ao Oriente a partir 

da Revolução Industrial e que de algum modo influencia a arquitectura Japonesa. 

Uma vez que não é objectivo da presente dissertação compreender a evolução do 

pátio, esta análise não pretende estabelecer um percurso histórico. Foca-se antes no 

modo como um elemento que responde à problemática da cidade aquando do seu 

aparecimento pode ainda ter validade nas respostas às solicitações do utilizador da 

cidade contemporânea. 
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1 – Vales dos Rios Tigre e Eufrates, 
Mesopotâmia 
2 – Vales dos Rios Indo, Paquistão e Índia 
3 – Vale do Rio Nilo, Egipto 
4 – Canais dos Rios Hwang Ho e Yanzte, 
China 
 
Fig. 1 Mapa Mundo 

Fig. 2 Localização da Civilização Suméria 
(Mesopotâmia) 

1.2.1. ANTIGUIDADE 

ORIENTE ANTIGO: CASO ESPECÍFICO DA MESOPOTÂMIA 

Como foi anteriormente referido, a abordagem da utilização de pátios nas 

civilizações antigas orientais proporciona o entendimento da natureza básica da 

habitação com pátio, uma vez que a análise da arquitectura vernacular nos permite 

obter uma leitura mais directa dos factores físicos e sociais que conduzem à eleição 

de certa forma física como modo de habitar. 

“A casa-pátio tem um papel protagonista, provavelmente marcando a passagem da 

consideração de habitar super-humanizado para o habitar agregado que conformou 

povoações e cidades.” (Baptista Coelho, 2008) 

A casa com pátio aparece primeiramente em meio urbano, segundo Schoenauer 

(1981), nas civilizações localizadas nos vales da Mesopotâmia entre os rios Eufrates 

e Tigre, no vale do rio Indo no Paquistão e Índia, no vale do Nilo no Egipto e ainda ao 

longo dos canais dos rios Hwang Ho e Yanzte na China (Fig. 1). 

O autor identifica quatro factores que contribuem para a aceitação uniforme da casa 

com pátio no Oriente. Em primeiro lugar a consideração psico-social: esta habitação 

introvertida permite realizar em privacidade as actividades quotidianas do agregado 

familiar e proteger os bens materiais. Possibilita também a edificação de distritos 

residenciais mais densos (excluindo o desenvolvimento em altura que até à data era 

inconcebível), que numa época em que as cidades fortificadas restringem a 

quantidade de terreno disponível constitui uma motivação económica. Em terceiro 

lugar as condições climáticas: as moradias geminadas oferecem protecção aos 

climas quentes e secos e o pátio, através da incorporação de vegetação ou água, 

pode criar um microclima. Finalmente a conotação religiosa, a imagem simbólica do 

pátio como um paraíso ou oásis associado ao facto da dimensão vertical ser infinita. 

Também Santos Pinheiro (1992) conclui que esta casa talvez tenha nascido na 

antiga Mesopotâmia e terá sido transformada pelo egípcio que, segundo parece, 

manteve a mesma estrutura, uma vez que o material usado – terra – era o mesmo. 

A civilização Suméria na Mesopotâmia, que se desenvolveu por volta de 3500 A.C., 

consiste num grupo de cidades-estado fortificadas. A fortificação das cidades 

traduz-se na valorização do terreno e elevado preço da propriedade privada, 

mantendo o espaço público mínimo, pelo que as cidades revelam uma elevada 
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  Fig. 3 Planta de Ur (Suméria) 

1 – Vestíbulo 
2 – Sala de recepção de visitas 
3 – Casa de Banho 
4 – Cozinha 
5 – Despensa 
6 – Sala dos escravos 
7 – Quarto 
 
Fig. 4 Casa em Ur - Plantas dos Pisos 0 e 1 

concentração de edificado, nas quais a habitação se adapta às irregularidades do 

terreno e dimensões de cada parcela. 

A casa decorre de um processo aditivo no qual o pátio se constitui como raiz 

inalterável à qual se ligam os espaços da habitação e trabalho. Estas habitações são 

fechadas sobre si, pelo que a fachada não ostenta a riqueza da unidade familiar, 

facto este que a par com a política social da época, conduziu ao povoamento 

aleatório das diferentes classes sociais.  

Ur, a cidade da Suméria mais explorada até à data, oferece pistas à aproximação da 

forma física da casa urbana desta civilização, e do ambiente vivido nos distritos 

residenciais (Fig. 3). 

As casas são agrupadas em blocos compactos, em que as paredes exteriores das 

residências são comuns. Apesar da unidade destes conjuntos ser a casa unifamiliar, 

torna-se complicado identificá-la no aglomerado que se ia ajustando às pressões de 

alteração da cidade.  

A típica casa em Ur organiza-se em torno de um pátio central, com uma escada 

usualmente colocada perto da entrada, que estabelece a ligação a um piso superior 

ou à cobertura. Um espaço de recepção (espaço principal no piso térreo), a cozinha 

e restantes serviços situam-se no piso térreo e os quartos no piso superior. A 

cobertura é usada como espaço de dormir e em casas mais humildes o espaço de 

recepção poderia incorporar a função de quarto (Fig. 4). Ainda através das 

escavações realizadas por Sir Leonard Wooley, é possível identificar o papel da 

antecâmara na sequência de entrada na habitação, que impede a visualização do 

interior privado, um traço comum na habitação oriental. 

As características intrínsecas da casa urbana típica de cada civilização oriental são 

muitas, contudo todas partilham a ideia de pátio como cerne da habitação. O 

conceito de casa introvertida resulta em outros traços comuns, tais como a 

possibilidade de orientação dos espaços interiores independentemente de 

constrangimentos exteriores, ou a privacidade acústica e visual, enfatizada ainda 

pela parede que assegura a privacidade da habitação restringindo a visão pelo 

exterior.  

Para enfatizar ainda mais esta privacidade existe a separação entre as zonas 

privadas e públicas da casa. Ao contrário da casa ocidental, nesta a parte reservada 

à família é invariavelmente maior e mais luxuosa. Outra característica é a flexibilidade 
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Fig. 5 Plano Hipodâmico em Miletus 

Fig. 6 Planta da Casa Helénica segundo 
Vitrúvio 

dos espaços interiores – a maior parte das divisórias são multiusos e destinadas a 

certos membros da casa que aí realizam várias funções. 

Além de tudo isto, Schoenauer (1981:24), refere a natural civilidade e urbanidade da 

“casa-pátio” na qual se foge da ostentação também por recomendações religiosas, 

com idênticos reflexos na modéstia das fachadas, uma lição de urbanismo que, ao 

nível do bairro, se associa ao desenvolvimento de comunidades que não têm níveis 

homogéneos de rendimento. 

 

ANTIGUIDADE CLÁSSICA: DO PERÍODO HELÉNICO AO IMPÉRIO ROMANO 

Na Idade Helénica os distritos residenciais das cidades gregas assemelham-se aos 

das cidades orientais de crescimento orgânico e tal como no restante Oriente, as 

casas são modestas, o interior simples e a decoração é mínima.  Durante o Império 

Macedónio, a influência grega segue as conquistas de Alexandre, “O Grande”, até ao 

Egipto, Mesopotâmia, Pérsia e Índia, onde novas cidades são erguidas seguindo o 

plano Hipodâmico (em Miletus) – cidades como Priene, Pargmon e Pompei (Fig. 5). 

Estas cidades, erguidas em lugares tão diversificados apresentam características 

únicas, mas os distritos residenciais usam um modelo da casa com pátio 

semelhante ao usado na Era Helénica, contudo mais adornado e maior.  

Registos arqueológicos e literários indicam que a partir do século V A.C. a casa com 

megaron – com colunas apenas num dos lados do pátio – começa a ser substituída 

em áreas urbanas pela casa com peristilo, uma adaptação da casa com pátio 

oriental. O espaço central é o peristilo, um pátio cercado de colunas em vários lados, 

que dá acesso a espaços adjacentes. O número de espaços e o tamanho da casa 

varia com a prosperidade da família. O conceito da casa torna desnecessário o uso 

de janelas e assim os pátios são indispensáveis à realização das tarefas domésticas. 

Quando o pátio é adjacente à rua ou à casa contígua, é protegido por uma parede de 

alvenaria – herkos. A casa pátio grega tem geralmente um piso, mas por vezes as 

casas mais amplas têm dois pisos com uma colunata dupla no pátio, semelhante à 

casa de Ur. A entrada da casa é muitas vezes recuada, e faz a ligação directa ao 

pátio ou a um pequeno corredor de acesso. 

Segundo Vitrúvio (40 a.C.), o protótipo de casa Helénica tem dois peristilos, o 

primeiro situado mais perto da entrada da casa destinado à mulher e crianças, e o 

segundo dedicado ao uso do homem e recepção e acomodação de visitas (Fig. 6). 
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1-Atrium 
2-Tablinum 
3-Peristilo 
4-Exedra 
 
Fig. 9 Planta de uma Casa Domus (atrium 
e  peristilo)  
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Fig. 8 Planta da “House of Many Colours”, 
Olynthos 

zona sul 
actividades diurnas 

       zona norte 
       actividades    

nocturnas   

 Fig. 7 Planta de dois Quarteirões, Olynthos 

A secção destinada à vida familiar – gynaeconits – idealmente tem colunatas em 

três lados do peristilo e o quarto lado, a Sul, é um pórtico que contem a sala 

principal da mulher. Outros espaços em torno do pátio contêm salas de jantar e 

quartos de serviço. 

O andronitides, espaço do homem, é ligado ao primeiro através de um mesauloe e é 

constituído por um segundo peristilo, salas de jantar no pórtico a Norte, biblioteca a 

Este, exedrae a Oeste e por último o espaço principal do proprietário. Em adição, à 

esquerda e direita do andronitides posicionam-se salas de jantar e quartos para as 

visitas, assim organizadas para que estas não entrem em contacto com o peristilo 

no percurso de entrada na casa.  

O princípio de casa com pátio era universalmente usado e resultava numa 

compactação racional e ausência de fenestração. Rapoport (1969) refere que estas 

casas decorriam de um processo aditivo, através da subdivisão interna do espaço. 

Apesar de estarem longe de ser uniformes, as casas eram todas simples e 

modestas. As distinções de classes eram raras e existindo, eram pouco enfatizadas. 

Na cidade de Olynthos podemos observar, na análise feita a dois quarteirões que 

ladeiam uma rua no sentido Este-Oeste, que as casas apesar de apresentarem 

plantas variadas, um pórtico virado a Sul e aberto para o pátio é um elemento 

comum a todas (Fig. 7). 

A análise feita à “House of many colours” (século V a IV a.C.) reflecte a estrutura da 

família grega, principalmente o papel social da mulher – que raramente saía de casa 

– e do homem – que mantinha a sua vida familiar privada. Esta casa em peristilo foi 

analisada por P.C. Lavas, que considera a sua organização típica da casa grega (Fig. 

8). Aqui compreende-se o zonamento entre actividades diurnas/nocturnas e os 

aposentos femininos/masculinos. 

A casa típica romana – a Domus – deriva de uma combinação das casas etrusca, de 

atrium, e da Grega, de peristilo com a sua herança oriental (Fig. 9). Caracterizada 

por uma planta em sequência axial, a casa etrusca tem como espaço principal o 

atrium, através do qual se acede ao tablinum (que corresponde à sala de visitas) e 

seguidamente a um jardim. Como resultado, a habitação unifamiliar romana que 

emerge no tempo mais tardio do Império Romano tem dois pátios rectangulares, o 

mais pequeno denominado por atrium, e o segundo, por peristilo. Muito 

frequentemente tem um terceiro espaço exterior, um pequeno jardim nas traseiras. O 

atrium e a área que o conforma formam a secção mais pública, enquanto que os 
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espaços que circundam o peristilo são mais segregados e formam a parte mais 

privada dos aposentos da família..  

Ariès e Duby (cit. in Baptista Coelho, 2008) ao descreverem o ambiente da Domus 

referem a sucessão de espaços em torno de um amplo vazio, que combina a 

amplidão do conjunto com a possibilidade de retiro nos pequenos quartos, que 

através do espaço central transmitem a sensação de afastamento. 

Em La arquitectura del pátio (Capitel, 2005) o autor indica que os átrios destas 

habitações poderiam ter apenas dois lados com colunas, sendo o modelo mínimo o 

de casa “em L”. Sendo que os eixos que o desenham são apenas compositivos, não 

existe a necessidade de um vão central em torno do mesmo, uma vez que estes não 

definem as circulações. 

Relativamente à organização da casa, a entrada recuada conduz às fauces que por 

sua vez se abre para o atrium. Os espaços que conformam este pátio eram usados 

como quartos de hóspedes, ou pelos escravos e os recessos eram usados como 

salas de visitas ou salas de conversação. No lado oposto da entrada o atrium liga-se 

ao peristilo através de passagens estreitas ou a sala de recepção – tablinum. A área 

do peristilo usada para as actividades familiares é usualmente mais ampla do que a 

do atrium. Os espaços adjacentes são os quartos de dormir, sala de jantar, recessos 

para conversação, sala de recepção da família, cozinha e espaços de 

armazenamento.  Ao desenho das salas de refeições e dormitórios é concebida uma 

grande importância, enquanto que os espaços acrescentados posteriormente se 

organizam na planta por necessidade. O atrium era assim elemento gerador dos 

movimentos centrípetos relativos às actividades domésticas, e tratado como uma 

área de recepção formal. 

Vitrúvio (40 a.C.) distingue entre cinco classes de átrios, que, segundo Blaser 

(1999) têm a grande vantagem de que o seus princípios podiam manter-se ao 

aumentar o número de espaços, podendo adicionar mais pátios, de forma 

semelhante ao que sucedia com as casas com pátio chinesas. 

Schoenauer (1981) conclui ainda que casa romana está, deste modo, intimamente 

relacionada com a casa urbana oriental em carácter e desenho, uma vez que o pátio 

central, as alcovas recuadas do atrium, a cozinha por vezes com o próprio pátio, a 

separação da parte publica da privada, são tudo elementos indígenas da casa 

oriental urbana. 
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Contudo, em A History of Architecture (Fletcher et al., 1996), é realçado o contraste 

entre a casa romana axial de efeito perspéctico desde a entrada e a organização 

menos fixa da casa helénica, referindo ainda que os romanos criam um “oásis 

dentro de casa” quando assimilam o peristilo, enquanto que a civilização grega 

considera que “ (...) a natureza já existe e o ambiente construído se coloca nos seus 

espaços sobrantes com reverência ou expressão dramática”.(1996:199) 

A casa em pátio foi uma solução usada na habitação vernacular desde o Norte da 

África até países como a Grécia, China, Índia, facto que parece sugerir, segundo 

Rapoport (1969), que a sua escolha pode estar associada ao papel da mulher que 

vivia enclausurada ou à necessidade de privacidade relativamente aos membros 

exteriores ao agregado familiar. O autor refere ainda que este tipo de habitação é 

preferido em sociedades superlotadas e hierárquicas, em que existe a necessidade 

de afastamento, mas ainda assim a manutenção da sensação de pertença a um 

grupo. Finalmente o factor climático é comum a todas elas. 
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Q-Quarto 
 
Fig. 10 Rudolf Schindler - Schindler House em 
Hollywood – Califórnia, 1921 
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S-Espaço Social (sala de estar ou jantar) 
 
Fig. 11 H. H. Harris - Lowe House em 
Altadena – Califórnia, 1934 

 

1.2.2. MODERNISMO 

A investigação desenvolvida por Macintosh (1973) na obra intitulada The Modern 

Courtyard House identifica três linhas principais de desenvolvimento da casa 

moderna com pátio durante o século XX: a casa com pátio nos Estados Unidos sem 

referência à casa antiga mediterrânea, a casa moderna com átrio baseada na casa 

atrium romana, e as urbanizações de casas com pátio no Norte da Europa. Esta 

abordagem argumenta que a maioria dos projectos de habitação unifamiliar se 

aproxima mais dos seus precedentes modernistas do que de considerações directas 

dos critérios funcionais.  

Neste capítulo, segue-se o mesmo fio condutor no qual Duncan Macintosh baseou a 

sua análise, referem-se alguns dos projectos que contribuíram para a reinterpretação 

do pátio em habitação unifamiliar ou para o desenvolvimento de soluções urbanas, e 

elabora-se sobre o seu desenvolvimento espaço-funcional.  

 

CASAS COM PÁTIO NOS ESTADOS UNIDOS 

O início da incorporação do pátio na habitação unifamiliar nos Estados Unidos, 

independentemente do Revivalismo Colonial Espanhol, data de 1903, e conduz ao 

aparecimento das soluções de habitações com vários pátios, habitações binucleares 

com pátio e habitações lineares com pátios. 

As habitações que incorporam vários pátios assumem no início do século XX 

grandes dimensões, devido ao poder económico dos clientes. Como exemplo refere-

se a residência de Rudolf Schindler em Hollywood (1921) que, através da 

incorporação de três pátios, adquire uma nova complexidade espacial (Fig. 10). 

A residência – projectada para 3 agregados familiares – consiste em cinco espaços 

de uso privado e social que partilham uma cozinha e três instalações sanitárias e, no 

seu agrupamento formam três pátios limitados pela planta “em U” e também pela 

vegetação. O sector social comunitário localiza-se no espaço central, dois pátios 

servem os sectores privados, e o terceiro é um pátio de serviço. É importante referir 

que Schindler, tal como Richard Neutra, utiliza a palavra “pátio” para identificar áreas 

com limites mais indefinidos adjacentes à casa, tal como terraços. 
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Fig. 13 Donald Holsen - Contraspatial House, 
1948 

Pátio de  
serviço Pátio 
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Fig. 12 Philip Johnson - Rockfeller Guest 
House em Nova Iorque, 1950 

Fig. 14  Chester Nagel - Nagel House em Five 
Fields-Massachussetts, 1953 
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No leque de possibilidades de utilização de vários pátios, a ideia de anexar um pátio 

totalmente encerrado a cada espaço funcional é primeiramente materializada por 

Harwell Harris. A Lowe House (1934) apresenta um pátio associado à entrada, e um 

pátio privado para cada quarto (Fig. 13) 

Salientam-se como projectos deste tipo: a casa Wingspread (1937) de Frank Lloyd 

Wright, na qual é formalizado o mesmo conceito através da organização com quatro 

alas radiais; a Amity village (1939) projectada por Richard Neutra, que se divide em 

quatro zonas exteriores de entrada, serviços, lazer e espaço social, nos quais apenas 

três são totalmente limitadas; a casa de Bernard Rudolfsky em S. Paulo (1943), com 

seis pátios totalmente delimitados pelas secções que se projectam do espaço social 

central até às paredes que delimitam do lote; e finalmente, a Contraspacial House 

(1948) de Donald Oslen, organizada em cruz suástica, com quatro pátios totalmente 

definidos (Fig. 13). Esta assume-se como a primeira habitação unifamiliar com 

pátios construída com o intuito de acrescento em terraço de outras unidades. 

Após a depressão, o conceito binuclear de Marcel Breuer (1943) é adoptado nas 

casas com pátio, que se desenvolve até às casas lineares com pátio (1956). 

Macintosh (1973) afirma que os imigrantes europeus do período que antecedeu a 

segunda guerra mundial transmitem nos Estados Unidos a ideia de casa com atrium 

e a organização funcional que seria a base da casa com pátio binuclear1. 

Entre as primeiras soluções de habitação binuclear com pátio, o projecto de Ralf 

Rapson (Case study 4, 1945) apresenta uma cobertura de vidro sobre o pátio que 

divide e liga as duas áreas funcionais da casa. 

Por outro lado, na Rockfeller guest House (1950) de Philip Johnson o pátio é 

descoberto e contém um espelho de água que é necessário atravessar, segregando 

ainda mais a parte privada da casa (Fig. 12). O seu projecto para a Hodgson House 

(1951) de planta “em H” representa a utilização do conceito binuclear numa 

habitação com vários pátios. O exemplo mais representativo de casa binuclear com 

pátio é a casa de Chester Nagel (1953), na qual a ligação entre as áreas sociais e 

privadas sectorizadas é realizada através de um corredor coberto (Fig. 14).    

 

1 O termo binuclear é usado para identificar a organização espacial que separa os espaços funcionais privados de utilização nocturna dos espaços sociais de 

utilização diurna em dois blocos. 
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Fig. 15 Serge Chermayeff e estudantes de 
Harvard - Plan Variation 5, 1957 
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Fig. 17 Serge Chermayeff et al - Chermayeff 
House em New Haven, 1962 
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Fig. 16 Morse Payne - Habitação social, 1956 
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Fig. 19  Rudolf  Schindler - Casas com Pátio 
em El Pueblo Ribera – Califórnia 1922 

Contudo, a Casa de Sert em Cambridge (1958), de organização binuclear, apresenta 

a variante de incorporação de um pátio central, que sugere a casa em atrium romana 

.Segundo Capitel, A. (2005) a casa combina com extraordinária habilidade os vãos 

da arquitectura moderna e racionalista e a organização em planta tradicional, 

referindo a circulação em torno do pátio e os jardins colocados nos extremos e no 

interior (semelhantes àqueles encontrados na casa com peristilo romana). 

O desenvolvimento do conceito binuclear deriva, como foi referido, na casa linear. 

Morse Payne projecta, em 1956, uma casa linear separada em 3 secções funcionais 

através dos pátios e ligadas por um eixo de circulação coberto (Fig. 16). Macintosh 

(1973) refere que “(...) Entre as virtudes deste tipo de casa estão os intrigantes eixos 

visuais que atravessam a casa e os vários efeitos da iluminação directa.(...)” 

Serge Chermayeff e os seus estudantes em Harvard continuam a exploração da casa 

pátio linear e, multiplicando o número de pátios, aumentam a privacidade dos vários 

espaços funcionais. A Plan variantion 5 (1957) apresenta seis pátios, ligados por um 

núcleo de serviço ladeado por um eixo linear de percurso que intercepta os espaços 

sociais (Fig. 15). Os planos 14, 15 e 17 são mais simples, mas aqui a separação 

binuclear decorre da separação entre as secções para as crianças e secções para 

os adultos. 

A casa de Chermeyeff (1962) em New Haven apresenta três pátios e três áreas 

funcionais ligadas por um núcleo de serviços, e as várias entradas independentes 

evitam a segregação extrema de uma unidade espacial (Fig. 17). Este tipo de 

habitação é usado no primeiro agrupamento a grande escala de casas no EUA (58 

unidades). 

O tipo de casa linear é primeiramente aceite na Califórnia, onde se salienta a casa 

em Tustin projectada por Backen, Arrigoni e Ross (1969), na qual as áreas 

funcionais da casa e os pátios são todos ligados por um corredor lateral como 

adição aos acessos entre os espaços contíguos (Fig. 18). 

Ainda nos Estado Unidos, refere-se outro projecto de complexo suburbano, as casas 

com pátio em El Pueblo Ribera, Califórnia (1922), no qual Rudolf Schindler utiliza a 

unidade de habitação em forma de “U” (Fig. 19). Os sectores privados e de serviços 

situam-se nas alas laterais e o sector social no volume central. Uma vez que as 

paredes exteriores apresentam poucos vãos são possíveis várias combinações entre 

unidades, sem contudo perder a privacidade do pátio. 

 

Fig. 18 Backen, Arrigoni e Ross - Habitação 
em Tuskin – Califórnia, 1969 
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Fig. 22 Alvar Aalto - Casa de Verão de Aalto 
em Muuratsalo, 1952-3 
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Fig. 20 Georg Muche - House am Horn em 
Weimar, 1923 

S 

S 

Q 

Q 

Q 

Q C 

Fig. 21 Oivia Kallio -Oivala Atrium House em 
Helsinquia, 1925 
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CASA EM ATRIUM NO NORTE DA EUROPA 

A casa em atrium não sofre alterações na sua base, mas recorre-se à sua utilização 

de várias formas no norte europeu no último século. Na sua reinterpretação 

levantam-se alguns problemas relativamente à organização funcional e iluminação. 

As áreas mais reduzidas de lote na cidade contemporânea dificultam a delimitação 

do pátio nos seus quatro lados através de espaços funcionais, ou obrigam a 

minimizar a área de pátio.  

Por outro lado, uma vez que é pouco aceitável a circulação pelo exterior em climas 

nórdicos, os sistemas de circulação criados tendem a resultar muito segregados ou 

confusos. Se a solução implicar a adição de corredores de circulação ao longo do 

perímetro do pátio, este dificilmente resolve os problemas de ventilação, controlo 

climático e iluminação, sendo necessário abrir vãos nas fachadas exteriores e 

consequentemente alterar o carácter introvertido da casa em atrium. 

Uma das soluções encontradas é a utilização de uma cobertura de vidro sobre o 

pátio. Na casa experimental construída para a exposição da Bauhaus em 1923 por 

Georg Muche em associação com Walter Gropius, a configuração espacial sugere o 

atrium, mas o espaço central é a sala de estar, coberta e iluminada através de 

clarabóias (Fig. 20). Deste modo resolve-se a circulação através do elemento 

central, apesar dos espaços adjacentes também serem comunicantes entre si. 

A casa de Olivia Kallio em Hensínquia (1925) é, segundo Macintosh (1973), um dos 

melhores exemplos desta configuração (Fig. 21). Uma vez que a maioria dos 

espaços encerrados estão colocados numa das secções do quadrado, a casa 

apresenta um sistema de circulação compacto. O pátio é envolvido em dois dos 

seus lados por corredores de circulação, os espaços funcionais compartimentados 

encontram-se no terceiro lado e no quarto lado localiza-se um pórtico. 

O problema de circulação herdado pelo atrium é resolvido por German Gebbard 

Apprich na Atrium House (1931) através da adição de um corredor encerrado por 

vidro ao longo do perímetro do pátio, que assim permite iluminar os vários espaços 

interiores. 

Ainda Alvar Aalto, na sua casa em Muuratsalo (1952-3), utiliza o atrium em conjunto 

com a planta em forma de “L” (Fig. 22). A circulação interior desenvolve-se 

paralelamente ao pátio, através de um corredor ou galeria e o pátio fica encerrado 

nas duas direcções sobrantes através das fachadas de limite do lote. 
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Fig. 23 Møgelvang e Jørn Utzon - Casa tipo 
em Skåne, 1953 

Fig. 24 Hugo Häring  - L-House, 1928 
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Fig. 25 Peter Friedrich - Small Mass-produced 
Houses, 1931 
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Por último, Jørn Utzon é referido em La  Arquitectura del Patio (Capitel, 2005) como 

um dos arquitectos que explora mais insistentemente o uso do pátio na habitação, 

referindo o projecto da Vila Herneryd (1962) como um exemplo de habitação isolada 

fiel ao modelo antigo, pela utilização de um pátio quadrado delimitado por galerias de 

acesso aos espaços adjacentes. Contudo, o pátio não serve o propósito de 

iluminação dos espaços interiores, iluminando e ventilando apenas os espaços de 

circulação. Jørn Utzon vence a competição em 1953 para uma habitação expansível 

em torno de um pátio central (Fig. 23), projecto este precursor de posteriores 

desenvolvimentos na habitação com pátio em Helsingfor e Fredensborg (1956). 

Macintosh conclui que a variedade de projectos que exploram a ideia de unidades 

habitacionais “em L” em torno de um pátio quadrangular confirmam que esta resulta 

em quatro pátios com privacidade acústica reduzida e orientação desfavorável em 

pelo menos duas das unidades. 

 

CASAS COM PÁTIO NO NORTE DA EUROPA 

Norbert Shroenauer (1981) considera a casa de planta “em L” de um andar, que se 

desenvolve em torno de um pátio relativamente amplo e permite que o sol de baixa 

altitude de Inverno penetre na casa, uma adaptação do princípio do domus romano 

adaptado ao clima nórdico. 

Por outro lado, Macintosh (1973) argumenta que as habitações modernas com pátio 

são diferentes das antigas mediterrânicas uma vez que são desenhadas para climas 

nórdicos, nos quais as casas vernaculares não incorporam o pátio. E uma vez que o 

seu desenvolvimento não depende de transferências culturais, elimina a hipótese. 

Segundo o autor a habitação com pátio em aglomerado urbano tem origem, no 

período pós guerra, na busca de uma nova forma de habitação unifamiliar urbana 

para a classe trabalhadora, e desenvolve-se a partir do movimento moderno da 

Cidade Jardim. 

Na procura de privacidade e exposição solar favorável em climas nórdicos 

menciona-se a primeira casa isolada em banda de Hugo Häring que é reinterpretada 

na Bahaus por Meyer e Hilberseimer, criadores da casa com pátio “em L”. 

Hugo Häring, separa as três funções da janela (iluminação, ventilação e 

comunicação visual) argumentando que apenas os espaços funcionais sociais 

requerem comunicação visual com o exterior, podendo os restantes espaços ser 
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Fig. 28 Ludwig Hilberseimer - L-House Tipo E, 
1931 

Fig. 26 Adalberto Libera - Habitação em 
Tuscolano - Roma, 1952 

Fig. 27 Hannes Meyer - Casas para os 
professores da Trade Union School em 
Bernau, 1929 

iluminados e ventilados através de aberturas na cobertura. Em 1928 projecta a L-

House (não construída), na qual um volume paralelipipédico perpendicular à rua 

comunica visualmente exclusivamente com o pátio adjacente (Fig. 24). Deste modo 

é possível repetir o conjunto e garantir privacidade entre as várias unidades 

habitacionais. Peter Friederick apresenta um projecto baseado no mesmo conceito, 

mas mais fluido, as Small Mass-produced Houses (1931, não construídas) (Fig. 

25). 

Meyer, um dos criadores da casa “em L”, desenha as casas para os professores da 

Trade Union School em Bernau em 1928. No projecto final os espaços funcionais 

estão colocados no primeiro piso com um pátio entre as duas secções do “L” e uma 

das secções da habitação adjacente (Fig. 27). Desenvolve também a implantação 

zigzag, que permite obter elevada privacidade e exposição solar favorável. 

Contudo é Hilberseimer que potencia a construção da casa com pátio na Europa do 

Norte a larga escala, através da exploração das densidades necessárias para que 

esta seja economicamente viável.  Em 1931 Hilerseimer separa as funções sociais e 

privadas nas duas secções, o modelo desde então mais utilizado. De entre as quatro 

variantes básicas desta organização “em L”, desenvolvidas entre 1929 e 1932, são 

referidas as casas de tipo D, G e E. 

No projecto de tipo D é retirado o volume comum às duas alas perpendiculares, 

onde é desenhado um pátio de entrada, um esquema que se tornou comum. A 

Growing House (tipo G) pode ser construída de forma incremental, um vez que é 

possível construir a secção privada após a construção da secção social e de 

serviços e através de elementos racionalizados. Contudo esta casa ainda não 

apresenta um pátio pois não há privacidade no espaço exterior. 

O desenho a custos controlados expansivo é tema de exploração durante a 

depressão. Contudo, em caso de aumento do agregado familiar continua a assistir-

se à mudança de residência por parte dos utentes. Na habitação de tipo E volta a 

aplicar-se o conceito binuclear numa casa expansível com pátio, mas concentram-

se os serviços na intercepção das alas. Esta solução apresenta, segundo Macintosh, 

demasiada área exposta e demasiada área de circulação. 

A primeira urbanização a grande escala (126 unidades) de habitações unifamiliares 

“em L” com pátio a ser construída na Europa é projectada por Adalberto Libera (Fig. 

26) e apresenta a possibilidade de variação do número de quartos. 
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Fig. 30 Ole Nørgaard - Courtyard Housing em 
Albertslund – Dinamarca, 1963 

Fig. 31 Jørn Utzon - Kingo Houses em 
Helsingor, 1960 

Fig. 29 Michael Neylan- Habitação em 
Bishopsfield – Harlw, 1960 

Em 1931, Hilberseimer demonstra, através da repetição da casas de tipo E em 

terraço numa malha de acessos pedonais, que é possível construir agrupamentos de 

casas com pátio a elevadas densidades (Fig. 28). Contudo o esquema não inclui 

garagens, espaços públicos ou parqueamento e a área de implantação é superior a 

50%. 

O conceito de habitação “em L” com pátio desenvolvida por Häring, Meyer e 

Hilberseimer entre 1928 e 1931 é muito explorado em forma de aglomerado de 

unidades de habitação a partir dos anos 60 na Escandinávia, Alemanha e Grã-

Bretanha. Water Segal apresenta na Grã-Bretanha uma variante de dois pisos da 

casa em banda, que conduz à utilização de pátios a vários níveis nos anos 60. Entre 

estas refere-se a Housing at Bishopsfield en Harlow (1960), de Michael Neylan, com 

blocos de 4 pisos que englobam casas “em U” no último piso, casas em banda de 

dois pisos no segundo e terceiro pisos e de um piso ao nível térreo (Fig. 29). Esta 

solução atinge uma densidade habitacional mais elevada e soluções mais variadas. 

De entre os projecto de agrupamentos menos densos, configurações e espaços 

públicos mais variados e através de elementos racionalizados referem-se a 

Courtyard Housing (1963) em Albertslund na Dinamarca, do arquitecto Ole Nørgaard  

(Fig. 30) – com 986 unidades “em L” – e as Kingo Houses (1960) em Helsingor, do 

arquitecto Jørn Utzon (Fig. 31). As 63 unidades agrupam-se num terreno 

suavemente ondulado, permitindo o contacto directo com a natureza. 

A casa pátio pré-fabricada sugerida primeiramente por Häring é testada várias vezes 

neste período. Contudo Macintosh, ao comparar os orçamentos de seis 

urbanizações com unidades em pátio com aqueles aprovados pelas autoridades 

locais para urbanizações de unidades de habitação isoladas, refere que os 

resultados são muito discrepantes e como tal inconclusivos. Conclui, contudo, que 

as grandes áreas de superfícies típicas das casas com pátio conduzem ao aumento 

de custos pela perda de calor. 

 

CASOS PARTICULARES 

Em Architects on Architecture (Heyer, 1993), o autor refere que a promessa social 

do movimento moderno na arquitectura é o principal interesse e preocupação de 

Sert. Numa parceria com Paul Lester Wiener, Sert desenha o projecto de 

urbanização para a cidade de Chimbote, Peru. O clima árido e quente dificulta a 

aplicação dos conceitos defendidos pelos CIAM, pelo que Sert desenha uma rede de 
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Fig. 33 Le Corbusier - Immeuble Villas em 
Paris, 1922-9 

Fig. 34 Le Corbusier - Villa Savoie em Poissy, 
1928-31) 

Fig. 32 Sert e Wiener - Urbanização em 
Chimbote – Peru, 1947-8 

corredores verdes e na área restante aplica uma grelha compacta de casa com pátio 

de um a três pisos, compatível com elevadas densidades. Estas casas variam em 

tamanho e organização, criando praças e ruas à escala humana (Fig. 32). Este 

sistema é “(...) uma contribuição fundamental para o desenho urbano no modo 

como integrou factores sociais, económicos, culturais e naturais no plano físico.” 

(Freixa, 1995) 

Como foi referido anteriormente, não é apenas no desenvolvimento de amplos 

distritos residenciais que a casa com pátio sofre uma reinterpretação. Antón Capitel 

(2005), ao referir-se à continuação do uso do pátio na arquitectura moderna defende 

que: “(...) ainda que possa resultar antagónico, não foi tanto na arquitectura orgânica 

– pelo menos no que se refere a Wright – mas antes na racionalista – ou mais 

concretamente na de Le Corbusier – que encontrámos o primeiro fio do nosso 

assunto. (...)” (2005:163). Continua argumentando que já se tem observado como 

muitas das suas invenções são transgressões e transformações da arquitectura 

clássica e tradicional. 

De facto, Le Corbusier atribui o desenvolvimento da unidade das Immeuble Villas 

(Fig. 33) à observação das células habitacionais do mosteiro cartuxo nos arredores 

de Florença, Certosa di Firenze ou Certosa di Ema. As parcelas dos monges 

consistem em duas alas interiores perpendiculares, um jardim em forma de “L”, um 

terceiro lado encerrado pela célula contígua e o quarto por uma parede. A versão de 

Le Corbusier utiliza dois pisos, e uma forma de dimensões muito semelhantes, mas 

a casa amplia-se e o jardim torna-se cúbico. As unidades de Le Corbusier têm 

também as paredes contíguas num terceiro lado, mas o quarto lado é aberto ao 

exterior. Neste caso é imprescindível esta abertura, já que o crescimento vertical 

elimina a abertura tradicional do pátio, a do céu. O pátio converte-se assim num 

pátio virtual, ilusório. 

De disposição “em L” e volume paralelipipédico a Villa Savoie (Fig. 34) é também 

desenhada em torno de um pátio com aberturas horizontais, neste caso em dois dos 

seus lados, através de amplos vãos que comunicam visualmente com o exterior. O 

programa de Le Corbusier para os anos 20 – os 5 pontos – aparece aqui combinado 

com o elemento tradicional: o pátio. 

É necessário mencionar a contribuição de Mies Van der Rohe nesta matéria. No 

Pavilhão alemão para a Exposição Internacional de Barcelona (Fig. 35), Mies 

demonstra como a fluidez do espaço em planta livre pode derivar numa solução em 

que o espaço exterior – neste caso o pátio – cria uma relação dinâmica com o 
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Planta de unidades de tipo A T2 e BT5 

Fig. 37 Siza Vieira -Quinta Malagueira em 
Évora, 1977 

Fig. 36 Mies Van der Rohe - Casas com Pátio 
(1931) 

Fig. 35 Mies Van der Rohe - Pavilhão alemão 
da Exposição Internacional de Barcelona, 
1929) 

interior. Aqui os pátios são delimitados apenas parcialmente pela sua geometria, 

pelo uso de planos verticais que os definem em algumas direcções ou através da 

superfície horizontal da água. 

Mies desenvolve também uma comunidade de habitação: as Casas com pátio (Fig. 

36). Apesar da incorporação de diferentes unidades-tipo, todas representam as 

ideias básicas da casa com três pátios, que as sucede: edificação sobre um pódio 

elevado e combinação totalmente encerrada de paredes que definem um conjunto de 

espaços ajardinados de dimensões hierarquizadas (pequenos para os quartos, 

médias para os espaços sociais e maiores para entrada, piscina ou casa de 

hóspedes). 

Macintosh afirma que estes projectos, a par com a Casa com Garagem (1934) e o 

Grupo de Casas Pátio (1938) se aproximam mais de pavilhões construídos num 

complexo murado, pois são essencialmente orientadas para o exterior, do que de 

casas com pátio. 

Por último refere-se a utilização do pátio na habitação unifamiliar em Portugal. 

Apesar de não ser uma solução comum em lotes urbanos, destacam-se algumas 

soluções de casas em banda, (...)”que em termos de densidade constitui uma 

terceira via, entre a densidade elevada do bairro colectivo e a baixa densidade do 

loteamento de casas individuais. (...), que incorporam o elemento pátio. (Matos, G. 

2004) 

Salienta-se o caso da Quinta da Malagueira (Fig. 37), projecto de Siza Vieira. O 

projecto de habitação social no âmbito do programa SAAL é construído com base 

nos princípios definidos por Nuno Portas, de manutenção da densidade que o plano 

anterior previa, de 1200 vivendas, a preservação da franja verde que acompanha a 

linha de água, e a construção de vivendas de baixa altura e elevada densidade. 

“Punha-se a intenção, inovadora para o país, de preservar o território e experimentar 

novas soluções na habitação.” (Siza,1999) 

Segundo Matos, G. (2004), a concepção da Malagueira é guiada por três intenções, 

que representam sob muitos aspectos experimentações: a construção de casas 

costas com costas ao longo de galerias de infra-estruturas (o "aqueduto"); a 

adaptação de uma grelha urbana à topografia local e a tipologia evolutiva das casas. 

As tipologias evolutivas variam entre a utilização de pátio à frente (A) e atrás (B), do 

T2 ao T5, numa unidade de 6, 7 ou 8 metros por 12. A diversidade do plano é ainda 
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conferida pela variação de altura do muro que delimita o pátio, e posteriores 

alterações. 

Para o aldeamento "Bom Sucesso” em Óbidos são também correntes as propostas 

de moradias em banda ou geminadas que recorrem ao pátio. Entre elas mencionam-

se as moradias em banda de Gonçalo Byrne, dois volumes transparentes que 

comunicam através de um pátio central ajardinado; as moradias de Carrilho da 

Graça, nas quais a ocupação é proposta ao longo da periferia dos lotes 

conformando um pátio/jardim central. Manuel Graça Dias e Egas José Viera 

projectam numa periferia circular, um volume de disposição “em L”; Inês Lobo 

recorre ao pátio com piscina elevado sobre a área social, e de nível com a zona dos 

quartos que, segundo a arquitecta, potencia o seu uso quotidiano; e por último, 

Falcão de Campos utiliza a sucessão de pátios para contrariar a implantação em 

banda. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DA CASA TRADICIONAL JAPONESA 
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Fig. 38 Mapa do Japão 

 

2.1. CLIMA E ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

O primeiro factor a considerar é o clima, pois este influenciou não só o 

desenvolvimento da habitação tradicional, mas é ainda um dos factores a considerar 

no desenho da habitação contemporânea. 

Tetsuro Watsuji, ao descrever a influência do clima em diferentes culturas, defende 

que pelas forças do clima o edifício do homem é regulado de acordo com os seus 

hábitos de tal forma que estes acabam por adquirir a imagem da própria natureza. “A 

evolução da casa japonesa, com o seu sistema único de fluidez interior que reflecte 

o sistema familiar tradicional japonês e que, por sua vez, tem ajudado a dar forma ao 

modo de vida japonês, é um destes casos. (...)” (cit. in Uyeda, 1983) 

Como o referido autor indica, o clima e o meio não influenciam apenas a 

determinação da forma e estrutura da habitação, mas também a relação que se 

estabelece entre homem, meio e sociedade, e consequentemente as concepções 

espaciais inerentes à ideologia do mundo que habita. Deste modo, a natureza será 

tópico sempre presente no estudo que se segue, pretendendo apenas de momento 

redigir-se uma nota introdutória relativa à resposta da habitação à necessidade de 

abrigo e controlo climático. 

 

CLIMA 

O arquipélago do Japão, sujeito a sistemas de alta pressão provenientes do Pacífico 

no Verão, e da Sibéria no Inverno, e estendendo-se de zonas subtropicais a zonas 

temperadas, é rico em diferenças sazonais. O clima geralmente húmido e de elevada 

pluviosidade, abrange quatro estações temperadas e ainda as épocas de chuvas e 

tufões. O clima no Japão é ainda muito variado ao longo do arquipélago uma vez que 

este se estende por várias latitudes (31º a 45º N) 

Num dos “Essays in Idleness”, Kenzo Yoshida, um poeta monge do século XIV 

escreve ”uma casa deveria ser construída com o Verão em mente. No Inverno é 

possível viver em qualquer lugar.” (cit. in Uyeda, 1983)  Se uma casa for desenhada 

para suportar as exigências de chuva e calor húmido, o corpo pode aguentar o 

desconforto da estação restante, o Inverno.  
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Fig. 41 Estrutura de uma Casa Tradicional 
Japonesa - Planta 

Fig. 42 Elementos Móveis e Modulares - 
Gepparo do Palácio Imperial Katsura 

Fig. 39 Gráfico de Temperatura e Pluviosidade 
na cidade de Tóquio ao longo do ano 

No Inverno, aliás, a cultura japonesa desenvolveu vários mecanismos que ajudam a 

suportar as noites de frio rigoroso. Nenhum japonês se deita sem tomar um banho 

quente, o que faz com que o corpo se mantenha aquecido até às primeiras horas do 

dia seguinte.  

Por outro lado, estas habitações desenhadas para combater a contenção de calor 

através da ventilação requerem geometrias estreitas, fluidez do espaço e um número 

mínimo de elementos de separação verticais. Os problemas de isolamento e 

privacidade que decorrem desta necessidade de abertura são combatidos através de 

meios de controlo social. Assim, o utilizador condiciona o seu comportamento social 

para obter o ambiente que deseja, que através da pura materialização do espaço não 

foi atingido. 

Uma outra característica da natureza que também influencia o desenho da habitação 

é o predomínio de florestas, e como tal abundância de madeira. Este material é 

utilizado não só nas estruturas das habitações tradicionais, nas quais se denota a 

mestria dos sistemas de encaixe modulares, mas também nos elementos 

decorativos, revestimentos e elementos de separação do espaço. 

A escolha deste material, que não oferece obstáculo à propagação de incêndios, a 

par com uso de papel translúcido no revestimento dos elementos de separação, 

material este pouco resistente, está ainda relacionado com o entendimento da 

habitação como um espaço temporário. Além das conotações religiosas inerentes a 

este sentimento de impermanência, salienta-se ainda a intensa actividade vulcânica 

e a frequente ocorrência de sismos no Japão. 

No processo evolutivo das residências tradicionais, os espaços ventilados baseados 

numa estrutura de esqueleto de madeira sem recorrência a paredes estruturantes 

tornam-se característicos (Fig. 40 e Fig. 41). O desenvolvimento do open space é 

permitido através da utilização de medidas estandardizadas nas quais se baseiam os 

elementos móveis que separam funcionalmente os espaços. As configurações 

espaciais podem variar, e os elementos móveis ser removidos para ventilação do 

espaço (Fig. 42). 

Esta estrutura, a par com a elevação do piso e o prolongamento das coberturas 

oferece condições de controlo da exposição solar directa, da elevada humidade e 

precipitações, não oferecendo contudo qualquer controlo climático sobre as 

temperaturas frias. 

Fig. 40 Estrutura de uma Casa Tradicional 
Japonesa - Corte 
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Fig. 43 Localização das Capitais do Japão 

Segundo Ashihara (1986:13) a palavra japonesa majikiri expressa as características 

do espaço arquitectónico criado segundo esta estrutura. A primeira sílaba ma refere-

se ao intervalo entre pilares e o espaço criado por baixo do telhado suportado por 

eles. Jikiri ou shikiri representa a criação da divisão do espaço que ocorre neste tipo 

de estruturas no momento em que o telhado é elevado. A diferença que apresenta 

em relação ao modo de construir primeiramente as paredes estruturantes e só 

depois colocar a cobertura, perfazendo um todo constituído de várias unidades 

espaciais, é a de ideia de um espaço contínuo, permanente aberto, definido pelo piso 

e cobertura.  

 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

Para contextualização do processo evolutivo da arquitectura, segue-se uma breve 

nota sobre a organização política e social que caracteriza os períodos históricos, que 

aqui se analisam do ponto de vista da sua relação com a evolução da habitação. 

 

Antiguidade: 

Asuka (552-645) 

Nara (710-794) 

Heian (794-1185) 

As transmissões culturais por parte da China no século V traduzem-se em novos 

conhecimentos relativamente às fisionomias das cidades e das estruturas 

arquitectónicas, aos sistemas burocráticos inerentes à formação de governos 

unificados e ainda oferecem as doutrinas provenientes do Budismo, que vem 

substituir o Shintoismo primitivo. 

No mesmo período, o estado de Yamato e a sua corte formam-se na área Kinki. 

Como medida de determinação do governo centralizado é promulgado o código 

Ritsuryo – sistema desenhado para conferir uma estrutura legal na qual os 

residentes das áreas pertencentes à corte Yamato são obrigatoriamente registados 

como cidadãos e as suas terras consideradas pertença do Estado. Como símbolo do 

código Ritsuryo, são planeadas duas cidades seguindo os modelos continentais de 

grelhas ortogonais. Estes planos são executados em duas capitais que se 
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Fig. 44 Grelha ortogonal do Plano da cidade 
de Nara 

Fig. 45 Grelha ortogonal do Plano da cidade 
de Heian 

desenvolvem até se tornarem grandes cidades, actuando como centros políticos, 

económicos, culturais e religiosos: Heijo (Nara) e Heian (Quioto) (Fig. 44 e  Fig. 45). 

 

Período Medieval: 

Kamakura (1192-1333) 

Muromachi (1333-1574) 

Era das Cortes do Norte e do Sul (1336-1392) 

Era dos Estados em Guerra (1467-1573) 

Momoyama (1573-1603) 

O período Medieval é marcado pela transferência permanente do poder político da 

corte para a classe militar samurai. No período Kamakura, no qual a nação é liderada 

pelo comandante militar supremo – shougun – e o seu governo, o centro político é 

transferido de Heian para Kamakura, mas a cidade de Heian permanece o centro 

económico e político.  

Neste período, o sistema de propriedade fornece a base da economia nacional. 

Segundo este sistema, os senhores feudais são directamente servidos pelos 

vassalos que residem nas suas propriedades. Os agricultores residem em vilas 

localizadas na periferia das herdades, sob controlo dos seus soberanos. 

 

Período Edo (1603-1867): 

No período Edo agricultores e comerciantes assumem um papel mais influente na 

sociedade. Após a unificação do país que determina o fim da guerra civil que 

caracteriza o fim da época medieval, o governo de Tokugawa estabelece um sistema 

no qual o pais é governado primeiramente pelo governo e em segundo plano pelos 

senhores feudais – com Edo, actual Tóquio, estabelecido centro do poder. Em 

termos gerais a sociedade é dividida em quatro classes, os samurai, os agricultores 

os artesãos e os comerciantes. O Japão feudal consiste em feudos de vários 

tamanhos, domínios semi-autónomos e unidades económicas auto-suficientes.  
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A política de isolamento proíbe o contacto com outros países, sendo no entanto feita 

excepção para com a China, Coreia e Holanda, com os quais são efectuadas trocas 

comerciais. Esta política tem o efeito revolucionário de aproximar as comunidades 

tradicionais agrícolas do mercado de bens.  
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2.2. DA “COMPACT CULTURE” 

Segundo Rapopport (1969), a tradição popular, na qual se inserem as categorias de 

arquitectura primitiva e vernacular, é a directa e inconsciente materialização da 

cultura, das suas necessidades e valores – bem como dos desejos, sonhos e 

paixões da população. A função de uma casa é muito mais do que um conceito 

utilitário, é uma unidade social do espaço. 

Na análise dos modos de habitar, os factores socioculturais são, segundo o autor, 

primários e os restantes secundários, ou modificadores. Deste modo as soluções 

são muito mais variadas do que as necessidades biológicas, técnicas construtivas e 

condições climáticas. O que finalmente dita a forma é a visão que as pessoas têm 

de uma vida ideal.  

O-Young Lee (1982:30) afirma que o Japonês reduz o mundo de forma a entendê-lo, 

de modo a expressá-lo ou manipulá-lo. Nesta tendência de redução, a habitação 

japonesa apresenta desde a Antiguidade uma natureza compacta e flexível. Torna-se 

deste modo necessário o entendimento da unicidade desta cultura, identificada por 

Lee (1982) e Mitsukuni (1982) como “Compact culture”, que se traduz em 

diferentes modos de compreender a natureza e os seus ciclos e consequentemente 

origina padrões sociais e modos de habitar concordantes com esse entendimento. 

 

A NATUREZA E OS CICLOS 

Mitsukuni (1982:7) afirma que os primeiros contornos reconhecíveis da cultura 

japonesa que conhecemos hoje emergem na era Tokugawa (1603-1857), uma 

época pacífica que decorre entre o período medieval e o alvorecer do período 

moderno. A cultura japonesa amadurece neste período condicionado pela política de 

isolamento imposta pela sociedade feudal (séculos XVII-XIX), no qual o mundo como 

eles o conhecem está circunscrito à pequena comunidade em que residem . 

O mesmo autor identifica o clima rigoroso e as diversas características naturais, a 

par com as divisões económicas e políticas bem definidas na sociedade feudal, 

como agentes catalisadores na formação de uma consciência de localidade e de 

identificação com o grupo social mais próximo. Num padrão de actividade agrícola 

comum vai-se desenvolvendo uma forte solidariedade na comunidade, cujo legado 
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Fig. 46 Shoden-ji, Quioto – A montanha Hiei-
zan usada como cenário emprestado 

se mantém até hoje na ênfase de pequenos grupos no conceito japonês de homem e 

sociedade. 

A dependência do meio natural também resulta na procura de protecção por parte de 

um complexo panteão de divindades, sendo que no Japão cada uma destas 

essências/espíritos/deuses (kami) adquire a sua função e esfera de acção 

particulares, a par com uma forma concreta. “Ao contrário de culturas nas quais o 

absoluto é encarado como algo abstracto e transcendental, a cultura japonesa 

identifica o absoluto com o fenómeno real da existência humana mundana. (...)” 

(Mitsukuni, Y. 1982:11) Assim procura dar-lhe forma concreta e torná-lo acessível. 

A título de exemplo, referem-se as crenças nativas japonesas, colectivamente 

reconhecidas como Shinto, que são reduzidas até adquirirem a forma de deuses 

‘portáteis’ colocados na “God Shelf” (kamidana – prateleira de Deus) localizada no 

interior da habitação. Estas estatuetas aproximam o crente do divino. 

Também no Budismo está presente este processo redutivo. Os altares budistas 

butsudan formalizam-se como elementos comuns na casa japonesa. Estes partem 

da redução dos zushi – pequenos templos inseridos nos templos budistas, nos 

quais se presta culto à imagem de Buda. 

Os princípios do paisagismo japonês, do qual o bonseki e bonsai são exemplos, 

crescem da mesma necessidade de criar um elo com o universo e evoluindo como 

forma de arte, tornam-se reflexo da afirmação da sua existência no mundo 

fenomenal. Estes jardins assumem formas variadas que indicam a mesma atitude e 

direcção. 

Mitsukuni (1982) afirma que uma paisagem miniatura é o meio através do qual 

podemos experimentar o misterioso e divino, a utopia controlada. Assim, o cenário 

emprestado – shakkei  –, uma técnica de contracção da natureza que incorpora 

elementos naturais exteriores para que se tornem parte integrante dos jardins das 

residências e templos japoneses, indica esta direcção (Fig. 46).  

Este conceito não é único ao Japão, podendo ser encontrado na China e em 

Inglaterra. Contudo, os princípios estabelecidos na sua quase totalidade por volta do 

século XV no Japão superam a simples utilização do envolvente. O elemento 

emprestado torna-se o elemento principal e dita a organização do jardim. 

Em conclusão, o jardim é tratado como uma propriedade, a natureza é controlada 

sem sofrer alterações, pois o objectivo é torná-la íntima, uma miniatura da realidade. 
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Fig. 47 Daitoku-ji Honbo - Jardim de 
paisagem seca 

Fig. 48 Templo Ginkakuji, Quioto  

O cenário contraído (shukkei) é uma expressão ainda mais directa e activa do 

princípio de privatizar a natureza, limitando-se a copiar a natureza a uma escala 

menor. A história destes jardins remonta ao início paisagismo japonês, nos períodos 

Asuka (552-646) e Nara (646-794), e são elementos presentes nas habitações dos 

períodos que se seguem. 

Na evolução da redução da natureza, refere-se ainda a paisagem seca, um jardim 

cristalizado no tempo e condensado na sua forma. Aqui o miniaturizar a natureza não 

depende da cópia de um fenómeno natural a uma escala reduzida, mas antes do 

descartar do desnecessário, do decorativo, tendo como objectivo a acção contrária 

ao carácter expansivo da natureza (Fig. 47). 

Lee, na obra intitulada The compact culture, explica o processo redutor de 

aproximação da natureza à habitação. Primeiramente reduzida e simplificada, a 

natureza em forma de paisagem seca é reproduzida nas imediações das varandas, 

estabelecendo uma forte ligação com o interior da habitação e continuidade com os 

espaços adjacentes (Fig. 48). Para que possa ser realmente colocada no interior da 

habitação é disposta numa prateleira cerimonial e sofrendo a acção de contracção, é 

transformada em bonseki e bonsai. Se o primeiro representa um cenário, uma 

montanha ou o mar, o segundo condensa simbolicamente centenas de anos e a 

amplitude do espaço no cenário natural que alimenta árvores totalmente 

desenvolvidas. Este processo é produto ”(...) da mesma cultura que põe uma caixa 

dentro de outra, e dentro ainda uma outra. (...)”(Lee, 1982:88) 

Finalmente é importante mencionar a casa de chá, que resulta da aproximação da 

natureza ao quotidiano, e se mantém até hoje como uma das estruturas que 

espelham a “compact culture”. Lee afirma que “A casa de chá, que possibilita o 

saborear da vida de retiro enquanto submerso no meio da cidade, é o triunfo do 

sentido japonês de conveniência e pragmatismo (…)” (1982:109) Através da 

contrução da casa de chá, não é necessário decidir entre uma vida de eremita e 

refúgio na natureza ou uma vida comum na cidade. A natureza é trazida até à cidade 

e a reclusão do mundo pode ser encontrada dentro de casa. 
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PADRÕES SOCIAIS E MODOS DE HABITAR 

O entendimento e formalização da religião e natureza, a resposta às vicissitudes da 

terra e climas diversos, estão directamente relacionados com os padrões 

comportamentais e rítmicos de vida. Deste modo, o carácter temporário e transitório 

atribuído à vida pelo Budismo molda o modo de habitar. 

Tal é referido por Kurokawa (1988:58), que ao descrever a relação entre espaço e 

natureza refere que o conceito budista de impermanência ou transitoriedade ensina 

que a vida do homem, todos os fenómenos naturais, e todos os aspectos do 

universo estão em constante mutação. Uma vez que o Homem está consciente de 

quão efémera é a vida, a casa é considerada uma morada temporária.  

Takeshi (2005:234) menciona que, entre os complexos factores mediante os quais a 

habitação adquire a conotação de espaço temporário estão a eleição de materiais de 

construção de madeira e papel para a construção das residências, as frequentes 

mudanças de residência devido aos grandes incêndios em Edo, o requerimento por 

parte do Shogunate de que os daimyo mantivessem segunda residência em Edo 

(actual Tóquio) e a obrigatoriedade de manter aí as suas famílias, e a ideia de 

regresso triunfal à cidade natal. 

A referida ideologia encontra expressão tanto nos jardins sagrados de influência 

taoista e budista anteriormente referidos, como na própria habitação na qual se 

desenvolvem espaços sagrados e espaços multifuncionais continuamente 

transformáveis.  

Assim, segundo Mitsukuni (1982:11), os conceitos de hare e ke correspondem 

respectivamente aos momentos extraordinários na vida reconhecidos social e 

formalmente, e aos períodos entre eventos hare, preferencialmente calmos e 

pacíficos. Tal como o tempo é o continuum de hare e ke, o espaço é a combinação 

de sei e zoku – sagrado e profano. Um único espaço pode ser adaptado a diversas 

ocasiões, um simples objecto manipulado para diferentes propósitos. O seu modo 

de vida continuamente orientado pelo ciclo das estações. O tempo flui e como 

resposta o espaço varia a sua expressão transformando a natureza ordinária – ke – 

em especial – hare. “Através da mudança, o homem procura afirmar a sua 

existência.” (Mistukuni, 1982:11) 

O carácter efémero da vida é também explícito na materialização do espaço 

habitacional. Yagi (1981:25) afirma que a casa tradicional apresenta como 

característica especial o módulo baseado na dimensão estandardizada do intervalo 
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Fig.50 Organização espacial de uma habitação 
tradicional segundo o módulo tatami 
 

Fig. 49 Palácio Imperial Katsura - Shoin 

entre pilares que permite o desenvolvimento do open space no qual os 

equipamentos e os elementos móveis desenham a separação entre os espaços (Fig. 

49). Estes elementos variam a sua configuração de acordo com os efeitos festivos, 

quotidiano, estações, natureza do evento, estatuto do convidado e requisitos 

funcionais. O seu desenvolvimento baseia-se na funcionalidade, flexibilidade e 

estandardização. 

Até ao final do século XV a organização espacial das residências baseia-se nas 

dimensões medidas entre os centros dos pilares, em que 6,5 shaku representa a 

medida típica. No final do século XVI é introduzido um método segundo o qual o 

intervalo entre pilares é medido em termos de número de tapetes tatami de 

dimensões fixas (6,3 x 3,15 shaku ou 1,91 x 0,95 metros) que pode acomodar 

(Fig.50). Os tapetes destas dimensões são conhecidos como kyoma (“tamanho de 

Quioto”) tatami, e o método original é adoptado principalmente nos distritos em 

torno de Quioto. 

Lee (1982:113) refere que “A atitude japonesa em relação ao modo de viver é 

baseado em algo único no Japão: a esteira de palha tecida, tatami, que mede, 

sensivelmente, um metro e oitenta por noventa centímetros. O antigo provérbio half a 

mat when you’re up, one mat when you’re asleep soma tudo. Um colchão com dois 

metros por um é tudo o que precisamos.” 

Na obra Tradicional domestic architecture of japan, Itoh (1972) explica o sistema 

estrutural que está na base da flexibilidade funcional das residências tradicionais 

Minka. Uma vez que é conferida precedência à estrutura primária, a organização 

funcional é determinada pela estrutura secundária e os acessórios. Através desta 

estrutura secundária, a habitação pode ser adequada a diferentes requerimentos 

funcionais e os espaços variar livremente de tamanho, através da remoção dos 

acessórios (fusuma e shoji).  

O autor refere ainda que é a precedência conferida à estrutura básica que a distingue 

das casas sukyia e das casas modernas funcionais, uma vez que no caso das 

últimas a estrutura primária é subordinada em importância a uma organização em 

planta mais vital. Assim sendo, apesar de considerada o protótipo das qualidades 

elegidas pela arquitectura moderna – simplicidade, clareza, ausência de 

ornamentação e desenho e estrutura característicos – não é uma casa desenhada de 

acordo com o funcionalismo  
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Fig. 52 Nijiriguchi do Shunsro, Sankei-en 
(Tokohama, Kanagawa) 

Fig. 51 Palácio Imperial Katsura – Paineis 
modulares na fachada do Shoin 

As habitações construídas nos estilos Shinden e Shoin apresentam a mesma génese 

modular (Fig. 51). Como refere Ashihara (1986:100), os vários estilos de residência 

no Japão não diferem tanto na sua forma como no seu conteúdo, na expressão dos 

padrões de vida. Deste modo, apesar de existirem de facto estilos que identificam 

determinadas características construtivas e formais, o Shinden caracteriza 

essencialmente o tipo de vida da aristocracia, e o Shoin a sua evolução através da 

ascensão classe militar samurai. 

O interior do shinden, o edifício principal das residências aristocráticas, consistia 

num amplo espaço diferenciado funcionalmente através de vários acessórios. Nas 

residências da classe samurai, os recessos decorativos, prateleiras e secretárias 

são ornamentadas através de elementos com significados específicos e 

dependentes da estação, tornando-se o espaço uma resposta à envolvente. A 

tokonoma é um dos espaços sagrados em ocasiões hare, que conduz à 

transformação dos elementos. A tokonome é também uma dos elementos oriundos 

da China que, através dos samurai e da filosofia Budista Zen, são integrados com as 

artes da cerimónia de chá, do drama no e do paisagismo, que conferem ao Japão 

uma cultura distinta. 

Segundo Lee (1982:114), as manifestações culturais até aqui enumeradas são 

desenhadas para ser observadas no espaço de quarto tapetes e meio, que antecede 

a casa de chá. Relativamente ao comportamento inerente à utilização deste espaço, 

o ritual de aproximação à casa de chá conduz a acções que contraem cada vez mais 

o corpo, até à entrada – nijiriguchi (Fig. 52) – que tem deve ser feita de joelhos. O 

próprio modo de estar sentado – seiza – expressa fisicamente o aspecto cultural e 

espiritual da cerimónia. Uma posição tensa que conduz à concentração e 

consequentemente ao relaxamento.  

Ainda no âmbito do comportamento social, Kurokawa (1998) identifica a máscara 

no – a redução de todas as emoções a uma máscara neutra que pode ser associada 

a qualquer emoção. O autor explica que no período Edo, devido a “(...) um contacto 

íntimo e constante, a população desenvolveu uma sensibilidade a subtis mudanças 

de sentimentos, a mudanças de expressão, gestos, e atitudes. Esta afinação 

interpessoal reforçou a apreciação psicológica do aspecto introspectivo e emocional 

das coisas. A etiqueta demandava que cada um lesse a situação antes de agir. 

Palavras eram afinadas, e cada um procurava revelar os seus pensamentos e 

sentimentos de formas não pronunciadas. (...)” (1988:50) 
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2.3. EVOLUÇÃO DA ARQUITECTURA TRADICIONAL E INCLUSÃO DE PÁTIOS EM 

DIFERENTES ESTILOS ARQUITECTÓNICOS  

Este capítulo dedica-se ao estudo da evolução da organização espacial da casa 

tradicional japonesa, com principal enfoque nas relações que se estabelecem entre o 

meio social e o espaço. 

O pátio, um elemento comum na casa japonesa nos estilos arquitectónicos que aqui 

se analisam, é o espaço socio-funcional de principal importância neste estudo, e 

como tal será explorada a sua evolução, o seu papel do ponto de vista utilitário e 

físico, as suas características formais essenciais e ainda a relação que estabelece 

com as restantes unidades do espaço. 

A análise que se segue está dividida nos vários estilos arquitectónicos que evoluem 

ao logo da historia do Japão, desde o período Heian até ao período Edo, após o qual 

as influências ocidentais começam a influenciar a direcção tomada na habitação 

japonesa. 

A análise inicia-se na Antiguidade, uma vez que é neste período que se regista o 

aparecimento da primeira cidade no Japão. Os estilos referidos serão o Shinden-

zukuri, Shoin-zukuri, Sukiya, Minka e Machiya. Dentro de cada um destes a análise é 

realizada também cronologicamente. 

Procuram realçar-se os elementos comuns que vão sendo transmitidos entre cada 

um deles e que de algum modo poderão ser identificados na habitação japonesa 

contemporânea. 

 

SHINDEN-ZUKURI 

Segundo Inaba e Nakayama (2000) a construção da capital Heian em 794, é um dos 

agentes catalisadores do apurar do estilo Shinden-zukuri como forma principal de 

habitação da aristocracia, devido à necessidade de construção de residências fixas 

na capital. 

As residências shinden-zukuri erguidas na grelha ortogonal que desenha a capital 

são maioritariamente construídas em amplos lotes e circundadas de elevadas 
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Fig. 55 Palácio Imperial de Quioto - Hall de 
cerimónias principal 

Fig. 54 Interior do shinden 

1-Hall 
2-Pavilhão de Primavera 
3-Shinden 
4-Pátio Sul 
5-Hall do proprietário 
6-Corredor 
7-Pavilhão de Pesca 
 
Fig. 53 Palácio no estilo Shinden 

cercas. O shinden – edifício principal onde vive o chefe de família – é colocado 

aproximadamente no centro do lote, com anexos a Norte, Este e Oeste. 

Numa fase inicial estes anexos são ligados através de corredores elevados ao 

shinden, e o pátio em frente faz ligação entre este e o portão principal a Sul. Mais 

tarde, a adição dos pavilhões de pesca implica a construção de corredores de 

ligação – nos quais se situa a entrada da residência – aos referidos anexos. Deste 

modo o portão principal do lote passa a ser localizado a Este ou Oeste. 

Tange (2005:366) afirma que este estilo não é apenas aberto mas totalmente 

integrado com os jardins envolventes, constituindo-se como exemplo inicial da 

qualidade típica da arquitectura japonesa no geral – a interpenetração de edifício e 

envolvente. 

O interior do shinden é constituído por um espaço principal – moya – em torno do 

qual se desenvolve uma estrutura perimetral – hisashi. Assim se cria um amplo open 

space dividido em áreas funcionais através de telas de dobrar ou de uma única 

folha, tapeçarias decorativas, persianas de bambú e outros elementos móveis (Fig. 

54). O shinden é o espaço reservado ao chefe de família e à sua esposa, ficando os 

anexos reservados às suas filhas e maridos. Na retaguarda do mesmo localiza-se a 

cozinha, à qual se pode aceder através de um portão independente. 

Os convidados entram pelo portão principal, e seguem por um portão interior, 

passando pelo jardim a Sul até ao shinden. Estes são recebidos pelo proprietário na 

zona periférica a Sul (hisashi), ficando a zona periférica a norte (hisashi) reservada 

ao quotidiano.  

Não existem exemplos desta fase inicial das residências aristocráticas, mas a 

formalização do seu estilo pode ser encontrado no espaço cerimonial principal – 

shinshiden – do Palácio Imperial de Quioto (século IX), restaurado na sua forma 

inicial em 1855 (Fig. 55). 

No período Medieval, quando o poder político é transferido da corte para a classe 

militar samurai e o seu centro político estabelecido em Kamakura, e mais tarde em 

Quioto (1933), as residências dos samurai de elevado estatuto mantêm-se fiéis ao 

estilo referido. Segundo Inaba e Nakayama (2000) a cultura emergente de Kamakura 

é fundada sobre as bases da antiga vida centrada na corte.  

Apesar desta continuidade, os elementos provenientes da China que inundam a 

nação nesta época conferem às residências soluções mais variadas. 
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Fig. 56 Evolução do estilo Shinden 

Fig. 57 Residência Tosanjoden – Malha 
estrutural de uma residência Shinden 

O Budismo Zen, que se viria a tornar o alicerce espiritual da classe samurai, a par 

com os costumes de beber o chá e modo de entreter os convidados formam a base 

de evolução da cultura samurai. 

No período Kamakura, o hisashi a Norte estende-se e subdivide-se através de telas e 

elementos móveis vários, com novas distinções entre diferentes áreas da secção 

privada da habitação. 

Durante o período Muromachi o estilo Shinden pouco se altera no que toca aos 

aspectos mais formais da vida quotidiana. Contudo são adicionados espaços para 

uso familiar: Um apartamento separado para as actividades diárias do chefe de família 

(tsunengosho), um espaço para encontros informais (kaisho), um espaço reservado à 

exposição objectos de adoração (jibutsudo) e ainda o pavilhão de primavera. 

O kaisho é uma ampla divisória ou um espaço temporário numa outra estrutura. Na 

presença de convidados este espaço é decorado com objectos importados da China, 

tornando-se necessária a utilização de mobiliário interior: recessos decorativos, 

prateleiras escalonadas e secretárias embutidas. 

Neste período assiste-se à alteração do agregado familiar devido à evolução das 

tradições: aceitação da noiva na casa do noivo, passando a ser considerado como 

agregado familiar o chefe de família e sua esposa e o seu herdeiro e sua esposa.  

Ainda relativamente à evolução da arquitectura residencial do período Muromachi é 

necessário referir o aperfeiçoamento da composição modular que a caracteriza. O 

sistema utilizado – Kiwari – baseia-se no uso do módulo (derivado do comprimento 

do vão entre pilares, medido entre o centro de cada pilar) para composição de todas 

relações proporcionais que ligam os pilares, vigas, lintéis e todas as outras partes 

visíveis do esqueleto.  

Segundo Tange (2005:379) este método de proporções não é baseado em 

considerações estruturais, ou na necessidade de estandardizar e economizar, mas 

antes quase integramente em preferências estéticas. “No período Muromachi as 

medidas Kiwari estandardizadas proporcionavam uma leveza e delicadeza de 

estrutura que reflectia a atmosfera da corte Heian, enquanto que no período 

Momoyama elas mudaram para se adequarem ao ênfase autocrático do governo 

atribuído à posição social e dignidade. (...)” (Tange, 2005) 

O mesmo estilo, apesar de simplificado, é encontrado também nas comunidades 

rurais, onde reside a maioria dos samurai. 



A reintrodução do Pátio como elemento estruturante na Casa Contemporânea Japonesa em ambiente urbano 

2. DA CASA TRADICIONAL JAPONESA . 36 

 

Fig. 58 Jardim no período Heian 

O PÁTIO 

Segundo Itoh (1972:142) a palavra niwa (jardim) sugere as origens dos jardins 

japoneses. Esta deriva da palavra hanima que significa um local isolado que serve 

um propósito especial. Niwa seria o termo usado para identificar o pátio localizado 

em frente aos salões principais dos santuários Shinto e do Palácio Imperial. 

Estes jardins vazios, que podem ainda ser encontrado no anteriormente referido 

shinshiden do Palácio Imperial de Quioto, são usados na realização de rituais Shinto 

e cerimónias oficiais do estado até ao século VI. 

Aqui, o pátio não é apenas um local onde importantes cerimónias são executadas, 

mas tem também a ele associado um comportamento cerimonioso rígido 

relacionado com as actividades quotidianas, tais como a recepção de convidados. 

Com a referida unificação do governo, esta concepção de jardim começa a alterar-

se, devido ao estabelecimento da aristocracia e reconhecimento do Budismo. Itoh 

(2005:146) refere que no final do período Heian (1192) a aristocracia japonesa tinha 

criado nos pátios das suas residências versões idealizadas das paisagens que 

haviam observado. 

Nas residências da classe samurai, o pátio a Sul assume uma função mais 

decorativa e a importância do pátio como local de recepção é transferida para o 

shikidai, uma área anexada a um lado do edifício shinden. O pátio entre estes dois 

torna-se local de recepção. 

Segundo Mizuno, K.(2002), os corredores entre os vários anexos das residências 

criam naturalmente espaços fechados para o tsuboniwa, devido à estrutura que 

dispensa o uso de paredes estruturais. O autor define tsuboniwa como: “(...) um 

jardim fechado através de várias partes de uma única estrutura, como um casa ou 

templo, formando um espaço relativamente pequeno e isolado do mundo 

exterior.”(2002:VII) Primeiramente identificado no Palácio Imperial de Quioto no 

período Heian, o tsuboniwa torna-se um elemento das residências da classe 

guerreira no período Kamakura, que lhe seguiu. 
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Fig. 59 Edifícios shoin – Palácio Imperial de 
Katsura 

Fig. 62 Tokonoma no Palácio Imperial Katsura 

Fig. 60 Habitação no estilo Shoin 

Fig. 61 Kaisho 

SHOIN-ZUKURI 

“Em qualquer espaço ou tempo, a diversificação da vida doméstica tende a causar a 

divisão da casa em secções ou quartos adequados funcionalmente. Este princípio 

era tão válido nas vidas passadas dos japoneses como é hoje.” (Tange, K. 

2005:368) 

De facto, na forma final do estilo Shoin-zukuri, “(...) as características essenciais 

seriam a natureza torcida do espaço interior – com áreas formais, áreas privadas, 

cozinha, etc. claramente demarcadas – e os elementos de mobiliário que vieram a 

distinguir os espaços formais.” (Inaba e Nakayama, 2000) 

Este estilo, uma evolução do estilo Shinden, inicia o seu desenvolvimento no período 

Muromachi e torna-se o estilo utilizado nas residências das classes militares – os 

samurai. 

Um dos aspectos que conduziu à evolução das residências é a diminuição de 

importância atribuída ao aspecto cerimonial do quotidiano, e o enfatizar da vida 

privada familiar. Deste modo, o tsunenogosho situado na área periférica (hisashi) a 

norte no shinden, anteriormente os aposentos privados do chefe de família, torna-se 

a mais importante divisão da casa – usada para entretenimento privado dos 

convidados. Nos escalões mais elevados da classe samurai, uma forma simplificada 

de anexo shinden – kogosho – é muitas vezes construído como estrutura 

independente para as actividades quotidianas de elementos pertencentes ao 

agregado familiar. O kaisho chegou também a ser construído especificamente como 

quarto de pintura para entreter convidados privados da família (Fig. 61). 

Assiste-se à adição do kokonome reservado para os convidados mais distintos. Este 

espaço apresentava já o recesso decorativo (oshi-ita), que precedeu a tokonoma ou 

alcova decorativa. (Fig. 62) 

Relativamente à demarcação dos espaços, a separação das áreas semi-privadas é 

feita através de telas deslizantes cobertas com pano ou papel (fusuma), e com papel 

ou painéis translúcidos (shoji). Estes elementos (Fig. 63) conduzem ao uso 

generalizado de pilares quadrangulares. 

No final do período Medieval torna-se comum o uso do espaço formal zashiki, que 

assume um papel essencial nas residências japonesas. Este espaço é coberto de 

tatami de parede a parede e os seus acessórios decorrem da necessidade de 
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Fig. 65 Pátio no Palácio Imperial Katsura  

1-Portão 
2, 3- Shoin 
4-Shinden 
5-Hall budista 
 
Fig. 64 Templo Sambo-in  

exposição de elementos oriundos da China, parte da cultura Budista Zen introduzida 

neste período.  

Mais tarde, no período Edo, assiste-se ao desenvolvimento da vida urbana nas 

cidades medievais, nas quais as residências da classe samurai são distribuídas de 

acordo com o seu estatuto social. O tamanho do lote e da residência são também 

determinados pelo estatuto do proprietário. Nestas, as residências têm sempre uma 

vedação em torno do lote e um portão independente.  

A residência principal, construída nas imediações do castelo em Edo, é dividida em 

duas partes, uma destinada às suas funções oficiais e outra para uso pessoal. Entre 

as instalações para uso oficial encontram-se o portão principal, hall de entrada, a 

recepção (omote-shoin) e outras divisórias para entretenimento de convidados 

formais (zashiki). Um palco e a casa de chá também servem para entreter 

convidados. Na secção privada são localizados os aposentos do proprietário e sua 

esposa, cozinha e aposentos dos empregados. 

Nesta fase, caracterizada pela maturação das convenções sociais, assiste-se à 

junção dos elementos decorativos anteriormente mencionados no zashiki, com 

posições predeterminadas e fixas.  

Mesmo as casas de menores dimensões seguem as características básicas do 

estilo Shoin-zukuri e, como tal, contêm um espaço de recepção – zashiki – 

aposentos privados nas traseiras, um hall de entrada (genkan) e cozinha. Ao lado da 

recepção existe uma antecâmara (tsugi no ma), uma varanda que corre ao longo 

destes espaços, e um jardim construído entre a varanda e a rua. A distinção entre as 

áreas privadas e de recepção formal existe mesmo nas habitações das classes mais 

desfavorecidas. 

O PÁTIO  

Apesar de apresentarem dimensões mais reduzidas, tanto nos palácios imperiais 

como nas casas dos samurai desenvolvem-se pátios tsuboniwa como espaços 

privados essenciais ao quotidiano, sendo assim muito diferentes dos extensos 

jardins com lagos e água corrente que formam os espaços públicos em frente dos 

palácios ou mansões shinden. 

Por outro lado, quando o estilo Shoin é herdado pelos templos budistas de facção 

Zen, os jardins assumem a forma de jardim seco (kare-sansui), que apresenta, 

segundo Itoh T. (1972:174), o mesmo espírito do que o das artes contemplativas 

Fig. 63 Painéis móveis (Shoji e fusuma) no 
Palácio Imperial Katsura 
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Fig. 66 Palácio Imperial Katsura – Pátio do 
Goten 

Fig. 67 Espaço para a cerimónia de chá – 
Palácio Imperial Katsura 

deste período. O autor, ao referir-se ao jardim seco em Ryoanji, esclarece que “O 

jardim japonês está aqui longe do naturalismo da paisagem costeira do jardim Heian. 

Está igualmente longe do por vezes fácil simbolismo do jardim paraíso. O jardim de 

Ryoanji é o ideal de um jardim, (...)” (1972:174). Assim, como resultado do 

conceito revolucionário religioso do Budismo Zen, que defende que a religião é mais 

ampla do que os seus conceitos, o jardim japonês torna-se pela primeira vez visível 

ao observador comum, não instruído em matérias religiosas. 

A par com a religião, as regras de etiqueta anteriormente mencionadas também têm 

repercussões no uso dos pátios. Deste modo, as vistas do ambiente envolvente são 

controladas pelos espaços transitórios que constituem o percurso dos convidados 

até serem recebidos pelo proprietário.  

Os espaços de transição (“gray spaces” ou espaços cinza) e o tipo de vãos 

utilizados, mencionados anteriormente, desempenham um papel fulcral na relação 

entre exterior e interior do edifício. 

O desenho dos jardins desta época confirma ainda o estatuto do proprietário e 

servem como espaços de recepção, reunião e entretenimento. 

 

SUKIYA 

Itoh T. (1972:26) afirma que os mestres da cerimónia de chá, “Através da 

descoberta do brando encanto na Minka, e elevando essa beleza ao nível de arte, 

(...) deram origem ao estilo arquitectónico da casa de chá e ao estilo residencial 

Sukiya que cresceu a partir dele.” 

A arquitectura da casa de chá tem, segundo Tange (2005:372), origem em dois 

tipos de cerimónia: a cerimónia de chá Shoin e a cerimónia de chá eremita. A 

primeira é um desenvolvimento do concurso de chá, uma forma de entretenimento 

introduzida no Japão pela cultura chinesa no final do período Kamakura. Este terá 

evoluído até à cerimónia de chá Shoin, com decorações e ornamentos fixos 

oriundos da China que determinam a forma do shoin, sendo que nesta fase final a 

cerimónia se assume como uma arte formal. 

A cerimónia de chá eremita tem origem na reunião para tomar chá (chanoyori) que 

se realiza entre elementos das classes mais baixas. Devido à opressão que os 
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Fig. 69 Jardim interior da casa de chá – 
templo Daitokuji, Quioto 

Fig. 68 Casa de chá do Shokintei – Palácio 
Imperial Katsura 
 

agricultores sofrem por parte dos seus governantes, reunem-se em espírito de 

camaradagem e têm como hábito beber o chá. 

No período Muromachi este tipo de cerimónia é convertido por Muraka Juko 

(conselheiro cultural do Ashikaga Shogun Yoshimasa) na cerimónia de chá eremita 

que seria retirada dos grandes salões das residências shoin e trazida para o espaço 

de quatro tapetes e meio. Iniciando-se com Juko, esta tendência é finalmente 

desenvolvida pelo mestre de cerimónia de chá mais reconhecido, Sen no Rikyo.  

O estilo criado por Rikyo é usualmente reconhecido pelo conceito wabi, um termo 

conotado com solidão e rusticidade. Este reduz a dimensão do espaço da casa de 

chá e simplifica ao máximo a ornamentação e utensílios utilizados na cerimónia em 

si. A casa de chá rústica oferece a oportunidade de fuga às formalidades rigorosas 

dos samurai, promovendo o encontro em termos de igualdade. 

Uma casa de chá típica apresenta o piso revestido de tatami, paredes de terra com 

acabamento de areia, tecto de bambú, telas deslizantes translúcidas, uma lareira 

enterrada, uma alcova decorativa, e uma entrada de dimensões muito reduzidas 

(entre 60 e 80 cm de altura). 

O interior é simples e austero e a assimetria assume-se desde o posicionamento das 

janelas até a localização do tokonoma. É enfatizado o uso de materiais naturais e a 

liberdade de disposição de elementos decorativos.  

Segundo Horiguchi (1936:57), a arquitectura da casa de chá é o resultado de um 

sentido de arte decorativa totalmente desenvolvido, pois o posicionamento das 

várias partes e suas relações e proporções são refinadas e harmoniosas. 

Assim, o estilo Sukiya que deriva da casa de chá, caracteriza as residências dos 

samurai e as Machiya. Este estilo permite um tratamento do espaço menos formal e 

mais flexível, que reflecte o gosto pessoal do proprietário, ou a comunicação entre 

este e o carpinteiro.  

O PÁTIO 

Segundo Itoh (1972:180) o jardim da casa de chá (chaniwa ou roji) “(...) é um 

pequeno jardim construído na aproximação à casa de chá ou pavilhão em si.” Este é 

o primeiro tipo de jardim a ser desenhado como percurso sequencial.  

No século XVI, devido à influência do mestre Sen no Rikyu, as janelas e varandas 

que se encontravam na casa de chá são removidas (com o objectivo de enfatizar a 
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Fig. 71 Envolvente de habitações de estilo 
Minka 

Fig. 70 Roji – Shokado, Yahata 

natureza espiritual da cerimónia), e como tal os jardins são desenhados com mais 

liberdade. 

Contudo estes jardins não são desenhados para ser observados. A sua função é 

quase inteiramente psicológica, pois o seu propósito essencial é o de permitir e criar 

o estado espiritual inerente à cerimónia de chá.  Assim, tal como a arquitectura da 

casa de chá, o seu jardim é propositadamente rústico, representando os 

anteriormente mencionados conceitos de wabi e sabi. 

 

MINKA 

Segundo Noguchi (1981:65) “A palavra minka indica simplesmente uma casa do 

homem ou família comuns, mas em termos arquitectónicos representa a classe 

comum de residência em estilos indígenas e tradicionais. (...)” 

O limite de evolução desta casa data de 1910 (início da Era Taisho), quando as 

novas técnicas de construção ainda não tinham tido um impacto significativo na 

estrutura, espaço e materiais usados nas residências.  

Segundo Itoh (1983) o aperfeiçoamento das casas minka terá decorrido no período 

de isolamento que caracteriza a Era Tokugawa. “Tudo foi uma consequência natural, 

pelo facto das tais minka serem construídas por artesãos locais, utilizando materiais 

de construção de cada região e adoptando-se racionalmente às leis naturais 

ecológicas de cada província numa integração harmónica com a natureza ao redor.” 

As casas minka deste período pertencem a agricultores, artesãos, comerciantes e 

pescadores e ainda às classes mais baixas dos samurai. 

Noguchi (1981:65), afirma que estas residências se dividem em três categorias, 

mediante a ocupação profissional do proprietário: 

Habitações rurais: edifícios cercados de espaço exterior pertencente ao lote e 

contendo no interior um doma – área coberta e com pavimento de terra – para 

tarefas agrícolas. 

Habitações urbanas: edifícios construídas até aos limites do lote e que acomodam o 

negócio familiar. 
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Fig. 73 Doma 

“Four room hiroma plan” 

 
Fig. 72 Variações do hiroma na Minka 

“Three room hiroma plan” 

Residência samurai: estruturas circundadas de espaço exterior pertencente ao lote, 

que integram um espaço formal de entrada e espaços de recepção para reuniões 

formais e oficiais. 

As actividades secundárias de comércio dos proprietários e as influências naturais 

(clima, geografia e materiais construtivos) determinam as variações regionais, que 

se incluem numa das três categorias referidas. Estas diferenças, quando expressas 

na fachada, organização espacial, estrutura e método construtivo identificam 

diferentes estilos regionais, que serão explorados posteriormente do ponto de vista 

da sua ligação com o espaço exterior e organização funcional. 

A típica casa minka, que não recai sobre nenhuma destes estilos regionais, é a 

chamada “three-room hiroma”, ou espaço amplo de três divisões, composta pela 

sala de estar privada, espaço de recepção formal e o quarto de dormir. 

Em plantas mais pequenas o hiroma é dividido em duas secções. A sala de estar é 

localizada no centro, a doma (ou daidoko) num dos lados, e as restantes áreas 

funcionais no espaço sobrante. Este tipo de planta poderia ser encontrado na 

maioria do território japonês, independentemente das diferenças climáticas, servindo 

as três funções essenciais, que caracterizam o quotidiano, através dos seguintes 

espaços: 

Sala de estar (hiroma ou zashiki) – local de refeições em família, relaxamento e 

entretenimento de convidados familiares; 

Espaço de recepção (kyakuma ou dei) -onde se reúnem convidados em épocas 

festivas ou cerimónias formais; 

Quarto (nema ou heya) – o espaço de dormir. 

A tendência evolutiva do “three room hiroma plan” é o aumento de quartos 

(especificamente da cozinha, ou katte), sucedendo-lhe assim o “four room hiroma 

plan” (Fig. 72). 

A par com o aumento de espaços funcionais, o revestimento do chão que no início 

do período Edo consiste em esteiras colocadas directamente sobre a terra ou placas 

colocadas sobre barrotes, passa a ser elevado, principalmente na área destinada ao 

zashiki e ao quarto de dormir. 

Itoh (1972) refere que, uma vez que a Minka se desenvolveu durante mais de oito 

séculos de regime feudal, não poderia falhar na sua formalização da estratificação da 
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sociedade. Características tais como o comprimento de vão, número de ornamentos 

nas traves horizontais, presença ou ausência de entradas genkan, tokonoma e 

prateleiras decorativas adjacentes, elementos decorativos horizontais nageshi e 

varandas perimetrais indicam a posição do proprietário na escala social urbana ou 

rural.  

Também derivado da necessidade de simbolizar o estatuto social, a par com a 

necessidade de controlar a climatização interior, o telhado da casa minka é muito 

pesado e apresenta beirais profundos. Assim, na área abaixo dos beirais (nokishita), 

é muitas vezes construída uma varanda (engawa), por vezes aberta ao exterior ou 

limitada por shoji e persianas para protecção da chuva. A natureza dualista da 

varanda que constitui espaço interior e exterior é devidamente explorada no capítulo 

que se segue. 

Por fim, refere-se o sistema construtivo das casas minka que, como foi 

anteriormente mencionado, não depende do sistema kiwari. Este sistema 

desenvolve-se devido à gradual comercialização de elementos construtivos que são 

estandardizados pelos carpinteiros. A adopção de tatamis, e de esteiras de palha de 

tamanhos regularizados, resulta na estandardização da casa em si, dos elementos 

móveis e de madeira trabalhada. A medida unitária base para a definição de largura 

entre colunas é o tatami, ou seja, o espaço entre colunas fica definido pelo número 

de tatamis que pode acomodar.  

O PÁTIO 

As variações regionais das casas minka oferecem matéria de estudo na relação que 

se estabelece entre as diferentes áreas funcionais da casa, o doma, e o espaço 

exterior. 

O doma, constituindo um espaço que pode ser considerado exterior devido ao 

pavimento de terra e aos requerimentos funcionais a que responde, e um espaço 

interior uma vez que é coberto, assume-se como um dos espaços dualistas, 

tipicamente japoneses. Ainda porque este espaço é recorrentemente denominado 

niwa (jardim), a relação que estabelece com o espaço exterior é importante na 

análise da evolução do pátio no Japão, se não apenas no entendimento do espaço. 

Na elaboração deste assunto estudam-se as casas construídas nos estilos magari-

ya e chumon, pois as suas plantas em “L” delimitam parcialmente o exterior.  
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Planta em “U” 

Fig. 74 Magari-ya 

Planta em “L” 

Fig. 75 Chumon- variações na organização 
dos espaços funcionais 

Apesar de apresentarem uma forma em planta semelhante, estas variações regionais 

diferem nas suas origens. De facto, a primeira adquire as suas características 

essencialmente devido à profissão secundária do proprietário – criação de cavalos – 

enquanto que a segunda decorre da criação de uma zona amortecedora ou de 

protecção, devido à elevada ocorrência de nevões. Contudo, em ambas a 

organização espacial é uma forma de “three-room hiroma”, com variações na 

organização do estábulo. 

 

MAGARI-YA (Localização: Costa do mar do Japão e do Pacífico; região norte de 

Honshu) 

A Magari-ya é uma casa rural de planta rectangular, à qual é adicionada um 

estábulo, formando a forma de “L”. O estábulo pode ser colocado em qualquer um 

dos lados, em qualquer caso dependente da boa exposição solar, usualmente com a 

forma “L” aberta para Sudeste. A entrada é localizada na doma da secção anexada 

(Fig. 74). 

Noguchi (1981:77) indica como factores de desenvolvimento desta organização 

espacial: a protecção do jardim dos ventos frios de Noroeste, a possibilidade de 

observação do estábulo de qualquer espaço da habitação e a facilidade de 

manutenção devido à sua localização no interior. 

 

CHUMON (Localização: Costa do mar do Japão de Honshu, desde a prefeitura de 

Niigata até á prefeitura de Akita) 

A Chumon apresenta uma secção projectada – chumon – que serve como 

passagem para os alojamentos da família, estábulos, casa de banho e armazém. O 

posicionamento desta ala depende da orientação da casa a Sul e da proximidade da 

entrada da casa à estrada. Em alguns casos o zashiki e cozinha são adicionados 

paralelamente à zona de amortecimento, fazendo a forma de um “U” invertido em 

planta. 

Em ambos os casos o doma conduz a uma elevada continuidade com o espaço 

exterior, conformado pela forma da casa. 
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Fig. 77 Machiya no período Heian 

Fig. 76 Fachada de uma machiya 

Fig. 78 Quateirão tipo nos bairros residenciais 
de Edo (Tóquio) 

MACHIYA 

Tingley (1981:83) define machiya como um espaço onde um vendedor ou artesão 

vive e trabalha. Representa uma arquitectura que reage a elementos peculiares do 

ambiente urbano japonês, tal como a topografia, clima e ambiente social. 

“A evolução da forma da machiya partiu da adaptação da casa rural como resposta 

ao ambiente urbano e alteração dos requerimentos do agregado familiar.” (Peccar, 

1998:76) 

Os primeiros edifícios assim reconhecidos são datados do período Heian. Uma vez 

que a capital é planeada segundo as linhas chinesas de padrão ortogonal, no qual a 

menor área de quarteirão é de 121m2, as machiya são construídas em lotes pouco 

profundos que se alinham em torno de uma área comum. Ainda é possível entender 

a grelha que definia os quarteirões neste perído, contudo a evolução da cidade 

resultou na implantação das machiya em lotes estreitos e profundos. 

Deste modo, parte da habitação é destinada a um caminho de terra que liga a 

entrada principal à retaguarda, onde existe uma passagem que conduz ao pátio 

comunitário. A restante área é elevada e tabuada e serve como espaço privado 

enquanto que a restante área – doma – é constituída pela loja, que sucede a entrada, 

e a cozinha, localizada nas traseiras. 

A área de exposição de mercadorias consiste num expositor colocado no exterior da 

residência, com ligação através de um vão, estando assim o vendedor separado do 

público através de uma parede. 

Contudo, nos períodos Kamakura e Muromachi esta área desenvolve-se e integra-se 

no plano da casa. A área elevada expande-se, com o doma localizado num dos 

lados do interior ou como separação das duas áreas de piso elevado. O primeiro 

assume-se como a organização típica das machiya que surgem após a Idade 

Medieval. 

A tendência crescente de continuidade espacial entre interior da habitação e a rua foi 

possibilitada pela estrutura flexível e pelas grelhas de madeira trabalhada removíveis 

que desenham as fachadas. Segundo Tingey (1981:87), tanto o clima húmido como 

a exposição de bens encontram vantagens nesta abertura, mas o sombreamento e a 

precipitação conduzem à necessidade de protecção das entradas. A primeira 

resposta a este problema é a utilização de beirais profundos e, no período 
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Fig. 79 Organização espacial de uma 
Omoteya-zukuri 
 

1-Hall de entrada 
2-Entrada privada formal 
3-Passagem de terra e cozinha 
4-Loja 
5-Pátio – tsubo niwa 
6-Espaço de entrada formal - genkan 
7-Sala de espera/estar 
8-Entrada privada 
9- Zashiki 
10- Cozinha 
11-Pátio - senzai 
12-IS 
13-Casa de banho 
14-Arrumos - kura 

Muromachi, a extensão do primeiro piso com prolongamento do telhado que serve 

como espaço amortecedor ou de protecção. 

O seguinte período de desenvolvimento das machiya é influenciado pela 

reconstrução da cidade de Quioto de um modo planeado por Toyotomi Hideyoshi. 

Este planeamento implica a reordenação das machiya em blocos com limites longos 

e definidos de forma rectangular, e como consequência as habitações apresentam 

uma frente mais estreita e maior profundidade. 

Segundo Mizuno (2002) o estilo Omoteya-zukuri surge como resposta aos 

problemas de luz e ventilação consequentes da implantação da casa. Neste, o 

espaço de trabalho é mais independente e liga-se à secção residencial e área de 

recepção (omoya) nas traseiras pelo corredor lateral. O armazenamento e uma 

pequena sala de chá ou hanare-zashki (aposentos separados para outros membros 

familiares) são localizados na área mais profunda da habitação. Entre as secções 

situam-se dois pátios, para ventilação, iluminação e controlo climático. Bem 

estabelecido no final do período Edo, este estilo predomina ate à Era Taisho (1912-

26) 

O carácter extrovertido da loja e introvertido da residência traduzem um espaço 

sequencial que através das várias unidades espaciais regula e controla o carácter 

íntimo ou público necessário a cada actividade. 

Peccar M. (1998) descreve o percurso de entrada nestas residências: a secção 

comunitária inicia-se com a engawa – espaço de transição entre exterior e interior, 

público e privado – seguindo-se o hall de entrada – no qual uma elevação do piso 

demarca a necessidade de remover os sapatos – e o espaço de recepção de 

convidados – no qual o piso é revestido a tatami. Se a visita for apenas um cliente 

do negócio comum, é recebida directamente na loja, com acesso directo através da 

rua e sem elevação do piso. Os restantes quartos separados pelos elementos 

móveis seguem-se em fila e constituem a secção privada da casa. No decorrer do 

dia, estes espaços são utilizados para uso doméstico, como salas de jantar, e ao 

anoitecer assumem o papel de quartos. 
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Fig. 80 Tsuboniwa Machiya 

Fig. 81 Senzai (jardim de pequenas dimensões 
de uma machiya) 

O PÁTIO 

O tsuboniwa nas machiya assume o papel de sistema de circulação secundária da 

habitação, ventilação, iluminação e controlo climático. O pátio mais aproximado da 

rua assume-se como espaço público, e o pátio mais profundo como espaço privado. 

No período Momoyama, o jardim de pequenas dimensões que envolve a casa de chá 

– roji ou senzai – torna-se expressão do gosto pessoal do proprietário e, no final do 

período Edo, a sofisticação das técnicas arquitectónicas e de paisagismo, conduzem 

à simbiose entre o pátio e os elementos arquitectónicos. Uma vez que o jardim é 

criado a par com a estrutura da habitação, as partes do edifício que interagem com o 

pátio – os beirais do telhados, os elementos móveis de separação do espaço, 

pilares, varandas, corredores e o pavimento – interagem com os elementos que 

desenham o jardim – a pedra de remoção dos sapatos (kutsnugi-ishi), as pedras 

que desenham o percurso, a bacia de água, e as características do jardim que lhe 

conferem o carácter de miniatura. 

“Hoje em dia, com a perda geral de espaços verdes, o aprisionamento de calor nas 

cidades, o aquecimento global, talvez tenha chegado o tempo de olhar de novo para 

a vida urbana dependente dos supostos benefícios da civilização moderna. Num 

tempo como este, olhamos com um novo olhar para o homem engenhoso do 

passado que desenhou casas urbanas com uma consideração primeira pelas 

condições do verão, a par com o seu estilo Omoteya de arquitectura.” (Mizuno, 

2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 82 Variações na organização espacial e uso das machiya em Quioto no Período Edo 
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Fig. 83 Varanda (engawa) – Palácio imperial 
Katsura 

Fig. 84 Tipos de Varanda - corte 

 

2.4. O CONCEITO ESPACIAL JAPONÊS TRADUZIDO NOS ELEMENTOS (FIXOS E 

MÓVEIS) ESTRUTURANTES DA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO HABITACIONAL  

A arquitectura residencial tradicional apresenta traços comuns que respondem não 

só à evolução social e consequente modificação dos requerimentos funcionais 

explorados no capítulo anterior, mas também a concepções espaciais intrínsecas a 

uma visão comum do mundo.  

Neste capítulo procuram determinar-se as características mais consistentes deste 

entendimento espacial japonês, que em conjunto formam o fio condutor na evolução 

da habitação tradicional. 

Parte-se da análise dos elementos para se finalizar este capitulo com os conceitos 

que lhes estão subjacentes, pois é o desmistificar destas concepções do espaço 

que permitirá o entendimento da unicidade da casa japonesa moderna, 

particularmente na apropriação do pátio como elemento gerador de novas 

configurações. 

No Japão, o espaço foi desde sempre considerado universal e, de acordo com a 

crença antiga Shinto, enraizado na natureza. Como tal, é considerado uma parte 

orgânica da natureza, e não se assume como uma estrutura isolada. Delimitar torna-

se mais importante do que o espaço delimitado, e assim os elementos aqui 

enumerados desempenham um papel fulcral na relação que se estabelece entre 

interior e exterior e entre as unidades que constituem um espaço. 

Assim, parte-se da observação dos espaços limite ou de fronteira, assim 

denominados por Takeshi, na obra intitulada The Japanese House (2005). Segundo 

o autor, “O espaço na arquitectura japonesa é composto por unidades de transição. 

Cada unidade serve na sua essência como uma ponte entre o primeiro plano e o 

interior mais profundo, e o espaço consiste numa série de tais unidades, como as 

ligações de uma cadeia.” 

De entre estes a doma, identificada como elemento essencial das casas Minka e 

Machiya, representa o espaço intermédio entre o espaço público exterior e a vida 

privada familiar.  

Do mesmo modo a engawa, “Uma longa e estreita faixa de pavimento de madeira 

estabelecida ao logo do perímetro de um quarto ou quartos numa casa de estilo 
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Fig. 85 Revestimentos das fachadas das 
machiya  

Fig. 86 Shoji de observação de neve 

Fig. 87 Processo evolutivo da Minka 

japonês e usada como corredor ou entrada (...)” e que “(…) pode ser fechada 

através de persianas deslizantes ou portas de vidro na sua borda extrema, ou pode 

ser deixada aberta.” (Takeshi, N. 2005:29) apresenta-se como espaço intermediário 

entre exterior e interior no qual ambos se combinam. É uma área multifuncional de 

entretenimento de convidados, contacto com o jardim envolvente, um corredor 

exterior de ligação, estrutura de protecção contra a precipitação, vento e exposição 

solar directa. 

Por outro lado, os elementos fixos e móveis adjacentes às unidades espaciais 

assumem o papel dualista de ligação e separação. Entre estes, referem-se as 

grelhas de madeira, elementos essenciais na definição do desenho das fachadas das 

machiya. O seu interesse reside no facto de separarem o interior do exterior e ao 

mesmo tempo suavizarem essa barreira de modo a que o proprietário da residência 

possa desenvolver uma ligação com o espaço público exterior, um vez que está 

sempre consciente da sua existência. 

As telas deslizantes (fusuma e shoji), como elementos de ligação e separação do 

espaço, caracterizam a flexibilidade e continuidade do espaço e desempenham 

funções de organização funcional, decoração e composição dos espaços 

Entre os elementos móveis, os shoji de observação da neve (um shoji no qual a 

secção inferior desliza verticalmente, permitindo a visualização do exterior 

envolvente) transmitem uma sensação de abertura apesar de interromperem o eixo 

visual. Estabelecem uma relação de continuidade com o exterior, mas ao mesmo 

tempo excluem elementos supérfluos da natureza envolvente, de modo a captar 

apenas a porção de microcosmos que pretendem ‘trazer’ para o interior (Fig. 86). 

Por último referem-se os componentes, pois transmitem algumas características do 

espaço japonês. 

Segundo Takeshi, (2005:131), cada componente ”(...) é localizado onde é e tomou a 

sua forma particular por uma variedade de motivos: incluindo as regras da estrutura, 

durabilidade, segurança, função, gosto e requerimentos sociais. (...). Muitos destes, 

indo para além das suas funções individuais, vieram a resumir o carácter de um 

espaço particular ou da totalidade da habitação.” 

Entre estes identifica-se a oshi-ita (percursora da tokonoma), elemento decorativo e 

funcional. Durante o processo evolutivo da Minka, quando o hiroma se divide em 

katte (cozinha) e zashiki, a oshi-ita roda 90 graus para se assumir como elemento 
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Fig. 88 Esquemas de materização do Oku  

de separação entre espaços e continua a servir como local de colocação de 

elementos decorativos (Fig. 87). 

Identificados os elementos mais característicos na composição do espaço, de 

seguida elabora-se sobre os conceitos espaciais que lhe são inerentes. 

Segundo Maki (1979), o Oku, um conceito exotérico que expressa a profundidade 

espiritual, pode ser usado também para descrever configurações espaciais. O autor 

sugere que na origem da formulação do espaço físico do Japão está o conceito de 

uma estrutura centripetal, o oku (Fig. 88). Este conceito é identificado nas 

configurações espaciais estratificadas que conduzem a uma sensação de 

profundidade a qualquer escala. 

Este princípio assenta na dependência do entendimento do espaço da relação que 

estabelece com as actividades que nele se processam, no fluxo sequencial do 

tempo. Assim, as actividades e movimentos através de segmentos do espaço são 

conduzidos em relação ao núcleo mais íntimo, o ponto espiritual de referência que 

se considera presente quer na natureza, quer na cidade ou casa. (Peccar, 1998) 

Segundo Maki (1979) este entendimento deve-se ainda ao carácter íntimo do espaço 

japonês. Em espaços compactos, sente-se a necessidade de estratificação, que 

conduz à sensação de profundidade. 

Este conceito pode ser identificado nos vários estilos referidos, particularmente nas 

Machiya. A sua organização espacial é caracterizada por três tipos de espaço 

público – o espaço de recepção de convidados, um espaço semelhante à sala de 

estar para os membros da família, e o zashiki para entreter convidados mais formais 

– que vão sendo revelados no processo de percurso até ao local mais profundo.  

Neste percurso que intercala espaço interior e exterior, em que a intensidade da luz 

varia e as elevações do piso se vão alterando, os elementos de separação espacial e 

espaços limite desempenham um papel fulcral que conduz ao ritual dramático. 

A seguinte característica espacial, que se relaciona com esta, é a natureza dualista 

dos espaços. Nesta base, Kisho Kurokawa, na obra intitulada Rediscovering 

Japanese Space (1988), identifica a “cultura de cinzentos”, uma cultura baseada na 

coesão e no conceito ku – que representa a visão do universo que abraça todas as 

contradições e paradoxos. 
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Fig. 90 Ritual de entrada na habitação 
ocidental e  japonesa 

Habitação centrada 
no pátio 

Habitação isolada 
 

Habitação japonesa 
 

Fig. 89 Relação entre habitação e exterior 

O autor argumenta que as sociedades ocidentais têm culturas bidimensionais 

enquanto que a sociedade japonesa, tem uma cultura tridimensional ou 

multidimensional. (Kurokawa, 1998:11) 

Este conceito baseia-se ainda no conceito de ma, que pode significar o intervalo 

temporal entre dois fenómenos ou dois elementos contraditórios, e representa o 

momento criativo no qual o utilizador manifesta o seu entendimento particular do 

espaço. 

Na arquitectura japonesa, o processo de projectar a organização dos espaços num 

edifício não depende apenas do seu propósito funcional, tendo em consideração os 

factores estéticos que não podem ser explicados em termos funcionais. Isto envolve 

espaços silenciosos não funcionais, espaços de retiro ou distanciamento tais como 

o corredor, a varanda, a alcova decorativa (tokonoma) ou a sala de estudo (shoin). 

A engawa é um destes espaços dualistas, tal como a rua que se estabelece como 

espaço multifuncional, extensão do espaço privado e fórum de actividades públicas 

na qual as fachadas das machiya servem de cortina entre espaço público e privado.  

A terceira característica do espaço aqui identificada deve-se à convicção 

anteriormente descrita de que os edifícios devem atingir uma continuidade com a 

natureza, uma vez que fazem parte desta. Assim, o papel de separação entre interior 

e exterior assume-se como simbólico. 

A título de exemplo, os ikegaki (arvores e arbustos plantados para formar uma 

vedação ou cerca) não oferecem uma barreira total à ligação visual com o exterior, 

nem oferecem um meio seguro de protecção, mas são utilizados como elementos 

de protecção da privacidade da habitação. 

Por outro lado, o próprio ritual de retirar os sapatos ao entrar na habitação simboliza 

a separação entre exterior e interior, apenas demarcada pela elevação do piso em 

relação ao exterior. Este simbolismo é enfatizado pela amplitude do movimento 

visual de 180 graus na sequência de entrada até à remoção dos sapatos (Fig. 90). 

No tratamento dos elementos espaciais até aqui descrito é clara a relação de 

simbiose, assim identificada por Kurokawa (1988:22). A continuidade entre o 

envolvente e a habitação é traduzida nos vários elementos do espaço e nas técnicas 

referidas de paisagismo. 
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Fig. 92 Perspectivas de observação do espaço 
japonês 

Fig. 91 Bidimensionalidade - Palácio Imperial 
Katsura – Fachada do pavihão de Primavera 

Por último, a frontalidade da arquitectura japonesa decorre da dependência do fluir 

do tempo na formalização do espaço. Deste modo, cada vista representa uma 

unidade do espaço que assume um carácter bidimensional. “É o continuum no qual 

elementos contraditórios coexistem e a qualidade que dissolve as demarcações 

entre dimensões díspares cancela a ambiguidade. (...)” (Kurokawa, 1988:34).  

A frontalidade resume as qualidades espaciais de influência Budista e, como tal, na 

arquitectura tradicional japonesa, e particularmente na arquitectura da casa de chá, 

os tectos, alcovas e paredes são considerados elementos autónomos, ou seja, 

existem em planos bidimensionais independentes. A título de exemplo refere-se o 

posicionamento e dimensão dos vãos, que apesar de abertos em paredes 

perpendiculares de uma mesma estrutura, não são harmoniosos entre si. Os jardins 

como percurso, as varandas percorríveis, corredores de circulação e ainda a 

abertura de vãos que captam imagens bidimensionais específicas enfatizam esta 

qualidade do espaço (Fig. 91). 

Ferrera (1981), na análise das perspectivas de observação do espaço japonês e 

ocidental, conclui que a perspectiva frontal evoca o infinito ou a emoção sugestiva 

sobre a percepção e estabelece uma relação dinâmica entre o utilizador e o espaço, 

contrária à perspectiva angular na qual o homem se assume como centro do volume 

(Fig. 92). 

Finalmente, resta nomear alguns conceitos espaciais que Maki, Kurokawa e Ashihara 

atribuem ao carácter espacial da sua arquitectura, quando em confronto com o 

espaço ocidental, por estes interpretado. 

Ao contrapor o centro ao oku, Maki (1979) compara, respectivamente, o desenho 

das cidades europeias com as japonesas. O autor afirma que, se nas primeiras a 

cidade se organiza e desenvolve em relação a um centro, no Japão a ideia de centro 

é recapitulada na natureza e na sua profundidade. “O centro, pela especificação de 

uma posição de um pivot cósmico enfatiza a existência de verticalidade que implica 

uma ligação entre terra e céu.” Por outro lado, o oku é um centro invisível, ou “(...) 

uma conveniência elaborada pelo espírito e clima que rejeita objectos absolutos e 

símbolos tais como o centro.”(1979:59),  assim enfatizando a horizontalidade do 

espaço japonês. 

Segundo Ashihara (1986:13), até à Era Meji, é o chão, em oposição à parede, que 

constitui o foco de atenção da arquitectura tradicional. O autor contrasta as linhas 

polidas da arquitectura ocidental, dominada pela parede, e a antítese entre luz e 
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escuridão, com o mundo japonês das sombras, da vista horizontal e da estética 

retirada da inspiração nas subtis diferenças climáticas, assim caracterizada como 

ambígua. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Kurokawa (1988: 27) declara que a diferença 

entre o espaço ocidental e o japonês corresponde à diferença entre confronto 

espacial e continuidade espacial. O autor sustenta que, se no Ocidente a arquitectura 

emerge do impulso de conquistar a natureza, no Japão a arquitectura procura 

harmonizar-se com o meio envolvente. 

Considerado uma parte da natureza, o espaço assume-se como o subconjunto de 

algo que lhe é superior. Consequentemente, Ashihara identifica a arquitectura 

japonesa de adição – “(...) A arquitectura construída através da adição começa a 

partir das partes e procede daí até adquirir uma ordem exterior. (...)” (1986:93), que 

opõe à arquitectura Ocidental de subtracção, caracterizada pela afirmação de um 

todo acima das partes que o constituem. 
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Fig. 93  Bidimensionalidade -  Coluna da 
Piscina da Casa Gilardi 

Fig. 94 Sala de Estar, Casa Barragán 

 

3.1. DOIS EXEMPLOS FUNDAMENTAIS NA ABORDAGEM DO PÁTIO PELA NOVA 

GERAÇÃO JAPONESA 

3.1.1. CASA GILARDI DE LUIS BARRAGÁN . TACUBAYA, MÉXICO, 1978 

As habitações unifamiliares projectadas por Luis Barragán incorporam elementos e 

concepções espaciais que podem ser identificados no desenho do espaço 

habitacional japonês tradicional e contemporâneo. 

O estudo das matérias inerentes ao desenho do espaço por Barragán demonstra 

como as características da arquitectura tradicional japonesa se podem fazer notar 

em habitações mais modernas através de diferentes formalizações de conceitos 

idênticos. Através da identificação de algumas destas características pretende 

demonstrar-se as direcções tomadas pelos arquitectos contemporâneos japoneses. 

Yutaka Saito identifica algumas dessas características na obra intitulada Eulogy of 

life: Houses by Luis Barragán (2002). 

A primeira característica a referir é o carácter temporário da arquitectura de 

Barragán, no sentido de relação dependente entre espaço e percurso. Os planos são 

considerados elementos independentes e através da utilização de diferentes 

dimensões de paredes, cores e enquadramentos, são criados percursos marcados 

pela tensão e ritmo entre os vários elementos espaciais (Fig. 93). O espaço vai-se 

revelando no decorrer do percurso e os enquadramentos do exterior dependem do 

fluir do tempo. O espaço bidimensional como percurso na habitação tradicional 

japonesa, explorado anteriormente, formaliza de um modo diferente a mesma 

ideologia. 

A utilização da natureza como objecto de contemplação e a simbiose entre esta e o 

espaço interior são também características já exploradas no capítulo relativo à casa 

tradicional japonesa. Nos projectos de Barragán, a simbiose entre os espaços 

interiores e a natureza é uma das características mais presentes. A sequência de 

espaços interiores e exteriores desvanece a distinção entre casa e natureza. A 

utilização de vãos é estudada em termos de quantidade e cor da luz que melhor pode 

servir o ambiente (microcosmos) que procura criar num espaço. Neste processo 

utiliza o pátio como oásis de serenidade e observação (Fig. 94). 



A reintrodução do Pátio como elemento estruturante na Casa Contemporânea Japonesa em ambiente urbano 

3. DA CASA CONTEMPORÂNEA JAPONESA . 56 

 

Fig. 95 Vão – Casa Gilardi 

Fig. 96 Natureza abstracta - Casa Galez 
(1954-55) 

Por outro lado, a formalização do modo através do qual se procura adquirir 

tranquilidade no espaço habitacional é idêntica à de muitos arquitectos 

contemporâneos japoneses. Como Manabu Chiba refere no artigo Can the city be 

delineated by means of houses (1999), na cidade contemporânea, os arquitectos 

japoneses expressam através da habitação isolada uma atitude de oposição à 

cidade. 

Nos projectos habitacionais de Barragán, as paredes que demarcam a fronteira entre 

o espaço privado limitado e separado das ruas tornam-se uma premissa no seu 

trabalho, após o desenho da sua casa em 1947-48. A casa é encarada como 

expressão da vida íntima e privada. 

A diferenciação das funções dos vãos, na arquitectura de Barragán, é também 

característica presente nas residências japonesas contemporâneas e tradicionais. O 

arquitecto utiliza o vão para iluminar, ventilar, desenhar enquadramentos e ainda 

para criar o carácter estético e perceptual de um espaço. Neste processo a cor é um 

dos métodos mais utilizados, utilizando vidro colorido ou figurado para alterar a luz e 

consequentemente modular a composição do espaço (Fig. 95). Na casa tradicional 

japonesa, os elementos móveis tais como fusuma e shoji apresentam o mesmo 

carácter, modulando a luz e servindo como elementos de composição do 

espaço.Também na habitação contemporânea, as funções do vão são consideradas 

isoladamente. 

Finalmente, refere-se a redução e abstracção dos elementos arquitectónicos através 

do uso da cor (Fig. 96). Na cultura japonesa, a tendência de redução e abstracção 

do mundo envolvente é intrínseca não só ao modo de o compreender mas também 

ao modo de formalização do mesmo. 

Para compreensão destas características aplicadas à habitação unifamiliar com 

pátio, observa-se a Casa Gilardi em Tacubaya, México (1976-1978). A escolha 

desta habitação baseia-se na sua implantação linear em lote profundo com pátio, 

utilizada nas machiya e muito presente na habitação contemporânea japonesa, e na 

incorporação de várias das matérias enunciadas. 
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Fig. 98 Piscina e sala de Jantar – Casa Glardi 

CASA GILARDI, LUIS BARRAGÁN (1978)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar nos elementos desenhados, a residência é isolada do 

espaço público mediante um fachada com um número muito reduzido de vãos. A 

incorporação do pátio de maiores dimensões no piso térreo estratifica o espaço e 

permitem diferenciar os espaços associados a diferentes sensações, no percurso 

que conduz até à sala de jantar. Este longo percurso é composto essencialmente por 

espaços mediadores, que apesar da sua linearidade, transmitem diferentes 

sensações  

Tanto na sala de jantar como nestes corredores, a cor é utilizada para conferir um 

carácter abstracto ao espaço. A variação das cores depende do percurso diário do 

sol, sentindo-se no interior da habitação o fluir do tempo. Neste sentido abertura 

vertical na piscina serve para criar o microcosmos desse espaço (Fig. 98). 

Por outro lado, no pátio anexo à sala de jantar, a natureza é simbolizada na fachada 

através da utilização da cor (Fig. 99). A estratificação deste espaço resulta num pátio 
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Fig. 100 Vão do corredor de Entrada 
Vão do Quarto do piso 1 – Casa 
Gilardi 

Fig. 99 Pátio contíguo  à Sala de Jantar – 
Casa Gilardi 

de serviço, onde podem ser realizadas tarefas domésticas específicas tais como 

tratar da roupa ou cozinhar no exterior. 

Identifica-se ainda um pátio anexo ao sector mais privado da casa que cria um 

espaço exterior que apesar de adjacente à rua, não contacta visualmente com esta. 

Por ultimo, na cobertura encontramos ainda um terraço, com ligação através do 

pátio central ou através do sistema de circulação vertical. 

Em suma, cada um dos pátios é associado a um sector da casa, ou seja, ao sector 

social, de serviços e privado, tal como acontecia nas machiya, e acontece ainda nas 

habitações contemporâneas japonesas. 

Por último identifica-se ainda a iluminação zenital que ilumina as circulações 

verticais, que a par com os vãos abertos no corredor utilizados para alterar o 

carácter do espaço, constituem exemplo da separação das funções do vão (Fig. 

100). 
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Fig. 102 Nexus World -Pátios 

Fig. 103 Unidade tipo - Nexus world 

Espaços sociais 
Espaços privados  
Serviços 

 

3.1.2 NEXUS WORLD DE REM KOOLHAAS . FUKUOKA, JAPÃO, 1991 

Este projecto faz parte de um conjunto de sete propostas para a construção de 

edifícios de habitação colectiva, num complexo para a classe média alta, procurando 

“introduzir um novo estilo de vida urbano no Japão.” (Koolhas2) 

Estes edifícios de desenvolvimento máximo de 5 pisos localizam-se em torno das 

duas torres de 120 metros, projectadas por Arata Isosaki. 

O projecto de Rem Koolhas consiste em 24 unidades de habitação desenvolvidas 

em 3 pisos, que juntas formam dois blocos de 12 unidades. Cada uma das unidades 

de carácter introvertido é desenvolvida em torno de um pátio vertical que introduz 

diferentes níveis de exposição solar e iluminação. As fachadas posterior e anterior 

dos blocos são iluminadas e ventiladas através de vazios verticais. 

Ao nível do piso térreo, o espaço comum de circulação conduz à entrada individual 

de cada unidade, onde se encontra o genkan (local de remoção dos sapatos). O 

espaço de entrada é um pátio que faz a ligação às circulações verticais que 

conduzem aos espaços privados no primeiro piso, e espaços sociais, cozinha e um 

quarto polivalente no segundo piso. Neste último os vários espaços funcionais são 

delimitados por elementos móveis que permitem várias configurações espaciais. 

Cada unidade apresenta ainda um pátio inacessível e jardinado no segundo piso e 

anexo ao vazio central. 

A influência deste projecto no desenvolvimento de projectos de habitação no Japão 

consiste na utilização do pátio como meio de controlo climático em elevadas 

densidades, especificamente de iluminação, sem contudo perturbar a privacidade 

das unidades. Aqui, o vazio central de cada unidade permite criar um espaço de 

entrada exterior e privado, e ainda oferece a possibilidade de contacto directo com o 

exterior em habitação colectiva. 

Salienta-se ainda a utilização de betão armado nas paredes exteriores que enfatiza o 

carácter de clausura e privacidade das unidades introvertidas.  

 

2 A citação de Koolhas é retirada da memória descritiva do projecto no Office for Metropolitan Architecture (OMA) que mantém um local de presença na 

internet: www.oma.eu 

Fig. 101 Nexus World -Vista geral do edifício 
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NEXUS WORLD, REM KOOLHAS (1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Sala de Estar 
2 – Pátio 
3 – Sala de Jantar 
4 – Cozinha 
5 – Quarto Polivalente 
6 – Vazio 
7 – Varanda de Serviço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Quarto Principal 
2 – Quarto 
3 – Lavatórios 
4 – Instalação Sanitária 
5 – Vazio 
6 – Pátio 
7 – Varanda de Serviço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 104  Plantas e Cortes - Nexus World   
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3.2. ANTECEDENTES MODERNISTAS E A REINVENÇÃO DO MODELO JAPONÊS 

O período Meiji, caracterizado pela introdução da cultura ocidental, marca o início do 

processo que deu origem à reinvenção do modo de habitar no Japão. 

Este processo decorre não só pela influência das transferências culturais, mas 

também pela evolução da situação económica e política que se vive no Japão ao 

longo do século XX, fortemente marcada pelos períodos pós guerra. Esta situação, a 

par com a ocorrência de catástrofes naturais catalisou momentos de redefinição de 

abordagens e de rápida urbanização. 

Uma vez que para entender a influência destes factores é necessário entender o 

ambiente que os precedeu, referem-se as principais características da arquitectura 

do período Edo, identificadas por Kurokawa (1998).  

Em primeiro lugar refere-se o carácter popular da cultura, que se estende tanto às 

artes no geral como à arquitectura, e particularmente aos estilos Sukyia e Machiya. 

Esta popularização da arquitectura deve-se à substituição do sistema de mestre 

arquitecto por um código de métodos e elementos estandardizados acessíveis a 

toda a população. Deste modo os estilos arquitectónicos são interpretados pelos 

próprios utilizadores e as habitações espelham-nos directamente.   

Por outro lado, as tendências de compressão e detalhe anteriormente referidas são, 

neste período, intensamente exploradas, devido à elevada densidade populacional 

dos distritos residenciais. Como consequência desta tendência, sofistica-se o 

carácter ficcional da natureza miniatura e do animismo, a par com os meios de 

controlo social.  

Por último, refere-se integração dos meios tecnológicos que começam a ser 

desenvolvidos neste período. O mesmo autor explica que a tendência de 

manipulação inerente aos japoneses conduz a um entendimento da tecnologia como 

prolongamento da natureza humana, ao contrário da ideia de “homem versus 

máquina”. 

Como podemos observar as concepções arquitectónicas que amadurecem no 

período Edo chocam não só com a materialização do espaço ocidental, mas 

também com o próprio modo de o habitar.  Deste modo, no período Meiji, a cultura 
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Fig. 105 Bunka Jutako - Casa com corredor 
interior 

ocidental começa por influenciar a utilização do espaço e a incorporação da 

tecnologia moderna, mesmo antes de produzir alterações de raiz nas residências. 

Assiste-se, nas classes com maior poder económico, à incorporação de mobiliário 

ocidental e à compartimentação dos espaços em habitações destinadas ao 

entretenimento de convidados. Contudo, estas habitações secundárias são ligadas 

por um corredor à residência principal, funcionalmente semelhante ao estilo feudal e 

onde as actividades ainda se processam ao nível horizontal do chão com o 

mobiliário compacto tradicional. 

Após a primeira guerra mundial, o desenvolvimento da sociedade capitalista e o 

aumento da densidade populacional urbana dão origem a projectos de habitação 

centrados em proporcionar melhores condições de vida à classe trabalhadora/classe 

média. Este período é marcado pelas bunka jutako (“Culture Houses”) construídas 

nos subúrbios de Tóquio – residências de estrutura japonesa nas quais se 

incorporam espaços funcionais e elementos de mobiliário ocidentais. Nestas 

residências, o acesso aos quartos é feito através de um corredor, conferindo-lhes 

alguma privacidade (Fig. 105).  

A problemática da incorporação de mobiliário ocidental nas habitações de estrutura 

japonesa é referida por Gropius (2005:355). Neste período os arquitectos vêem-se 

confrontados com o dilema de incorporação destes elementos na habitação 

japonesa tradicional de reduzidas dimensões, ou na adopção de uma planta 

ocidental. Se na primeira solução, as diferentes dimensões do mobiliário perturbam 

a funcionalidade dos espaços e chocam com a estrutura baseada na unidade de 

tatami, na segunda é inevitável o aumento de custo de construção da habitação, 

numa época de crise económica. 

Por outro lado é também neste período que se inicia a reinterpretação do cerne da 

habitação, adequado ao clima japonês e centrado na família nuclear moderna. 

Assim, devido ao enfatizar do quotidiano a sala de estar torna-se o espaço de 

principal enfoque da habitação. 

Este processo não se faz independentemente das influências dos movimentos 

internacionais modernos e, como tal, a habitação como casa máquina influencia a 

organização espaço-funcional das habitações. As actividades de Comer, Estar e 

Dormir processam-se em espaços independentes e inicia-se a exploração da 

funcionalidade entre as unidades que constituem o espaço.  
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Fig. 106  Exemplo de Habitação em área 
reduzida – Plantas dos pisos 0 e 1 

Contudo, neste período, o modernismo é pouco consciente e não apresenta ainda 

um conceito estruturado. (Steward, 2002) 

Em termos de produção e economia, Tóquio experiencia uma fase instável de 

desenvolvimento que atinge o seu clímax no terramoto de Kanto em 1923. 

Após o terramoto de Kanto é criada uma associação de habitação subsidiada pelo 

governo para a construção de apartamentos para a classe média, enquanto a 

habitação social é estimulada pelo impacto da reconstrução. Ainda neste período, a 

Universidade de Tóquio foca o seu interesse no desenvolvimento tecnológico. 

Apesar de terem ocorrido mudanças legislativas fundamentais no pós primeira 

guerra mundial, não se assiste a uma estratégia racional na arquitectura e 

planeamento.  

Contudo, no período pós segunda guerra mundial, promove-se a compra de 

propriedade através da Lei de Empréstimos para Habitação (Jutaku Kin’yu Kokoho) e 

assiste-se ao esforço de produção de casas pré-fabricadas para reduzir os custos 

através da produção em série. Neste sentido, Kurokawa (1998) refere que no Japão 

a modernização se revelou na forma de industrialização. 

A reconstrução faz-se segundo as directivas do estilo internacional e como tal 

integram-se as regras de estruturação urbana dos CIAM, ou seja, a separação 

radical de residenciais, serviços e comércio.  

A ausência de recursos neste período conduz também à construção de habitações 

de áreas muito reduzidas, que separam agora mais explicitamente as várias áreas 

funcionais e enfatizam a privacidade dos quartos (Fig. 106).  

Durante o período de reconstrução dos pós guerra, a falta de materiais de 

construção em quantidades suficientes para suportar as necessidades de 

reconstrução resulta na restrição temporária por parte do governo (em 1946) de 

limitar a área de construção a um máximo de 12 tsubo (1 tsubo = 3,31 m2) para a 

habitação unifamiliar. Neste período, a lei de empréstimos para a habitação estimula 

a compra para uso próprio da propriedade e concede empréstimos que favorecem 

habitações de menores dimensões. Era forte o debate e a procura do modo como o 

espaço doméstico podia materializar a vida moderna em pequenas áreas. Realçam-

se dois projectos que tiveram impacto no desenvolvimento das estuturas em 

habitações de áreas reduzidas: a Steel House Op. 1 (Kenji Hirose, 1953) e a Seiki 
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Fig. 107 Quatro soluções espaciais 

Sistema de núcleo central 

Pátio 

Duplo pé direito 

Pilotis 

Fig. 108  2x4 Houses 

House (Kiyoshi Seki, 1954), em estruturas de aço e em estruturas de betão armado, 

respectivamente. 

A procura de habitabilidade destes lotes em elevadas densidades populacionais dá 

origem e quatro soluções espaciais (Fig. 107). 

Em primeiro lugar, a incorporação de pátios permite iluminar  e ventilar os espaços e 

ainda contactar com o exterior na privacidade da residência. A elevação da habitação 

sobre pilotis liberta o espaço ao nível da rua. O duplo pé direito reduz a sensação de 

espaço confinado e este carácter expansivo pode ser enfatizado pela utilização de 

luz zenital. Por último, o sistema de núcleo central concentra os espaços funcionais 

de serviços e liberta o espaço restante, além de oferecer protecção contra 

terramotos e propagação de incêndios. A integração de um sistema flexível de 

separação do espaço permite a adaptação à mudança de requerimentos dos 

utilizadores. A Residence Nº 20 (Yoh Ikebe, 1954) é um exemplo de materialização 

desta solução num espaço de reduzidas dimensões. 

A utilização de elementos modulares é também uma das soluções encontradas 

neste período, tirando partido da flexibilidade que podem conferir ao espaço. Os 

estudos das dimensões propostas revelam duas atitudes em relação ao sistema 

dimensional dos elementos: a proposta de um novo sistema dimensional adequado 

ao modo de viver moderno e à pré-fabricação, e a procura de tirar o máximo partido 

dos materias existentes no mercado. Na pré-fabricação realça-se a aceitação da 2x4 

House (Fig. 108).  Neste período o principal enfoque da pré-fabricação é a redução 

dos custos de construção, e a relação entre a cidade e a habitação é pouco 

explorada. 

Um dos momentos mais decisivos na história da habitação do pós-guerra é a 

decisão governamental de construção dos danchi – edifícios de habitação colectiva 

para a classe média, que incorporam o espaço de trabalho ao nível do piso térreo 

(Fig. 109).Nestas, o programa habitacional típico, o 2DK, é constituído por uma 

cozinha, separada da sala de jantar, e dois quartos. 

Em 1960, é explorada a primeira teoria que se afasta do exclusivismo modernista, o 

Metabolismo. Aqui é substituída a ideia de máquina por algo flexível e biológico, em 

que a mudança é a principal característica do espaço. 

Esta mutação constante baseia-se na utilização de estruturas e soluções 

tecnológicas sofisticadas. Kiyonori Kikutake e Kisho Kurokawa são identificados por 

Bognar (1981) como os arquitectos pioneiros deste movimento.  
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Fig. 109 Danchi 

Nos anos 70, com a crise económica e industrial, o metabolismo perde a força ao 

deixar de se acreditar na omnipotência da máquina e a arquitectura centra-se em si, 

na exploração das possibilidades expressivas, simbólicas e semânticas. 

Os arquitectos passam de uma abordagem tecnológica para uma mais complexa e 

artística, procurando respostas às suas direcções particulares. Este período é 

marcado pelas intervenções de Kisho Kurokawa, Kiyonori Kikutake e Kenzo Tange. 

Contudo, a arquitectura de hoje é proveniente da “New Wave”, assim intitulada por 

Bognar (1981), um grupo de arquitectos pós metabolistas que em vez de se focarem 

na mudança radical da sociedade, focam-se na correcção de situações urbanas 

individuais, aceitando a pluralidade. Assim, procuram restaurar a identidade do 

espaço através de uma nova relação entre homem e arquitectura, melhorando as 

condições de vida do indivíduo. 

O mesmo autor refere que estas soluções arquitectónicas apresentam a 

característica comum de rejeição das atitudes mecanicista e funcional que 

caracterizam o Modernismo. Para este, as soluções japonesas apresentam uma 

mistura de percepção com o conceptual, baseada na cultura tradicional do clima, de 

aproximação à natureza de forma abstracta e simbólica, e no conceito de ma.  

Contudo, esta atitude comum incorpora diferentes características. Em primeiro lugar, 

muitos arquitectos referem o carácter defensivo da arquitectura, que afasta o 

utilizador do envolvente, considerando o ambiente urbano hostil e assim criando a 

possibilidade de encontro físico e espiritual num microcosmos hermético, num 

espaço de refúgio. 

Outros arquitectos procuram novas relações entre o espaço e o utilizador. Por 

exemplo, Arata Isozaki procura encontrar o que não é familiar à arquitectura.  

Fuiji explora a profundidade ou oku da casa tradicional através de elementos puros. 

Tadao Ando utiliza o menor número de elementos na definição do espaço, entre os 

quais elementos da casa tradicional. Itsuko Hasegawa, Toyo Ito e Rinken Yamamoto 

também encontram no shoji inspiração para incorporação de elementos 

transparentes tais como a chapa perfurada. 

Bognar (1981) refere ainda Maki, Shinohara, Hara e Aida como arquitectos 

essenciais na exploração do espaço japonês e argumenta que todos estes, apesar 

das suas diferentes abordagens, procuram definir o novo a partir do abstracto e 

através do número mínimo de elementos num quantidade mínima de espaço. 
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Fig. 110 Tadao Ando - Casa Sumiyoshi no 
Nagaia – Japão, 1976 

Segundo Meyhofer (1981), esta pluralidade de soluções deve-se a cinco factores. 

Por um lado a, coexistência de objectos arquitectónicos de várias épocas nas 

cidades japonesas e a coexistência de elementos contraditórios permite explorar 

soluções diversas. Uma vez que após a segunda guerra mundial não se devolveu a 

história à reconstrução e ainda porque a cidade é encarada como elemento em 

constante renovação, a exploração de soluções está também relacionada com o 

carácter provisório das cidades. 

Por outro lado, a conjuntura económica dos últimos anos, caracterizada pela 

inflação do preço do terreno de construção e subdivisão das grandes propriedades 

conduz a uma percentagem considerável de população proprietária das suas 

habitações. Este facto, a par com o sistema legal em vigor, permite uma elevada 

liberdade de expressão por parte dos arquitectos. 

Finalmente referem-se a geometria e requinte no domínio da construção dos 

elementos e módulos espaciais e a sua exploração levada ao limite, e ainda o 

simbolismo. Este último refere-se à arquitectura como manifestação de uma atitude 

ou conceito. Segundo Meyhofer (1994), a atitude simbólica por detrás da arte 

japonesa é uma pré-condição e não um gesto.  

Relativamente ao desenvolvimento da incorporação do pátio no espaço habitacional 

durante esta evolução, referem-se alguns projectos que identificam as atitudes 

mencionadas. 

O projecto de Kenji Hirose (SH-60 - Casa de aço número 60) é construído em 

Tóquio durante o movimento de pré-fabricação que caracterizou os anos 70. É uma 

representação da junção entre a construção a custos limitados e o carácter 

funcional. A habitação é parcialmente suspensa no ar, e o pátio contíguo à sala de 

estar ocupa quase metade da área de construção. 

Na residência de Kazuo Shinohara (1970, Tóquio) é explorado o pátio como 

elemento de ligação dos vários espaços funcionais da casa. Uma vez que a 

sectorização dos espaços interiores se materializa em volumes independentes, a 

forma global do projecto torna-se pouco clara. 

No projecto de Kazunari Sakamoto (Casa em Daita, 1973, Tóquio), é explorada a 

utilização do pátio entre dois volumes. Tadao Ando explora em 1976 a mesma 

configuração entre espaço interior e exterior no projecto de Sumiyoshi no Nagaia 

(Fig. 110). Aqui estão presentes o carácter defensivo e a incorporação de um 

espaço de refúgio da cidade. Este projecto soluciona através da utilização do pátio 
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Fig. 111 Toyo Ito - Silver Hut, 1984 

Fig. 112 Toyo Ito - White U, 1976 

as condições adversas da sua implantação num lote extremamente estreito e 

profundo. 

Por último referem-se dois projectos de Toyo Ito que incorporam o pátio. Construída 

em 1976, a casa White U é constituída por um volume em forma de U, com um 

vazio central (Fig. 112). Apesar da compartimentação dos espaços ser muito 

reduzida, o pátio comunica muito pouco com estes, e não serve particularmente a 

propósitos de iluminação ou ventilação. O arquitecto refere em El croquis que este 

projecto expressa de um modo abstracto os conceitos formais do seu entendimento 

do espaço. (...)”Eu acreditava que a arquitectura devia proporcionar um espaço que 

fosse contínuo alterando-se a cada passo, como uma corrente que atravessa um 

jardim. (...) Para produzir este espaço de uma forma bela, eu tive de o isolar do 

mundo exterior. (...)”(1994:17).  

Por outro lado, na Silver Hut, construída em 1984, o pátio serve as várias áreas 

funcionais da casa colocando-se ao seu centro e comunicando visualmente com 

estas (Fig. 111). Neste projecto é explorado o carácter efémero da arquitectura, 

recorrendo a elementos fragmentados na formalização do espaço.  
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3.3 ENQUADRAMENTO DA PROBLEMÁTICA DA HABITAÇÃO, CONSTRANGIMENTOS E 

LEGISLAÇÃO NA CIDADE JAPONESA 

Compreendida a evolução do espaço doméstico, resta entender a situação urbana 

com que nos deparamos hoje, situação esta que resulta da herança deixada pelos 

sistemas políticos, económicos e sociais tradicionais, da referida ocidentalização 

como medida governamental no periodo Meiji, e dos sistemas legais de 

planeamento urbano.  De seguida realiza-se assim um enquadramento da legislação 

base no planeamento  da habitação unifamiliar e dos constrangimentos e liberdades 

que conduzem às cidades japonesas de hoje. 

Os dois centros metropolianos do Japão, centrados em Tóquio e nas cidades de 

Osaka e Kobe são os focos políticos, sociais e culturais do Japão. A estes 

acrescentam-se as cidades regionais, que compreendem populações com cerca de 

1 milhão, tal como Sendai e Fukuoka e cidades de menores dimensões, na ordem 

dos 100 000 habitantes. Ao contrário das grandes metropoles, em que funções 

diferentes tendem a estar localizadas em focos urbanos independentes, nas 

segundas  os centros das cidades regionais são claramente definidos e usualmente 

centrados nas estações de comboios e nas ruas de caracter comercial que desta de 

estendem. Aqui a história local desempenha um papel nas estratégias de 

planeamento. 

Contudo, como refere Feiress, K. em Japan Towards Totalscape (2000), na maioria 

do território japonês, é a arquitectura individual que define o ambiente a larga escala 

e como tal é esta que confere a identidade do lugar. Nesta situação os arquitectos 

japoneses estão apenas equipados com as estratégias que permitem a 

transformação do ambiente através de projectos individuais, gerando assim através 

destes diferentes qualidades no espaço público. 

De facto, no Japão não existe uma estratégia de planeamento a larga escala. O 

sistema de planeamento divide-se em três componentes essenciais: os 

regulamentos de uso do território, as infraestruturas urbanas e os projectos de 

desenvolvimento urbano.  

No processo de zonamento do territorio a “City planning”  regula o uso,  densidade e 

forma dos edifícios. Entre os regulamentos do uso do território salientam-se: 



A reintrodução do Pátio como elemento estruturante na Casa Contemporânea Japonesa em ambiente urbano 

3. DA CASA CONTEMPORÂNEA JAPONESA . 69 

 

Kitagawa shasen – Restrição para impedir que os edifícios bloqueiem a incidência 

solar nos edifícios envolventes;  

Kenpei-ritsu (rácio entre a área de implantação e a área do lote) – Restrição que 

impede a utilização da totalidade dos lotes. Por exemplo, se o kenpei-ritsu de dada 

propriedade de 100 metros corresponder a 60%, significa que a área de implantação 

é de 60 metros; 

Youseki ritsu (rácio entre a área de construção e a área do lote) – Regula o limite 

máximo de construção. Se por exemplo uma propriedade de 100 metros  tiver um 

yoseki-ritsu de 150% e se pretender construir uma habitação de dois pisos, o 

somatório das área dos pisos deve ser de 150 metros; 

Zetta takase seigen – Estipula o limite máximo de altura do edifício; 

Nechiei kisei - Restrição  que garante que os edifícios envolventes recebam 

determinado tempo diário de iluminação directa. 

Os zonamentos do território não são planos mas antes meios de controlo do uso do 

território. Os regulamentos mais ou menos rígidos dependem da identificação do 

território como área de controlo de urbanização ou área de promoção urbana. 

As características e componentes dos edifícios são regulados pelo “Building 

Standard Law”  e os regulamentos aplicados  não são uniformes uma vez que são 

determinados de acordo com condições regionais tais como a acumulação de neve 

ou actividade sísmica. Esta lei visa  garantir as condições de salubridade e 

segurança das habitações. Uma vez que que as especificações são realizadas 

apenas tendo em conta os métodos e materiais gerais de construção, as novas 

tecnologias podem ser submetidas  a aprovação. 

Em adição a estas, o regulamento do Plano Distrital funciona independentemente. 

Tem como objectivo estipular em detalhe o plano para as infraestruturas urbanas em 

áreas específicas. Os seus objectos alvo são os espaços que não são regulados 

pelo quadro do planeamento geral da cidade, ou seja, a sua posição legal é o 

regulamento das áreas intermédias entre o controlo  dos edifícios individuais 

(“Building Standard Law”) e o sistema de desenvolvimento do território (“City 

Planning Law”). É a necessidade de definir premissas no desenvolvimento de 

projectos a uma escala menor que está na base de criação do Plano Distrital. Com a 

consciencialização crescente no entendimento do ambiente urbano adequado por 
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parte da população foi necessário criar um sistema em que os residentes pudessem 

participar no processo de planeamento. 

Esta plano incide em duas áreas: a parte visionária designada pela direcção política e 

a secção de regulamentos. Existe assim uma lacuna significativa entre planeamento 

e regulamento no sistema legal japonês. O planeamento descreve a política desejada 

para o futuro e o regulamento realiza o plano. Contudo o objectivo do regulamento 

não é necessariamente o mesmo do que o do plano. O exemplo mais simbólico é o 

do sistema de usos do território , que é o sistema de zonamento primário, estipulado 

em duas leis anteriormente referidas, a “City Planing Law” e a “Building Standard 

Law”. A primeira tem como objectivo realizar um desenvolvimento consistente nas 

cidades e a segunda regulamentar o uso do espaço urbano, limitando-se a estipular 

as condições de desempenho mínimas para edifícios.  As condições mínimas para o 

uso do territorio dependem de categorias de cada tipo de uso para assegurar a 

utilização racional da propriedade, mas não há medidas proactivas, estratégias ou 

políticas . O objecto dos regulamentos não é alvo de plano. O princípio fundamental 

é o de que não deve existir regulamento onde não há necessidade óbvia para tal, ou 

seja, a utilização do território deve ser deixada à vontade do proprietário desde que 

não haja incômodo óbvio para o exterior. Deste modo, a condição essencial do 

controlo do desenvolvimento é o oposto do que acontece em muitos países em que 

o desenvolvimento é resultado das estratégias de planeamento. 

Este princípio previne a excessiva regulação, que tende a restringir a criatividade do 

sector privado, e pode contribuir para o progresso económico. Apesar de não 

garantir a protecção das paisagens tradicionais, teve flexibilidade suficiente para 

acompanhar e aceitar as mudanças necessárias ao crescimento económico e 

modernização social. 

Este sistema de regulamentação tem também influências no tecido urbano, tais 

como a paisagem desordenada. No tecido das cidades a estrutura urbana torna-se 

pouco perceptível e desenvolve-se a partir do crescimento orgânico das unidades 

que o constituem. As barreiras entre o espaço rural e urbano são difíceis de 

identificar e são raras as referências de orientação e hierarquia. Esta situação difere 

das cidades europeias caracterizadas por grelhas compreensíveis de infraestuturas e 

pontos de orientação que definem uma estrutura hierárquica. 

O ênfase nos bairros de vizinhança com diferentes níveis de profundidade e a 

aproximação ao espaço urbano concentrada nas partes tem raízes tradicionais. O 

planeamento urbano anterior à Era Meiji era definido como Machiwari e constituía 
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um sistema de divisão do território em que a cidade como entidade não era 

considerada. 

Deste modo, a ideia de cidade com estrutura social não oferece identidade aos 

japoneses na mesma medida que o bairro. Com vários centros de diferentes 

carácteres, a sensação de identidade é muito ligada ao espaço de trabalho e torna-

se complicado formar uma comunidade fora deste espaço. 

As  políticas de habitação e o sistema de imposto também influenciam a imagem da 

cidade. O imposto sobre propriedade conduz à constante redistribuição do território. 

É comum a venda de parte da propriedades para pagar este imposto, dividindo 

assim os lotes. 

A anteriormente mencionada Lei de Empréstimos para a Habitação é um programa 

de subsídios que, tendo como objectivo gerar desenvolvimento e expansão urbana, 

favorece a nova construção como alternativa à nova ocupação. Uma vez que a taxa 

de ocupação por proprietário no Japão é bastante elevada e a área média de 

construção das habitações arrendadas mais baixa do que em países tais como 

França, Alemanha e Estados Unidos, o mercado de arrendamento para habitação 

familiar torna-se reduzido.  

Por outro lado, o facto do tempo médio de vida das habitações que recorrem à 

estrutura de madeira ser de 20 anos e a das estruturas resistentes a incêndios cerca 

de 35 anos conduz à rapidez de reconstrução. O elevado uso de estruturas em 

madeira resulta na acessibilidade da demolição e reconstrução e muitas vezes é 

mais acessível a compra dum terreno com habitação, pois os proprietarios têm de 

pagar a sua demolição. Devido à ocorrência de terramotos e outras catástrofes 

naturais o preço do terreno é mais significativo do que dos edifícios. É bastante 

comum comprar um terreno para construir uma habitação nas cidades, processo 

este designado por chumon jutako, que significa construir sobre encomenda. 

A soma destes factores acaba por resultar  numa arquitectura de consumo, em que 

os bens se renovam a cada 30 anos. Esta situação resulta na ausência de 

continuidade cultural e de elementos de memória na cidade, processo este 

catalizado pela quebra com o passado, derivado da  decisão governamental no final 

do seculo XIX de ocidentalizar a sociedade. 

As três gerações da família moderna são caracterizadas por três momentos distintos 

da história: a Era feudal, a Era industrial e a Era da sociedade de consumo ou pós-

industrial. Geuze (2000), na obra Japan Towards Totalscape, sugere que se o 
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ambiente construído espelha a sociedade, então a natureza cultural do Japão que 

reconcilia diversas realidades nas três gerações que constituem a família torna-se 

muito interessante. 

Neste sentido não é procurada a afirmação da identidade através da imagem urbana 

uma vez que a identidade social e cultural é encarada com algo que se pode 

escolher e não algo intrínseco. É valorizada a novidade e o ciclo contínuo de 

mudança que cria novos lugares na cidade tal como novos bens de consumo. Este 

carácter artifical da cidade como resposta à  sociedade de consumo pós industrial é 

denominado por Hiarashi (2000) como “Superflatness”. 

No “superflatness” do urbanismo não existe um hierarquia. Neste sentido refere-se a 

título de exemplo o Atelier Bow Wow que desenvolve vários projectos que procuram 

esta ausência de hierarquia em relação à envolvente. A Mini-house (1998) é 

colocada no centro do lote e assim elimina a distinção entre frente e traseira de lote, 

renegando a ideia de lugar e reconhecendo a cidade de Tóquio como espaço 

evolutivo e mutável. 

A pré-fabricação e a sua forte aceitação é prova do superconsumismo que satisfaz a 

condição democrática de escolha abundante. Contudo, a pré-fabricação aqui é 

disitinta da que caracterizou os anos 50. Esta, apesar de também ser caracterizada 

pelas construções compactas, acaba por responder à problemática da construção 

do espaço doméstico em pequenos lotes e condições de elevada densidade urbana. 

Por último refere-se, como consequência destas matérias, que: “Na complexidade 

amorfa do centro de Tóquio, a estrutura urbana é quase imperceptivel ao nível do 

peão. As formas são ou incoerentes ou irrelevantes e a experiência urbana é uma 

sucessão de espaços. Aqui uma casa não requer espaços funcionais. Para comer, 

vai-se a um restaurante; para tomar banho vai-se a um banho público (…). A 

derradeira casa de Tóquio é como uma galeria de arte vazia, um espaço introvertido 

(…).” (Kira et al, 2000:72). 
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4.1. CRITÉRIO DE SELECÇÃO DOS ESTUDOS DE CASO 

Na identificação das tipologias mais frequentes que incorporam o pátio, Branco 

Pedro em Programa Habitacional (2002) refere o pátio periférico, interior e central. 

Nesta classificação, o factor comum é a forma da planta, que cria um espaço 

exterior protegido (pátio privado) mais ou menos delimitado, e os restantes critérios 

de classificação morfológica são variáveis. Assim, adopta-se a forma da planta 

como critério essencial à definição de habitação com pátio. 

Contudo, na determinação dos critérios a considerar na escolha da amostra que 

melhor pode responder às questões colocadas neste trabalho, é necessário 

primeiramente identificar as matérias que dependem da variação deste desenho. 

Uma vez mais refere-se Branco Pedro (2002) que indica que a determinação da 

qualidade arquitectónica do programa habitacional é relativa a padrões de 

agradabilidade, segurança, adequação espaço-funcional, articulação, personalização 

e economia. 

Deste modo, de seguida relacionam-se os critérios que produzem alterações dentro 

da estruturação das tipologias de habitação unifamiliar com pátio com a variação 

dos referidos padrões de adequabilidade do espaço. Apesar de qualquer um dos 

critérios produzir alterações em todos os parâmetros, procura determinar-se aqueles 

que conduzem a maior variedade de configurações espaciais, e como tal, de uso do 

pátio. 

Entre os critérios directamente relacionados com a definição de habitação com 

pátio, ou seja, com a forma da planta, refere-se a localização do pátio relativamente 

ao espaço exterior de principal acesso público. A variação deste critério permite, em 

termos gerais, obter diferentes respostas a nível da privacidade e acessibilidade do 

espaço habitacional em relação à rua, a par com diferentes índices de 

agradabilidade, ou seja, de conforto acústico, visual, qualidade do ar, controlo visual 

e orientação solar favorável. Permite ainda verificar como a habitação através do 

pátio pode comunicar com o meio em que se insere. 

Por outro lado, a proporção entre a área de construção e área do pátio espelha-se 

essencialmente nas dimensões de espaços funcionais e de compartimentos e nos 

níveis de agradabilidade da habitação.  
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Fig. 113  Relação entre pátio e número de 
fachadas adjacentes 

Fig. 114 Relação entre pátio e espaço público 

Por último, elabora-se sobre a definição dos limites do pátio, ou seja, a sua 

delimitação através de espaços adjacentes interiores. A variação deste critério pode 

conduzir a alterações a nível da agradabilidade e segurança do espaço total da 

habitação, mas também apenas relativamente ao espaço interior ao qual é adjacente. 

A funcionalidade do espaço e articulação está também em estreita dependência 

deste factor, uma vez que o seu desenho tanto pode sectorizar como articular os 

vários espaços. Por fim refere-se a personalização da habitação, o uso múltiplo dos 

espaços e sua adaptabilidade. A contiguidade entre espaço interior e exterior 

condiciona a adaptabilidade da habitação a novos usos. 

Como podemos observar, todos estes factores condicionam a adequação do uso do 

pátio em qualquer configuração. Mas procurando focar a analise na dimensão social 

do pátio voltam a referir-se os principais objectivos da análise: 

- Descodificação das estratégias espaciais aplicadas por arquitectos japoneses; 

- Identificação das características espaciais que servem cada tipo de uso do pátio; 

- Avaliação da adequabilidade do elemento pátio às funções e actividades 

domésticas. 

Assim, procura-se a maior variedade possível de configurações espaciais e como 

tal, os factores a considerar na selecção dos estudos de caso são aqueles que 

oferecem menos constrangimentos na procura de soluções espaciais diversas. 

O primeiro factor de escolha dos estudos de caso é a delimitação do pátio ou 

relação entre o pátio e número de espaços interiores adjacentes, que se traduz 

genericamente no número de fachadas adjacentes ao mesmo (Fig. 113). 

A escolha deste critério baseia-se também na investigação desenvolvida 

relativamente ao desenvolvimento das casas com pátio modernas no Ocidente 

(capítulo 1.2). Observa-se que as configurações que conduzem a usos do pátio 

mais diversas dependem da relação entre o elemento pátio e os espaços que lhe são 

adjacentes, e não da forma da planta na qual este se insere. 

A par com este factor, a relação entre o pátio e o espaço exterior público oferece 

diferentes sistemas de configuração dentro de uma relação entre espaços interiores 

e exteriores que pode ser semelhante. Este é o segundo factor a considerar, 

estudando situações de pátio adjacente à rua de principal acesso e situações de 

pátio interior (Fig. 114). 
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É necessário referir que, na situação de pátio totalmente delimitado por espaço 

interior, uma vez que só é possível estudar a situação de pátio interior, escolhem-se 

dois estudos de caso que representam situações de acesso diferentes. 

Por fim, varia-se o número de pátios, possibilitando verificar a influência que estes 

têm na sectorização e permeabilidade dos sistemas. 

O critério referido de proporção entre espaço construído e pátio não é determinante 

na escolha da amostra, mas será considerado para fins de comparação entre 

configurações espaciais. 

Os restantes parâmetros que definem cada estudo de caso, tais como a forma da 

planta e do pátio, o número de fachadas, o número de pisos, o ambiente envolvente, 

o número de acessos e localização dos mesmos e ainda constrangimentos 

específicos por parte dos utilizadores, são variáveis, uma vez que o objectivo é o 

estudo de configurações variadas e não a procura de uma habitação tipo como 

resposta a determinados factores. 

Contudo, uma vez que se procuram soluções de habitação unifamiliar 

contemporânea em meio urbano, que identifiquem características espaciais comuns 

à cultura japonesa, os projectos são escolhidos a partir das seguintes invariáveis: 

- Obra projectada por arquitecto japonês; 

- Habitação unifamiliar em lote urbano; 

- Data de construção compreendida entre 1995 e 2010. 
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Tabela 1 – Estudos de Caso 

 

 
NÚMERO DE FACHADAS 
ADJACENTES AO PÁTIO 

(1,2,3,4, VÁRIAS) 

NÚMERO DE 
PÁTIOS          

(1 OU VÁRIOS) 

RELAÇÃO DO PÁTIO COM A RUA 
(ADJACENTE OU INTERIOR) 

IDENTIFICAÇÃO 
DO PROJECTO 

ESQUEMA 
FORMAL 

01 

1 

1 

A 
IVY 

STRUCTURE 
 

02 I 
MODELO DE 

QUIOTO 
 

03 VÁRIOS (2) A / I AB HOUSE 
 

04 

2 

1 

A FU HOUSE 
 

05 I LOFT HOUSE 
 

06 VÁRIOS (2) A / I 
HIKARI NO 

MORI HOUSE 
 

07 

3 

1 

A COURT HOUSE 
 

08 I BANME HOUSE 
 

09 

VÁRIOS (3) 

I 36 M HOUSE 
 

10 A / I 2/5 HOUSE 
 

11 

4 

1 

I 
CLOISTER 

HOUSE  

12 I 
HOUSE IN 
KITAMOTO 

 

13 VÁRIOS (5) I 
HOUSE IN 

KOMAE  

14 VÁRIAS VÁRIOS A/I 
MORIYAMA 

HOUSE 
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4.2. METODOLOGIA SINTAXE ESPACIAL – REPRESENTAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO 

A questão essencial desta dissertação refere-se ao programa de habitações 

unifamiliares com pátio, procurando determinar como as configurações que 

incorporam este elemento respondem às solicitações dos utilizadores.  

Na procura de novas abordagens, o estudo baseia-se no conceito de que o espaço 

físico traduz o quadro sociocultural que acompanhou a sua produção, e como tal o 

estudo de soluções habitacionais no Japão permite determinar padrões espaciais 

que representam modos diferentes de entender este tipo de habitação. 

Assim, torna-se necessário a escolha de uma metodologia que analise o modo 

como um sistema de espaços se relaciona, ou seja, em termos de propriedades 

abstractas de natureza topológica e não de propriedades geométricas espaciais. 

Neste sentido é usada a metodologia da Sintaxe Espacial, “(...) um conjunto de 

técnicas para a representação, quantificação e interpretação de configurações 

espaciais em edifícios e espaços urbanos (...)”. (Hillier e Hanson, 1984) 

A sintaxe espacial pode ser entendida como um suporte teórico-metodológico que, 

no âmbito da análise morfológica aplicada à arquitectura, permite estudar a relação 

entre sociedade e a forma física do espaço. Como refere Heitor (2009) “enquanto 

forma social, os objectos arquitectónicos são definidos como um campo de 

presenças, conhecimentos mútuos e encontros estruturados entre os membros de 

uma organização social. As barreiras [físicas e/ou visuais] que separam e 

subdividem o espaço e as ligações/passagens [físicas e/ou visuais] que o agregam, 

definem a “configuração espacial” e são os elementos responsáveis pelo modo 

como os membros dessa organização social se relacionam espacialmente entre si, 

fruem o espaço e desenvolvem actividades”. 

Para permitir descrever o espaço arquitectónico à escala da edificação, considera 

este como um conjunto de células articuladas entre si por relações de 

permeabilidade física e visual. Esta descrição reflecte-se na capacidade de 

condicionar a relação entre os utilizadores de espaço, e como tal, identifica como a 

organização social o estrutura. 

Segundo Hillier de Hanson (1998), um padrão do espaço transporta convenções 

intrínsecas sobre o que o espaço é e as actividades que nela se realizam (em 
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conjunto ou separadas). Deste modo, a análise dos padrões espaciais permite que 

se identifiquem estas convenções e as regras sociais inerentes à utilização do 

espaço. 

Após representação das configurações de cada estudo de caso e quantificação das 

suas dimensões, a interpretação dos resultados é feita com base no estudo da obra 

intitulada Decoding Homes and Houses (Hillier e Hanson, 1998), que introduz os 

meios mediante os quais estas medidas e relações identificam padrões de vida 

doméstica e estilos de vida. 

 

REPRESENTAÇÃO 

Na análise dos estudos de caso utilizam-se três tipos de representação do método 

da Sintaxe espacial. 

01. MAPAS CONVEXOS 

Em primeiro lugar, separam-se os vários espaços funcionais em espaços convexos, 

que representam as dimensões arquitectónicas dos espaços.  

Um espaço convexo é aquele que para quaisquer dois pontos da sua superfície 

contem no seu interior o segmento de recta que os une. A interpretação dos dados 

quantitativos que se retiram deste tipo de representação permite obter informações 

sobre a configuração geral de cada estudo de caso. 

Na produção dos mapas convexos, cada espaço convexo é associado a um número 

que, para simplificação da leitura dos elementos desenhados, é associado à 

identificação da sua função. Nos casos em que um espaço ao qual é atribuído uma 

função é constituído por vários espaços convexos, atribui-se o mesmo número a 

todos eles, variando-se o segundo número. 

Relativamente ao desenho de cada espaço convexo, é importante referir que em 

casos de difícil interpretação dos limites do espaço, características tais como o pé 

direito, ou diferenças de cotas de piso constituem critério de separação de dois 

espaços. 

Refere-se ainda que as circulações verticais entre pisos se assumem como 

unidades de espaço convexo, e o espaço envolvente ao espaço construído é 

simplificado como um único espaço. 
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Fig. 115 Rácio de articulação espacial 

02. ISOVISTAS 

O mapa de isovistas representa os campos visuais obtidos a partir do interior de um 

dado espaço convexo. Ao localizar o utilizador num dado espaço, o mapa de 

isovistas engloba todos os pontos visíveis por este. 

Na presente dissertação os campos visuais são obtidos a partir do(s) pátio(s) de 

cada estudo de caso, e da sala de estar. Assim procura entender-se como a 

permeabilidade visual serve o uso do pátio, e como se resolve a integração da sala 

de estar na habitação japonesa, que até ao século XX não incorporava este espaço 

funcional. 

03. GRAFOS 

Por último representam-se os grafos justificados, através dos quais se retiram dados 

quantitativos das propriedades fundamentais através das quais a arquitectura 

carrega cultura (Hillier e Hanson, 1984). Assim, a configuração espacial é analisada 

com base em relações topológicas, designadas por relações sintácticas. 

Os grafos justificados traduzem as células dos espaços convexos através de nós e 

as relações de permeabilidade entre estas através de segmentos de recta. A partir 

desta representação é possível determinar a relação que um dado espaço estabelece 

com o sistema total. 

Nesta análise, são desenhados grafos justificados do exterior e do pátio de cada 

estudo de caso. Em situações em que uma habitação apresenta vários pátios, o 

grafo é realizado a partir do pátio mais integrado no sistema espacial. 

 

QUANTIFICAÇÃO 

A quantificação dos dados retirados dos elementos de representação divide-se em 

vários tipos de análise. 

Com base nos mapas convexos, são realizados três tipos de análise. 

Em primeiro analisa-se o grau de articulação do sistema espacial, ou seja, a relação 

entre o número de ligações e o número de espaços convexos de um sistema. Esta 

relação é quantificada no rácio de articulação espacial (AE) (Fig. 115). Um sistema 
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Fig. 116 Rácio de compartimentação de 
espaços 

Fig. 117 Grau de funcionalidade 

em árvore apresenta um valor igual a 1, e os sistemas anelares valores superiores, 

pois estão mais articulados. 

O grau de compartimentação representa a relação entre o número de espaços 

delimitados (encerrados) e convexos. Esta análise traduz-se quantitativamente no 

rácio entre espaços encerrados e espaços convexos (EC) (Fig. 116). Um valor 

elevado indica maior compartimentação dos espaços, e como tal menor fluidez. 

Por último, o grau de funcionalidade (GF) relaciona o número de espaços funcionais 

com o número de espaços convexos. Para tal divide-se a totalidade dos espaços em 

espaços funcionais (nos quais se realizam actividades domésticas) e espaços de 

transição que articulam os espaços funcionais (Fig. 117). 

De seguida, analisam-se as relações que os vários espaços estabelecem com o 

sistema global, através da análise dos grafos justificados. 

Neste processo, analisam-se não só as configurações espaciais a partir das ligações 

que se estabelecem entre espaços convexos – grafos justificados – mas também 

entre os sectores a que estes pertencem. Deste modo, as análises sintácticas que 

de seguida se realizam relacionam não apenas os espaços funcionais, mas também 

a configuração espacial de cada um dos sectores domésticos. 

Para tal, baseia-se a representação dos sectores na técnica de representação 

desenvolvida por Amorim, L (1997), intitulada de “Análise Sectorial”. São 

identificados os espaços funcionais e transicionais relativamente ao sector a que 

pertencem, para depois se verificar os conjuntos funcionais que formam. 

As relações sintáticas a analisar a partir dos grafos são caracterizadas através das 

propriedades de contiguidade, controlo espacial e profundidade. A contiguidade 

representa o número de espaços adjacentes a determinado espaço, e o controlo 

espacial indica a importância de um dado espaço enquanto ponto obrigatório de 

passagem. A profundidade relaciona cada espaço com os restantes em termos de 

acessibilidade, permitindo compreender os espaços como parte de um todo.  

A primeira característica a analisar através dos grafos é o valor de integração 

espacial média (IE), que expressa quão integrados/articulados ou segregados os 

espaços são entre si, em média. Espaços mais integrados traduzem-se em grafos 

menos profundos (no mínimo em ramo), e espaços mais segregados em grafos 

mais profundos (no máximo em sequência). 
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Fig. 118 Tipos topológicos de espaços 

Nesta análise relaciona-se ainda o valor de integração dos espaços com as funções 

que contêm, e os sectores a que pertencem. O conjunto de 20% dos espaços mais 

integrados forma o núcleo de integração. É necessário referir que os valores de 

integração média são expressos em RRA, e como tal valores mais elevados 

correspondem a espaços menos integrados. 

Os valores de Integração Média de cada espaço, recolhidos a partir dos grafos, são 

representados através de um esquema de cores nos mapas convexos, para uma 

leitura mais imediata do sistema espacial na sua relação com a dimensão 

arquitectónica. 

A segunda característica a observar é a profundidade do sistema, com base nos 

grafos justificados em relação à rua, e em relação ao pátio mais integrado no 

sistema. A primeira permite observar o posicionamento dos espaços mais 

integrados e do(s) pátio(s), em relação a moradores e visitantes, e a segunda como 

o pátio se relaciona com os restantes espaços em termos de acessibilidade, e como 

pode servir os utilizadores dos restantes espaços.  

É também contabilizada a profundidade média (PM) dos espaços, ou seja, a 

distância de um espaço a todos os outros espaços do sistema, em média. 

De seguida, estudam-se as configurações dos nós, ou tipos de espaços presentes 

num sistema. Esta análise refere-se aos tipos topológicos dos espaços, que 

segundo Hillier (1999), são denominados por: A, B, C, e D (Fig. 118) 

Espaço de tipo A – Apresenta apenas uma ligação; 

Espaço de tipo B – Apresenta várias ligações e faz parte de uma configuração 

ramificada; 

Espaço de tipo C – Apresenta várias ligações e faz parte de um sistema circular; 

Espaço de tipo D – Apresenta um mínimo de 3 ligações e faz parte de pelo menos 

dois sistemas circulares; 

Os espaços de tipo B e, num menor grau, de tipo C, controlam mais o movimento, 

uma vez que condicionam a movimentação dos utilizadores a uma sequência 

espacial. São portanto espaços criadores de segregações. Por outro lado, espaços 

de tipo A e D geram sistemas integrados. Hillier (1996) refere ainda que a ocupação 

é mais adequada para espaços de tipo A, o movimento para espaços de tipo B e C, e 

os espaços de tipo D, ao oferecer escolha de percursos, catalisam a movimentação. 
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Fig. 119 Rácio de Integração Visual 

Identificados os tipos de espaços, analisa-se o grau de espacialidade, que traduz de 

que modo as propriedades das configurações estão presentes no sistema espacial.  

Através desta análise pode comparar-se os valores relativos aos diferentes sectores, 

verificando para que actividades são usados sistemas mais segregados ou 

integrados. 

Por último, completam-se as análises de permeabilidade com dados relativos à 

ligação visual entre os espaços. Para tal contabiliza-se o número de espaços 

convexos que se articulam visualmente com cada espaço (Conectividade Visual – 

CV), e faz-se o rácio entre estes e o número total de espaços do sistema, obtendo-

se a Integração Visual (IV), que indica o grau de visibilidade de um espaço (Fig. 

119). 

A relação entre a integração espacial e visual expressa o grau de inteligibilidade.  Um 

elevado grau de inteligibilidade indica que os valores estão relacionados de modo a 

que a identificação dos percursos mais integrados seja perceptível visualmente. Uma 

relação fraca indica que as distribuições dos valores são desiguais, e que entender o 

sistema espacial da casa a partir de cada elemento não é imediato. Como tal, neste 

último caso, a vivência do espaço terá de ser mais dinâmica, desvendando o espaço 

ao percorrê-lo. 
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4.3. ANÁLISE DESCRITIVA DOS ESTUDOS DE CASO 

A apresentação e análise dos estudos de caso baseia-se nos seguintes elementos: 

0.Elementos desenhados 

1. Mapas convexos 

- Mapa de disjunção convexo 

- Mapa de integração convexo 

2. Isovistas 

- Isovista do(s) pátio(s) 

- Isovista da sala de estar 

3. Grafos 

- Grafo justificado do exterior 

- Grafo sectorial 

- Grafo justificado do pátio 

4. Tabela de dados quantitativos 

Na caracterização dos estudos de caso é necessário classificar os espaços por 

funções e actividades. 

A classificação por tipos de uso é baseada na proposta de Branco Pedro (2002), 

que associa cada espaço interior da habitação, às funções e actividades que neles 

se processam pelos utilizadores. 

Uma vez que os estudos de caso apresentam espaços funcionais que não são 

identificados na referida proposta, na seguinte tabela são introduzidos os espaços 

alternativos onde se processam actividades semelhantes dentro da mesma função. 
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 Tabela 2 – Identificação das actividades componentes dos espaços 

FUNÇÃO ACTIVIDADES COMPONENTES LOCALIZAÇÃO 
LOCALIZAÇÃO 
ALTERNATIVA 

Dormir 

Descanso pessoal 

Actividade principal de dormir e repouso, 
associada às actividades de vestir, 
descanso, lazer e arrumação e às 
funções de recreio e trabalho 

Principal: Quarto de dormir 

Secundária: Sala 

Sala Polivalente ou 

Study 

Preparação de 

refeições 

Actividades de guardar, conservar 
alimentos e louças 

Cozinha 
 

Refeições correntes Preparar a mesa, servir alimentos, comer Cozinha 

Espaço demarcado de refeições 

Sala de jantar 

 

Refeições formais Preparar a mesa, servir alimentos, comer Principal: Sala de estar e jantar e sala 
de jantar 

Secundária: Varanda ou zona do 
quintal privado 

 

Estar 

Reunir 

Conversar, jogar, ouvir música, ler, tocar 
instrumentos musicais e ver televisão 

Sala de estar / jantar 

Sala de estar 

Quarto, varanda, terraço ou quintal 
privado 

Sala Polivalente ou 
Study 

Receber Apresentar visitas, servir aperitivos e 
bebidas 

Conversar, jogar, ouvir música e ver 
televisão 

Sala de estar/jantar 

Sala de estar 

Vestíbulo 

Varanda, terraço ou quintal privado 

Quarto japonês 

Recreio de crianças Actividades de jogar e brincar associadas 
à monitorização de adultos 

Quarto de brincar 

Sala de família 

Varanda ou quintal privado 

Espaços associados as outras 
funções 

Sala Polivalente ou 
Study 

Quarto japonês 

Estudo 

Recreio de jovens 

Estudar, reunir com amigos, ler, ouvir 
musica 

Principal: Quarto de dormir e quarto 
de estudo 

Secundário: Sala de estar  

Sala de cinema 

Sala Polivalente ou 
Study 

Trabalho 

Recreio de adultos 

Estudar, trabalhar, jogar, ler, ver 
televisão, ouvir música 

Principal: Escritório, Quarto de dormir 
e Saleta 

Secundário: Sala de estar/jantar 

Sala Polivalente 

Biblioteca 

Sala de cinema 

Quarto Japonês 

Passar a ferro  

Costurar a roupa 
 

Principal: Marquise ou casa de 
máquinas 

Secundária: Cozinha ou sala 
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Lavagem e secagem 
de roupa 

 Marquise ou casa de máquinas 

Cozinha 

Instalação Sanitária 

Exterior 

 

Higiene pessoal 
 

Instalação Sanitária Lavatório 

Casa de banho 
independente 

Permanência no 
exterior privado 

Prolongamento ao ar livre de funções que 
se desenrolam no interior: 

dormir / descanso pessoal, refeições 
correntes e formais, estar / reunir, recreio 
de crianças, estudo/recreio de jovens, 
trabalho / recreio de adultos, lavagem e 
secagem de roupa 

Varanda, "loggia", terraço, pátio, 
quintal e jardim 

Circulações 
adjacentes ao pátio 
exteriores 

 

Os tipos de uso identificados nos estudos de caso são: 

SOCIAL – Espaços que favorecem o contacto entre residentes e visitas, e como tal 

de livre acesso às segundas; 

PRIVADO – Espaços controlados pelos residentes; 

SERVIÇOS – Espaços destinados à realização de tarefas domésticas que pelo seu 

carácter não podem ser realizadas em nenhum dos outros sectores;  

MEDIADOR – Espaços de transição entre os restantes espaços; 

MULTIUSOS – Espaços que pela variedade de funções que desempenham, 

incorporam mais do que um tipo de uso. Usualmente estes espaços servem 

diferentes actividades consoante o momento temporal em que se inserem. 

A tabela que se segue apresenta a relação entre os tipos de uso e as funções 

dominantes, associadas e opcionais de cada espaço, assim identificadas por Branco 

Pedro (2002). Uma vez mais adicionam-se os espaços identificados nos estudos de 

caso, e realiza-se a mesma correspondência. 
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 Tabela 3 – Classificação dos tipos de uso dos espaços 

TIPO DE USO  FUNÇÕES  DOMINANTES 
ASSOCIADAS  E  OPCIONAIS 

ESPAÇO LOCALIZAÇÃO ALTERNATIVA 

PRIVADO Dormir / Descanso pessoal 

Estudo / Recreio de jovens e crianças 

Arrumação / Trabalho e recreio de 
adultos 

Quarto de dormir Quarto + Quarto de Vestir 

Higiene pessoal 

Lavagem e secagem de roupa 

Instalação Sanitária privada Casa de Banho 

Espaço de lavagens 

Estudo / Recreio de jovens e crianças 

Arrumação / Trabalho e recreio de 
adultos 

Dormir/descanso pessoal 

 
Sala Polivalente / Study 

Espaço lúdico e de liberdade 
formal/Recreio de adultos e crianças 

Dormir / Descanso pessoal de 
familiares 

Receber formalmente 

 

Quarto japonês 

Trabalho de adultos 

Estudo de jovens 
 

Biblioteca 

Recreio de adultos, jovens e crianças 
 

Sala de cinema 

SOCIAL Estar/Reunir 

Receber 

Trabalho/Recreio de adultos 

Sala de estar 

 

Refeições formais 

Receber 

Refeições correntes 

Sala de jantar 
 

SERVIÇOS Preparação de refeições 

Refeições correntes e arrumação 

Passar a ferro/costurar roupa/lavagem 
de roupa 

Cozinha 
 

Higiene pessoal 

Lavagem e secagem de roupa 

Instalação Sanitária social 
 

Dormir/descanso pessoal 

Passar a ferro/costurar roupa/lavagem 
de roupa 

Quarto de serviço 
 

Arrumação geral/ de despensa/ de 
roupa da casa 

Arrecadação 

Arrumos 
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Lavagem de roupa 

Secagem de roupa /arrumação 

Passar a ferro/costurar roupa 

Marquise ou casa de máquinas 
 

Estacionamento de veículos 

Arrumação 

Garagem / Estacionamento 
 

MEDIADOR Circulação 

Receber 

Arrumação 

Vestíbulo e corredor Entrada (interior ou exterior) 

Espaço de circulação 

Estacionamento 

MULTIUSOS   
Quarto + Sala de estar 

Quarto + Sala de estar + 
Cozinha 

 

O tipo de uso do pátio não é identificado no desenvolvimento da análise espacial, 

pois a adequabilidade deste espaço a cada tipo de uso depende do entendimento 

primeiro das actividades que nele se podem processar, que não depende apenas da 

identificação do tipo de uso dos espaços interiores adjacentes. É necessário 

primeiramente identificar a configuração das habitações, para entender como as 

suas propriedades potenciam o uso do pátio. 

Contudo, é importante clarificar que, a par com as possibilidades de execução de 

qualquer uma das actividades identificadas no quadro, e como tal associar o pátio a 

qualquer tipo de uso, o papel deste espaço pode ir além destas funções. 

O pátio assume ainda o papel de controlo climático, de ligação com a natureza e 

ciclos, e o papel simbólico de criação de um espaço de refúgio do mundo exterior, 

entre outros. Contudo, uma vez que a análise é realizada no âmbito da configuração 

espacial, estas funções não serão exploradas na análise espaço-funcional. 

Devido à relação entre a função do pátio e a sua materialização, a composição dos 

elementos físicos que o constituem são referidas na apresentação de cada estudo 

de caso. Na apresentação de cada estudo de caso é ainda caracterizada a inserção 

urbana quanto ao tipo de ocupação e configuração do lote. É necessário referir que 

se entende por ocupação total qualquer situação em que o conjunto da área interior, 

área coberta e área de pátio interior ocupam a totalidade do lote. Isto significa que 

situações em que o pátio não é totalmente envolvido, por espaços interiores ou 

paredes, são identificadas como casos de ocupação parcial. 
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 4.3.1 ESTUDOS DE CASO 

01 IVY STRUCTURE 1 
 

02 MODELO DE QUIOTO 
 

03 AB HOUSE 
 

04 FU HOUSE 
 

05 LOFT HOUSE 
 

06 HIKARI NO MORI HOUSE 
 

07 COURT HOUSE 
 

08 BANME HOUSE 
 

09 36 M HOUSE 
 

10 2/5 HOUSE 
 

11 CLOISTER HOUSE 
 

12 HOUSE IN KITAMOTO 
 

13 HOUSE IN KOMAE 
 

14 MORIYAMA HOUSE 
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4.4. ANÁLISE COMPARATIVA E INTERPRETAÇÕES 

A análise comparativa dos dados será efectuada seguindo a ordem identificada no 

capítulo 4.2, abordando, em cada uma das análises, em primeiro lugar a 

configuração geral dos estudos de caso e suas propriedades, para depois se 

proceder à interpretação dos sectores, em que é necessário fazer uma aproximação 

a cada estudo de caso individualmente para identificar as estratégias projectuais e o 

papel do pátio em cada configuração. A generalização das soluções identificadas é 

realizada no capítulo que se segue.  

1. Espaços Convexos, Espaços Funcionais e Espaços Compartimentados 

Tabela 4 – Dados sintáxicos relativos aos Mapas Convexos 

 CASA AI AT TEC AE EC GF 

01 IVY STRUCTURE 1 413 686 32 1,19 0,38 0,5 

02 MODELO DE QUIOTO 114 172 35 1,29 0,23 0,34 

03 AB HOUSE 211 221 20 1,16 0,25 0,35 

04 FU HOUSE 86 234 32 1,13 0,16 0,38 

05 LOFT HOUSE 95 109 16 1,00 0,38 0,44 

06 HIKARI NO MORI HOUSE 353 353 20 1,26 0,45 0,45 

07 COURT HOUSE 255 255 26 1,20 0,31 0,42 

08 BANME HOUSE 77 230 30 1,28 0,23 0,47 

09 36 M HOUSE 360 360 44 1,30 0,57 0,61 

10 2/5 HOUSE 375 900 63 1,32 0,3 0,40 

11 CLOISTER HOUSE 148 148 16 1,73 0,19 0,56 

12 HOUSE IN KITAMOTO 124 141 33 1,19 0,4 0,48 

13 HOUSE IN KOMAE 122 209 43 1,12 0,51 0,63 

14 MORIYAMA HOUSE 289 417 80 1,15 0,33 0,48 

 MÉDIA 216 306 35 1,24 0,34 0,47 

   AI – Área de Implantação (incluindo o Pátio) . AT – Área Total (Apátio + Ainterior) . TEC – Total de Espaços Convexos . AE – Rácio de 
Articulação Espacial . EC – Rácio de Compartimentação dos Espaços . GF – Grau de Funcionalidade 



A reintrodução do Pátio como elemento estruturante na Casa Contemporânea Japonesa em ambiente urbano 

4. ESTUDOS DE CASO . 180 

 

Os primeiros valores a comparar são as áreas totais de cada estudo de caso (área 

pátio + área interior) com o respectivo número de espaços convexos e espaços 

funcionais.  

Como podemos observar, a 2/5 House é aquela que apresenta maior área total (900 

m2), cerca de 4 vezes superior à área da Banme House (230 m2). Contudo, o 

número de espaços convexos da primeira (63) aproxima-se apenas do dobro de 

espaços convexos da segunda (30). Com apenas mais dois espaços convexos do 

que a Banme House, a Ivy Structure 1 apresenta uma área cerca de 3 vezes maior 

do que esta. Assim se conclui que não existe qualquer relação entre a área total da 

habitação e o número de espaços convexos da mesma.  

Contudo analisa-se ainda se a área de implantação apresenta uma relação com a 

dimensão convexa do espaço, procurando determinar-se se habitações com menor 

área de implantação recorrem à estratificação do espaço mais fortemente do que 

aquelas de maior área, para efeitos de ilusão de tamanho das casas. Uma vez que 

na definição dos espaços convexos é considerada a tridimensionalidade do espaço, 

um número maior de espaços convexos enfatiza uma maior estratificação do 

espaço. 

As habitações com menor área de implantação são, por ordem crescente, a Banme 

House, a Fu House, a Loft House, o Modelo de Quioto, a House in Komae e a House 

in Kitamoto, e os seus valores de espaços convexos são, respectivamente, 30, 32, 

16, 35, 43 e 33 – valores que se situam acima e abaixo da média de 35 para o caso 

de estudo global. Estes valores não confirmam a hipótese colocada, e pela sua 

discrepância são inconclusivos. 

Por outro lado, a comparação entre o número de espaços convexos e o somatório 

de espaços sociais e quartos permite concluir que em termos gerais o espaço é 

convexamente elaborado, o que significa que há um investimento na estratificação 

do espaço. A média de espaços convexos presentes na amostra é de 35, com 

valores mínimos de 16 e máximos de 63, e as habitações variam entre T2 e T11, 

com um número mais elevado de T4.  Pelo contrário, os 24 pátios são divididos em 

50 espaços convexos3, o que significa que em média cada pátio é apenas dividido 

em dois espaços convexos. Nestes, a estratificação do espaço é maioritariamente 

 

3 Neste ponto não se contabilizam os espaços da Moriyama House, pois pela sua discrepância em relação aos demais conduzem a resultados inconclusivos. 

É, portanto, um caso de excepção. 
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atribuída pelo prolongamento de cobertura, ou desníveis a nível de pavimento, pelo 

que se conclui que os pátios são pouco elaborados convexamente, pelo menos no 

que toca ao uso de elementos verticais de separação. Este assunto será explorado 

na análise dos sectores adjacentes ao pátio, pois revela importância a nível de 

privacidade necessária para suportar funções privadas e sociais simultaneamente.  

A área total da habitação também não demonstra uma relação proporcional com o 

grau de funcionalidade, ou seja, uma maior área não corresponde necessariamente 

ao investimento em áreas funcionais. O estudo de caso com o Grau de 

Funcionalidade mais elevado, a House in Komae (0,63), apresenta uma área total 

(209 m2) inferior aos valores médios. Por outro lado a 2/5 House, o estudo de caso 

de maior área (900 m2), apresenta um menor grau de funcionalidade (0,40).  

Através destas observações coloca-se a hipótese de um maior investimento nas 

áreas funcionais, e consequente redução de espaço de transição, nas habitações de 

menores dimensões. Contudo, os estudos de caso de menor área total (por ordem 

crescente: 05, 12, 11 e 02), que apresentam valores muito variados e localizados 

acima e abaixo da média de 0.47 (0.44, 0.48, 0.56 e 0.34), não confirmam esta 

hipótese. 

A análise do valor médio de Grau de Funcionalidade permite ainda verificar que cerca 

de 53% dos espaços convexos do caso de estudo total são usados como espaços 

de transição4. Em apenas três estudos de caso os espaços funcionais ocupam uma 

maior percentagem relativamente aos espaços de ligação. 

Deste modo, os reduzidos valores de grau de funcionalidade que os estudos de caso 

apresentam significam que o espaço apresenta um carácter maioritariamente 

transitório, facto este que será aprofundado na análise do grau de espaciosidade. 

Apesar de não existir uma relação directa entre a área total e o Grau de 

Funcionalidade, salientam-se a Loft House e a House in Kitamoto, os estudos de 

caso com menor área total, que ainda assim apresentam mais espaços de transição 

do que espaços funcionais, e particularmente o Modelo de Quioto, que apresenta o 

menor grau de funcionalidade, e uma área de apenas 114 m2. 

 

4 Um espaço de transição não pertence necessariamente ao sector mediador, mas pode ser antes um espaço que, pelas suas dimensões, não permite a 

execução de qualquer uma das actividades domésticas identificadas. 
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O Rácio entre Espaços Compartimentados e Convexos, ou Rácio de 

Compartimentação (EC) não está proporcionalmente relacionado com o Grau de 

Funcionalidade, o que indica que apesar de um estudo de caso poder incorporar 

mais espaços dedicados a actividades domésticas que implicam a ocupação e 

permanência, estes espaços não são necessariamente encerrados. Verifica-se, do 

mesmo modo, que um maior número de espaços de transição não implica um 

menor número de espaços encerrados, ou seja, o espaço adquire o carácter de 

estada para realização das funções por vezes através da estratificação do espaço, e 

não através da delimitação física. Se isto se verifica na maioria da amostra, a Hikari 

no Mori House demonstra pela correspondência exacta de valores, que cada espaço 

funcional é fisicamente encerrado. 

É possível verificar nesta análise que o rácio médio da amostra de 0,34 é muito 

reduzido, indicando que 66% dos espaços convexos correspondem a um espaço 

contínuo e fluido. A amostra apresenta apenas dois estudos de caso (House in 

Komae e 36 M House) com maior número de espaços encerrados do que convexos, 

e ainda assim a relação é quase idêntica – 0,51 e 0,57, respectivamente. 

Os espaços funcionais compartimentados são maioritariamente os espaços privados 

(quartos de dormir, quarto japonês, sala polivalente e arrumos) e ainda as 

instalações sanitárias e casas de banho pertencentes quer ao sector privado, quer 

ao sector de serviços. Uma vez que o sector privado apresenta espaços de tipo A 

em maior número, esta compartimentação interfere pouco com a fluidez global do 

espaço. 

A observação destes espaços compartimentados indica ainda que a maioria é 

constituída apenas por um espaço convexo, assim demonstrando que os espaços 

convexamente elaborados são maioritariamente espaços mediadores e sociais. 

Ainda assim, em casos como o Modelo de Quioto e a Cloister House, mesmo os 

quartos são espaços livres, que através dos elementos móveis de separação 

adquirem a função de quarto à noite. Salienta-se a Moriyama House, que pela sua 

implantação em volumes independentes de vários pisos, em que cada piso serve 

uma função, apresentam também espaços compartimentados em todos os 

sectores. 

Em resumo, os reduzidos Graus de Funcionalidade e Compartimentação podem 

indicar que a privacidade dos espaços funcionais é adquirida mediante os percursos 

transitórios e estratificação dos espaços funcionais. 
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Fig. 120 Grafos de Sistema em Árvore e de 
Sistema Anelar 

Esta estratégia espacial pode ser melhor compreendida através do estudo da 

Articulação Espacial (AE). Esta análise é complementada pela identificação dos tipos 

topológicos do espaço. 

Tabela 5 – Tipos topológicos relativos aos sectores do espaço 

 P S SE ME M PÁTIO TOTAL 

A 48 4 33 15 1 10 111 

B 28 10 8 33 5 6 90 

C 39 18 24 61 0 24 166 

D 10 12 3 34 0 29 88 

TOTAL 125 44 68 143 6 69  

       P–Sector Privado . S–Sector Social . SE–Serviços . ME–Sector Mediador . M–Multiusos 

 

Um Rácio de Articulação igual a um identifica uma configuração em árvore, 

enquanto que valores superiores a um identificam sistemas anelares. Nos sistemas 

em árvore ou sequenciais, um espaço tem que servir de ligação para os restantes, 

pelo que aumenta a circulação nestes espaços, aumenta a dispersão e a redução 

dos espaços de ocupação. Estas configurações, porque aumentam o controlo 

espacial, podem suportar imposições sociais e controlar a relação entre os 

percursos dos moradores e das visitas. 

Por outro lado, os sistemas anelares, nos quais existe elevada percentagem de 

espaços de tipo C e D, o controlo dos percursos de diferentes utentes torna-se 

complicado, pela variedade de percursos alternativos. Não se pode, contudo, isolar o 

factor do controlo social, que nestes sistemas pode representar o papel que o 

espaço físico não adquire. 

No caso de estudo global, o Rácio de Articulação espacial tem um valor médio de 

1,24, com valores que variam entre 1,00 e 1,73 (Loft House e Cloister House, 

respectivamente). A análise dos tipos topológicos do espaço (A, B, C, D) indica que 

de facto os espaço de tipo C existem em maior quantidade, seguidos dos espaços 

de tipo A, B e D. 

Os elevados valores de espaços de tipo C, que como indicam Hillier e Hanson 

(1998), se referem à “promenade architecturalle”, conferem diferentes experiências 

espaciais e um investimento na articulação entre as relações formais e informais. 
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À excepção da Loft House, com um sistema em árvore perfeito, todos os estudos de 

caso apresentam vários anéis de permeabilidade, se considerarmos a totalidade dos 

espaços convexos. Mas ao reduzir a configuração ao tipo de uso do espaço, os 

estudos de caso apresentam apenas entre 1 e 6 anéis de permeabilidade. Esta forte 

redução indica que grande parte dos anéis existe entre espaços convexos 

pertencentes ao mesmo sector, o que indica que os circuitos não são 

necessariamente comunitários, podendo até isolar os utentes em circuitos 

independentes. 

Os sectores com maior percentagem de espaços de tipo C são os sectores sociais e 

mediador, indicando que a fruição de percursos alternativos é uma acção 

comunitária, visto que estes são os espaços onde visitantes e moradores circulam 

livremente. 

Por outro lado, observa-se que os espaços de uso privado correspondem 

essencialmente a espaços de tipo A, mas são também parte integrante de sistemas 

anelares não só com espaços do mesmo sector, mas também com espaços sociais 

e até mediadores do percurso de entrada. Este facto significa que nestes casos os 

percursos entre moradores e visitas se cruzam. 

Uma vez que os sistemas são em média constituídos maioritariamente por espaços 

de tipo A e C, conclui-se que não é dado principal enfoque ao controlo espacial. 

Os sectores com mais espaços de tipo B são os espaços mediadores, logo 

seguidos dos espaços privados. 

Os espaços de tipo D mais presentes são os pátios, seguidos dos espaços sociais, 

logo seguidos dos espaços mediadores. Isto significa que os pátios desempenham 

um forte papel no controlo espacial de percursos. Salienta-se a problemática de 

isolamento do pátio (que é explorada no ponto 3 deste capítulo) devido a factores 

climáticos, ou derivando da mudança de estações, que conduziria a configurações 

espaciais muito diferentes. 

Relativamente ao papel do exterior observa-se ainda que, em sistemas anelares, o 

isolamento deste espaço conduz a uma elevada segregação dos espaços. 

Menciona-se ainda que o exterior pertence a 9 anéis de permeabilidade, 

nomeadamente nos estudos de caso 01, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14.  
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2. Profundidade 

Entendida a importância geral dos espaços de transição, de seguida procura 

perceber-se a forma como estes espaços influenciam a profundidade média da 

habitação. 

Tabela 6 – Dados sintáxicos relativos aos Grafos Justificados 

 CASA TC PM CE IE A-NESS B-NESS C-NESS D-NESS 

01 IVY STRUCTURE 1 32 4,41 2,31 1,28 0,26 0,33 0,28 0,16 

02 MODELO DE QUIOTO 35 4,43 2,51 1,23 0,21 0,09 0,40 0,31 

03 AB HOUSE 20 3,95 2,35 1,44 0,11 0,39 0,30 0,25 

04 FU HOUSE 32 5,63 2,19 1,75 0,29 0,23 0,13 0,06 

05 LOFT HOUSE 16 4,18 1,88 1,79 0,47 0,64 0,00 0,00 

06 
HIKARI NO MORI 
HOUSE 20 3,33 2,40 1,13 0,11 0,11 0,55 0,25 

07 COURT HOUSE 26 3,56 1,5 1,08 0,32 0,13 0,35 0,23 

08 BANME HOUSE 30 4,60 2,47 1,40 0,21 0,18 0,40 0,23 

09 36 M HOUSE 44 4,06 2,41 0,98 0,30 0,10 0,52 0,09 

10 2/5 HOUSE 63 5,21 2,6 1,16 0,21 0,03 0,44 0,32 

11 CLOISTER HOUSE 16 2,29 3,38 0,72 0,13 0,00 0,25 0,63 

12 HOUSE IN KITAMOTO 33 4,00 2,33 0,83 0,13 0,00 0,61 0,27 

13 HOUSE IN KOMAE 43 5,83 2,21 1,58 0,40 0,17 0,40 0,05 

14 MORIYAMA HOUSE 80 7,55 2,3 1,67 0,23 0,41 0,25 0,13 

 MÉDIA 35 4,50 2,35 1,29 0,24 0,20 0,35 0,21 

TC – Total de Espaços Convexos . PM – Profundidade Média . CE – Conectividade Espacial . IE – Integração Espacial Média 

 

 

 

As primeira conclusões a retirar são que a profundidade média da habitação não 

indica o seu tamanho, não existe uma relação de proporcionalidade directa entre 

número de andares e profundidade e ainda que em média as habitações são 

profundas. 
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Fig. 123 Cloister House 

Fig. 122 Loft House 

Fig. 121 Configuração em sistema linear 
e sistema em arbusto 

Contudo, os estudos de caso com três andares apresentam de facto os valores mais 

elevados, seguidos das habitações com dois andares, e finalmente as habitações de 

apenas um piso. Como excepção, a House in Komae de apenas dois pisos apresenta 

um grau de profundidade mais elevado do que todas as casas de 3 andares, 

excluindo a Moriyama House. 

Na análise aproximada das estratégias projectuais que influenciam a profundidade, 

salienta-se o uso das escadas e o uso do pátio como meio de isolamento dos 

sectores das habitações. Como exemplos menciona-se a Loft House, a Hikari No 

Mori House e a 36 M House, que separam os diferentes sectores através do uso do 

pátio. 

Por outro lado, identificam-se três estratégias de aumento ou diminuição da 

profundidade da habitação: pelo posicionamento das escadas, pelo acesso ao 

interior, ou pelo posicionamento dos pátios. 

As estratégias de aumento ou diminuição do ‘tamanho da casa’ decorrem, segundo 

Hiller (1987) da aproximação da configuração ao sistema linear (aumento da 

profundidade) ou do sistema em arbusto (diminuição da profundidade). Na 

descodificação destas estratégias realiza-se uma análise mais aproximada, por 

ordem crescente do número de espaços convexos. 

Relativamente ao aumento de profundidade pelo posicionamento das escadas nota- 

-se a Loft House, com uma profundidade de 4,18 e apenas 16 espaços convexos. A 

elevada profundidade é conferida pela sua configuração em árvore, na qual um 

percurso linear vai organizando os espaços até às escadas, localizadas longe da 

entrada.   

Em oposição, a Cloister House, com o mesmo número de espaços convexos e uma 

profundidade de 2,29 representa um caso em que o pátio com elemento de 

distribuição conduz à aproximação de uma configuração em arbusto, o que reduz a 

profundidade da habitação. 

A AB House, com 20 espaços convexos e também de um piso, apresenta uma 

profundidade semelhante à House in Kitamoto, uma habitação com 33 espaços 

convexos e dois pisos. Relativamente ao caso de estudo total, estes valores são 

medianos. Neste caso, a AB House aumenta a sua profundidade pela utilização de 

um sistema em árvore, no qual os pátios não actuam como centros de distribuição e 

são muito segregados, actuando como espaços associados a sectores distintos da 
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Fig. 124 AB House 

Fig. 125 House in Kitamoto 

Fig. 126 36 M House 

habitação. Apesar de serem espaços de tipo C, o controlo maior é efectuado pelo 

sector social.  

Por outro lado a House in Kitamoto, na qual as escadas estão situadas à entrada, 

com a presença ainda de duas escadas secundárias, e o pátio que serve como 

centro da configuração em arbusto, apresenta uma profundidade muito semelhante 

ao caso anterior. 

A Hikari No Mori House e a Court House representam mais um destes casos em que 

o pátio diminui a profundidade pelo seu papel central. 

As Ivy Structure 1 e o Modelo de Quioto com, respectivamente, 32 e 35 espaços 

convexos, apresentam valores de profundidade de 4.41 e 4.43. É interessante 

verificar que tanto a Ivy como a Modelo de Quioto, de profundidades idênticas, são 

habitações com pátio anexo apenas a uma das fachadas da habitação e mesmo 

número de pisos (se exceptuarmos os arrumos que formam o terceiro piso da 

Modelo de Quioto) e ainda o mesmo número de elementos de circulação vertical. 

Contudo, se na primeira o acesso ao pátio através da rua é directo, na segunda é 

necessário passar por pelo menos 3 espaços convexos até o encontrar. Esta 

condição aparentemente não influencia a profundidade da habitação, a não ser que 

se retire a possibilidade de comunicação pelo exterior na Ivy Structure 1, que conduz 

ao aumento significativo da profundidade.  

A Banme House, com um número de 30 espaços convexos, é mais profunda do que 

estas. Apesar da existência de dois pontos de acesso com o exterior, o número de 

pisos, e o posicionamento das escadas aumentam a profundidade, particularmente 

na sua relação com o escritório, muito segregado pela direcção das escadas. 

Salienta-se uma vez mais a reduzida área desta habitação (77m2) e uma 

profundidade superior à da Ivy Structure (686m2). 

Por outro lado, a Fu House (32 espaços convexos) apresenta uma profundidade 

muito superior. Neste caso é necessário atravessar cinco espaços até se encontrar o 

primeiro elemento de circulação vertical, e mais quatro para aceder ao último piso. 

A 36m House e a House in Komae, com 44 e 43 espaços convexos, 

respectivamente, apresentam profundidades muito diferentes (4,06 e 5,83). Na 

primeira salienta-se que o desenho do espaço e o intercalar de espaços funcionais e 

pátios numa disposição linear parece indicar uma elevada profundidade. Contudo, o 

elemento mediador que se segue à entrada da casa conduz à redução da 

profundidade. Uma vez que este espaço de transição comunica com os principais 
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Fig. 128 House in Komae 

Fig. 127 2/5 House 

Fig. 129 Moriyama House 

espaços funcionais, que por sua vez se ligam aos pátios, a impossibilidade de 

transição pelo exterior não influencia fortemente a profundidade. 

Por outro lado, na House in Komae, apesar da colocação das escadas perto do 

acesso ao interior, a sua colocação lateral aumenta a profundidade. Aqui, os pátios, 

que funcionam como elementos de separação conduzem também ao aumento da 

profundidade, que de resto é superior ainda pelo duplo piso. 

Ainda a 2/5 House, com 63 espaços convexos e uma profundidade de 5,21, é um 

caso acima da média. Contudo, se a compararmos com o valor mais próximo da 

amostra, a Fu House (5,63), com cerca de metade dos espaços covexos, 

verificamos que ao relativizar os dados, a habitação tem uma profundidade menor 

do que seria de esperar. Salienta-se assim, na procura da estratégia inerente, o uso 

de vários elementos de circulação vertical, colocados perto da entrada, no pátio 

central e no pátio mais profundo do lote, e ainda a possibilidade de entrada 

directamente para o pátio, para o corredor de distribuição e seguidamente piso 1, e 

ainda para a cave.  

Por fim, o estudo de caso que apresenta resultados mais discrepantes é a Moriyama 

House, com 80 espaços convexos e uma profundidade de 7,55. Apesar da 

disposição em arbusto nos espaços exteriores privados, a profundidade é muito 

elevada devido ao elevado número de pisos monofuncionais, presentes em volumes 

que não apresentam qualquer ligação de permeabilidade nos pisos 1, 2 e cave. 

Uma vez que a presente dissertação se foca no estudo do pátio, é importante 

verificar quais os espaços mais segregados em relação aos pátios dos estudos de 

caso (em situação de vários pátios considera-se o pátio mais integrado no sistema). 

Em 7 casos um dos espaços mais profundo a partir do pátio é um espaço privado, 

em 5 casos um espaço de serviços, em cinco casos o exterior, num caso é um 

outro pátio anexo ao sector privado, e em dois casos é um espaço mediador, 

associado à entrada ou à cobertura. Verifica-se assim o que se confirmará na 

análise dos espaços adjacentes aos pátios, que os sectores referidos raramente 

aparecem associados ao pátio quando este é um espaço integrado no sistema 

global, aparecendo apenas associados aos pátios menos integrados das habitações 

com mais do que um pátio. 

Por outro lado, o exterior como espaço mais segregado a partir do pátio, nos 

estudos de caso 03, 04, 05, 06 e 11 indica que o pátio é muito protegido da 

interferência do exterior. Como se irá observar na análise dos sectores em relação à 
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integração espacial dos estudos de caso, nestes cinco casos, o sector associado ao 

pátio é o social, indicando que a vida comunitário em família é protegida do meio 

envolvente. 

A Profundidade desde o exterior e a Integração Espacial são duas dimensões que 

permitem extrair dados relativos às conotações sociais da utilização do espaço 

doméstico, pelo modo como relacionam moradores e visitas. Contudo, a análise da 

profundidade isoladamente não traduz esta relação, como podemos observar pelas 

duas habitações menos profundas, a Cloister House e a Hikari No Mori House. Se na 

primeira a reduzida profundidade e configuração em arbusto se traduz de facto na 

elevada comunicação entre moradores e convidados, na Hikari No Mori House, pela 

separação de sectores, estes podem comunicar através do pátio em percursos de 

deslocamento entre sectores, mas efectuar as suas actividades que requerem a 

ocupação no interior sem contacto algum. 

 

3. Integração Espacial e tipos topológicos 

A Integração Espacial complementa a análise da Profundidade, permitindo entender 

como esta está organizada: abrindo o núcleo de integração para o exterior ou 

controlando a entrada aos visitantes, e segregando os espaços no interior. 

Em primeiro lugar calcula-se a Integridade Média de cada estudo de caso, em 

seguida identifica-se o núcleo de integração que regula a configuração global, 

constituído por 20% dos espaços convexos e por fim analisam-se estes focos, 

identificando se são espaços transitórios ou funcionais, a que sector ou sectores 

pertencem e por fim o tipo de espaços que são (A, B, C, D). 

As habitações que apresentam maior integração espacial e, como tal, são 

globalmente mais comunitárias, são por ordem decrescente: a Cloister House, a 

House in Kitamoto, a 36 M House, e a Court House. Os valores mais reduzidos 

correspondem à Loft House, AB House, Moriyama House e House in Komae. 

Uma vez que as diferentes implantações não parecem justificar este facto, o seu 

motivo será abordado no estudo mais aproximado do grau de espaciosidade das 

habitações e seus núcleos de integração (tipos A, B, C, D). 

Nos núcleos de integração, os espaços mais presentes em todo o caso de estudo 

são mediadores, seguindo-se os pátios, o sector social, o sector privado e por 
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último os serviços. Uma vez que os espaços mediadores não pertencem a qualquer 

sector e servem antes como meio de permeabilidade entre eles, conclui-se que é 

atribuída principal importância à facilidade de comunicação e não ao contacto social. 

Neste momento interessa compreender melhor o papel destes espaços de transição. 

Para tal de seguida analisa-se que sectores ocupam o núcleo de integração a par 

com estes, para que se possa compreender de que modo influenciam o interface 

entre moradores e visitas. 

Tabela 7 – Dados sintáxicos relativos aos Grafos Justificados no Núcleo de Integração 

 CASA  ESPAÇO  TIPO  USO 
FUNÇÃO 

TRANSIÇÃO 

01 IVY STRUCTURE 1 

 

 

3 Sala de estar/jantar D S F 

3.3 Sala de estar/jantar C S T 

7 Circulação Vertical C Me T 

8 Circulação Vertical C Me T 

9 Circulação C Me T 

10 Circulação C Me T 

17 Circulação B Me T 

02 MODELO DE QUIOTO 

 

 

3 Quarto D P F 

3.1 Quarto D P T 

9 Circulação D Me T 

10 Circulação D Me T 

15 Circulação vertical D Me T 

16 Hall de entrada D Me T 

03 AB HOUSE 

 

 

3 Circulação D Me T 

5 Sala de estar/jantar D S F 

5.1 Sala de estar/jantar D S F 

8 Pátio C ? ? 

04 FU HOUSE 

  
7 Circulação C Me T 
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8 Circulação vertical B Me T 

18 Sala de estar B S T 

18.1 Sala de estar C S F 

19 Circulação C Me T 

05 LOFT HOUSE 

 

 

5 Pátio B ? ? 

7 Sala de estar/jantar B S F 

8 Circulação B Me T 

06 HIKARI NO MORI HOUSE 

 

 

3 Pátio D ? ? 

3.1 Pátio D ? ? 

3.2 Pátio D ? ? 

3.3 Pátio D ? ? 

07 COURT HOUSE 

 

 

3 Circulação D Me T 

10.2 Pátio (varanda) D ? ? 

10.3 Pátio (varanda) D ? ? 

19 Circulação C Me T 

21 Sala de jantar D S F 

08 BANME HOUSE 

 

 

6 Sala de estar D S F 

8 Circulação vertical C Me T 

9 Patamar C Me T 

10 Circulação vertical B Me T 

12 Sala de jantar D S F 

17 Circulação B Me T 

09 36 M HOUSE 

 

 

3 Hall de entrada B Me T 

4 Hall de distribuição D Me T 

7 Corredor C Me T 

9 IS C Se F 

11.1 Quarto do cão C Se F 
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13 Corredor C Me T 

16 Corredor C Me T 

19 Corredor C Me T 

21 Corredor C Me T 

25 Sala Polivalente C P F 

10 2/5 HOUSE 

 

 

5 Circulação C Me T 

7.1 Sala de estar D S F 

7.2 Sala de estar D S F 

8 Pátio D ? ? 

10 Corredor D Me T 

13 Corredor D Me T 

49 Elevador D Me T 

11 CLOISTER HOUSE 

 

 

2.1 Sala de estar D S T 

2.2 Sala de estar D S T 

7 Pátio D ? F 

9 Circulação D Me F 

12 HOUSE IN KITAMOTO 

 

 

0 Exterior C Me T 

1 Hall de entrada D Me T 

2 Circulação C Me T 

6 Pátio D ? ? 

7 IS e lavatório D P F 

10 Quarto das crianças D P F 

10.1 Quarto das crianças D P F 

19 Loft C P F 

13 HOUSE IN KOMAE 

 

 

3 Circulação C Me T 

11 Circulação C Me T 

13 Circulação C Me T 
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14 Arrumos C Se F 

17 Circulação vertical B Me T 

18 Circulação B Me T 

21 Circulação C Me T 

29.2 Quarto principal C P F 

14 MORIYAMA HOUSE 

 

 

0 Exterior D Me T 

1.1 Sala de estar B S F 

10 
Cozinha/Sala de 

Jantar B S F 

A Pátio D ? ? 

B Pátio D ? ? 

C Pátio D ? ? 

D Pátio C ? ? 

E Pátio D ? ? 

F Pátio D ? ? 

g Pátio C ? ? 

k Pátio D ? ? 

l Pátio D ? ? 

m Pátio C ? ? 

n Pátio D ? ? 

o Pátio D ? ? 

p Pátio A ? ? 

r Pátio C ? ? 

s Pátio C ? ? 

          P-Sector Privado . S–Sector Social . SE–Serviços . ME Sector Mediador . M–Multiusos 

 

Apesar da elevada percentagem de espaços mediadores, na grande maioria dos 

estudos de caso existe um outro sector presente no núcleo de integração, à 

excepção da Hikari No Mori House, na qual é apenas o pátio que forma o foco de 

integração. 

O sector que aparece mais associado aos espaços de transição é o sector social – a 

sala de estar ou jantar – em 9 dos estudos de caso. Em 4 estudos de caso é o 
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sector privado que aparece mais integrado com os espaços mediadores. Contudo, 

em duas destas unidades, a Modelo de Quioto e a 36 M House, o espaço privado é 

temporário, ou seja, o seu carácter privado é assumido à noite, pelo que não existe 

mobiliário que impeça o seu funcionamento como espaço mediador ou qualquer 

outro uso durante o dia. Em adição, em ambos estes casos, o foco é mais centrado 

nos sectores mediadores, com principal enfoque, no Modelo de Quioto, nos espaços 

de entrada, remoção de sapatos e recepção, e na 36 M House, nos corredores de 

ligação que comunicam directamente com os sectores sociais, de serviços e 

privados, simultaneamente. Assim neste ultimo, todos os sectores são protegidos da 

relação com o exterior. 

Em oito dos estudos de caso o pátio faz também parte do núcleo de integração, e 

em 6 destes aparece a par com o espaço social. Este facto indica que o uso do pátio 

como centro comunitário é associado ao prolongamento das actividades sociais.  

É ainda importante salientar que na Moriyama House, apesar da presença de 

espaços sociais no foco de integração, o pátio é o elemento mais presente, e dentro 

deste os espaços mais integrados são aqueles que comunicam directamente com o 

interior dos edifícios e que pelas suas dimensões permitem de facto o 

prolongamento das actividades destes no exterior. Como era de esperar pela 

implantação da Moriyama House, o espaço exterior público pertence também ao 

núcleo de integração, o que indica que as actividades a realizar nos pátios não 

necessitam de protecção relativamente aos visitantes, ou mesmo aos transeuntes 

estranhos aos proprietários. 

Por outro lado, o uso do pátio como prolongamento dos espaços de serviços ou 

privados tem um uso mais segregado. 

A sua associação ao espaço privado e eleição como o espaço mais comunitário, e 

como tal expondo-o ao forte interface entre moradores e residentes, é apenas 

presente no caso de estudo da House in Kitamoto. 

Por último, na Hikari No Mori House, em que o pátio não aparece associado a 

qualquer sector, pode significar que a posição que ocupa na configuração potencia o 

uso de qualquer actividade, ou por outro lado é apenas um espaço de transição. 

Relativamente aos espaços mediadores mais integrados, em 6 dos 9 casos de 

habitações de dois pisos, os espaços mediadores mais integrados são elementos de 

circulação vertical ou espaços adjacentes a estes. 
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Entre estes 6, apenas metade usa este espaço para separar os sectores privado do 

social. Como tal, não parece ser de especial importância na amostra centrar a 

acessibilidade aos dois sectores distribuindo-os simetricamente. 

Em dois dos restantes (Modelo de Quioto e 2/5 House), o espaço privado e a 

entrada pertencem ao núcleo de integração, indicando que se procura abrir os 

espaços dos piso um e cave com o exterior público. 

Ainda relativamente aos 9 estudos de caso que utilizam fortemente os espaços de 

transição como foco, salienta-se que 8 destes incorporam os percursos de entrada 

na casa ou os pátios mais permeáveis do exterior. Este facto significa que a 

habitação é orientada para o exterior. 

Uma vez compreendidos quais os sectores essenciais na organização do espaço 

procura entender-se esta organização, ou seja, o papel de cada espaço no 

funcionamento global. 

A identificação dos tipos topológicos, ou configuração dos nós, segundo Hillier 

(1999), demonstra as propriedades gerais do sistema. A segregação é, segundo o 

autor, criada por espaços de tipo B e C, e a integração gerada por espaços de tipo A 

e D. Em adição, as actividades de permanência são apropriadas a espaços de tipo A, 

enquanto que a movimentação e circulação é potenciada pelos espaços de tipo B e 

C. Por fim , os espaço de tipo D funcionam como rótulas, oferecendo opção de 

escolha entre percursos. 

Ao analisar os tipos topológicos dos espaços de integração entende-se se o núcleo 

privilegiada a ocupação, a movimentação ou segrega os restantes espaços. 

Tabela 8 – Tipo de espaço por sector (%) 

 P S SE ME M PÁTIO 

A 38 9 49 10 17 14 

B 22 23 12 23 83 9 

C 31 41 35 43 0 35 

D 8 27 4 24 0 42 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

            P-Sector Privado . S–Sector Social . SE–Serviços . ME Sector Mediador . M–Multiusos 
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Tabela 9 – Tipo de espaço por sector no Núcleo de Integração 

 P S SE ME M PÁTIO 

A 0 0 0 0 0 3 

B 0 4 0 7 0 0 

C 3 2 3 21 0 7 

D 5 9 0 13 0 18 

TOTAL 8 16 3 42 0 28 

          P–Sector Privado . S–Sector Social . SE–Serviços . ME–Sector Mediador . M–Multiusos  

 

De entre os 96 espaços convexos que formam o núcleo de integração, 45 são de 

tipo D, 36 de tipo C, 11 de tipo B e 3 de tipo A.  

A elevada percentagem de espaços de tipo D indica que o núcleo de integração 

funciona essencialmente como rótula, promovendo a circulação e a escolha de 

percursos a partir do núcleo. A elevada quantidade de espaços de tipo C enfatiza o 

núcleo como ponto de passagem e de acesso a outros espaços. Este tipo de 

espaço, uma vez que liga no mínimo dois espaços que têm ligação entre si, diminui 

os trajectos em relação aos espaços de tipo B, que permitem a acessibilidade de 

espaços que não têm ligação entre si. Por este motivo, os espaços de tipo C 

conduzem a uma menor comunicação entre utentes ao nível do núcleo, pois 

oferecem maior escolha de percursos. 

Estes dois tipos topológicos de espaços no núcleo conduzem a uma fruição do 

espaço mais livre e surpreendente. Contudo a sua elevada percentagem na 

totalidade de cada habitação dificulta o entendimento global das habitações.  

Para compreender como a habitação funciona na relação entre percursos e 

realização de actividades domésticas, de seguida analisam-se os tipos topológicos 

que identificam maioritariamente cada sector, e como estes se colocam no núcleo 

de integração. 

Em 143 (100%) espaços mediadores, 43% são de tipo C, 24% e 23% são 

respectivamente de tipo D e B e 10% são de tipo A. No núcleo de integração, os 

espaços mediadores de tipo C são 21, os de tipo D 13 e os de tipo B 8. 

Em espaços de tipo C é importante identificar quais as funções a que estes espaços 

se ligam. 
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Na Ivy Structure 1, os espaços mediadores presentes no núcleo de integração ligam 

o sector privado que se distribui em arbusto, ao sector social anelar , ou seja, 

através das escadas liga-se o corredor de distribuição dos espaços privados ao 

espaço comunitário social. 

Na Fu House, estes espaços são ligações localizadas entre o espaço de entrada e 

um espaço privado e entre o espaço social e privado, o que indica que neste caso a 

privacidade dos quartos não é um factor a considerar. 

Na Court House, os espaços mediadores fazem parte de um anel que liga o sector 

social ao pátio, e por sua vez faz a ligação aos espaços privados e de serviços de 

tipo A. 

Na Banme House, o anel localizado nas escadas de ligação existe apenas na 

possibilidade de atravessamento pelo exterior público. Este comunica com dois 

sistemas em árvore, um em cada piso, que dividem os sectores social e privado. 

Na 36 M House, os espaços mediadores fazem um anel com o corredor principal de 

distribuição em rótula, e têm a função de distribuição para os vários sectores, que 

entre eles se distribuem essencialmente em árvore (espaços de tipo B e A), com 

sistemas anelares localizados. Aqui é enfatizada a distribuição, ficando os espaços 

funcionais segregados, ou protegidos. 

Na House in Komae, os espaços mediadores fazem parte dum anel que inclui 

serviços e as escadas que ligam o sector social ao privado. O espaço mediador 

presente no segundo anel faz a ligação aos espaços de ocupação de tipo A privados, 

com os quais faz também um anel localizado. 

Por fim, na Moriyama House, os espaços mediadores de tipo C são essencialmente 

os pátios que fazem a comunicação com os pátios de tipo D através dos quais se 

acede aos edifícios. 

Nos restantes estudos de caso (Modelo de Quioto, AB House, Loft House, Hikari No 

Mori House, 2/5 House, Cloister House, House in Kitamoto) os espaços mediadores 

nucleares são de tipo D, e uma vez que funcionam como centros de distribuição não 

é necessário associa-los aos restantes tipos de espaço para compreender a sua 

função. 

Dos 44 espaços sociais, 41 % são de tipo C, 27 % de tipo D, 23 % de tipo B e 9 % 

de tipo A. É interessante verificar que os espaços sociais, que se associam a 
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actividades que requerem a ocupação, se apresentam nas configurações como 

espaços que potenciam a permeabilidade. De facto os estudos de caso apresentam 

uma elevada fluidez no espaço, no qual as ligações directas entre sectores são 

muito comuns, não necessitando de espaços mediadores de transição. A utilização 

de elementos móveis de separação conduz a este efeito, e o mobiliário embutido 

possibilita a utilização dos espaços para diferentes actividades consoante a altura do 

dia. Por outro lado este facto justifica-se por estes espaços serem por vezes 

espaços de transição que se incluem no sector social, que pela fluidez do espaço 

não utiliza corredores de ligação para ligar espaços bem delimitados, mas antes a 

elaboração convexa do sector para garantir a permeabilidade. Os anéis são muitas 

vezes localizados, potenciando a fruição e movimento dentro de cada sector, e 

criando transições e estratificação dentro dum espaço onde se realizam as mesmas 

actividades. Ainda uma outra solução deste tipo é a de um anel de permeabilidade 

com o pátio, no qual se estendem as actividades.  

Quanto aos espaços sociais de tipo C presentes no núcleo de integração, a Ivy 

Structure 1 e a Fu House são dois dos casos no qual o espaço é de transição. 

Contudo, na maioria dos espaços sociais presentes no núcleo de integração, o 

espaço social é de tipo D ou B, espaços que potenciam a ocupação e a escolha de 

percursos, e para tal a reunião (D), e espaços que são maioritariamente pontos de 

passagem (B). Tanto um como outro enfatizam o controlo, e como tal o espaço 

social agregador é considerado espaço de controlo dos percursos para os restantes 

espaços. A relação entre este controlo de permeabilidade física e o controlo visual 

são explorados no ponto 4 deste capítulo. 

Dos 68 espaços de serviços, 49% são de tipo A, que confirma o seu carácter de 

ocupação para realização das tarefas domésticas. Contudo as cozinhas representam 

a maior percentagem de espaços de tipo C neste sector, fazendo maioritariamente 

anéis de permeabilidade com os espaços sociais, principalmente a sala de jantar ou 

sala comum. Nos estudos de caso da Ivy Structure 1, a AB House, a Fu House, a 

Hikari No Mori House, a 36 M House, a 2/5 House, a Cloister House, e a House in 

Kitamoto, os anéis de permeabilidade incluem o pátio. A Loft House House é o único 

caso em que a cozinha é um espaço de ocupação de tipo A. 

Os espaços do sector privado, que incluem a sala polivalente, quarto japonês, 

quartos de dormir, casas de banho e as I.S. anexas aos espaços de dormir são em 

38% dos casos espaços de tipo A.  Contudo, muito próximo deste valor, 

encontramos espaços de tipo C (31%). Nestes casos o carácter temporário de 

utilização do espaço, em que os elementos móveis de separação desempenham um 
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papel fulcral, permite que sejam usados como espaços de maior mobilidade. Nestes, 

os anéis de permeabilidade incluem maioritariamente espaços do mesmo sector e 

por vezes o pátio. 

Os espaços de tipo B privados derivam muitas vezes da incorporação de casa de 

banho de acesso apenas a partir dos quartos, ou da mesma lógica de transição 

entre espaços, em que aqui se dá como exemplo a House in Komae e a Fu House, 

nas quais os diversos quartos não são fisicamente encerrados uns relativamente aos 

outros.  

A implantação pouco comum da Moriyama House, em que cada piso é mono-

funcional, utiliza também o sector privado para distribuir para outros espaços. Nesta 

última, menciona-se a casa de banho de tipo C, que faz um anel com os espaços 

exteriores privados e o espaço exterior público. Nesta situação, é apenas o controlo 

social que garante a privacidade. 

Os espaços privados de tipo D decorrem também da utilização destes durante o dia 

como espaços de outros usos, em que a Modelo de Quioto e Cloister House são 

exemplo. Contudo a House in Kitamoto apresenta uma situação isolada em que os 

quartos e quarto de vestir fazem parte do núcleo de integração e são espaços de tipo 

D, apesar do mobiliário utilizado não indicar a sua polivalência. 

A maioria dos espaços multiusos são de tipo B. Contudo o reduzido número de 

espaços presentes na amostra, e o facto da sua utilização se cingir a uma caso de 

estudo (Moriyama House), não permite chegar a conclusões. Contudo verificou-se já 

que espaços presentes tanto nos sectores privados como sociais apresentam o 

potencial de multiuso em alturas diferentes do dia, facto este que conduz à c-ness e 

d-ness muito elevada na configuração. 

Por fim, em 69 espaços convexos que constituem o pátio, 42% são de tipo D, 35 de 

tipo C, 14 de tipo A e apenas 9 de tipo B. Se anularmos a convexidade do espaço e 

assumirmos apenas cada um dos elementos, apresentam-se 31 pátios, nos quais  

as percentagens se mantém proporcionais. Isto confirma que os pátios se 

relacionam funcionalmente com os espaços da mesma forma com e sem incluir a   

a relação entre as partes que o constituem, indicando que a elaboração convexa não 

tem essencial importância nos pátios. 

Na análise aprofundada do pátio identificam-se as características caso a caso. 
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Tabela 10 – Dados sintáxicos relativos aos Grafos Justificados nos Pátios 

 CASA PÁTIO 
TIPO DE 
ESPAÇO 

PM IE SECTOR 
LIGAÇÃO 

FUNÇÃO 
TRANSIÇÃO 

01 IVY STRUCTURE 1 6 D 4,09 1,15 Me,S,Se T,F 

02 MODELO DE QUIOTO 4 C 4,92 1,39 P,Me F,T 

03 AB HOUSE 7 C 3,78 1,33 Se,P F 

8 B 4,37 1,63 S,P F 

04 FU HOUSE 14 D 5,29 1,61 Se, Me T,F 

05 LOFT HOUSE 5 B 3,06 1,16 Me,P,S T,F 

06 HIKARI NO MORI 
HOUSE 

3 D 2,39 0,67 Me,Se,S,P F,T 

12 D 3,89 1,41 P F 

07 COURT HOUSE 10 D 3,07 0,87 P,Me,S T,F 

08 BANME HOUSE 4 D 4,57 1,38 Me,S,Se T,F 

09 36 M HOUSE 

 

 

 

 

 

 

 

10 C 4,18 1,04 Se F 

14 A 5,18 1,32 P F 

17 A 5,18 1,32 P F 

24 C 4,11 0,97 P F 

29 C 4,58 1,11 P,Me F,T 

34 B 4,39 1,11 S, Se F 

10 2/5 HOUSE 3 D 4,96 1,09 Me,S T,F 

8 D 4,46 0,16 S,Me,P F,T 

17 C 6,39 4,52 Se,Me F,T 

11 CLOISTER HOUSE 7 D 1,73 0,4 S,Me F,T 

12 HOUSE IN KITAMOTO 6 D 3,8 0,99 Me,P T,F 

13 HOUSE IN KOMAE 5 A 6,4 1,78 S F 

23 D 5,76 1,58 P F 

27 A 6,78 1,92 P F 

32 A 5,9 1,58 P F 

14 MORIYAMA HOUSE A D 4,65 0,92 Me,S,Pátio T,F 

B D 5,37 1,12 M,Pátio F 
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Fig. 130 Court House – Pátio de tipo D 

Fig. 131 36 M House – Pátios de tipo A, B, C 

C D 5,45 1,12 S,P,Pátio F 

D C 5,24 1,02 Me,M,Pátio T,F 

E D 4,83 0,92 Me,S,M,Pátio T,F 

F D 5,07 1,02 Me,S,Pátio T 

        PM – Profundidade Média . IE – Integração Espacial Média . SE – Serviços . S- Social . P – Privado . Me – Mediador . M - Multiusos 

 

Os casos em que o pátio é de tipo D são 16: na Ivy Structure 1, na Fu House, em 

dois casos na Hikari No Mori House, na Court House, na Banme, em dois caos na 

2/5 House, na Cloister House, na House in Kitamoto, na House in Komae, e em 

cinco casos na Moriyama House. 

Os casos em que o pátio é de tipo C são 6: na Modelo de Quioto, em dois casos na 

AB House, em dois casos na 36 M House, na 2/5 House e na Moriyama House. 

Visto que nos espaços de tipo C é particularmente importante a função do espaço a 

que se associa, verifica-se que a todos estes estão ligados espaços mediadores, de 

serviços e essencialmente espaços privados. 

Estes dados confirmam que o pátio como espaço de comunhão e controlo em 

relação às restantes partes da habitação é usado essencialmente como espaço 

social, enquanto que ao ser associado aos serviços é usado como parte de um anel 

específico, enfatiza-se o seu carácter como ponto de passagem, ou a utilização em 

momentos específicos do dia em que estes sectores são usados. 

O único momento em que o pátio é de tipo C e pertence a uma anel que reúne o 

espaço social com a cozinha e o quarto japonês é na AB House. A reduzida abertura 

no quarto japonês que permite a formalização desta configuração é muitas vezes 

simbólica, pelo que é possível assumir que este pátio é essencialmente de tipo A, e 

usado como prolongamento do espaço social, não condicionando assim os 

percursos.  

De tipo A encontram-se também os pátios da House in Komae, associados aos 

espaços sociais e privados, e os da 36 M House, associados aos espaços de 

serviço. Pelas suas dimensões e pelo seu tipo de espaço é possível concluir que são 

usados essencialmente para ventilação e iluminação. 
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Por último identifica-se apenas um pátio de tipo B na 36 M House, que faz a ligação 

entre o estacionamento ou entrada e o espaço social, sendo de facto um espaço de 

passagem, como o seu tipo de espaço indica. 

É importante ainda referir que estes dados não são absolutos ou seja, são várias as 

situações em que o pátio serve mais do que um sector. Tal acontece tanto nos anéis 

entre espaços de serviços e privados, como nos casos em que o pátio de tipo D liga 

o sector social a privado.  

Desta última situação, são exemplos a Hikari No Mori House, a Loft House, a Court 

House e a Moriyama House. Nos três primeiros exemplos a separação da casa em 

sectores em torno do pátio justifica este facto. Contudo coloca-se a questão de qual 

o sector que acaba por fazer maior uso do pátio, se é a altura do dia que condiciona 

esse uso, ou se por incompatibilidade de actividades e níveis de privacidade o pátio 

acaba por ser apenas ponto de passagem. Uma vez que em qualquer um destes três 

casos, o pátio é apenas um espaço convexo, não se criam dentro dele espaços de 

transição e diferentes níveis de privacidade. 

Assistimos também à junção do espaço social com os serviços nos pátios de tipo D 

na Ivy Structure 1, na qual se potencia a utilização do espaço para refeições. 

Contudo o espaço social é entendido como sala de jantar e estar, pelo que a elevada 

ligação destes espaços ao pátio confirma a sua utilização para refeições. 

Por último, o pátio aparece também em 18 dos 31 casos ligado a espaços 

mediadores, potenciando assim o uso do espaço por diferentes sectores sem 

perturbar as actividades dos espaços que lhe são adjacentes, ou potenciando a 

comunicação com o exterior. 

No primeiro caso são exemplo a habitação Modelo de Quioto, que possibilita aos 

visitantes aceder ao pátio pelo interior sem passar pelo espaço privado, a Fu House, 

sem passar pela cozinha adjacente, a 2/5 House, sem passar pelo quarto e sala 

adjacentes, e a Court House sem passar pela sala adjacente. 

No segundo caso, que se verifica em 10 exemplos, pode-se aceder ao pátio pelo 

exterior ou através de espaços mediadores de entrada sem passar por nenhum dos 

espaços funcionais adjacentes: na Ivy Structure, na Modelo de Quioto, na Loft 

House, na Hikari No Mori House, na Court House, na Banme House, nos pátios 

adjacentes à rua na 36 M House e 2/5 House, na House in Kitamoto e na Moriyama 

House 
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Salienta-se ainda que o pátio, como espaço de tipo B, C, ou D, constituindo ponto de 

passagem, altera o funcionamento da casa em estações menos apropriadas à 

movimentação pelo exterior. Nas habitações em que o pátio é envolvido por espaços 

mediadores a questão fica resolvida, contudo a sua utilização torna-se menos 

imediata. Como foi referido anteriormente em sistemas em que o grau de 

espaciosidade de tipos B e C é muito elevado, retirar o uso de um espaço da 

configuração altera muito o desenvolvimento do espaço. Por outro lado, em 

sistemas de tipo B, retirá-lo pode mesmo impedir o acesso a certa área interior.  

De facto, na impossibilidade de circular pelo exterior, o último piso da Banme House 

fica isolado, e na Loft House, Hikari No Mori House e Moriyama House, não é 

possível circular entre sectores. 

Uma vez que não existe um sistema de circulação em torno do pátio em nenhum 

dos estudos de caso, a impossibilidade de circular pelo pátio implica o 

atravessamento de espaços funcionais de pelo menos um dos sectores ao percorrer 

o espaço, à excepção das situações em que o pátio é limitado em apenas uma das 

fachadas, ou seja, nos três primeiros casos, e nas implantações lineares (36 M 

House e 2/5 House), em que é possível circular sempre pelos espaços mediadores, 

apesar do espaço se tornar muito segregado. 

 

4. Integração visual e correlação espacial 

A privacidade, apesar de ser condicionada culturalmente, é um conceito universal 

que regula o modo como se vive o espaço doméstico. A análise da relação entre a 

permeabilidade física e visual indica os estímulos aos quais se responde ao 

percorrer o espaço e quais as actividades que requerem privacidade, quais os 

espaços de eleição para controlar o quotidiano e quais as actividades que podem ser 

realizadas em conjunto. 

A integração visual de um espaço é determinada pela divisão entre o número de 

espaços visíveis e o número total de espaços em cada casa.  
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Tabela 11 – Dados sintáxicos relativos aos Grafos Justificados e Mapas de Isovistas 

 CASA PM CE IE CV IV CV/CE 

01 IVY STRUCTURE 1 4,41 2,31 1,28 4,81 0,15 2,23 

02 MODELO DE QUIOTO  4,43 2,51 1,23 4,83 0,14 1,97 

03 AB HOUSE 3,95 2,35 1,44 3,75 0,20 1,78 

04 FU HOUSE 5,63 2,19 1,75 4,03 0,16 1,96 

05 LOFT HOUSE 4,18 1,88 1,79 4,00 0,25 2,40 

06 
HIKARI NO MORI 
HOUSE 

3,33 2,40 1,13 2,75 0,14 1,16 

07 COURT HOUSE 3,56 1,5 1,08 5,69 0,22 2,32 

08 BANME HOUSE 4,60 2,47 1,40 5,30 0,18 2,34 

09 36 M HOUSE 4,06 2,41 0,98 4,84 0,11 2,01 

10 2/5 HOUSE 5,21 2,6 1,16 5,95 0,09 2,69 

11 CLOISTER HOUSE 2,29 3,38 0,72 12,50 0,78 4,52 

12 HOUSE IN KITAMOTO 4,00 2,33 0,83 8,61 0,26 3,97 

13 HOUSE IN KOMAE 5,83 2,21 1,58 3,09 0,07 1,39 

14 MORIYAMA HOUSE 7,55 2,3 1,67 6,88 0,09 3,10 

 MÉDIA 4,50 2,35 1,29 5,50 0,20 2,42 

PM–Profundidade Média . CE–Espaços Convexos . IE–Integração Espacial Média . CV–Conecções Visuais  
IV–Integração Visual Média . CV/CE–Correlação Espacial  

 

Os valores médios de Integração Visual do caso de estudo global indicam que em 

média cada espaço comunica visualmente com 20% dos espaços que constituem o 

sistema. O valor mais discrepante nesta análise é a Cloister House, em que cada 

espaço comunica em média com 78% dos restantes, facto este que se entende 

facilmente pelo utilização de paredes móveis para delimitar os espaços, que quando 

recolhidas transformam a habitação numa única sala ampla. 

O valor mais reduzido, em que cada espaço vê 7% dos espaços convexos 

corresponde à House in Komae, em que a própria fluidez do espaço conseguida pelo 

aumento dos espaços convexos para transitar entre sectores é responsável pelas 
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barreiras visuais. Aqui os pátios que se viram apenas para os espaços que iluminam 

e de resto são como paredes, diminuem a Integração Visual do espaço. 

Apesar de não se detectar uma relação de proporcionalidade directa, geralmente os 

valores com maior integração visual correspondem a habitações mais integradas 

espacialmente, o que indica que os espaços mais segregados, são também mais 

privados em relação à observação pelos outros utentes. Contudo, a Loft House 

apresenta a excepção de ser a habitação menos integrada espacialmente, em que a 

vida é menos comunitária, mas visualmente é mais integrada do que a média das 

habitações. Apesar da configuração em árvore poder significar que o espaço se vai 

entendendo ao percorrê-lo, a visibilidade desta casa indica que ao entrar na 

habitação, a maioria dos espaços são rapidamente entendidos, tal como na Cloister 

House. Por outro lado na House in Komae, é de facto necessário percorrer o espaço 

para o entender. Isto acontece também na Moriyama House. 

Para complementar estes dados gerais a Correlação Espacial nos diferentes 

sectores indica os seus papeis, que podem ser de bolsas de abertura de vistas para 

a casa, ou apenas conter as conexões visuais adequadas ao seu uso privado ou 

comunitário, ou ainda contrariar este carácter constituindo elementos de surpresa, 

por exemplo nas transições que podem ser percursos de visualização de eixos 

principais. Na presente análise dá-se principal enfoque ao espaço social, pátio e 

espaços mediadores. 

Quanto à sala de estar, dos 32 espaços convexos que a incluem, apenas 4 

apresentam uma correlação visual igual a um, com valor máximo de 15, e médio de 

3, o que significa que comunicam visualmente com quase 3 vezes mais espaços do 

que aqueles a que se ligam. 

As isovistas confirmam que estes espaços servem como meios de controlo não só 

dos percursos, mas também através da visualização global das habitações. 

Relativamente aos espaços mediadores, particularmente os espaços pertencentes 

ao núcleo de integração, estes apresentam um valor mínimo de 1, e máximo de 7. 

Uma vez que os núcleos são muitas vezes constituídos por escadas, estas 

apresentam uma elevada amplitude visual.  

O único caso em que as circulações mais integradas apresentam uma correlação 

espacial reduzida, entre 1 e 1,67, é a 36 M House, na qual está presente o efeito 

surpresa entre as circulações e os espaços de ocupação, que por sua vez 
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apresentam uma elevada comunicação visual entre eles. Aqui inverte-se a lógica de 

quanto mais integrado espacialmente, mais o será visualmente. 

No núcleo de integração, os valores dos espaços mediadores associados às 

entradas apresentam maioritariamente valores maiores do que um, mas bastante 

mais reduzidos do que aqueles relativos às comunicações verticais. Isto indica que 

quando a entrada da casa é mais aberta ao exterior, ou seja mais integrada e menos 

controlada, aumenta-se também a amplitude visual do resto da casa. 

Por outro lado, os espaços mediadores referentes à entrada, que estabelecem 

percursos mais profundos e segregam as restantes unidades espaciais, apresentam 

uma correlação mais reduzida. Na Ivy Structure 1 os valores referentes aos 

percursos de entrada são de 1, mas quando este percurso comunica com outro 

sector passa a 4,5. Também na Fu House, os eixos visuais vão aumentando a 

amplitude, e na Loft House e Hikari No Mori House os valores são de 1 até ao pátio, 

e aqui de 2,33. 

Na House in Komae não se nota o efeito surpresa de amplitude visual após a 

entrada, nem aliás em qualquer ponto essencial da casa. 

Por fim refere-se a 2/5 House, oposto da 36 M House, na qual os espaços 

mediadores são maioritariamente menos integrados do que os espaços de 

ocupação, e como tal apresentam menor correlação espacial. 

Por último estuda-se a conectividade visual do pátio.  

 

Tabela 12 – Dados sintáxicos relativos ao Grafos Justificados e Mapas de Isovistas nos Pátios 

 CASA PÁTIO 
TIPO DE 
ESPAÇO 

CE IE CV IV CV/CE 
SECTOR 
LIGAÇÃO 

01 IVY STRUCTURE 1 6 D 4 1,15 18 0,56 4,50 Me,S, 

02 MODELO DE QUIOTO 4 C 4 1,39 7 0,20 1,75 P,Me 

03 AB HOUSE 7 C 2 1,33 3 0,16 1,50 Se,P 

  8 B 2 1,63 6 0,30 3,00 S,P 

04 FU HOUSE 14 D 3 1,61 7 0,22 2,33 Me, Se, 

05 LOFT HOUSE 5 B 3 1,16 7 0,44 2,33 Me,P,Se 
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06 
HIKARI NO MORI 
HOUSE 

3 D 8 0,67 8 0,40 1,00 Me,Se,S,P 

  12 D 3 1,41 4 0,20 1,33 P 

07 COURT HOUSE 10 D 4 0,87 12 0,46 3,00 P,Me,S 

08 BANME HOUSE  4 D 5 1,38 15 0,5 3,00 Me,S,Se 

09 36 M HOUSE 10 C 2 1,04 2 0,05 1,00 Se 

  14 A 1 1,32 1 0,02 1,00 P 

  17 A 1 1,32 1 0,02 1,00 P 

  24 C 2 0,97 8 0,18 4,00 P 

  29 C 3 1,11 8 0,18 2,67 P, Me 

  34 B 2 1,11 12 0,27 6,00 S, Se 

10 2/5 HOUSE 3 D 5 1,09 20 0,32 4,00 Me,S 

  8 D 5 0,16 16 0,25 3,20 S,Me,P 

  17 C 3 4,52 16 0,25 5,33 Se,Me 

11 CLOISTER HOUSE 7 D 6 0,4 15 0,94 2,50 S,Me 

12 HOUSE IN KITAMOTO 6 D 3 0,99 23 0,70 7,67 Me,P 

13 HOUSE IN KOMAE 5 A 1 1,78 3 0,07 3,00 S 

  23 D 3 1,58 4 0,09 1,33 P 

  27 A 1 1,92 1 0,02 1,00 P 

  32 A 1 1,58 1 0,02 1,00 P 

14 MORIYAMA HOUSE A D 5 0,92 6 0,08 1,20 Me,S,Pátio 

  B D 4 1,12 10 0,13 2,50 M,Pátio 

  C D 5 1,12 19 0,24 3,80 S,P,Pátio 

  D C 3 1,02 13 0,16 4,33 Me,M,Pátio 

  E D 7 0,92 15 0,19 2,14 Me,S,M,Pátio 

  F D 4 1,02 24 0,30 6,00 Me,S,Pátio 

 MÉDIA   3 1,28 9,84 0,26 2,85  

CE–Conectividade Espacial . IE–Integração Espacial Média . CV–Conectividade Visual . IV–Integração Visual Média . CV/CE–Correlação 
Espacial 
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Em primeiro lugar analisam-se os valores de conectividade visual que o pátio 

apresenta quando pertence ao foco de integração. Sem surpresa, o pátio apresenta 

valores elevevados, sempre que pertence ao núcleo de integração. 

Para maior compreensão do seu papel, estuda-se a correlação espacial caso a caso, 

e na sua relação com o local que ocupa na configuração, particularmente 

relativamente aos sectores a que se associa.  

Os estudos de caso que apresentam ligação directa entre pátio e sector social são 9: 

a Ivy Structure 1, a AB House, a Hikari No Mori House, a Court House, a Banme 

House, a 36 M House, a 2/5 House, a House in Komae e a Moriyama House. 

Representando 15 dos 31 pátios, destes 8 representam valores de correlação iguais 

ou superiores ao valor médio de 3. A Hikari No Mori House apresenta uma 

correlação espacial igual a 1, mas uma vez que os espaços com que comunica são 

a quase totalidade dos espaços, o pátio também permite entender grande parte da 

configuração espacial visualmente.  

Neste conjunto de 15, aparecem os 6 estudos de caso que apresentam múltiplos 

pátios, e nestes, a correlação espacial dos restantes pátios é inferior à do pátio que 

comunica com a sala em 4 dos casos, indicando a sua importância como ponto de 

entendimento da casa. Em oposição, na Hikari No Mori House e na House in Komae, 

os pátios que permitem visualizar ainda mais do que atravessar são os pátios 

associados ao sector privado. 

Ainda em relação à visibilidade nos estudos de caso que apresentam mais do que 

um pátio, em apenas três estes comunicam visualmente entre si. Disto são 

exemplos as casas de implantação linear e o caso de implantação desagregada da 

Moriyama House. A implantação dos restantes estudos de caso com múltiplos 

pátios apresenta-os protegidos do exterior (AB House, Hikari No Mori House, e 

House in Komae) 

Nas habitações com um único pátio, este comunica visualmente com o exterior, à 

excepção da Banme House, a Loft House, e ainda a House in Kitamoto (que apesar 

de apresentar uma implantação semelhante à Cloister House, se demonstrou mais 

introvertida visualmente). 
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4.5. SISTEMATIZAÇÃO DE PADRÕES ENCONTRADOS 

A análise comparativa dos estudos de caso permitiu identificar características 

análogas na configuração do espaços, no papel que cada sector desempenha, e no 

papel do pátio.  Nesta capítulo sistematizam-se estes padrões e por fim identificam- 

-se as características do pátio inerentes a cada tipo de implantação. 

 

1. A Configuração e as Propriedades do Espaço Doméstico 

A análise das configurações espacias e das  suas propriedades permite identificar 

características comuns, que apesar de não serem exemplo de todas as habitações 

analisadas, são de facto mais identificativas do que as demais. É dado principal 

enfoque às características que constituem elementos surpreendentes na utilização 

do espaço. 

É importante referir que a explicação destas características de uma forma clara 

implica que não se recorra insistentemente à identificação das excepções. Já foi 

demonstrado anteriormente em que percentagens estas soluções aparecem. 

Em primeiro lugar observou-se como característica geral a estratificação dos 

espaços através da elaboração convexa, em oposição ao encerramento dos 

espaços. Esta estratificação decorre da utilização de elementos verticais 

transparentes, do posicionamento do mobiliário, da utilização de elementos verticais 

pontuais, da utilzação de elementos móveis de separação e ainda da 

tridimensionalidade do espaço, ou seja, do prologamento de coberturas, diferenças 

de pé direito ou nível de pavimento e incorporação de vazios verticais. 

A elaboração dos espaços de transição materializa-se nas seguintes propriedades 

espaciais: 

- Fluidez nos vários sectores - mas particularmente nos pátios e nos espaços 

sociais e mediadores; 

- Reduzido controlo espacial a nivel de percursos, mas elevada amplitude visual; 

- Profundidade entre espaços pertencentes ao mesmo sector; 
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- Profundidade em relação ao espaço exterior público; 

Para o funcionamento destes sistemas espaciais recorre-se ao espaço polivalente, 

em que as actividades que neste se processam dependem mais do momento 

temporal do que da sua relação com as unidades envolventes. Deste modo, desde 

que as unidades espacias apresentem as dimensões e os niveis de conforto 

necessários à realização de certa actividade, a sua localização como ponto de 

passagem ou proximidade de um espaço que requeira diferentes níveis de 

privacidade não é impeditiva. Este entendimento pode ser relacionado com a ideia de 

espaço doméstico como unidade privada do espaço, em que a cidade representa em 

termos gerais a vida pública e a habitação o “quarto” (Ashihara, 1989). A própria 

atititude de remover os sapatos, as configurações introvertidas centrípedas dos 

distritos residenciais demonstram esta atitude. Ainda neste sentido a separação 

simbólica do espaço exterior, em que o controlo social desempenha um forte papel, 

e a ambivalência do espaço. Através de estratégias espaciais como a compactação 

dos seviços que liberta os restantes espaços ou a compactação das unidades 

funcionais contíguas que diminuem a hierarquia espacial, é potenciado o uso 

ambivalente dos espaços e assim a sua interpretação torna-se mais subjectiva. 

Em suma, o modo de habitar e a configuração do espaço são interdependentes. Mas 

um sistema espacial aplicado a um entendimento diferente do espaço doméstico 

não implicam que este seja usado do mesmo modo, sendo que configurações 

idênticas podem representar modos de vida diferentes. 

A interpretação dos dados é baseada no contexto cultural do autor, e assim a 

simples associação de cada actividade a um sector implica à partida as conotações 

espaciais do mesmo. 

 

2. Os Sectores  

O espaço social potencia essencialmente a movimentação entre partes distintas da 

casa. Uma vez que os espaços mais comunitários são essencialmente espaços 

mediadores, a ocupação do espaço social acaba por ser mais uma questão de 

decisão , ou atravessamento, do que de conveniência e controlo da habitação. 

Contudo, quando actua como foco em termos de integração passa a enfatizar o 

controlo sobre os restantes percursos, facto este que se verifica também a nível 

visual. 
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A sua elaboração convexa decorre da ligação com os sectores adjacentes, sendo 

que no seu centro é essencialmente um amplo espaço livre. 

Os espaços privados desempenham no sistema espacial o papel de  ocupação, com 

fraco controlo sobre as restantes unidades funcionais e percursos. Contudo, 

apresentam-se também em grande número como espaços de transição, mas neste 

caso a interpretação dos espaços a que se ligam leva a concluir que são os espaços 

principais privados (quartos de dormir, quartos japoneses e salas polivalentes) que 

formam anéis ou percursos sequenciais com pátios, varandas, casas de banho e 

instalações sanitárias, criando assim unidades privadas contidas e segregadas, em 

sistemas anelares localizados. Estas configurações são acompanhadas pelo 

aumento da amplitude visual em relação ao restante espaço interior. O espaço 

privado torna-se assim mais interessante mesmo independentemento dos restantes 

sectores da habitação. 

Os espaços de serviço são essencialmente espaços de ocupação, que pouco 

controlam o resto da habitação, visual e fisicamente. 

Contudo a cozinha é um caso de excepção que forma anéis de permeabilidade com 

pátios, com a sala de jantar e a sala de estar, e controla visualmente o sector social 

e mediador.  

Os espaços mediadores permitem compreender a organização do espaço em 

termos de fluxos e cruzamento de percursos por parte dos utentes. Entre os padrões 

encontrados mencionam-se os seguintes:  

- A utilização de espaços mediadores para ligar sectores sequencialmente. Nestes 

casos destaca-se o uso das escadas para este efeito, protegendo os espaços 

privados dos comunitários. 

- Os espaços mediadores na ligação entre espaço exterior e o interior da habitação. 

Nestes casos os percursos demonstram-se muitas vezes convexamente elaborados, 

conduzindo ao efeito de surpresa visual, e permitindo ainda aumentar a profundidade 

da habitação, protegendo os espaços funcionais do exterior. O percurso é 

constituído por espaços de entrada exteriores, espaços de entrada interiores e 

espaços de remoção de sapatos e espaços de recepção. 

-Os espaços mediadores de distribuição directa para os vários sectores, que por sua 

vez comunicam entre si em sistemas anelares, sem recorrer a outros espaços 
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Fig. 134 Moriyama House – Piso 0 

06 

02 

Fig. 133 2/5 House – Piso 0 

01b 

03 

02 

Fig. 132 Loft House - Piso 0 

01a 

mediadores de ligação. Nestes casos a habitação fica pouco protegida da entrada 

onde moradores e visitas se cruzam. 

-Os espaços mediadores que fazem a distribuição directa para os restantes 

sectores, que se seguem sequencialmente. Aqui os sectores são pouco protegidos 

da entrada, mas são mais profundos. 

- Os espaços mediadores entre unidades de um mesmo sector, que não implicam o 

atravessamento dessas unidades para percorrer o espaço.  

Entre estas soluções, a menos comum é a a sequencia entre sectores através de 

espaços mediadores, e a mais comum é a distribuição sequencial ou anelar entre 

diferentes sectores sem recorrer a espaços mediadores de ligação. 

 

3. 0 Papel do Pátio 

Na análise dos estudos de caso é possível interpretar a função do pátio em relação à 

configuração espacial e às actividades domésticas. Não se assume que cada pátio 

assume apenas um destes papéis, mas estas funções são distribuídas por cada 

pátio de acordo com as propriedades mais marcantes em cada um deles. Atribuem- 

-se seis papéis essenciais ao pátio:  

01. Como centro de distribuição directa entre vários sectores. 

a. Espaços de distribuição e controlo de percursos entre espaços sociais e privados. 

Características: As actividades dos espaços que não são contíguos ao pátio são as 

mais segregadas; 

O pátio é protegido em relação ao espaço público em termos de percursos, mas as 

actividades privadas não são protegidas dos percursos dos visitantes. 

b. O pátio tem o papel de distribuição e controlo, mas não é essencial ao 

funcionamento da habitação, devido ao sistema de circulação que comunica com o 

pátio. 

02. Como espaço de atravessamento. 

Espaço de acesso ao interior da habitação, em que os pátio são adjacentes ao 

espaço exterior público ou ao estacionamento privado. 

Sector Social 
Sector Privado 
Serviços 
Multiusos 
Mediador 
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Fig. 135 AB House  

03 

05 

Fig. 136 36 M House 

03 03 02 

Fig. 141 House in Kitamoto – piso 0 

06 

Características: Forte ligação visual com o exterior; 

Cruzamento de percursos de visitas e moradores. 

03. Como anel localizado  

Espaço de ligação entre a cozinha e serviços, entre vários espaços privados, ou 

entre espaços privados e de serviços. 

Características: Suportam actividades que se podem realizar simultaneamente; 

São espaços segregados em relação aos percursos de cruzamento entre visitas e 

moradores; 

São espaços de transição alternativos. 

04. Como anel localizado e comunicação com o eixo principal de distribuição. 

Espaço de ligação entre unidades pertencentes ao sector privado, ao sector social 

ou ao sector de serviços que comunicam o sistema de circulação. 

Características: É potenciado o uso do pátio pelas actividades dos espaços 

contíguos, mas a circulação permite o uso por outros sectores sem influenciar a 

actividade nesses espaços. A possibilidade de acesso de qualquer um dos sectores 

ao pátio pelo sector mediador só se verifica no caso do Modelo de Quioto. 

05. Como espaço de ocupação. 

a. Espaços adjacentes apenas a um sector, seja o sector social, de serviços ou 

privado. 

Características: Espaços muito pouco integrados e isolados visualmente. 

b.  Espaços adjacentes a espaços sociais e espaços de transição localizada, mas 

que pela posição que o espaço social ocupa são  essencialmente espaços de 

ocupação social. 

06. Como espaço de aproximação do espaço interior ao exterior público.  

Os espaço mais comunitários incluem o exterior e o pátio, significando que as 

actividades sociais e privadas dos espaços contíguos ao pátio não necessitam de 

privacidade em relação ao exterior. 

Fig. 137 Modelo de Quioto – Piso 0 

04 

Fig. 138 Cloister House  

05 

Fig. 140 Banme House - cave 

05b 

Fig. 139 House in Komae - cave 

05a 

05a 

05a 
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Fig. 142 Esquemas de implantação dos 
estudos de caso 01/02/03  

5. Implantação  

De seguida identificam-se as características comuns em cada tipo de implantação 

que constituiu critério na selecção dos estudos de caso. Como se observou, o papel 

do pátio na configuração não é comum em cada uma delas, mas existem alguns 

pontos de contacto entre os estudos de caso com implantações semelhantes. 

Devido às semelhanças nas configurações espaciais dos estudos de caso com 

vários pátios adjacentes a três fachadas, estes são considerados 

independentemente como casos de implantação linear, de modo a facilitar a 

padronização dos resultados. 

 

01. PÁTIO ADJACENTE A UMA FACHADA  

A análise do estudos de caso demonstrou que nesta situação o pátio serve 

essencialmente as actividades dos espaços adjacentes, mas a colocação de um 

sistema de circulação com acesso a este permite a utilização do pátio pelos 

restantes utentes. 

A situação de permeabilidade entre pátio e espaço exterior público não condiciona o 

controlo dos visitantes em relação às áreas mais segregadas da habitação. 

O pátio não tem um papel essencial em nenhuma das distribuições, não contribuindo 

para o aumento ou diminuição da profundidade.  

O controlo climático e iluminação decorrem apenas da utilização do pátio, ou da 

relação do pátio com o exterior (para efeitos de ventilação), no caso em que o pátio 

se situa na profundidade do lote. 

No caso de multiplos pátios, o facto de cada pátio servir os espaços adjacentes 

pode conduzir a uma segregação das actividades a espaços distintos, não 

funcionando como meio agregador. Aqui, o controlo climático e iluminação não 

implicam a comunicação com o exterior. 
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Fig. 144 Esquemas de implantação dos 
estudos de caso 07/08 

Fig. 143 Esquemas de implantação dos 
estudos de caso 04/05/06 

02.  PÁTIO ADJACENTE A DUAS FACHADAS  

O pátio serve mais do que um sector, não significando que seja um centro de 

distribuição. Uma vez mais a comunicação com o sector mediador possibilita a sua 

utilização por diferentes utentes. Nos  dois casos em que o pátio separa a habitação 

em dois volumes é ineviatável que o pátio estabeleça um percurso sequencial com 

os espaços contíguos que separa, pelo que é essencial na configuração. 

Apesar de ser possível que o pátio sirva como meio de distribuição entre sectores 

distintos neste tipo de implantação, diminuindo a profundidade, esta situação só se 

verificou num estudo de caso. Verificou-se contudo que nos três estudos de caso 

que os pátios são protegidos do exterior. 

A incorporação dum segundo pátio em situação de implantação linear pode 

significar uma segregação das actividades. Contudo, se a separação das actividades 

for em espaços privados e sociais, a realização em momentos temporais diferentes 

não implica o enfatizar da segregação. 

Nos três estudos de caso não se demonstrou essencial a comunicação com o 

exterior para controlo climático. 

 

03. PÁTIO ADJACENTE A TRÊS FACHADAS 

O pátio possibilita o prolongamento das actividades no exterior, quer dos espaços 

que o delimitam, quer da totalidade dos espaços através de meios de circulação 

comuns. 

O pátio demonstrou-se meio de distribuição em situações de um ou vários pisos, no 

segundo caso através das escadas exteriores. Contudo, neste caso, não contribui 

para a diminuição da profundidade. 

Ambos os casos são orientados para o exterior, incorporando no núcleo de 

integração espaços de entrada na habitação. 

A acessibilidade directa ao pátio através do exterior só provou diminuir a segregação 

dos espaços na situação de um único piso, sendo que na incorporação de vários 

pisos, o pátio não é um espaço comunitário. 

O controlo climático depende essencialmente do pátio. 
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Fig. 145 Esquemas de implantação dos 
estudos de caso 09/10 

Fig. 146 Esquemas de implantação dos 
estudos de caso 11/12/13 

04. IMPLANTAÇÃO LINEAR 

Em ambos os casos as actividades são sectorizadas devido à implantação dos 

pátios. 

Esta situação difere da situação do pátio adjacente a duas fachadas no caso de 

multiplos pátios, essencialmente pelo sistema de circulação linear, que possibilita a 

utilização de cada um dos pátios pelos diversos utentes, sem perturbar as 

actividades que se processam nos espaços contíguos aos pátios. Este sistema 

possibilita ainda que a habitação seja orientada para o exterior. Em nenhum dos 

casos o espaço mais afastado da rua corresponde ao espaço mais profundo da 

configuração devido a este corredor de distribuição. 

No caso de ligação directa entre pátios e espaço mediador estes tornam-se mais 

comunitários. 

Os pátios adjacentes à rua possibilitam o acesso directo pelo exterior, mas a 

habitação vira-se para dentro, pelo que este pátio acaba por resultar como espaço 

de passagem.  

O controlo climático decorre dos pátios e também da relação entre estes e o exterior. 

 

05. PÁTIO ADJACENTE A QUATRO FACHADAS 

Este tipo de implantação nos casos de um só pátio não implica que a casa seja 

introvertida, ou seja, que se isole em relação ao exterior. 

Os estudos de caso que utilizam esta implantação demonstraram-se os mais 

integrados, em que a vida comunitária é mais enfatizada. 

O pátio resulta como meio de distribuição essencial, que em ausência implica 

atravessamento dos espaços funcionais. Os elementos móveis de separação 

permitem a criação de um sistema de circulação temporário em torno do pátio. 

A realção entre o pátio e a profundidade é oposta nos dois estudos de caso, sendo 

que na Cloister House o pátio é protegido do exterior, e na House in Kitamoto o 

exterior faz parte do núcleo de integração 
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Fig. 147 Esquema de implantação do estudo 
de caso 14 

Na situação de implantação em torno de vários pátios, estes servem essencialmente 

os espaços adjacentes, sectorizam as actividades e não influenciam os percursos 

globais da casa. 

Os pátios resultam como meios de controlo climático principais, com a necessidade 

pontual de abertura de vãos nas fachadas. 

 

06. PÁTIO ADJACENTE A VÁRIAS FACHADAS 

Os pátios resultam muito integrados com o exterior, adquirindo privacidade apenas 

através de meios de bloqueio visual ou controlo social. 

As elevadas possibilidades de percursos conferem aos espaços um carácter 

transitório  e em que o controlo é muito reduzido.  

Os pátios permeáveis a espaços interiores servem como espaços de distribuição 

entre diferentes sectores e como centros comunitários , em que os percursos entre 

moradores e visitas se cruzam.  

Não se indentificou um pátio em situação de destaque na configuração espacial. 
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Tabela 13 – Revisão da relação entre implantação e papel do pátio 

IMPLANTAÇÃO 
 

 CASA 
PAPEL  DO 

PÁTIO  

ADJACENTE A 
UMA FACHADA 

 
01 IVY STRUCTURE 1 05.b 

 

 
02 MODELO DE QUIOTO 04 

 

 
03 AB HOUSE 03/05.b 

 

ADJACENTE A 
DUAS FACHADAS 

 
04 FU HOUSE 04 

 

 
05 LOFT HOUSE 01.a 

 

 
06 HIKARI NO MORI HOUSE 03/01.a 

 

ADJACENTE A 
TRÊS FACHADAS 

 
07 COURT HOUSE 01.b 

 

 
08 BANME HOUSE 05.b 

 

LINEAR  
09 36 M HOUSE 03/03/05.a/02 

 

 
10 2/5 HOUSE 03/01.b/02 

 

ADJACENTE A 
QUATRO 
FACHDAS 

 
11 CLOISTER HOUSE 04 

 

 
12 HOUSE IN KITAMOTO 06 

 

 
13 HOUSE IN KOMAE 05.a 

 

ADJACENTE A 
VÁRIAS 

FACHADAS 

 
14 MORIYAMA HOUSE 02/06 

 

01 - Centro de distribuição e controlo: a. Papel Essencial / b. Papel Secundário; 02 – Espaço de atravessamento; 03 – Anel Localizado; 
04 – Anel localizado e comunicação com eixo principal de distribuição; 05 – Espaço de ocupação: a. Adjacente a um sector /                  

b. Adjacente a vários sectores; 06 – Aproximação ao espaço exterior



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÕES 
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No desenvolvimento da presente dissertação procurou-se, em primeiro lugar, 

entender qual a origem do pátio e as diversas alterações que sofreu, enquanto 

elemento integrante de habitações unifamilares na cidade do século XX. Esta análise 

permitiu verificar quais as suas valências e as problemáticas a que procurou 

responder. 

Num segundo momento, procurou entender-se a cultura tradicional japonesa, 

verificando-se sempre se as necessidades e valores que caracterizavam o Japão 

tradicional estão ainda de algum modo presentes no entendimento do espaço, 

particularmente do espaço doméstico. Procurou aprofundar-se  a  cultura tradicional 

também devido ao facto da ocidentalização do Japão ter sido um processo de 

maturação rápida e pouco distante, pelo que se entendeu que uma análise mais 

aproximada poderia facilitar o entendimento da presente situação. 

Por último estudou-se o processo evolutivo da habitação japonesa após a revolução 

industrial, procurando entender o papel das transmissões culturais, as 

catacterísticas que se mantiveram intrínsecas ao modo de habitar japonês, e como a 

junção de ambas resulta na cidade contemporânea japonesa. Sem o entendimento 

anterior da cultura tradicional a interpretação do modo de habitar contemporâneo 

conduziria a resultados muito distintos. 

Na análise funcional dos estudos de caso e na própria interpretação dos resultados, 

demonstrou-se necessário tanto o entendimento da cultura tradicional como da 

cidade contemporânea em que estes se inserem. Contudo realça-se que apesar da 

utilização de um método de análise científico as interpretações são subjectivas. 

A análise de sectores funcionais implica a conotação dos espaços funcionais e 

actividades com diferentes níveis de privacidade. Por exemplo, a identificação dos 

espaços sociais na habitação implica a associação a um espaço em que moradores 

e visitas se cruzam. Contudo, se considerarmos que a habitação é considerada 

integralmente como um espaço privado em que o acesso às visitas é muito 

reduzido, a análise dos espaços com carácter comunitário torna-se distante da 

realidade em que se insere. 

O espaço japonês e a cultura que este espelha são caracterizados por uma forte 

ambivalência e apesar do estudo ter permitido um aproximação ao seu 

entendimento, a interpretação dos resultados reflecte o contexto cultural do autor. 
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É precisamente nesta subjectividade na interpretação de elementos comuns e 

necessidades semelhantes que residiu o interesse da análise.  

Verificou-se que o pátio, que pela própria definição depende dos elementos que o 

envolvem, é uma unidade espacial capaz de responder a solicitações diversas 

dependendo da conotação que a ele é associada.  

Como elemento que surge na história da habitação urbana associado à introversão 

do espaço doméstico, demonstrou que pode ser associado a diversos níveis de 

privacidade, atenuando a distinção entre espaço público e privado, entre as 

actividades domésticas que se processam na habitação unifamiliar ou que não 

requeram qualquer privacidade do espaço exterior público e que como tal acabam 

por formar tanto parte integrante da vida doméstica como das actividades públicas. 

Por outro lado, o pátio que se inicia na história como ponto de organização e 

distribuição que isola a habitação do espaço exterior, conferindo-lhe o seu próprio 

ponto de orientação, pode constituir-se apenas como uma das unidades da 

habitação, não representando um papel especial na hierarquia do espaço, e a uma 

escala alargada representando apenas uma das unidades do espaço que definem o 

tecido urbano em termos de diferentes profundidades.  

Na análise dos estudos de caso verificou-se que o pátio pode comunicar com o 

espaço público através de uma simples ligação de permeabilidade, ou através da 

própria configuração espacial das habitações. 

A cidade japonesa, na qual o desenho da habitação unifamiliar tem um papel 

essencial na caracterização do ambiente urbano, oferece matéria para o estudo do 

modo como o projecto individual assume um papel na configuração das cidades.   

Sugerem-se assim como temas de  investigação futura: 

- A análise funcional do pátio em habitação unifamiliar a uma escala mais ampla, em 

que se investigue este elemento como unidade à escala da cidade; 

- A análise espacial de habitações unifamiliares que reinterpretem o pátio no sentido 

da sua delimitação em relação ao espaço público, tornando-o mais permeável; 

- O estudo da configuração das habitações em que o pátio se assume como espaço 

intermédio entre espaços de carácter privado e público. 
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Bo – As divisões de norte a sul originais da grelha do plano da Capital Heian. (Keane, 

1996) 

Chigai-dana – Conjunto de prateleiras encontradas na sala de chá ao lado do 

tokonoma; usado para exibir arte. (Keane, 1996) 

Cho – Uma das subdivisões da grelha da Capital Heian em planta; um cho (120 x 

120 metros) era normalmente a dimensão de uma residência aristocrática. (Keane, 

1996) 

Daimyo - Senhor feudal; durante o início da Era Medieval, daimyos eram senhores 

da guerra que obtinham e preservavam os seus domínios através de conquistas 

militares; durante o período Edo, encontravam-se no topo de uma rígida hierarquia 

de classes. (Keane, 1996) 

Edo – Periodo na história japonesa (1603 - 1867); antigo nome de Tóquio. (Electa, 

2004) 

Fusuma – Paredes móveis feitas de papel de arroz. (Electa, 2004) 

Genkan – Hall de entrada; área da casa onde se removem e guardam os sapatos. 

(Keane, 1996) 

Gepparo – Casa de chá no Palácio Imperial Katsura. (Electa, 2004) 

Hisashi – Cobertura de corredores exteriores. (Electa, 2004) 

Kamakura – Período na história japonesa (1185 - 1333). (Electa, 2004) 

Kami – Deus; Espírito de Deus. (Keane, 1996) 

Kare-sansui – “água da montanha seca”; estilo de jardim que cria imagens de 

montanha e água através do uso de areia, pedras e, por vezes, plantas dispersas; o 

termo encontra-se em textos relativos a jardins do período Heian, mas os jardins 

kare-sansui são normalmente associados a Templos Budistas Zen do período 

Muromachi. ( Keane, 1996) 

Ken – unidade de medida que consiste na largura de uma bay (aproximadamente 1,8 

metros). (Takeshi, 2005) 
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Kiwari – Sistema usado para determinar as proporções e escala dos pormenores 

relativos a toda a arquitectura tradicional japonesa. (Electa, 2004) 

Ku – Não existência; vazio interior; ensinamento do budismo Zen. (Keane, 1996) 

Ma – Espaço; dependendo do seu uso, ma pode representar espaço linear, plano, 

volumétrico, temporal ou social. (Keane, 1996) 

Machiya – Termo genérico para habitações humildes de comerciantes e artesãos 

depois do período Muromachi (séculos XV e XVI). (Electa, 2004) 

Meiji – Período na história japonesa (1868 - 1912). (Electa, 2004) 

Minka – Termo genérico usado para casas de estilo tradicional de classes humildes, 

especialmente em áreas rurais. (Takeshi, 2005) 

Momoyama – Período na história japonesa (1573 - 1615). (Electa, 2004) 

Muromachi – Período na história japonesa (1333 ou 1392 - 1573). (Electa, 2004) 

Nageshi – Pilar. (Electa, 2004) 

Nara – Período na história japonesa (645 – 794): cidade na prefeitura do mesmo 

nome. (Electa, 2004) 

Nijiriguchi – Pequena porta na casa de chá usada para a entrada dos convidados. 

Omoteya-zukuri – forma de arquitectura urbana desenvolvida durante o fim do 

período medieval e início do período Edo; consiste numa casa estreita e profunda 

com uma loja à frente e residência nas traseiras. ( Keane, 1996) 

Omoya – Bloco principal de um edifício. (Electa, 2004) 

Sabi – austeridade; abnegação; rusticidade despretensiosa. (Electa, 2004) 

Samurai – “Aquele que serve”; soldados que serviram a aristocracia e a corte 

imperial japonesa entre 1100 e 1867, até à Restauração Meiji. (Electa, 2004) 

Sen no Rikyu – (1522 - 1591) Criador e mestre da cerimónia de chá no Japão. 

(Electa, 2004) 

Senzai – Pequeno jardim associado a lotes de casas de cidade (machiya) de Tóquio. 

( Keane, 1996) 
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Shakkei – “cenários emprestados”; reprodução de paisagens reais. (Electa, 2004) 

Shaku – unidade de medida equivalente a 30,3 cm. (Electa, 2004) 

Shikidai – “Sala Cerimonial” no shoin do Palácio Nijo. (Electa, 2004) 

shinden – Edifício residencial num lote rectangular. (Electa, 2004) 

Shinden-zukuri – estilo arquitectónico reservado para as residências aristocráticas 

que emergiram no período Heian (do século IX ao século XII). (Electa, 2004) 

Shinto – religião nativa animista japonesa; literalmente, a Maneira de Deus. ( Keane, 

1996) 

shoin – núcleo das residências aristocráticas no período Edo, inicialmente referido 

como sala de leitura num Templo, também usado como sala de recepção. (Electa, 

2004) 

Shoin-zukuri – baseado no antigo estilo Shinden- zukuri; desenvolvido entre os 

períodos Kamakura e Muromachi (séculos XIII a XVI). (Electa, 2004) 

Shoji – Painéis móveis que separavam o interior do exterior, constituídos por uma 

moldura de madeira e uma fina folha de papel de arroz branca translúcida. (Electa, 

2004) 

Shougun – general ou comandante; líder de estado nos tempos Medievais durante o 

período Edo. ( Keane, 1996) 

Sukyia – Casa de chá num jardim. 

Sukiya-zukuri – Estilo arquitectónico que introduziu a sala de chá, usado 

principalmente em habitação. 

Taisho – Período na história japonesa (1912 - 26). 

Tokonoma – “Local de beleza”; nicho do quarto principal da casa usado para exibir 

pergaminhos ou arranjos de flores; o convidado de honra sentava-se sempre de 

costas para tokonoma. 

Tsuboniwa – Jardim pequeno, enclausurado; encontrado em lotes urbanos de 

cidades (machiya) no período Edo. ( Keane, 1996) 
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