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APRESENTAÇÃO 

A Dissertação reflete o modo como a cultura, tradições, história, características 

geográficas e desenvolvimento económico de um país influencia profundamente o 

modo de vida de uma sociedade e sua arquitetura.  

Poucos são os países onde isso é mais assente do que o Japão. Com uma geografia 

montanhosa que limita as possíveis áreas de construção, devastado por catástrofes 

naturais, guerras, e problemas económicos, a sociedade desenvolveu-se mantendo-se 

de olhos postos num futuro promissor mas sem se esquecer das suas raízes e 

tradições.  

Começam a surgir no ano 2000 cada vez mais proprietários a desfazerem-se de 

terrenos que deixaram de servir para a indústria ou comercio ou que por algum motivo 

legal já não lhes interessa manter e decidem subdividi-los em pequenas parcelas de 

modo a rentabilizar o máximo possível cada lote. Estes pequenos lotes são comprados 

com o intuito de se construir uma pequena habitação e tornam-se para além de um 

meio para os arquitetos se manterem no ativo, um desafio muito grande para os 

mesmos, dadas as dificuldades que projetar uma habitação com uma área de 

construção tão limitada e por vezes com um formato fora do comum trás ao arquiteto. 

É então que surge uma moda que tem chamado a atenção de vários entusiastas do 

estilo de vida minimalista, assim como dos meios de comunicação e revistas de 

arquitetura em todo o mundo. 

Uma arquitetura que pelas suas características, obriga o habitante a repensar e 

reestruturar a sua vida de modo a adaptar-se da melhor maneira possível ao espaço 

limitado com que se irá deparar. E ao arquiteto repensar o desenho tradicional e 

encontrar soluções a nível de materiais e desenho que melhor de adequem a cada 

caso e tirar partido da área que lhe é permitido projetar. Viver num espaço pequeno 

não deve ser encarado como um sacrifício, mas um desafio à capacidade Humana de 

se adaptar e editar e de preservar aquilo que realmente lhe é mais importante. 

Palavras-chave: Micro, minimalismo, adaptabilidade. 

  



 

 

  



 

 

PRESENTATION 

This dissertation reflects on the way culture, traditions, history, geographical 

characteristics and the economic development of a country influences profoundly the 

way of life of a society and its architecture. 

Few are the countries where it is more pronounced then Japan. With a mountainous 

geography that limits the possible areas of construction, devastated by natural 

catastrophes, wars, and economical problems, the society developed itself by 

maintaining their focus on a promising future but without forgetting their root’s and 

traditions.  

In the year 2000 more and more property owners began selling land that no longer 

were useful for industry, commerce or for whatever other legal reason did no longer 

interest them do keep and decided to divide them into small plots in order to maximize 

their profits on each plot as much as possible. These small plots are bought to build 

small houses and became not only a way for architects to maintain active but also a big 

challenge for them, given the difficulty in designing a house with such a limited plot size 

and a lot of times, very odd shapes. 

It is then that a trend in small house design takes off that attacked the attention of 

many enthusiasts of the minimalist lifestyle as of the media and architectural 

magazines all over the world.  

An architecture that for its characteristics, demands the users to rethink and restructure 

their lives in order to adapt the best way possible to the limited space they will have to 

overcome. And the architect to rethink the traditional design and find materials and 

layout solutions that better adapt to each case and take advantage of the area in which 

he is allowed to work.  

Living in such a small space should not be seen as a sacrifice, but as a challenge of 

human capacity to adapt, edit and preserve what is truly important.  

Key- Words: Micro, Minimalism, adaptability.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os progressos culturais, tecnológicos e consequente expansão económica resultante 

do desenvolvimento vivido no séc. XX provocaram o aparecimento em diversos locais 

do mundo de cidades com mais de 10 milhões de habitantes. 

Em 1900 apenas um décimo da população mundial vivia em cidades. Na atualidade, 

metade de toda a população mundial vive em cidades e estima-se que nos próximos 

30 anos esse valor possa atingir os três quartos do planeta. É nas cidades que se 

centra todo o poder económico, fazendo com que desempenhem um papel 

indispensável e vital à sociedade contemporânea. A evolução económica resultante da 

revolução tecnológica teve um papel decisivo na transformação da paisagem urbana.  

Este trabalho reflete o modo como a cultura, tradições, história, características 

geográficas e desenvolvimento económico de um país influencia profundamente o 

modo de vida de uma sociedade e sua arquitetura. Poucos são os países onde isso é 

mais assente do que o Japão. Com uma geografia montanhosa que limita as possíveis 

áreas de construção, devastado por catástrofes naturais, guerras, e problemas 

económicos, a sociedade desenvolveu-se mantendo-se de olhos postos num futuro 

promissor mas sem se esquecer das suas raízes e tradições.  

A escolha do tema deveu-se em grande parte pelo fascínio pela cultura Japonesa e a 

capacidade de um povo em se adaptar e enfrentar as dificuldades que lhe são 

apresentadas, transformando-as em algo positivo. O modo como a arquitetura reflete 

essa capacidade num estilo moderno, mantendo no entanto características tradicionais 

à arquitetura japonesa.  

Os arquitetos Japoneses abraçam a modernidade ocidental, aprenderam a dominar 

novos materiais e desenvolveram uma arquitetura adequada às necessidades de um 

país afetado por terramotos, tufões e pelo número crescente de habitantes e falta de 

território para os albergar. Como consequência destas necessidades surge o 

movimento Metabolista que coloca a arquitetura Japonesa no centro das atenções a 

nível mundial. Desenvolvem uma arquitetura futurista e utópica que força o mundo 

arquitetónico a repensar as necessidades humanas, o que é importante preservar e 

manter nas cidades. O crescente desenvolvimento urbano das cidades é focado e são 

propostas soluções que viriam a influenciar enormemente não só a arquitetura 

japonesa como a arquitetura a nível mundial.  
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Nos anos pós guerra o Japão vê o país desenvolver-se e tornar-se uma potência 

mundial. A economia floresce e são construídas infraestruturas para potenciar ainda 

mais esse crescimento económico. Vivem-se tempos de prosperidade e a valorização 

dos mercados leva a que haja um excesso de confiança por parte da Banca e 

investidores. Um dos resultados é o aumento da especulação imobiliária e Tóquio 

torna-se um dos países onde o preço por metro quadrado é mais elevado. 

Em 1989 o governo implementa algumas políticas que viriam a resultar numa crise que 

duraria 10 anos a ultrapassar. Muitas empresas vão à falência enquanto outras 

decidem fundir-se. Os arquitetos que viviam até então tempos prósperos são 

deparados com a falta de trabalhos de grande dimensão quer do estado quer por parte 

de investidores privados.  

Começam a surgir no ano 2000 cada vez mais proprietários a desfazerem-se de 

terrenos que deixaram de servir para a indústria ou comercio ou que por algum motivo 

legal já não lhes interessa manter e decidem subdividi-los em pequenas parcelas de 

modo a rentabilizar o máximo possível cada lote. Estes pequenos lotes são comprados 

com o intuito de se construir uma pequena habitação e tornam-se para além de um 

meio para os arquitetos se manterem no ativo, um desafio muito grande para os 

mesmos, dadas as dificuldades que projetar uma habitação trás ao arquiteto. 

Com uma área de construção tão limitado e por vezes com um formato fora do 

comum. É então que surge uma moda que tem chamado a atenção de vários 

entusiastas do estilo de vida minimalista, assim como dos meios de comunicação e 

revistas de arquitetura em todo o mundo.  

Uma arquitetura que pelas suas características, obriga o habitante a repensar e 

reestruturar a sua vida de modo a adaptar-se da melhor maneira possível ao espaço 

limitado com que se irá deparar. E ao arquiteto repensar o desenho tradicional e 

encontrar soluções a nível de materiais e desenho que melhor de adequem a cada 

caso e tirar partido da área que lhe é permitido projetar. Um desafio à adaptabilidade 

humana tanto para o habitante como para o arquiteto.  
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

2.1. ERA MODERNA NO JAPÃO  

Influenciado pelo desenvolvimento nos países ocidentais e de um desejo de se 

modernizar e marcar a sua posição no mundo o Japão tomou medidas para que tal 

feito fosse possível. Sabendo que o desenvolvimento dependia de uma população 

escolarizada e de investimentos no desenvolvimento de infraestruturas e da 

tecnologia, o país inicia o seu percurso no caminho da modernização.  

No final do Período Edo (Porto Editora, 2013a)1, que durou entre 1603 e 1868, o 

Japão era um país feudal (Porto Editora, 2013b)2, Economicamente atrasado, e que 

permanecia isolado em termos de Relações Internacionais ora comerciais, ora 

políticas. Em 3 de fevereiro de 1867, Mutsuhito então com dezasseis anos de idade, 

sucedeu ao seu pai, o Imperador Komei, e a nova era, a de Meiji (Porto Editora, 

2013a)3 foi proclamada. 

O início da Era Moderna no Japão deu-se em 1868, quando o novo Imperador Meiji foi 

declarado o governador do Japão. Nos trinta anos seguintes o japão foi transformado 

de um estado feudal num um estado ocidentalizado. A Era Industrial surge no Japão, 

começando na área do têxtis, nomeadamente no algodão e das sedas que eram 

produzidos nas zonas rurais por pequenos artesãos. 

A rápida sucessão com que a tecnologia foi introduzida no Japão à medida que o 

mundo de modernizava levou a que o Japão se apercebesse que teriam de ser 

capazes de acompanhar com tais mudanças se se quisessem tornar uma nação mais 

importante no plano internacional. As nações ocidentais eram vistas como fazendo 

parte de um mundo onde havia mais sucesso em termos de desenvolvimento 

                                            
 
1
 O Período Edo é o período da História do Japão que foi governado pelo xoguns da família Tokugawa. 

Este Período durou de 1603 a 1868. 
  
2
 Feudalismo, modo de organização social e político baseado nas relações servo-contratuais. O Senhores 

feudais recebiam os terrenos que o imperador lhes dava. Os terrenos eram cultivados pelos camponeses 
que em troca era-lhes concedido uma parcela de terreno onde podiam viver para além de receberem 
proteção contra ataques de bárbaros.   

3
Era Meiji foi um período de quarenta e cinco anos do reinado do Imperador Meiji do Japão, que se 

estendeu de1868 a 1912. Nessa fase, o Japão viveu uma acelerada modernização, vindo a tornar-se em 
uma potência mundial. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Edo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feudalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%B5es_Internacionais
http://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1867
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imperador_Komei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meiji_do_Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1868
http://pt.wikipedia.org/wiki/1912
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
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tecnológico, educação, politica, económica e em outros fatores contributivos de uma 

nação industrial moderna. Mostravam ter um forte impacto e influencia a nível mundial. 

Para o Japão, uma nação oriental, era importante demonstrar que detinham a mesma 

capacidade ou até mais de contribuir à esfera internacional.  

 
 

Ilustração 1 – “Imperador Meiji”, Edoardo Chiossone,1888 (Santana, 2010) 

 
Esta vontade de se adotarem e abrirem ao mundo ocidental tinha como propósito 

assegurar que o Japão se tornasse um poder proeminente no oriente, ao mesmo 

tempo que se preveniam de serem eles mesmos apoderados pelas nações ocidentais 

que detinham muita influência nos países Asiáticos pela colonização, politica e trocas 

comerciais.  

A abertura ao ocidente e ao método capitalista impulsiona o desenvolvimento da 

tecnologia do comércio e do sistema militar que permitiu ao japão evoluir e tornar-se 

numa nação a nível militar e económico bastante poderosa no início do seculo XX, 

fazendo concorrência com o mercado Britânico e Americano por toda a Europa e Asia.  

Em 1885 é formado o governo civil, a constituição é adotada em 1889 e em 1890 faz-

se a primeira eleição para o parlamento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Meiji_tenno1.jpg
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São construídas linhas ferroviárias, estradas, um sistema postal e um Banco Central 

foi montado e é implementado um programa de reforma do território. Para impulsionar 

a industrialização o governo decide ter um papel de promotor económico junto do 

sector privado, pois era este que melhores condições tinha para investir e estimular o 

crescimento económico do país. O papel do governo era facilitar as condições 

económicas, construindo fábricas e estaleiros que depois eram vendidos a 

investidores do sector privado a uma fração do seu real valor. O desenvolvimento 

económico floresceu tornando o japão numa potência mundial.  

No início do seculo XX, durante o decorrer da Primeira Guerra Mundial, o Japão 

aproveitou-se da ausência nos mercados dos seus principais concorrentes europeus 

para desenvolver a sua economia. Em 1920 o fabrico do minério estava em grande 

crescimento e o transporte e comunicações tinham-se desenvolvido de modo a suster 

o grande desenvolvimento industrial. A economia no japão entre 1920 e 1939 estava 

acima da média para aquele período uma vez que o japão se tinha aproximado a nível 

industrial dos Estados Unidos e do Reino Unido. 

O Ministro da Educação de 1886 a 1889, Mori Arinori, institui novas ordens e reformas 

educacionais que encorajavam um sistema educativo e instituições a ensinar as artes 

a ciências, essenciais ao estado. O conteúdo dado nas escolas e universidades 

deviam ter por base conceitos que pudessem contribuir ao desenvolvimento de uma 

poderosa nação, enfatizando no entanto a tradição, sem se rejeitar a modernização. 

De modo a melhorar a educação no Japão era necessário ao ministros concentrarem 

esforços e a atenção do país no tipo de programas escolares que beneficiariam melhor 

o seu futuro. 

Os estudantes de arquitetura cujas famílias podiam enviar para estudar no estrangeiro, 

faziam-no sob a alçada de arquitetos Americanos e Europeus. Quando retornavam ao 

Japão traziam consigo o conhecimento e estilo ocidental que haviam aprendido e 

introduziam-no na sociedade japonesa. 

Quando o Colégio Imperial de Engenheiros começou a ensinar arquitetura em 1877 

era esperado que os alunos aprendessem e dominassem as técnicas ocidentais, o 

objetivo era preparar o Japão para a construção de edifícios de estilo ocidental e 

utilizando técnicas e tecnologia moderna, de modo a evoluir a arquitetura japonesa 

deviam estar abertos ao estilo internacional e seus materiais. São contratados 
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professores italianos para ensinar variadas disciplinas, entre eles; ciência moderna, 

matemática, tecnologia e línguas estrangeira.  

O japão não se devia contudo mudar e acomodar o desenho de outros países mas 

usar os seus conceitos para melhorar o que era tradicional e já fazia parte da sua 

cultura. Com um sistema educativo mais evoluído e com uma população mais 

educada o sector industrial cresce significativamente. 

Com a modernização do país, uma população com um número superior de indivíduos 

escolarizados e a introdução de novos materiais de construção e influenciados pela 

construção ocidental a arquitetura japonesa orientou-se para novos rumos. O impacto 

dessas influências fez-se notar na projetação de novos edifícios públicos com as suas 

linhas simples e geometrização assente, seguindo o estilo da arquitetura ocidental. O 

betão armado embora tenha sido logo de inicio utilizado, a escolha ia para o uso de 

construção em alvenaria, pelos menos até ao grande terramoto de Tóquio em 1923. 

As edificações residenciais mantiveram-se fiéis à tradição embora tenham sido 

aperfeiçoadas no que diz respeito ao uso de materiais leves, ao sentido de espaço e 

uso de áreas internas mas flexíveis. 

2.2. TERRAMOTO DE 1923 EM TÓQUIO 

Até ao início do séc. XX, grande parte das habitações japonesas eram constituídas de 

estruturas de madeira. Seguindo os padrões de construção tradicionais, tendo como 

base de medida o tatami (Porto Editora, 2013c)4 as divisões eram divididas por painéis 

amovíveis e portas de correr que permitiam ampliar ou dividir os espaços caso fosse 

necessário.                                                                                          

Um dos principais motivos para o uso de madeira na arquitetura tradicional japonesa 

era que esta era menos vulnerável aos terramotos por ter uma estrutura mais flexível. 

Outro fator para o uso de madeira é a abundancia desta matéria-prima por todo o 

território, tornando-se uma matéria mais acessível à grande maioria da população e de 

fácil montagem e desmontagem em caso de incendio.  

                                            
4
O tatami tradicional é feito de palha de arroz prensada revestida com esteira de junco e faixa preta 

lateral. O seu formato e tamanho são padronizados sendo o seu as suas medidas tradicionais 90cmx 
180cmx 5cm. O tamanho de um quarto é geralmente medido pelo número de tatamis. 
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The Japanese house answers admirably to the purpose for which it was invented. A 

fireproof building is certainly beyond the means of a majority of these people, as indeed 

it is with us, and not being able to build such a dwelling, they have from necessity, built 

a house whose very structure enables it to be rapidly in the path a conflagration (…) 

mats, screen partitions and even the board ceilings can be quickly packed up and 

carried away (…) the roof is rapidly denuded of its tiles and boards, and the skeleton 

framework left makes but slow fuel for the flames. (Morse Apud Hays, 2013)
5
 

Mas aquando do terramoto de 1923 verificou-se a fragilidade que este material 

acartava quando a cidade de Tóquio foi devastada por um incendio de grandes 

proporções. Na viragem do seculo a começam a surgir os primeiros edifícios seguindo 

os métodos de construção ocidentais, em alvenaria. 

No dia 1 de setembro de 1923 às 11h 58m, hora local em Tóquio, houve um violento 

terramoto de 7,9 graus na escala de Richter com epicentro localizado a sul de Tóquio. 

Alguns depoimentos da época relataram que terá durado entre 4 a 10 minutos, um dos 

mais violentos até à data. Destruiu mais de metade de cidade de Tóquio, a cidade 

portuária de Yokohama, e as zonas envolventes de Chiba, Kanagawa e Shizuoka, 

provocando mais de 140 mil mortos.   

 
 

 
 

Ilustração 2 – Devastação provocado pelo Terramoto de 1923.1923 (Adaptado a partir de: Suriemu, 2013) 

                                                             

                                            
5
 “A casa japonesa responde admiravelmente ao propósito para o qual foi inventado. Um edifício à prova 

de fogo está certamente fora do alcance da maioria destas pessoas, como o é para nós, e não sendo 
capazes de construir tal estrutura, eles tem por uma questão de necessidade, construído uma habitação 
cujo a estrutura lhe permite estar rapidamente no caminho das chamas (…) tapetes, telas divisórias e até 
as tábuas do teto podem ser empacotados e levados para outro sitio (…) o telhado é rapidamente 
desnudado das suas telhas e tábuas, e o esqueleto da estrutura que permanece não é grande 
combustível para as chamas.” (Tradução nossa) 
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Ilustração 3 - Tóquio após o Terramoto de 1923.1923 (Adaptado a partir de: Suriemu, 2013) 

                                                                                                                                                                  

Este terramoto viria a mudar de um modo profundo a vida, cultura e hábitos e 

comportamentos japoneses das gerações seguintes. O terramoto de 1923 foi também 

uma das primeiras catástrofes naturais a ser documentada através da fotografia.  

 À hora que se deu o terramoto muitos dos habitantes preparavam os seus almoços 

em fornos a carvão ou lenha, fazendo com que vários incêndios tivessem deflagrado 

por toda a cidade após o sismo. A proximidade de um tufão fez com que ventos fortes 

alastrassem os incêndios a outras cidades. As habitações que resistiram ao forte abalo 
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acabaram devastadas pelos incêndios, deixando um rasto de cinza na cidade não 

apenas das habitações mas de pessoas que haviam sido encurraladas pelo fogo.  

Em Yokohama 90% das habitações ficaram danificadas ou destruídas. Muitos 

habitantes com o medo tentaram refugiar-se para os navios atracados no porto de 

Yokohama a fim de fugirem aos incêndios, mas não sabiam que havia petróleo 

derramado e quando o fogo chegou ao porto, o óleo pegou fogo, incendiando muitos 

dos navios.  

 

 

Ilustração 4 - Porto de Yokohama após o incêndio. 1923 (Adaptado a partir de: Surimeu, 2013) 

Aproximadamente 570000 habitações foram destruídas, deixando cerca de 1,9 

milhões de refugiados sem abrigo, em Tóquio aproximadamente de 60% da população 

ficou sem teto. Mas não foram apenas as habitações em madeira que sofreram, 

muitas estruturas de alvenaria também sucumbiram ao terramoto. Um dos poucos 

edifícios que resistiram ao terramoto e incêndios foi o Imperial Hotel de Tóquio, 

desenhado pelo Arquiteto Frank Lloyd Wright, que fora construído para suportar os 

abalos de um terramoto, projetado por meio a permitir que diferentes secções das 

paredes movessem de modo independente umas das outras, o hotel manteve-se em 

uso até 1968.   

Após o terramoto, com vista a iniciar a reconstrução, Goto Shinpei, que era Ministro do 

Interior e também Presidente da Camara de Tóquio, foi nomeado governador e 

estabeleceu um departamento de reconstrução da Capital Imperial. Percebeu que para 
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além de reconstruir as cidades o mais rapidamente possível para abrigar os milhares 

de desalojados, era também necessário uma visão mais abrangente, de soluções que 

em caso de um terramoto futuro protegesse a população e diminuísse o risco de 

ocorrer de novo um desastre à mesma escala. 

                                                                            

Ilustração 5 - Imperial Hotel de Tóquio. 1923. (Surimeu, 2013) 

Foram construídas ruas mais largas, linhas ferroviárias e serviços públicos, espaços 

abertos ajardinados foram construídos para servirem de refúgio em caso de novo 

sismo, os edifícios públicos passaram a ser construídos em materiais resistentes ao 

fogo e seguindo padrões mais rigorosos de construção de modo a servirem de abrigo. 

A cidade de Tóquio demoraria 7 anos a ser reconstruida.  

O japão encarou esta catástrofe como uma oportunidade de transformar Tóquio na 

cidade do futuro. Aprenderam com os erros do passado e sabiam que para se 

modernizarem seria necessário ter em conta as condições ambientais do país, e que 

métodos construtivos utilizados em outros países não eram adequados ao seu tendo 

em conta as condições a que estavam sujeitos. Tornava-se imprescindível 

desenvolver tecnologia e métodos de construção capazes de aguentar os abalos a 

que as estruturas seriam sujeitas. 
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 Mais de metade dos edifícios em alvenaria fora destruída quando “apenas” um 

décimo dos edifícios em betão armado não resistiu ao forte sismo, o que levou a que o 

uso de alvenaria em tijolo nas grandes edificações fosse proibido. O betão armado e o 

aço pareciam ser as soluções mais logicas. Este zelo compreensível fez com que 

desenvolvessem técnicas importantes na construção anti sísmica. Estas tecnologias 

foram depois vendidas a outros países onde a atividade sísmica era também 

constante.  

Surgiu em 1926 o primeiro código de edificações voltado para construções seguras. 

Foi nesta altura que o Japão aderiu por completo à arquitetura ocidental, os arquitetos 

japoneses demonstraram curiosidade pela arquitetura do Movimento Moderno que se 

desenvolvia no ocidente. Mas ao mesmo tempo que esta curiosidade pelo ocidente 

surgia, o “ocidente” também demonstrava interesse pela arquitetura japonesa e 

começou-se a ver arquitetura moderna influenciada pela planta da habitação 

tradicional japonesa.     

O povo japonês levou muito a sério o que aprendeu com o terramoto de 1923. Em 

1960 o governo japonês declarou o dia 1 de Setembro “Dia da prevenção de 

desastres”, em todo o território nas escolas, empresas privadas e públicas, são dadas 

aulas de prevenção contra terramotos. Nas escolas as crianças são ensinadas a como 

agir e que procedimentos seguir em caso de sismo.  

 

Ilustração 6 - Prevenção de Terramotos numa escola. 2011. (Hiroshi, 2011) 

A prevenção serve essencialmente para prevenir confusões e pânico e para que a 

população saiba como agir, onde se dirigir e como s preparar para este tipo de 
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desastre natural e a manter em casa kits de sobrevivência, onde consta água mineral, 

kit de primeiros socorros, rádio, lanternas, pilhas, extintores e comida.  

Devido aos avanços tecnológicos após 1923, o Japão é dos países mais 

desenvolvidos na área da construção anti sísmica, preparados e capazes de enfrentar 

um sismo de magnitude elevada. 

2.3. JAPÃO NA II GUERRA MUNDIAL 

Em 1941 o Japão e os Estados Unidos não se encontravam bem a nível de ralações 

internacionais. O Japão insistia na tentativa de dominar a China pela força e os 

Estados Unidos da América que tinham grande interesse económico pela China 

protestam e a recusa do Japão de se afastar da China leva os Estados Unidos a 

embargar a exportação de diversos produtos incluindo o petróleo. O então Imperio 

Japonês não se querendo render à vontade dos Estados Unidos e após várias 

tentativas de negociação falhadas, enviam para os Estados Unidos um embaixador a 

fim de chegar a um acordo e levantar o embargo ao petróleo. Esta tentativa de 

renegociação não passava no entanto de um truque para manter as conversações a 

fim de permitir ao Japão preparar um ataque sobre os Estados Unidos da América. 

O Japão ataca Pearl Harbor, a maior base naval norte americana no pacífico na Ilha 

de Oahu às 8h da manhã do dia 7 de Dezembro de 1941. Apanhados desprevenidos, 

a base naval foi destruída. Em apenas duas horas todos os navios atracados no porto, 

entre eles cinco navios de guerra e quinze embarcações ficaram inutilizados. Entrava 

então em marcha como resultado deste ataque um plano de retaliação por parte dos 

Estados Unidos ao Japão que mudaria o rumo da história. 

Em Março de 1945, os Estados Unidos da América iniciam uma serie de ataques que 

viria a afetar cerca de 60 cidades Japonesas, incluindo Tóquio e Kobe. A 26 de Julho o 

então Presidente Americano Harry Truman e outros líderes Mundiais redigiram a 

Declaração de Potsdam na qual se delineava os termos da rendição do Japão. 

O Japão continuou a ignorar os termos de Potsdam e os Estados Unidos decidem 

lançar as bombas atómicas sore as cidades Japonesas de Hiroshima e Nagasaki. A 

escolha destas duas cidades deveu-se a facto de Hiroshima e Nagasaki serem as 

regiões mais desenvolvidas industrialmente, o que queria dizer que chegando o final 

da Guerra o Japão seria a única potência capaz de desequilibrar o fluxo de capitais e 
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mercadorias tornando-se uma concorrente direta nos mercados internacionais. O facto 

de ambas as cidades terem uma população numerosa maioritariamente civil, o efeito 

psicológico e o potencial de destruição que os Estados Unidos poderiam demonstrar 

após serem atingidas, seria muito mais sentido e o impacto da sua devastação 

reconhecida internacionalmente. 

 
No dia 6 de Agosto de 1945 é lançado o primeiro ataque nuclear, em Hiroshima. Em 

poucos segundos a cidade é devastada, deixada em escombros. Estima-se que entre 

70 mil a 80 mil pessoas tenham morrido instantaneamente, os danos estruturais 

rondaram os 90%. 

 

Ilustração 7- Localização da queda das Bombas e Imagem da explosão em Nagasaki. (Adaptado a partir de: Nevalainen , 2013) 
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Ilustração 8 - A cidade de Hiroshima antes e depois do ataque.1945. (Adaptado a partir de: Jones, 2013) 

 

 

Ilustração 9 - Maquete da Cidade de Hiroshima antes e depois do ataque. (Adaptado a partir de: Aprendendo Japones, 2007)) 

 
Entre edifícios danificados ou completamente destruídos sobreviveu um, construído 

em betão armado reforçado, ficando a apenas 150 metros do epicentro da bomba, a “ 

Cúpula da Bomba Atómica” como ficou conhecido, um edifício desenhado pelo 

Arquiteto Checo Jan Letzel fora construído para ser resistente a terramotos. Ainda 

hoje é preservado como memorial para recordar aqueles que morreram no ataque. A 
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ruina foi chamada de “memorial da paz de Hiroshima” e tornada património mundial 

pela UNESCO (Porto Editora, 2013d)6 em 1996. 

 
 

 

Ilustração 10 - Ruinas da "Cúpula da Bomba Atómica.1945. (Adaptado a partir de: Day, 2009) 

 

 

Ilustração 11 - Vitimas do ataque a Hiroshima. 1945.(Adaptado a partir de : Jones, 2013) 

Na cidade de Nagasaki as estimativas apontaram para os 40 mil que tiveram morte 

imediata, entre 25 mil e 60 mil ficaram feridos, tendo um nível de destruição 

semelhante à de Hiroshima. 

Após os bombardeamentos o Japão temendo sofrer mais ataques, rendeu-se a 15 de 

agosto de 1945. A 2 de setembro do mesmo ano é assinado um documento que 

assinalava o fim da II Guerra Mundial. Tornava-se agora necessário a reabilitação e 

reconstrução social e económica de uma nação arrasada devastada.  

                                            
6 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization), criada em 1945 com o objetivo de contribuir para a paz e segurança 
no mundo mediante a educação, a ciência, a cultura e as comunicações. 
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Ilustração 12 - “Cidade de Nagasaki antes e depois do ataque”. 1945. (Adaptado a partir de: Burr, 2007) 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                       

Ilustração 13 - “A Catedral de Santa Maria, maior igreja Católica em todo o Oriente, em Nagasaki que foi totalmente destruída no 
ataque à Cidade”. 1945. (Adaptado a parti de: Vilarinho, 2013) 
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2.4. JAPÃO NO PÓS GUERRA 

No Japão, no início do séc. XX, nomeadamente em Tóquio a população rondava um 

milhão duzentos e cinquenta mil habitantes, em 1960 eram já perto dos 10 milhões e 

hoje com mais de 30 milhões de habitantes, é das cidades mais populosas do mundo. 

Sendo a capital e cidade mais populosa do país, tem como função dirigir a vida 

japonesa, produzir e proteger valores, criar ideias e assegurar a ligação com o resto 

do mundo. 

No final da II Guerra Mundial o Japão estava devastado, todas as grandes cidades 

(expecto Kyoto), as industrias e as linhas de transporte foram severamente 

danificadas.  

Nos anos pós guerra o fraco controlo do desenvolvimento por parte das organizações 

governamentais mostrou-se necessário para permitir a transformação dos espaços no 

Japão, esta falta de controlo urbano parecia justificada, sendo que para os políticos 

era do “interesse publico”, para os negócios e para os grandes produtores, 

nomeadamente o desenvolvimento económico. 

 As habitações desenvolvidas para albergar os trabalhadores da indústria serviam as 

necessidades económicas do país. Um sistema de planeamento urbano seria um 

obstáculo ao desenvolvimento económico e da indústria. 

Os agricultores que se haviam tornado também eles proprietários de terrenos como 

resultado da reforma do território imposta pela ocupações dos aliados americanos no 

pós guerra beneficiavam dos procedimentos mais simples na mudança de utilidade 

dos terrenos, de terrenos agrícolas para terrenos onde seria permitido a construção de 

habitação e industria, tão necessárias devido ao rápido crescimento urbanístico no 

período pós-guerra, os ganhos tidos com a agricultura eram baixos, a escala dos 

terrenos era muito mais reduzido o que não permitia grandes produções. 

Under Japan’s private property system we used to have tenant agriculture with large 

landlords, but the revolutionary land reforms after the war turned the land owned by the 

landlords over to the tenants. The great landholders disappeared, and huge numbers of 

small landholders were born. (Atsushi Shimokobe, 2011, p.647)
7
  

                                            
7 “Sob o sistema da propriedade privada no Japão, costumava-se ter inquilinos de terrenos agrícolas 

alugados aos grandes proprietários, mas as revolucionarias reformas de território a seguir à guerra 
transferiram os terrenos dos grandes proprietários para os inquilinos. Os grandes proprietários 
desapareceram e um grande número de pequenos proprietários nasceu.” (Tradução Nossa)  
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Como no início dos anos 50 a população ligada à produção agrícola excedia em muito 

os 70%, a liberdade de “land use” (utilização de terreno) ganhou suporte da maioria do 

eleitorado que esperava com isso poder vir a aumentar a hipótese de melhoramento 

social. Como resultado os direitos de propriedade foram bem enraizadas na política de 

planeamento no pós-guerra no Japão.  

A falta de política do ordenamento urbano provoca um crescimento desorganizado de 

cidade e impossibilita o desenvolvimento de planos urbanísticos coerentes e 

organizados. 

When we saw our national land turned into scorched earth in which nothing remained 

but a sparse scattering of burnt concrete structures (…) we had a dream and a hope of 

drawing a new city as if on a blank white sheet. But soon we learned that there is a thick 

opaque layer of political, economic and social realities beneath the scorched earth of 

each city. In fact, the cities were reconstructed not according to an urban plan but 

political realities (Tange Apud Kayoko Ota; Westcott, 2011, p.106)
8
 

Após a guerra a guerra o Japão abraçou ainda mais a filosofia da arquitetura 

contemporânea ocidental que dava prioridade ao racionalismo e ao funcionalismo. 

Embora o desejo de modernismo fosse grande havia quem o criticasse dizendo que 

representava o fim da singular estética Japonesa. Mas muitos foram os arquitetos 

como o conhecido arquiteto metabolista Kenzo Tange que conseguiam através da sua 

arquitetura fazer a fusão do estilo moderno com elementos da arquitetura tradicional 

japonesa.  

2.5. MOVIMENTO METABOLISTA 

A década de 60 do séc. XX foi uma década de reconstrução no Japão. O país 

começava a recompor-se da II guerra mundial que havia deixado o país arrasado, 

vivia-se uma época de grande crescimento económico, as olimpíadas de Tóquio em 

1964 aproximava-se, houve um boom na corrida à construção e urbanização, nunca 

antes visto no Japão.  

                                            
8 “Quando vimos o nosso território nacional transformado em terra queimada onde nada sobrou para além 

de uma dispersão esparsa de estruturas de betão queimados (…) tínhamos um sonho e uma esperança 
de desenhar uma nova cidade como se numa folha de papel branca. Mas depressa aprendemos que 
existe uma camada espessa e opaca de realidades politicas, económicas e sociais por de baixo da terra 
queimada de cada cidade. De facto, as cidades foram reconstruidas não de acordo com um plano urbano 
mas de acordo com realidades politicas.” (Tradução Nossa) 
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É então que surge o movimento Metabolista liderado por um dos mais destacados 

arquitetos japoneses do pós- guerra, Kenzo Tange, durante a Conferência Mundial de 

Desenho Industrial (World Design Confrenc) de 1960 no Japão, o grupo Metabolista 

apresentou o seu manifesto intitulado “Metabolismo 1960. Propostas para um novo 

urbanismo”. Este manifesto de arquitetura contava com textos de Norobu Kawazoe, 

Kiyonori Kikutake, Fumihiko Maki, Masato Otaka, Kisho Kurokawa e Kiyishi Awazu. Os 

seus membros viraram sinónimo da moderna arquitetura japonesa em todo o mundo, 

viriam a ver os seus projetos estampados nas revistas de arquitetura de todo o mundo.  

Inspiram-se nos princípios da biologia, para mostrar que a cidade é um tecido orgânico 

e como tal tem vida que se expande e transforma. Acreditam que as cidades seriam 

habitadas por uma sociedade de massas, uma visão do mundo no futuro, 

definitivamente urbano.  

 

 

Ilustração 14 - “Cidade no Ar de Arata Isozaki em 1961”.1961.(Tokyo, 2012) 

Ao observar a falta de território para a expansão urbana nas grandes cidades 

japonesas procuravam nos avanços tecnológicos e de engenheira desenvolvidos na 

guerra e agora disponibilizados para a sociedade civil, uma resposta viável. Estes 

problemas seriam resolvidos com magníficas estruturas flexíveis inspiradas no 

crescimento orgânico reinterpretado tecnologicamente em larga escala.  
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Ilustração 15 - “Maquete da Cidade marinha de Kyonori Kikutake em 1968”. 1968. (Gobbo,França, 2012) 

O grupo Metabolista defendia a construção de estruturas pré-fabricadas de montagem 

rápida que seriam presas a estruturas fixas consoante as necessidades verificadas, 

podendo assim cada individuo criar a sua própria habitação de acordo com o seu 

gosto e capacidades económicas, reproduzindo de certo modo a estrutura de uma 

árvore que podia estender em todas as direções. Era uma analogia à vida urbana, um 

reflexo de sociedade moderna sempre em constante movimento e metamorfose, a 
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cidade era um organismo vivo. Esta possibilidade de adaptação dos edifícios às 

necessidades individuais de cada habitante mantinha a estrutura em constante 

desenvolvimento e mutação, o edifício tal como a cidade e o individuo, adquiria um 

ciclo de vida próprio. 

 

Ilustração 16 - “Fotomontagem do plano para Tóquio, 1960 de Kenzo Tange”.1960. (Tokyo, 2012) 

O elemento estrutural é concebido como uma árvore permanente com unidades de 

habitação como folhas – elementos temporários - que caem e voltam a nascer segundo 

as necessidades do momento. Dentro dessa estrutura, os edifícios podem crescer, 

desaparecer e voltarem a crescer, mas a estrutura permanece. (Citação Discurso de 

Kenzo Tange no CIAM de Otterello em 1959 apud Banham, 1978)
9
 

 

                                            
9
 Discurso de Kenzo Tange no CIAM de Otterello em 1959.  
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Um dos projetos que expressão melhor este conceito é a Torre Nagakim, construída 

em Tóquio entre 1971 e 1972 do arquiteto Kisho Kurokawa. Uma expressão prática da 

aplicação dos conceitos de agregação de células pré-fabricadas, as possibilidades de 

conexão e permutação de células habitacionais.  

Com uma aparência moderna e inovadora, e nada semelhante à arquitetura tradicional 

japonesa das décadas anteriores do séc. XX. Tem uma aparência inacabada dando a 

impressão de estarem em constante transformação podendo a qualquer momento ter 

módulos ou unidades acrescentados. 

Sendo remanescente da ideia de Le Corbusier de que as casas são máquinas de 

habitar, produzidas como máquinas em unidades autónomas. Mas tal como os objetos 

de produção industrial em massa não são feitos para durar, tendo uma vida curta, os 

metabolistas entendem os projetos do mesmo modo.  

The future city must change and renew itself uniquely to adapt continuously to the life of 

tomorrow with a certain common basis. Therefore, every segment needs to be 

transformed constantly so as to keep a common system. Thus, the city will grow 

constantly renewing itself, rebuilding individual and yet maintaining the universal unit of 

life (Kisho Kurokawa, 2011, p.194)
 10

 

Esta contante metamorfose é inevitável, embora exista uma ligação aos valores 

tradicionais, a questão de mudança contante é um assunto muito presente, o 

arquipélago japonês é caracterizado por um território bastante acidentado (entre 70% 

a 80% do território é montanhoso) fazendo com que as pequenas planícies costeiras 

se transformassem nas zonas mais povoadas do país. Sendo que é localizado numa 

zona onde existem cerca de oitenta vulcões no ativo e os sismos são muito frequentes 

a ideia de edifícios eternos num país constantemente devastado por terramotos, 

tsunamis e mau tempo e num passado recente por uma bomba atómica, não tem 

sentido.  

                                            
10

 “A cidade futura deve mudar e renovar-se singularmente de modo a adaptar-se continuadamente à vida 
futura com uma certa base comum. Portanto, todos os segmentos têm de ser transformados 
constantemente para manter um sistema comum. Assim, a cidade crescerá constantemente a renovar-se 
a ela própria, reconstruindo individualmente mas ainda mantendo a unidade universal da vida” (Tradução 
Nossa) 
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Ilustração 17 - “Torre Cápsula Nakagin de Kisho Kurokawa de 1972”. ArcSpace (Sveiven, 2011) 

Many Japanese buildings have been destroyed throughout history by fires, earthquakes 

and war. They have been repeatedly replaced by extremely short- lived buildings. For 

example in the Edo period (1603-1868), most ordinary townspeople lived in rental 

housing. The risk of disaster was so high that landlords only built small, flimsy houses 
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whose cost could be recouped in five to six years. This is related to metabolism. The 

metabolic cycle- that is, the lifespan- of the houses was extremely short to European 

standards. According to a government report in the 90’s, the average lifespan of a 

Japanese house is only 26 years. First, a cheap wooden hut Is immediately built over 

the remains of the previous house, then several years later the hut is torn down and 

replaced by a slightly larger house. That in turn is replaced by a still better house 10 or 

20 years later, if there is the wherewithal to do so…( Koji Kamiya, 2011, p.227) 
11

 

Estas calamidades obrigam não só a população como os arquitetos japoneses a terem 

um entendimento diferente sobre a cidade. A paisagem, as cidades, a própria 

existência humana está em constante transformação, de um momento para o outro 

tudo o que se conhece pode desaparecer, tudo é efémero. Esta situação de 

destruição/reconstrução foi incorporado na sua cultura. Não há como impedir as 

catástrofes naturais, mas é possível prevenirem que esses desastres se tornem ainda 

piores através da inovação na arquitetura e desenho urbano das cidades. É nesse 

ponto que o Movimento Metabolista foi tão importante, era uma nova visão de cidade, 

uma utopia possível de se realizar. Está bem patente na sua vontade de domar a 

natureza, domar o terreno, o mar e o ar de maneira a trazer segurança aos cidadãos 

por meio de uma arquitetura racional. Um edifício construído para desempenhar uma 

funcionalidade embora tenha um princípio racional, a longo prazo perde o seu sentido, 

os tempos mudam e mudam as necessidades. Um edifico embora deva ser funcional, 

deve permitir mudança, ser moldável, ajustar-se às necessidades de quem o habita ou 

vivencia.   

We learned a lot about functionalism in university but I’ve come to question it. The thing 

is, it’s true that you can achieve a desired functionality at some given moment but then 

a moment later it’s gone. The Bauhaus and American universities both teach 

functionalism design, but it’s folly to think that that is how you can create eternal 

buildings. At any rate, it will never actually result in any eternal building. A building is 

something that undergoes constant change, from simple facelifts to the wholesale 

                                            
11

 “Muitos edifícios japoneses têm sido destruídos ao longo da história por incêndios, terramotos e pela 

guerra. Tem sido repetidamente substituídas por edifícios com uma vida extremamente curta. Por 
exemplo no período Edo (1603-1868), a maioria das pessoas viviam em habitação arrendada. O risco de 
calamidade era tão elevado que os proprietários apenas construíam pequenas casas pouco solidas cujo 
custo fosse recuperado ao fim de cinco a seis anos. Isto está relacionado com o metabolismo. O ciclo 
metabólico- isto é, o tempo de vida- das habitações era extremamente curto de acordo com os padrões 
europeus. De acordo com um relatório governamental nos anos 90, o tempo de vida de uma habitação 
japonesa é de apenas 26 anos. Primeiro uma cabana barata é imediatamente construída sob os 
escombros da habitação anterior, depois vários anos mais tarde a cabana é mandada a baixo e 
substituída por uma casa ligeiramente maior. Que por sua vez é substituído por uma casa ainda melhor 
10 ou 20 anos mais tarde, se houver os recursos para o fazer…” (Tradução Nossa)  



Micro arquitetura no Japão: compressão espacial e funcional  

Kelly Franco Martins                                                                                                                                                     43 

rearrangement of rooms due to a change in lifestyle. There’s a demand for building that 

you can do that with, and they are in fact being built. (Kiyonori Kikutake, 2011, p.143)
12

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                         

Ilustração 18 - “Kiyonori Kikutake junto da Maquete para a Cidade Marinha em 1968”. 1968. (Westcott, 2012) 

2.6. ECONOMIA JAPONESA DO PÓS- GUERRA 

Após a II Guerra Mundial a sociedade Japonesa sofreu mudanças a nível económico e 

social muito grande, em parte devido às influências ocidentais das forças aliadas dos 

EUA que ocuparam o território Japonês após a derrota do Japão. O plano de auxílio 

implementado pelos EUA para reconstruir a economia japonesa permitiu aos dois 

países fortalecer a sua ligação e criar novas oportunidades ao Japão para exportar os 

                                            
12

“Aprendemos muito sobre funcionalismo na universidade mas tenho vindo a questioná-lo. A questão é, 

que é verdade que é possível alcançar a funcionalidade desejada a um certo momento mas depois no 
momento seguinte é perdido. A Bauhaus e as universidades Americanas, ambas ensinam o design 
funcional, mas é uma tolice pensar que é assim que se criam edifícios eternos. De qualquer maneira, 
nunca resultará realmente em qualquer edifício eterno. Um edifício é algo que sofre constantes 
mudanças, de simples facelift a um conjunto de rearranjos de divisões dado às mudanças no estilo de 
vida. Existe uma procura por edifícios que possam permitir isso, e eles estão de facto a ser construídos.” 
(Tradução Nossa)  
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seus produtos para os EUA. O governo implementou políticas para encorajar a 

população a poupar e a colocar o seu dinheiro nos bancos. Com o aumento de 

dinheiro na banca, o acesso ao empréstimo e financiamento tornou-se mais fácil de 

adquirir. A indústria Japonesa tornou-se mais competitiva copiando os produtos 

provenientes dos países do ocidente, melhorando-os e vendendo-os de volta aos 

países ocidentais a preços muito mais reduzidos.  

O estado assim como as empresas investiram no desenvolvimento o que permitiu 

desenvolver a indústria e melhorar os métodos de manufatura melhorando assim a 

qualidade dos seus produtos e a rapidez com que eram produzidos, dando uma 

grande vantagem ao Japão que via a sua exportação aumentar em grande número. 

Tomando como exemplo a indústria automóvel, o uso das linhas de montagem 

automatizadas, que tornou o erro humano inexistente, melhorou em muito a qualidade 

da produção automóvel. Abalou a indústria automóvel nos EUA cuja montagem dos 

automóveis ainda era feita manualmente, a rapidez e montagem permitiu que os 

automóveis Japoneses fossem vendidos a preços mais competitivos. 

Nas décadas de 1960 a 1980 o Japão tornou-se líder no mercado de produtos 

eletrónicos. O rápido crescimento económico levou a que o nível médio de vida se 

elevasse e tornasse num dos mais elevados a nível mundial. O país vivia dias de 

prosperidade o que levou ao excesso de confiança e exuberância da Banca e 

economia Japonesa que se tornara em meados da década de 1980 na segunda maior 

economia a nível mundial a seguir aos EUA. O excesso de confiança conduziu os 

bancos a fazerem investimentos de risco acreditando que a economia continuaria a 

florescer até então, garantido um retorna do capital investido a curto ou médio prazo. 

Esta confiança levou a um aumento exponencial de especulação imobiliária. O valor 

por metro quadrado em Tóquio subiu a valores de até 350 vezes mais caros 

comparativamente ao valor por metro quadrado em Manhattan, Nova York. Havia 

rumores que o terreno no qual o Hotel Imperial de Tóquio estava construído era 

estimado ter um valor equiparado de todo o estado da Califórnia.  

No final da década de 1980 o sistema económico Japonês havia alimentado uma onda 

de especulação nas empresas e bancos. Em 1989 o ministério das Finanças decide  
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Ilustração 19 - “Índice do Mercado Imobiliário em Tóquio”. (Colombo, 2013) 

 
aumentar drasticamente os juros. Esta política causou o colapso da bolsa e o 

endividamento das empresas, instalara-se uma recessão. Conseguir crédito torna-se 

cada vez mais difícil e a economia contrai. A especulação imobiliária também é 

afetada, vendo o valor do terreno e habitações cair rapidamente. O financiamento para 

grandes obras torna-se difícil e a construção estagna.  

 

Ilustração 20 - “ Índice do mercado Imobiliário no Japão”. (Colombo, 2013) 

 
No final da década de 1990 muitas empresas foram à falência e viram-se obrigados a 

vender os seus bens para liquidar as dívidas contraídas. A partir do ano de 2000 

começam-se a ver sinais de crescimento económico.  
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Nas décadas do pós-guerra até finais da década de 1980 viveu-se um período de 

grande investimento por parte do governo na construção de infraestruturas. O Japão 

torna-se um país fértil para os arquitetos. Na década de 90, com a instalação da crise 

os arquitetos veem o volume de trabalho cair. Tentando combater a crise viram-se 

para a arquitetura habitacional.  

Os japoneses habituados a viver com pouco, contidos nas suas despesas e 

habituados a economizar, na sua grande maioria não viram a sua situação financeira 

alterada. Aqueles que podiam investir aproveitam-se da venda de pequenos 

propriedades por parte de antigos empresários ligados ao comércio e à indústria e 

outras atividades que viam agora uma oportunidade de vender as suas propriedades 

subdividindo os terrenos em pequenos lotes tentando assim rentabiliza-los ao máximo.  

Once the bubble period ended, land owners thought that the easiest way to sell some 

portion that were no longer suitable for business of had other legal restrictions on them 

was by subdividing them into smaller sections (…) so this trend (referring to small 

dwellings) is not driven by design, it is economics. But form an architect’s point of view; 

it is his job to satisfy the costumers’ needs regardless of the site conditions. (Ishikawa 

Apud Randy Shandis Enterprises, 2011) 
13

 

É então que começam a surgir pequenas habitações construídas em pequenos lotes 

de terrenos, alguns deles de formato invulgar espalhados por toda a cidade de Tóquio. 

Uma tendência que viria a ser conhecida por “Kyosho Jukatu”. 

  

                                            
13

“Uma vez terminado o período bolha, proprietários de terrenos pensaram que a maneira mais fácil de 

vender uma porção que deixara de ser adequado ao negócio ou que tivessem outras restrições legais era 
subdividindo-os em secções mais pequenas (…) portanto esta tendência (referindo-se a pequenas 
habitações) não é resultado do design, é económica. Mas do ponto de vista de um arquiteto, é o seu 
trabalho satisfazer as necessidades dos clientes independentemente das condições do lote.” (Tradução 
Nossa)   
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3. MICRO ARQUITETURA 

A Micro Arquitetura é uma tendência que tem vindo a ganhar muitos adeptos um 

pouco por todo o mundo, um movimento arquitetónico que é em grande parte social 

que defende um estilo de vida mais simplificado em pequenas habitações.  

As grandes habitações, mais espaçosas representam um encargo financeiro mais 

elevado a nível de construção, manutenção, encargos fiscais, entre outros, despesas 

que as Micro habitações não acartam sendo que requerem menor investimento 

monetário, menor custo de construção, diminuem a pegada ecológica deixada pelo 

seu proprietário uma vez que não são tão difíceis de manter e a sua climatização se 

torna mais fácil.  

Estas habitações modificam em muito o modo de vida de quem os habita. Enquanto 

para uns a escolha passe por uma questão económica, para outros trata-se de uma 

filosofia de vida, a escolha de um estilo de vida mais simples despido da acumulação 

de bens materiais considerados desnecessários a uma vivência feliz e de qualidade. 

Vive-se numa sociedade de excessos em que o consumismo se tornou para muitos 

uma necessidade, um modo de se afirmarem perante a sociedade, um meio de dizer 

ao mundo quem somos ou quem queremos ser através do uso ou aquisição de bens 

materiais. A micro arquitetura surge por meio de uma necessidade ou consequência 

económica assim como pelo desejo de se viver em espaços mais pequenos rodeados 

apenas do essencial, virando costas à mentalidade consumista da atualidade.  

O tamanho do agregado familiar tem vindo a diminuir significativamente desde os aos 

50 do seculo XX, a necessidade de habitações de grande escala com muitos quartos e 

grandes áreas tornou-se obsoleto. As cidades tornaram-se pequenas para fazer face 

às necessidades do crescimento urbano, tornando-se assim necessário encontrar 

soluções adequadas e que permitam ao habitante manter um certo nível de qualidade 

de vida.  

3.1. TORRE CÁPSULA 

Talvez o edifício mais emblemático do Movimento Metabolista e o primeiro edifício 

cápsula no mundo a ser construído para uso, um protótipo de arquitetura sustentável.  
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Influenciado pela arquitetura do Arquiteto Franco- Suiço Le Corbusier, e o seu estudo 

das proporções do corpo humano e consequente aplicação das regras do Modulor, na 

construção da Unidade Habitacional de Marselha (1947-1953). Fazendo parte do 

projeto de reconstrução do governo Francês nos anos pós-guerra, o Modulor, sistema 

com base nas proporções de um individuo imaginário, inicialmente com 1,75 m e mais 

tarde com 1,83m de altura, foi de extrema importância nos períodos do pós-guerra. A 

existência do Modulor tornou viável a construção de grandes blocos habitacionais que 

possuíam um mínimo de espaço necessário a uma habitação, variando de acordo com 

as medidas e tamanho de cada agregado familiar.  

Localizado em Ginza, uma zona comercial no centro de Tóquio a Nakagin Torre 

Capsula foi projetado em 1972 pelo arquiteto Kisho Kurokawa criado com o intuito de 

servir de alojamento para homens de negócios que viviam longe dos locais de 

trabalho, no japão é normal um trabalhador perder em média 3 horas diárias no 

percurso casa trabalha, trabalho-casa.  

 

Ilustração 21 - “Torre Cápsula Nakagin”. ArcSpace (Sveiven 2011) 
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Em 1970, durante a Exposição Mundial em Osaka, Torizo Watanabe , presidente de 

uma empresa imobiliária em Tóquio, ficou impressionado com o desenho da Takara 

Beautilion de Kisho Kurokawa. Propôs-lhe que projetassem um novo edifício com 

cápsulas permanentes para aqueles que quisessem pernoitar na cidade. Kurokawa 

chamava-lhe “ Habitação para Homo- movens: pessoas em movimento”.  

Sendo Kisho Kurokawa, um dos arquitetos do movimento metabolista, este projeto é 

um bom exemplo de tudo o que o movimento metabolista representava, uma 

arquitetura adaptável e orgânica que satisfaz as necessidades do habitante. 

Constituído por um núcleo central “fixo”, feito em betão armado onde era colocado a 

canalização, sistema elétrico, e sistemas de circulação tais como os vãos de escadas 

e elevadores que serviam o edifício, e pelo elemento “solto”, a cápsula. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                        

Ilustração 22 - “Os dois núcleos centrais da estrutura”. Kisho Kurokawa. 1972. (Pham, 2010)                                                                  
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Ilustração 23 - “Colocação das Cápsulas”. Kisho Kurokawa. 1972. (Pham, 2010) 

Um módulo pré-fabricado, inteiramente montado na fábrica e trazido ao local para ser 

montado com o auxílio de gruas, era preso ao núcleo fixo por meio de 4 ganchos de 

alta tensão, podendo assim, ser removido e substituído por outro módulo a cada 25 

anos, tornando-se deste modo sustentável e reciclável.  

Num total de 140 cápsulas, cada uma com uma dimensão de 2,5 m x 4m x 2,5m, feitos 

com leves painéis de aço, semelhantes aqueles utilizados nos contentores de 

transporte de carga, o módulo estava organizado de modo eficiente e equipado com 

aquilo que o arquiteto acreditava ser as condições essenciais para que o inquilino se 

sentisse confortável e acomodado. Composto de instalação sanitária, cama, espaço 

de arrumação, televisão, telefone, rádio, secretária, máquina de escrever, calculadora, 

e um fogão de dois bicos. É de notar que para a época (inicio da década de 70) ser 

considerado um espaço extremamente bem equipado.  
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Ilustração 24 - “Perspetiva de uma das Torres”. 1970.(Pham, 2010) 

 

Ilustração 25 - “Planta das duas Torres”. 1970. (Adaptado a partir de: Pham, 2010) 
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Ilustração 26 - “Corte das estruturas”. 1970. (Adaptado a partir de: Pham, 2010) 

A Nakagin Torre Cápsula teve um grande impacto na arquitetura japonesa, prova 

disso são hotéis capsula tão comuns no Japão. Infelizmente os edifícios encontram-se 

em mau estado de preservação, foram deixados ao abandono, as tubagens de agua e 

saneamento estão danificadas, as cápsulas não são substituídas à mais de 40 anos, 

ao contrario do plano inicial do arquiteto de que fossem substituídos a cada 25 anos. 

Apesar de reconhecido mundialmente como um dos mais emblemáticos edifícios do 

Movimento Metabolista, e da importância que teve na arquitetura moderna japonesa, e 

de varias organizações e arquitetos terem reconhecido este edifício como obra de 

interesse para o património arquitetónico a pediram o seu restauro e preservação, o 

edifício será demolido. Tal como os seguintes relatos demonstram: 

Several metabolists’ visions of architecture and the city were proposed after 1960. The 

Nakagin capsule tower is the building which follows and represents the metabolist 

theory most precisely. It is one of the most important buildings in the post war 
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architecture history of Japan. Although it is a building of the 70’s, it deserves such 

recognition. But under our system of the protection of cultural properties, there is an 

unwritten rule that only buildings older than 50 years can be considered for protection. 

Of course there is a reason for this. If a building can exist more than 50 years by itself 

and is still appreciated, then its historic value can be acknowledged. According to the 

system in Japan, it does not have a “historic” value until then. The Nakagin capsule 

tower is now facing a danger in the process to survive 50 years. (Hiroyuki Suziku Apud 

Yamazaki, 2010)
14  

 

 

Ilustração 27 -  “Montagem em Fábrica da Cápsula”, Kisho Kurokawa, 1970. (Adaptado a partir de: Pham, 2010) 

E ainda o Arquiteto Arata Isozaki:  

I think it is a miracle that the building is still standing after nearly 40 years. This is my 

opinion. Tha Nakagin tower has existed in the center of Tokyo for such a long time. This 

fact has transformed the Tower from a commercial product. It has been transformed into 

a cultural icon. I think this building should be preserved as a cultural icon of that era. It 

must be. (Arata Isozaki Apud Yamazaki, 2010)
15

  

 

                                            
14

 “ Inúmeras visões Metabolistas sobre a arquitetura e a cidade foram propostos de 1960. A Nakagin 

Torre Cápsula é o edifico que segue e representa a teoria Metabolista de forma mais precisa. É um dos 
edifícios mais importantes da história da arquitetura do pós-guerra no Japão. Embora seja um edifício dos 
anos 70 (séc. XX), merece reconhecimento. Mas sob o nosso sistema de proteção de património cultural, 
existe uma regra (não escrita) que apenas um edifício com mais de 50 anos pode ser considerado para 
preservação. Claro que existe uma razão para isto. Se um edifício resistir mais de 50 anos sozinho e 
continuar a ser apreciado, então o seu valor histórico pode ser reconhecido. De acordo com o sistema no 
japão, ele n tem valor “histórico” até la. A Nakagin Torre Cápsula encara agora o perigo no processo para 
sobreviver 50 anos.” (Tradução Nossa) 

15
“Penso que é um milagre que o edifício ainda se esteja de pé passados 40 anos. Esta é a minha 

opinião. A Torre Nakagin tem existido no centro de Tóquio à tanto tempo. Este facto transformou a Torre 
de um produto comercial. Fio transformado num ícone cultural. Penso que este edifício devia ser 
preservado como um ícone cultural daquela era. Tem de ser.” (Tradução Nossa) 
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Ilustração 28 - “Vista interior da Cápsula”, Kisho Kurokawa,1972. (Adaptado a partir de: Pham, 2010) 

 

A justificação dada é que tendo em conta a localização do edifico no centro de Tóquio, 

o valor do terreno ultrapassa em muito o valor do edifício e a substituição das capsulas 

seria muito dispendioso, teriam que ser atualizados com tecnologia moderna, e o 

reduzido tamanho das capsulas não justificam tamanha despesa.  

A Nakagin Torre Cápsula se demolida será substituída por um edifício de 14 andares 

que terá em média mais 60% de área em cada apartamento. 

3.2. PEQUENA ARQUITETURA JAPONESA -“KYOSHO JUTAKU” 

O Japão é um país densamente povoado e devido à sua geografia montanhosa, 90% 

da população vive junto à costa, é limitado pelo congestionamento de área disponível 

para se construir nas cidades japonesas. Os terrenos têm-se tornado cada vez mais 

pequenos e as habitações neles construídas um desafio para muitos arquitetos 

japoneses, os espaços disponíveis para construções são raros, extremamente caros e 

muitas vezes com formatos invulgares.  

Detentores de uma obsessão por objetos de tamanho diminuto e estimando obter o 

máximo de quase nada, vivendo num local dominado por território montanhoso 

limitando desse modo as áreas onde era possível construir e cultivar, a população teve 

que aprender a otimizar os seus pequenos terrenos de modo a sobreviver, nada era 
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desperdiçado. O mesmo conceito é traduzido ainda hoje no seu modo de vida e na 

construção de habitações.  

Population density in urban areas has forced an extreme land scarcity on people for 

decades, and architects have had a lot of experience in transforming spatial constraint 

into a virtuous compactness. Every architect has to deal with it and many become 

expert (…) it’s almost as if a house in Japan has to be small in order to be considered 

well designed. Urban living space in the west is rapidly approaching the kind of 

conditions that the Japanese have been experiencing for years. I expect that many 

Japanese design ideas and features will be adopted in the UK and elsewhere without 

the occupants realizing it. (Brown Apud Fitzpatrick, 2005)
16

 

Designadas de pequena/compacta/micro arquitetura ou de arquitetura minimal 

japonesa, as “Kyosho Jutaku” como são designadas no Japão, o que traduzido quer 

dizer “pequena habitação estreita”, esta arquitetura mostra que é possível viver-se em 

espaços pequenos sem que isso seja sinónimo de menor conforto ou qualidade de 

vida. O tamanho reduzido dos lotes e os seus formatos invulgares obrigam no entanto 

ao arquiteto arranjar soluções inovadoras e interessantes, tornando este tipo de 

arquitetura quase como que de esculturas urbanas se tratassem. 

If you tried to build a normal house on a super small plot of land, it would end up being 

really cramped. So in order to make the house as roomy as possible, we have to think 

up new structures and assembly (…) people tend to think of homes simply in terms of 

floor space. We architects think in 3D, using all three dimensions, we can make a space 

look larger and more functional. It becomes easier to devise ways of bringing in more 

light and air. (Yasuhiro Yamashita Apud Craft, 2010) 
17

 

                                            
16

 “A densidade populacional nas áreas urbanas tem forçado as pessoas a passar por uma extrema falta 

de território durante décadas, e os arquitetos tem tido muita experiencia na transformação espacial 
forçada num virtuosismo compacto. Todo o arquiteto tem de lidar com isso e muitos tornam-se peritos. 
(…) É quase como se uma habitação no Japão tivesse que ser pequena de modo a ser considerado bem 
desenhada. O espaço urbano no oeste tem-se aproximado rapidamente do tipo de condições que os 
Japoneses têm experienciado durante anos. Penso que muitas ideias a nível de design japonês e suas 
características serão adotados no Reino Unido e outros sítios sem que os ocupantes se realizem disso.” 
(Tradução Nossa)  

17
“Se tentasse construir uma habitação normal num lote muito pequeno, acabaria por ficar muito 

confinado. Portanto de modo a fazer a habitação o mais espaçoso possível, pensamos em novas 
estruturas e montagem (…) as pessoas tendem a pensar nas habitações simplesmente em termos de 
espaço de circulação (chão). Nós, arquitetos pensamos em 3D, usando todas as três dimensões, 
podemos fazer um espaço parecer maior e mais funcional. Torna-se mais fácil arranjar maneira de 
introduzir mais luz e ar.” (Tradução Nossa)  
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Ilustração 29 - “Pequena Habitação de 71.4 m2, em Tóquio do Atelier Schemata Architecture”, Takumi Ota, 2007. (Schemata 
Architects, 2013) 

Mas o que é realmente essencial para que uma pessoa viva em relativo conforto? 

Será que qualidade de vida é viver-se num grande espaço, ou viver-se num espaço de 

grande qualidade?  

Construídos em lotes tão pequenos que podem não ser maiores que um lugar de 

estacionamento, o arquiteto depara-se com a dificuldade de desenhar uma habitação 

funcional com todas as divisões consideradas necessárias ao conforto humano e que 

seja possível caber nestes espaços. Estes pequenos lotes tornam-se um grande 

desafio estimulante e apelam ao lado mais artístico, inovador e técnico da arquitetura. 

Obriga o arquiteto a deixar de lado o convencional para poder produzir um espaço 

coerente, inteligente e funcional tendo em conta a forma muitas das vezes in 

convencional dos lotes e a limitação em termos de área de implementação.  

Torna-se necessário que o arquiteto tenha em conta que tipo de pessoa irá utilizar a 

habitação. Para além da localização do lote e do seu tamanho, os seus hábitos, 

gostos, necessidades, horários e estilo de vida do cliente irão influenciar diretamente o 

resultado final de cada projeto. A habitação adquire uma personalidade própria, o 

espaço dita o que é ou não possível construir o que obriga o habitante a reavaliar a 

sua vida e prioridades. Saber o que para si é mais importante, o que deseja e do que 

está disposto a abdicar para poder viver numa destas habitações de forma confortável. 
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Este minimalismo forçado, imposto pela falta de espaço disponível para armazenar 

tudo, obriga o habitante a pensar que é para si qualidade de vida.   

 

Ilustração 30 - “” River Side House” Pequena Habitação em Tóquio num lote com 29.07 m2, de Mizuishi Architect Atelier”, Hiroshi 

Tanigawa, 2010. (Mizuishi, 2013) 

 

 
 
 

Ilustração 31 – “Plantas e Corte da Habitação “River Side House””, 2010. (Mizuishi, 2013) 

 

No japão a palavra conforto é encarada de um modo diferente do que no mundo 

ocidental. No ocidente é comum associar-se conforto a tamanho, qualidade material, 

localização e segurança. No japão é encarado não no sentido de bem-estar físico mas 
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de harmonia espiritual. Esta necessidade de harmonia espiritual é traduzida na 

arquitetura, através do tipo de material que é utilizado, no modo de habitar o espaço e 

na importância que o habitante dá à organização e ao desapego do que é supérfluo.   

 

Ilustração 32 – “Exemplo de Micro Habitação”, Toshihiro Sobajima, 2010. (Andrea, 2010) 

 

 
 
 

Ilustração 33 – “Plantas da Habitação”.(Andrea, 2010) 

 

Se reduzirmos a habitação aos objetos ou espaços que nele nos são realmente 

essenciais veremos que é uma lista bastante reduzida: uma cama, uma mesa e uma 



Micro arquitetura no Japão: compressão espacial e funcional  

Kelly Franco Martins                                                                                                                                                     59 

cadeira, uma casa de banho (sanita e chuveiro), uma cozinha e arrumação onde se 

possam guardar os pertences. Existe uma certa aversão à desordem, um espaço 

desarrumado e com muitos objetos não tem lugar no estilo de vida japonês e de quem 

habita estas pequenas habitações. Habituados a manter tudo a um mínimo 

necessário, o espaço organizado e privado de bens materiais supérfluos torna o 

espaço certamente mais amplo. O uso de mobiliário é mantido ao mínimo para não 

obstruir o espaço já por si reduzido. A habitação é construída de modo a poder 

converter e maximizar o espaço com mobiliário desmontável que pode ser 

armazenado, encaixado ou convertido. Todos os recantos da habitação são 

aproveitados para arrumação, nada é deixado ao acaso. 

 

Ilustração 34 - “Exemplos de Arrumação”, 2010.(Adaptado a partir de: Doland,2010) 

 
                                                                                                                                                                                                               

Ilustração 35 - “Soluções para otimização de espaços pequenos”, 2010. (Adaptado a partir de: Brown, 2010) 

São eliminados espaços que na arquitetura ocidental fazem parte da comum 

habitação; espaços vestibulares, corredores, roupeiros, não tem lugar nestas 
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construções pois para além de ocuparem espaço que por si já é tão restrito e valioso, 

não cabem sequer, nas pequenas áreas disponíveis. As divisões adquirem um carater 

multifuncional, o mesmo espaço pode ser utilizado como quarto de dormir, sala de 

estar e de refeições, em alguns casos podem ter as suas paredes removidas para criar 

espaços mais amplos quando necessário. 

There’s an incredible sort of ingenuity, ideas and experience here, because every 

designer, every architect certainly, and most home owners grapple with these issues. 

“This is all the space I have, how can I deal with it?” and the Architects learn from each 

other, and they come up with ways of squeezing bathrooms in narrow corners, making 

things fold down and convert and move. But I guess the biggest eye-opener for me was 

that you have to make decisions about what your life is about and how your home is 

going to accommodate that. (…) I found that if you understand your life as a flow 

overtime, you’ll spend a certain amount of time in the bedroom, a certain amount of time 

in other places, and let that be reflected in the design of your house, then you’ll realize, 

“well, the bedroom really doesn’t need to be much because I’m hardly ever there, and 

when I’m there, I’m not even conscious! (…) where the form of these houses is very 

unusual, asymmetrical, seemingly unbalanced or lopsided, it’s because there’s a room 

or certain functions that need to be accommodated. (Brown, 2010)
18

 

O arquiteto depara-se com uma serie de problemas, da forma à função, ao material 

utilizado. A resolução destes problemas origina uma solução altamente eficaz. São 

estabelecidos as funções básicas, aquelas que são tidas como mais importantes para 

o utilizador, simplificando deste modo o que realmente interessa incorporar no 

desenho. Neste processo é comum projetar tendo em conta que um espaço terá 

certamente mais do que uma função a despenhar. Seguindo por norma um desenho 

racional, as formas mais utilizadas são as ortogonais por facilitarem a organização e 

otimização dos espaços.  

Para criar a sensação de espaço amplo, o arquiteto pode recorrer à utilização de 

espelhos, claraboias, e divisões separadas por vidro em vez das tradicionais paredes, 

ao minimizar a utilização de paredes e portas evita-se a fragmentação dos espaços 

                                            
18

“Existe um sentido incrível de engenho, ideias e experiencia aqui, porque todo o designer, e certamente 

todo o arquiteto e a maioria dos proprietários debatem-se com estes problemas. “ Este é todo o espaço 
que tenho, como posso lidar com isto?” E os arquitetos aprendem uns com os outros, e arranjam 
maneiras de fazer caber a casa de banho num pequeno recanto, fazendo coisas desdobrarem-se, 
converterem-se e moverem-se. Mas suponho que a maior revelação para mim foi que é necessário 
fazerem-se decisões sobre o que é a nossa vida e como é que a nossa habitação irá acomodar isso. (…) 
Descobri que se entendermos a vida como um fluir do tempo, que passaremos uma certa quantidade de 
tempo no quarto, uma certa quantidade de tempo em outros sítios, e deixemos que isso seja refletido no 
design da nossa habitação que entenderemos, “ bem, o quarto realmente n necessita de ser grande 
porque não passo muito tempo la, e quando estou lá, não estou consciente! (…) onde a forma destas 
habitações é muito invulgar, assimétrico, aparentemente instável ou desigual, é porque existe uma divisão 
ou certas funções que necessitam ser acomodados.” (Tradução Nossa) 
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tornando as áreas visualmente mais amplas e continuas. O que para qualquer cidadão 

ocidental tornaria a privacidade algo problemático, enquanto para os japoneses que 

vivem muito para a família, esta ausência de privacidade é comum no seio familiar.  

Num país tão devastado por catástrofes naturais e guerras, os habitantes tiveram que 

se adaptar a uma realidade que influenciou profundamente o seu modo de vida e por 

consequência a arquitetura. Aprenderam a viver uma vida mais minimalista rodeando-

se do que é essencial, isto não quer dizer que não seja uma sociedade consumista, 

mas que as habitações com grandes áreas não são encarados como uma 

necessidade. 

Several years ago a study of the European community concluded that the Japanese live 

in “rabbit cages”. The study was based essentially on statistical research which showed 

that the average dwelling space for a family in urban agglomerations hardly amounts to 

40 square meters. Great astonishment! “why do two out of three Japanese affirm that 

they like their life and that in general they are content?” in view of the fact that in Europe 

today a corresponding family needs roughly 100 square meters- that is to say, two and 

a half times as much- one could ask the counter question: do we waste space? Why 

does the average urban family in Japan manage with so much less dwelling surface and 

still feel comfortable? In such purely quantative comparisons, it is often overlooked that 

spatial needs are closely related to the constructive design, and this is determined by 

the specific cultural tradition. To illustrate this point there is hardly any better example 

than that of Japan. Its architectural heritage and its dwelling culture developed under 

entirely different cultural and geographical conditions from those with which we are 

familiar. (Egenter Apud Brown, 2009) 
19

   

Rentabilizar um pequeno espaço não é algo que é único à habitação japonesa. 

Durante décadas a indústria hoteleira tem alugado cápsulas a utilizadores, na sua 

maioria homens de negócios que por questões profissionais decidem pernoitar na 

cidade.  

                                            
19 “ Há vários anos um estudo da comunidade Europeia concluiu que os japoneses vivem em “gaiolas 

para coelhos”. O estudo era baseado essencialmente numa sondagem estatística que mostrava que o 
espaço medio de habitação por família em aglomerações urbanas mal chegava aos 40 metros quadrados. 
Grande espanto! “ Porque é que dois em três japoneses afirmam que gostam das suas vidas e que em 
geral estão satisfeitos?” Tendo em vista o facto que na Europa, nos dias de hoje uma família necessitar 
aparentemente de 100 metros quadrados – isto é, duas vezes e meia mais de espaço – poderá perguntar 
a seguinte pergunta: desperdiçamos espaço? Porque será que a comum família urbana no Japão se 
orienta com uma habitação com uma superfície tão mais pequena e ainda assim sente-se confortável? 
Em tais comparações puramente quantitativas, é muitas vezes negligenciado que as necessidades 
espaciais estão intimamente relacionadas ao design construtivo, e isto é determinado pela tradição 
cultural especifica. Para ilustrar este ponto não existe melhor exemplo do que o do Japão. A sua herança 
arquitetural e a sua herança habitacional desenvolveram-se sob diferenças culturais e geográficas 
totalmente distintas daqueles com os quais estamos tão familiarizados.” (Tradução Nossa)  
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Inspirados na Nakagim Torre Capsula do Arquiteto metabolista Kisho Kurokawa, estes 

pequenos cubículos em forma de caixão, suficientemente grandes para albergar uma 

pessoa confortavelmente são compostos de colchão, televisão, telefone e acesso à 

internet. Ao hóspede é-lhe dado um cacifo  

 
 

Ilustração 36 - “Cubículos do Hotel Cápsula”. Akihiro Yoshida. (Adaptado a partir de: Hirosho, 2011) 

onde pode guardar os seus pertences, um pijama, e um kit para a higiene pessoal, 

pode usufruir de instalações sanitárias e tomar um duche se o desejar. A zona de 

descanso é composta de capsulas em forma de paralelepípedo e colocados uns em 

cima dos outros. O hóspede entra por uma abertura numa das extremidades e dorme 

no seu interior. Este tipo de “hotel” é bastante comum por todo o Japão, para os 

Japoneses tão habituados a espaços pequenos e confinados dormir dentro do que 

para um cidadão Europeu por exemplo, seria encarado como um caixão e impensável 

que alguém se sentisse confortável no interior de uma destas capsulas, para o cidadão 

Japonês é tido como uma solução eficaz, económico e funcional para o prepósito para 

o qual é concebido e tão procurado entre homens de negócios.  

Os arquitetos japoneses têm a vida facilitada na realização do desenho dos seus 

projetos, pois quase não existem barreiras burocráticas a cumprir, não existe um 

regulamento que obrigue à instalação de isolamento, quer seja térmico ou acústico. As 

habitações no Japão não tendo grande isolamento podem ficar muito quente no verão 

ou muito frios no inverno. A filosofia japonesa em relação a este assunto é a não 

climatização do espaço em que se está, cabendo a cada individuo controlar a 

temperatura do seu corpo, é o Homem que deve adaptar-se à envolvente e às 

diferentes oscilações de temperatura e não o espaço. O uso de energia despendido 

nas habitações japonesas para a climatização do espaço é relativamente baixo, por 
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este motivo o governo não vê motivos para implementar regulamentos que obriguem à 

instalação de isolamento nas habitações, sendo que não é obrigatório, o que confere 

ao arquiteto maior liberdade no desenho e escolha do material utilizado em cada 

projeto.  

Viver numa habitação com uma área tão pequena também reduz a pegada ecológica 

deixada pelo Homem na natureza. O custo de climatizar uma habitação destas é 

menor, é necessário menos material para a sua construção, o que por sua vez reduz 

em grande número o gasto com o transporte dos mesmos ao local da obra. A mão-de-

obra embora especializada é em menor número, o mobiliário é reduzido, o habitante 

não pode guardar tanto material no seu interior pela falta de espaço de 

armazenamento, etc. Mas também porque no Japão a “vida” de uma habitação por 

norma não exceder a média os 25 anos. A habitação é construída para satisfazer uma 

função momentânea, a adaptação a novas condições de vida não é alcançado através 

da remodelação da habitação, mas da reconstrução da mesma de modo a servir 

melhor a nova realidade. Logo, não se adaptando mais às necessidades do 

proprietário a habitação é demolida e é reconstruida outra no seu lugar, mais 

adequada à realidade que o proprietário vive no momento. O real valor está no terreno 

e não no que nele é construído pois é visto quase como um “abrigo” temporário, é por 

essa razão que é comum o lote ser mais caro que a habitação nele construído. Os 

lotes são extremamente reduzidos o que obriga o arquiteto a planear de modo 

engenhoso o projeto a ser construído de modo a rentabilizar o espaço da melhor 

maneira possível. O cliente não está à espera de uma solução “eterna” por parte do 

arquiteto pois passados 25 anos o mais provável é que seja demolido e substituído por 

outra solução também ela com um tempo de vida curto.  

Esta constante transformação confere uma organicidade ao tecido urbano. A 

habitação vai-se adaptando e mudando de acordo com as diferentes condições de 

vida dos moradores e suas necessidades, tornando-se assim compreensível que os 

arquitetos tenham mais liberdade no design dos seus projetos. Podendo arriscar mais, 

o arquiteto pode focar-se mais no desenho e na arquitetura pois não é limitado por um 

extensa lista de regulamentos de construção nem pelos utilizadores que se mostram 

mais abertos a novas propostas por quererem habitações especiais que se destaquem 

das restantes na envolvente, para satisfazer essa vontade estão dispostos a aceitar 

que a arquitetura possa não funcionar exclusivamente como um abrigo e que o 

desenho implicará a uma adaptação dos hábitos de vida. Mas também possibilita ao 
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arquiteto projetar o que deseja sem se preocupar, podendo até certo ponto ignorar o 

meio urbano envolvente em que se insere a habitação, pois tendo em conta a “vida” 

média das construções, a envolvente também se encontra em constante mutação. Se 

se tiver em conta uma rua ou zona é possível visualizar ao longo dos anos o gosto, 

preferências, estatuto social e económico e evolução dos moradores, a Arquitetura 

traduz a história e percurso de quem habita cada habitação, portanto para o arquiteto, 

ter em conta a envolvente não faz muito sentido. Ao contrario do que acontece em 

outros locais do mundo onde a envolvente é tida em conta de modo a integrar os 

projetos criando uma ligação ao lugar sem ofender susceptibilidades e a integrar-se da 

melhor maneira possível com a envolvente em que se insere, limitando muitas das 

vezes os projetos pois é mais um fator a ter em conta aquando da sua criação, no 

japão isto não acontece, a curta vida dos edifícios significa que a envolvente também 

mudará, fazendo com que muitos arquitetos descartem por completo a envolvente 

quando projetam.  

O crescimento exponencial da cidade, as catástrofes naturais recorrentes, as guerras, 

deixaram pouco espaço para sentimentalismos na arquitetura japonesa e até na 

cultura. Esta constante necessidade de refazer e reconstruir a cidade imposto aos 

japoneses, quer pela natureza ou pela mão do homem, de um modo estranho tornou-

se parte da tradição japonesa, já está enraizado na sua cultura, constrói-se para o 

presente pois tudo é efémero. O desapego ao que é tradicional tornou-se tradição, 

pelo menos no que diz respeito à arquitetura construída. O que para uns pode parecer 

falta e cultura arquitetónica tem de facto raízes profundas na cultura japonesa. 

 As cidades japonesas transformam-se são dinâmicas, tem vida própria, não existe 

uma cultura de permanência, mas ao invés de isso ser encarado como uma 

desvantagem a nível cultural, é encarado como algo positivo, um forte incentivo ao 

desenvolvimento.  

Em outros países nomeadamente os europeus, existe uma forte ligação à componente 

histórica das cidades, muitos edifícios e monumentos tem séculos de história e ainda 

permanecem de pé e funcionais. Este apego ao passado em certo ponto limita a 

transformação das cidades, o seu crescimento. No desenho urbano das cidades é 

normal um edifício estar relacionado com os edifícios envolventes e o seu conjunto 

com o contexto da cidade em que se insere. Tornou-se comum verem-se protestos de 

habitantes, historiadores, defensores do património histórico a contestarem a 
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demolição de edifícios antigos ou a construção de novos edifícios com um desenho 

moderno junto de zonas históricas por considerarem que não se adequa ao lugar e 

que destoa com a envolvente. Este apego ao património é algo com o qual os 

japoneses não se debatem. Embora ainda existam muitos templos antigos, até estes 

são demolidos e reconstruidos a cada vinte ou trinta anos, contribuindo para este ciclo 

de transformação. Os japoneses adaptaram-se à realidade em que vivem, aos 

constantes abalos que as cidades sofreram e sofrem regularmente. O que é tradição 

para o povo japonês é a transformação, metamorfose e adaptação da arquitetura na 

malha urbana.  

3.3. “PET ARCHITECTURE”- ARQUITETURA DE ESTIMAÇÃO 

O Arquiteto Yoshiharu Tsukamoto do Atelier Bow Wow, explora o uso e o 

funcionalismo dos espaços dentro de ambientes urbanos. Encara a pequena 

arquitetura como fazendo parte do desenho urbano Japonês, não se refletindo esta 

arquitetura apenas na habitação como também em edifícios com fins comerciais. Esta 

pequena arquitetura adquire pelo seu reduzido volume de ocupação alguma 

importância no entender do arquiteto. São um exemplo claro do que é possível fazer 

em espaços reduzidos e estreitos e de um aproveitamento planeado a pensar na sua 

adaptabilidade multi- funcional. É um fator indicativo do crescimento da cidade, do 

modo como evolui. Espaços que para muitos não passam de um aproveitamento de 

espaço personalizado pelos donos, deviam ser apreciados pela sua capacidade de 

adaptação e criação de estruturas que embora limitadas pelo ser tamanho e possam 

ser construídos com materiais de fraca qualidade, são funcionais. O arquiteto refere-se 

a estas estruturas como “Pet Architecture”, arquitetura de estimação. 

Our society does not consist only of human beings. Various animals come into our lives 

as “pets”, and they are given spaces to live (…) In other words, if decent building 

standing in decent places are to be considered “human beings”, small buildings 

standing with all their might in odd spaces would seem to be like pets in urban spaces, 

due to the sense of distance from human beings and the sense of presence in society. 

(Yoshiharu Tsukamoto, 2001, p.9) 
20

    

                                            
20

 “A nossa sociedade não consiste apenas de seres humanos. Vários animais entram nas nossas vidas 

como “animais de estimação”, e são-lhes dados espaços para viver (…) Por outras palavras, se edifícios 
decentes erguidos em espaços decentes são para ser considerados “seres humanos”, pequenos edifícios 
erguidos com todo o seu esplendor em estranhos espaços assemelhar-se-iam a animais de estimação em 
espaços urbanos, dado o sentido de distanciamento dos seres humanos e pelo sentido de presença na 
sociedade.”(Tradução Nossa)  
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Ilustração 37 -“Exemplos de “Pet Architecture”” (Tóquio, Japão), Yoshiharu Tsukamoto, 2001 (Adaptado a partir de: Yoshiharu 
Tsukamoto, 2001, p. 43) 

 

O tamanho de uma estrutura não deve ser motivo para que seja desvalorizada ou vista 

como sendo de menor importância, estas estruturas requerem imaginação e tem um 

valor apelativo pois causam estranheza, curiosidade e surpresa em quem os encontra, 

um sentimento de que tudo é possível quando a vontade existe. 

By giving this title, we aimed to establish one new category in urban structure by giving 

them a certain name and not by negatively considering them as opening and fragments. 

I have tentatively talked about this concept to different people and surprisingly found 

that many of them tell me about their “My pet architecture” existing in their daily lives 

(…) everyone seems to have seen unique buildings in town, and those buildings that 



Micro arquitetura no Japão: compressão espacial e funcional  

Kelly Franco Martins                                                                                                                                                     67 

are extremely small in size or narrow in widths attract people. There is communication 

between human beings and buildings. (Yoshiharu Tsukamoto, 2001, p.9)
21

 

 
 

 
 

Ilustração 38 - “Diferentes Tipologias de “Pet Architecture”” (Tóquio, Japão), Yoshiharu Tsukamoto, 2001 (Yoshiharu Tsukamoto, 2001, 
p. 6) 

                                            
21 “Ao dar-lhes este título, ambicionámos estabelecer uma nova categoria na estrutura urbana ao dar-lhes 

um certo nome e não ao considerá-los negativamente aberturas ou fragmentos. Tenho falado 
tentativamente sobre este conceito a diferentes pessoas e tenho descoberto surpreendida mente que 
muitos deles me têm falado das “ arquiteturas de estimação” existentes nas suas vidas diárias (…) todos 
parecem ter visto edifícios únicos na cidade, e esses edifícios que são extremamente pequenos em 
tamanho ou estreitos em largura atraem as pessoas. Existe comunicação entre seres humanos e 
edifícios.” (Tradução Nossa)  
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Ilustração 39 - “Exemplo de “Pet Architecture””, (Adaptado a partir de: Nu, 2005) 

Sendo que se tratam de um aproveitamento do espaço limitado tão típico do desenho 

urbano das cidades japonesas, são estruturas muito comuns com formas peculiares e 

que se encontram espalhadas por todo o lado, no espaço entre edifícios, na esquina 

de uma rua, num pedaço de terreno não aproveitado, em pequenos fragmentos 

esquecidos ou ignorados, que são aproveitados e agora ganham vida e adquirem o 

seu valor e posição no desenho urbano. Embora se tratem de espaços comerciais 

traduzem na perfeição o sentido de adaptabilidade que está enraizado na cultura 

japonesa e que se pode ver expresso na arquitetura habitacional. 

 
 

Ilustração 40 - “Exemplos de “Pet Architecture”” (Tóquio, Japão), Yoshiharu Tsukamoto, 2001 (Adaptado a partir de: Yoshiharu 
Tsukamoto, 2001, p. 20,68,104,117) 
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4. ESTUDOS DE CASO 

4.1. TOYO ITO 

Nascido em 1941 no Japão, terminou o curso de arquitetura na universidade de 

Tóquio em 1965. Sendo estudante durante a década de 1960 seguiu de perto o 

percurso dos modernistas Japoneses, dando assim início à sua carreira num momento 

crucial na história da arquitetura Japonesa à medida que transformava a imagem do 

país perante o mundo, impulsionando deste modo a confiança de uma nação após o 

período difícil de devastação que foi a II Guerra Mundial.  

O seu primeiro emprego foi como estagiário no atelier do arquiteto Metabolista 

Kiyonori Kikutake.  

Chegada a década de 70 o Movimento Metabolista é dissolvido. Vive-se um 

sentimento de perda por entre os jovens Arquitetos. O Japão passa por uma recessão 

económica. Os concursos públicos de arquitetura de larga escala eram agora 

escassos. O futuro que se ambicionava estava agora fora de alcance. Referindo-se a 

este period o arquiteto expressa; “It was very disappointing for the young generation. It 

became very hard to have any outward hope about the future.”     

Em 1971 abriu o seu próprio atelier “urban robot” cujo nome foi alterado para Toyo Ito 

& Associates, Architects em 1979.  

4.1.1.“WHITE U” 

Área do Lote: 367.61 m2                                                                                             

Área de Implantação: 150.97 m2                                                                                

Área Total de Construção: 148.25 m2                                                                

Estrutura: Betão Armado                                                                                                                         

Em 1976 Toyo Ito constrói a “White U” para a sua irmã mais velha e as suas 

sobrinhas. O marido dela tinha falecido recentemente e desejava uma casa que lhe 

permitisse ter um contacto mais direto com a família e a natureza.  
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Ilustração 41- “White U”, 1976. (Kururi, 2010) 

Inicialmente a irmã do Arquiteto queria que lhe projetasse uma habitação em forma de 

“L” que permitisse a cada membro da família estar em permanente contacto visual. No 

desenrolar do processo de projeção da habitação, o espaço que de início se queria 

organizado de modo funcional adquire um valor mais simbólico para a família. O 

resultado desse processo foi uma planta em “U” que permitia uma maior ligação entre 

os habitantes e formava um pátio interior e protegido do mundo exterior. A forma em 

“U” permitia um espaço continuo, e um jogo de sombras e luz que davam vida ao 

espaço predominantemente branco.  
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Ilustração 42 - “Planta de White U”, 1976. (Kururi, 2010) 

 

 
 

Ilustração 43 - “Interior de White U”, 1976. (Adaptado a partir de: Kururi, 2010) 
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 A “White U” foi demolida 21 anos após a sua conceção, em 1997. A sua demolição foi 

vista pelas antigas moradoras como um capítulo das suas vidas que fora encerrado. O 

processo de luto estava concluído, viviam agora uma nova fase nas suas vidas e a 

demolição era símbolo de renovação. 

4.1.2.“T-HOUSE” 

Área do Lote: 181.82 m2                                                                                              

Área de Implantação: 80.00 m2                                                                                     

Área Total de Construção: 148.27 m2                                                                             

Estrutura: Betão Armado 

A “T House” de Toyo Ito foi construída em 1999, sito num pequeno lote em Yutenji, 

uma densa zona residencial de Tóquio. Esta habitação foi encomendada por um casal 

que geria um estúdio de design gráfico e o seu filho já adulto, sendo que é comum no 

Japão os filhos permanecerem em casa dos pais até se casarem. Os três habitantes 

trabalhavam a partir de casa, facto que o arquiteto teve que ter em conta aquando da 

projeção da habitação. Esta habitação destaca-se das restantes habitações vizinhas 

pela sua fachada em vidro transparente e esverdeado, a combinação de betão e vidro 

dá a sensação de o edifício estar cheio de água. 

 
                                                                                                                                                                                                                  

Ilustração 44 – “Fachada de “T. House””, Takashi Homma, 1999. (Toyo Ito & Associates, 2013) 
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Nos projetos de Toyo Ito é comum ver os espaços organizados de modo a que as 

atividades familiares se sobreponham, os espaços de trabalho, a sala, a cozinha, são 

espaços mais abertos e flexíveis que permitem aos habitantes usufruir do espaço 

como desejam diariamente e mantendo o contacto mais direto com os restantes 

habitantes da casa. Os quartos são vistos como espaços mais privados.  

 

 
 

Ilustração 45 – “Interior da “T-House””, Takashi Homma, 1999. (Toyo Ito & Associates, 2013) 

 
É de esperar que a habitação sendo pequena que as rotinas diárias dos três 

habitantes se sobreponham, mas no Japão este tipo de situação é algo natural nas 

casas japonesas.  

Embora seja possível dividir os espaços através da utilização de painéis deslizantes e 

também eles translúcidos, os sons, os cheiros e a presença dos restantes habitantes 

está sempre presente fazendo com que a família esteja em constante ligação uns com 

os outros. O mesmo conceito pode ver-se refletido na fachada que o arquiteto 

desenhou para a habitação, tendo em conta que os habitantes passam muito do seu 

tempo no interior o arquiteto optou por utilizar um material translúcido na fachada de 

modo a permitir que os ocupantes da habitação fossem expostos aos elementos 

exteriores, aos jogos de luzes e sombras, do mesmo modo que permite às pessoas 
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externas à casa observarem o que se passa dento da habitação, embora não seja 

direta, mas através da presença e movimentos que é notado no interior. 

Para Toyo Ito vivemos numa era tecnológica e com ela as vivências mudaram e os 

modos de habitar e interagir foram alterados. As pessoas vivem num mundo virtual 

desligado de tudo o que os rodei.  

The new technology is not antagonistic to nature. Rather, it is creating a new kind of 

nature. If nature as we have always known it is to be considered real, then this artificial 

nature should probably be called virtual. And we people of the modern age are provided 

with two types of body to match these two types of nature. The real body which is linked 

with the real world by the fluid flowing inside it, and the virtual body linked with the world 

by the flow of electrons. (Toyo Ito Apud Alderman, 2002)
 22

 

Através do design da arquitetura é possível ao arquiteto minimizar esse afastamento. 

No caso da “T House”, os espaços ainda se possam delimitar permitam a todos os 

residentes ter uma ligação, ainda que não seja visível, mas através de sons e cheiros, 

a presença é sentida permitindo aos habitantes uma ligação ao mundo real enquanto 

estão ligados ao mundo virtual. 

 
 

 
 
 

Ilustração 46 – Plantas da “T House”, 1999.( Toyo Ito & Associates, 2013) 

                                            
22

“A nova tecnologia não é antagónico à natureza. Pelo contrário, está a criar um novo tipo de natureza. 
Se a natureza tal como a conhecemos é para ser considerado real, então esta natureza artificial 
provavelmente deve ser chamada de artificial. E nós pessoas da idade moderna, somos fornecidos com 
dois tipos de corpos para combinar com estes dois tipos de natureza. O corpo real que está ligado ao 
mundo real pelo fluido que flui dentro dele, e o corpo virtual que está ligado ao mundo por meio de 
eletrões.”( Tradução Nossa)  
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Ilustração 47 – Cortes, Alçados e Perspectiva de “T House”,1999. (Toyo Ito & Associates, 2013) 

4.2. TADAO ANDO 

Nascido em 1941, em Osaka Japão. Entre os 10 e os 17 anos de idade passa grande 

parte do seu tempo a fazer modelos em madeira de navios e aviões e a aprender a ser 

carpinteiro numa carpintaria em frente à casa onde cresceu. Aos 20 anos decide que 

quer ser arquiteto o que o leva a viajar pelo país e no estrangeiro entre 1962 e 1969. 

Nas suas viagens pela Europa, Africa, e os Estados Unidos da América tem a 

oportunidade de ver e estudar as obras de Arquitetos como Le Corbusier, Ludvig Mies 

Van der Rohe, Frank Lloyd Wright e Louis Kahn. 

I spent a lot of time as a child observing in a woodworking shop across the street from 

the house I grew up. I became interested in trying to make shapes out of wood. With 

young eyes and sensitivities, I watched how trees grew, altered by how sun hit it, 

changing the qualities of the lumber produced. I came to understand the absolute 

balance between a form and the material from which it is made. I experienced the inner 

struggle inherent in the human act of applying will to give birth to a form. (…) later my 

interest gradually concentrated on architecture which makes possible the consideration 

of intimate relations between material and form, and between volume and human life. 

The aim of my design is, while embodying my own architectural theories, to import rich 
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meaning to the spaces through natural elements and the many aspects of daily life. In 

other words, I try to relate the fixed form and compositional method to the kind of life 

that will be lived in the given space and to local regional society. My mainstay is 

selecting the solutions to these problems, in my independent architectural theory 

ordered on the basis of geometry of simple forms, and my emotions as a Japanese. 

(Tadao Ando Apud Walker, 2002)
23

   

Auto educa-se na arte de Arquitetura e em 1969 decide abrir o seu próprio atelier, 

Tadao Ando and associates.  

Em 1975 o trabalho de Tadao Ando ganha notoriedade com a conclusão da “Row 

House”, em Osaka. É premiado com o Prémio Anual do Instituto de Arquitetura do 

Japão em 1979. 

4.2.1. “ROW HOUSE”  

Área do Lote: 57.00 m2                                                                                              

Área de Implementação: 34.00 m2                                                                             

Área Total de Construção: 65.00 m2                                                                  

Estrutura: Betão Armado 

Sito num lote com 3,5metros de largura, 14 metros de profundidade e 6 metros de 

altura. É constituído por uma estrutura em betão armado organizado em redor de um 

pequeno Páteo interior, os habitantes precisam atravessar o Páteo para ter acesso à 

parte traseira da habitação. A obra é descrita pelo arquiteto: 

This small house was the point of origin for my subsequent work. It is a memorable 

building for me one of which I am very fond. (…) My intention was to insert a concrete 

box in this center section and to create a microcosm within it, a simple composition with 

diverse spaces and dramatized by light. The house completely closes itself from the 

street. An indentation on the front wall serves as an entry. A courtyard is the center of 

the space, flanked on the first floor by the living room on one side and on the other, the 

                                            
23

“Passei muito tempo em criança a observar numa oficina de carpintaria do outro lado da rua da casa 
onde cresci. Fiquei interessado em tentar fazer formas com a madeira. Com jovens olhos e sensibilidade, 
observei como as arvores cresciam, se alteravam consoante o bater do sol, alterando a qualidade da 
madeira produzida. Vim a perceber o equilíbrio absoluto entre a forma e o material do qual é feito. 
Experienciei o conflito interno inerente ao ato humano de aplicar vontade para criar uma forma. (…) Mais 
tarde o meu interesse concentrou-se gradualmente em arquitetura que tornasse possível a consideração 
de relações intimas entre o material e a forma, e entre volume e vida humana. O objetivo do meu design 
é, enquanto incorporando mas minhas teorias arquiteturais, importar grande significado aos espaços 
através de elementos naturais e os vários aspetos da vida diária. Por outras palavras, tento relacionar a 
forma fixa e método de composição ao tipo de vida que será vivido no espaço e à sociedade regional 
local. O meu objetivo é selecionar soluções para estes problemas, segundo a minha teoria arquitetural 
seguindo a base da geometria das formas simples, e as minhas emoções enquanto Japonês.” ( Tradução 
Nossa)  
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kitchen, dining room and bath. The second floor is a master bedroom on one side and 

the children´s on the other. (…)in it’s simple but rich spatial composition, in its 

expression of enclosure, and in the way light gives character to daily life spaces, this 

house encapsulates an image of my architecture. (Tadao Ando Apud Walker, 2002)
24

 

A ausência de janelas para o exterior, sendo que a iluminação é feita através de vãos 

virados para o Páteo interno denotam uma clara negação do mundo exterior, do caos 

da cidade, duma arquitetura introvertida onde o único contacto que o habitante tem 

com o mundo exterior é através dos elementos naturais, como o vento, a água e a 

terra. A respeito disso, Tadao Ando diz:  

In all my Works, light is an important controlling factor (…) I create enclosed spaces 

mainly by means of thick concrete walls. The primary reason is to create a place for the 

individual, a zone for oneself within society. When the external factors of city’s 

environment require the wall to be without openings, the interior must be especially full 

and satisfying. (…) Such things as light and wind only have a meaning when they are 

introduced inside a house in a form cut off from the outside world. I create architectural 

order on the basis of the geometry: squares, circles triangles, and rectangles, I try to 

use forces in the area where I am building, to restore the unity between house and 

nature (light and wind) that was lost in the process of modernizing Japanese houses 

during the rapid growth of the fifties and sixties. (Tadao Ando Apud Walker, 2002)
25

 

O escritor Japonês Koji Taki disse em relação à Row House: 

The value of (this house) as architecture does not necessarily come from some stylistic 

method or abstract concept aimed at making architecture out of a commission for a 

house in Osaka; it comes instead from a fundamental way of thinking about building a 

                                            
24

“Esta pequena habitação foi o ponto de partida para o meu trabalho subsequente. É um edifício 
memorável para mim um pelo qual tenho muita estima (…) A minha intensão era inserir uma caixa de 
betão nesta zona central e assim criar nele um microcosmo, uma simples composição com diversos 
espaços e dramatizado através da luz. A habitação fecha-se completamente em si mesma em relação à 
rua. Um recorte na fachada frontal serve de entrada. Um Páteo é o centro do espaço. Ladeado no 
primeiro piso pela sala de estar num lado e do outro pela cozinha, sala de jantar e instalação sanitária. No 
segundo piso está o quarto principal de um lado e do outro, o quarto das crianças. (…) Na sua simples 
mas rica composição espacial, na sua expressão de enclausura, e na forma como a luz dá caracter aos 
espaços do dia-a-dia, esta habitação encapsula uma imagem da minha arquitetura.” (Tradução Nossa)  

25
“Em todos os meus trabalhos, a luz é um importante fator controlador (…) Eu crio espaços fechados 

sobretudo por meio de espessas paredes de betão. A razão principal é criar um espaço para o individuo, 
uma zona para O mesmo na sociedade. Quando os fatores externos da envolvente da cidade requerem 
que as paredes estejam sem aberturas, o interior deve ser especialmente cheio e satisfatório. (…) Tais 
coisas como luz e vento apenas têm um significado quando elas são introduzidas dentro da habitação 
numa forma desligada do mundo exterior. Eu crio ordem arquitetónica com base na geometria: 
quadrados, círculos, triângulos e retângulos, tento usar forças na área onde construo, para restaurar a 
unidade entre a habitação e a natureza (luz e vento) que foram perdidos no processo de modernização 
das habitações Japonesas durante o rápido crescimento nos anos cinquenta e sessenta.”( Tradução 
Nossa) 
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house for an inhabitant. Ando’s approach is to connect the art of building to the art of 

living.
 
(Koji Taki Apud Walker, 2002)

26
 

 

Ilustração 48- “Fachada de “Row House””. (Stylesize, 2013) 

                                            
26

“O valor (desta habitação) como arquitetura não deriva necessariamente de um método estilístico ou 

conceito abstrato orientado para fazer arquitetura de uma comissão para uma habitação em Osaka; vem 
invés disso de um modo fundamental de pensar o modo de construir uma habitação para um habitante. A 
abordagem de Ando é fazer a ligação entre a arte de construir à arte de viver.” (Tradução Nossa)  
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Ilustração 49- “ Pormenores do Interior da “Row House””.(Adaptado a partir de: A- Hsn, 2010) 
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Ilustração 50 - “Pantas e Corte da “Row House””. (Stylesize, 2013) 

 



Micro arquitetura no Japão: compressão espacial e funcional  

Kelly Franco Martins                                                                                                                                                     81 

4.2.2. “4X4 HOUSE” 

Área do Lote: 65.42 m2                                                                                              

Área de Implementação: 22.56 m2                                                                             

Área Total de Construção: 117.79 m2                                                                    

Estrutura: Betão Armado 

Situado na periferia de Kobe num lote com 65metros quadrados, localizando entre as 

linhas ferroviárias que percorrem a montanha de Kobe e a praia de Suma. Cerca de 

um quarto do lote está regularmente submerso. 

Whenever I have a project where I have to work hard to overcome physical limitations, it 

often ends up winning reactions from all over the place (…) from as architectural design 

point of view, no one would be interested in houses that were designed and built 

luxuriously using millions of dollars. (Tadao Ando Apud Tanikawa, 2010)
27

 

Tadao Ando interessa-se pelas limitações do local e pelo facto de se localizar perto do 

centro sísmico do terramoto Hanshin que em 1995 tirou a vida a centenas de pessoas. 

O epicentro foi na ilha Awaji, visível do local. Quis desse modo tornar a habitação num 

local de homenagem e memória das vítimas do terramoto.  

Projetado para um casal e o seu filho de três anos a habitação é constituída de 4 pisos 

e uma cave construído em betão armado. No piso térreo, de entrada, estão as 

instalações sanitárias e na cave a zona arrumos, no segundo piso o quarto, no terceiro 

um escritório. No quarto piso fica a sala de estar e a cozinha. Referente a isto o dono 

da casa afirmou, “I feel like I am on a boat, floating about in the ocean (…) here the 

ocean view comes to you (…) you don’t have to take a look through the window.” 

(Tanikawa, 2010) 28 Este efeito deve-se ao facto do arquiteto ter projetado o quarto e 

ultimo piso da habitação de maneira a este sobressair da fachada do edifício. Uma 

grande janela tem o papel de emoldurar a paisagem.  

The landscape framed within this cube is a panorama sweeping over the island sea, the 

Awaji Island and Akashi Kaikyo Bridge, were thoughts and memories of the earthquake 

                                            
27

“Sempre que tenho um projeto onde tenho que trabalhar muito para superar limitações físicas, é comum 
ganhar reações de todo o lado (…) de um ponto de vista de design arquitetural, ninguém se interesseira 
por habitações que fossem desenhadas e construídas luxuosamente utilizando milhões de 
dólares.””(Tradução Nossa).  

28
O cliente referindo-se à vista do último piso: “Sinto-me como se tivesse num barco a flutuar no oceano 

(…) aqui a vista do oceano vem a ti (…) não é necessário olhar-se pela janela.”(Tradução Nossa)  
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are embedded, for both the client as well as for myself. (Tadao Ando Apud Architeam, 

2013)
29 

 
                                                                                                                                                                                                              

 

Ilustração 51 - “Vista de enquadramento da Habitação 4x4”. (Milimetdesign, 2009) 

                                            
29

“A paisagem emoldurada dentro deste cubo é um panorama extenso sobre o mar da ilha, a Ilha Awaji e 
a Ponte Akashi Kaikyo, onde pensamentos e memórias do terramoto estão incorporados, tanto para o 
cliente como para mim.” (Tradução Nossa)  
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Ilustração 52 - “Plantas e corte da 4x4”. (Milimetdesign, 2009) 

Em 2004 foi erguido uma segunda habitação designada de “4x4 House II”, construído 

no lote adjacente à primeira habitação. Do mesmo tamanho que a original, mas 

construída em madeira e forrado em pinho laminado a estrutura foi construída de 

modo a ficar em espelho, criando assim uma espécie de portão para a paisagem.  

After the completion of the original 4x4 House, another client came and asked me to 

design one for him. I suggested that the house be built on an adjacent lot but be 

constructed of wood. (…)by creating a pair of structures resembling a gate opening out 

toward the sea but built in contrasting materials that is, in concrete and wood, I hope to 
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reinforce the connection of the architecture to the place. (Tadao Ando Apud Architeam, 

2013)
30

 

 
 

 

Ilustração 53 - “Vista do Interior da 4x4 House”. (Milimetdesign, 2009) 
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“Após a realização do original 4x4 House, outro cliente abordou-me pedindo-me que desenhasse uma 
para ele. Eu sugeri que a habitação fosse construída num lote adjacente mas construído em madeira. (…) 
Ao criar um par de estruturas a assemelharem-se a uma abertura de um portão em direção ao mar mas 
construídos em materiais contrastantes isto é, em betão armado e madeira, espero reforçar a conceção 
da arquitetura ao lugar.”( Tradução Nossa) 
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Ilustração 54 - “As duas habitações 4x4, uma em betão Armado e a outra em Madeira”. (Milimetdesign, 2009) 

 

4.3. ATELIER BOW WOW 

Fundado em 1992 pelos arquitetos Yoshiharu Tsukamoto e Momoyo Kaijima, o atelier  

Bow Wow destaca-se pela adaptabilidade ao complexo tecido urbano japonês. Uma 

arquitetura que abraça as dificuldades que os lotes quer em termos de tamanho, forma 

a localização possam trazer e encaram-nos como uma constante aprendizagem e um 

desafio de adaptabilidade às diferentes dificuldades com que são apresentados, sem 

deixar que esses fatores controlem o resultado final, mas antes que se tornem pontos 

fortes do mesmo.  
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4.3.1.  HOUSE & ATELIER BOW WOW 

Área do Lote: 109.03 m2                                                                                            

Área de Implementação: 59.76 m2                                                                             

Área Total de Construção: 211.27 m2                                                                

Estrutura: Betão armado e Estrutura de Aço 

Construído num lote rodeado pelas construções vizinhas, este edifício incorpora o 

atelier nos primeiros dois pisos e a habitação nos dois pisos superiores. Os dois 

espaços no entanto não estão separados fisicamente por paredes mas antes pelo 

traçado dos pisos alternados, que ainda que abertos fazem a divisão do espaço 

publico do espaço privado. A estrutura é organizada na vertical. Os seus pisos 

alternados permitem uma sensação de espaço e prolongam o espaço visualmente, 

permitindo também deste modo a difusão de luz natural por toda a estrutura. 

 

Ilustração 55 - “Vista do interior do Atelier”, Atelier Bow Wow, 2005. (Adaptado a partir de: Atelier Bow Wow, 2012) 

 
Whether we are doing private buildings or houses, we propose often the building 

without any partitions. This creates just one continuous space, but subdivided (…) so 

different places can be seen each other in the distance, but it is all connected. Instead 

of making a strong partition between rooms we use the sense of occupancy to give a 



Micro arquitetura no Japão: compressão espacial e funcional  

Kelly Franco Martins                                                                                                                                                     87 

subtle articulation in the continuous space. So as you walk around you encounter 

different types of occupancy. (Yoshiharu Tsukamoto, 2007)
31

   

Localizado num lote enclausurado na sua quase totalidade pelos edifícios vizinhos os 

arquitetos encaram esta particularidade com o desafio de reeducar a mente para o que 

é considerado aceitável em arquitetura. A problemática da abertura de vãos que 

possam dar para um muro ou um pequeno espaço entre edifício é comum neste tipo 

de situação mas é encarado com naturalidade pelo arquiteto Yoshiharu Tsukamoto;  

In such small sites, it is important to revise your understanding of what a view is. If we 

keep the traditional understanding of view, we cannot make a window on the site (…) 

but I am very interested to open a big window to the neighbor. There are always small 

plants and trees which are unknown to many, but they are living there and can be part 

of the view (…) it is important to enjoy even this view of landscape or a wall. It cultivates 

another way to sense the environment. (Yoshiharu Tsukamoto, 2007)
32   

 

 

Ilustração 56 - “Imagem do Atelier Circunscrito pelas edificações circundantes e Maquete”, Atelier Bow Wow, 2005. (Adaptado a partir 
de: Atelier Bow Wow, 2012) 

                                            
31

“Quer estejamos a fazer edifícios ou habitações privadas, propomos frequentemente que o edifico não 
tenha divisões. Isto cria um espaço contínuo, mas subdividido (…) então diferentes sítios podem ser 
observados à distância, mas está tudo interligado. Em vez de fazer uma forte divisão entre os espaços 
utilizamos o sentido de ocupação para dar uma subtil articulação do espaço contínuo. Pois à medida que 
nos deslocamos de um lado para o outro encontraremos diferentes tipos de ocupação.”(Tradução Nossa)  

32
“Em sítios tão pequenos, é importante rever o teu entendimento sobre o que é uma vista. Se mantermos 

o entendimento tradicional do que é uma vista, não poderemos fazer uma janela naquele sítio (…) mas 
estou muito interessado em abrir uma grande janela que dê para o vizinho. Existem sempre pequenas 
plantas e arvores que para muitos são desconhecidos, mas estão a viver ali e podem fazer parte da 
paisagem (…) é importante desfrutar até desta paisagem ou de uma parede. Cultiva outra maneira de 
sentir a envolvente.”(Tradução Nossa)  
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Ilustração 57 – “Áreas de Circulação do Atelier”, Atelier Bow Wow, 2005. (Adaptado a partir de: Atelier Bow Wow, 2013) 

 
 

Ilustração 58 - “Corte do Atelier Bow Wow”, Atelier Bow Wow, 2005. (Adaptado a partir de: Atelier Bow Wow, 2013) 



Micro arquitetura no Japão: compressão espacial e funcional  

Kelly Franco Martins                                                                                                                                                     89 

 

             

 

Ilustração 59 - “Plantas do Atelier Bow Wow”, Atelier Bow Wow, 2005. (Adaptado a partir de: Atelier Bow Wow, 2013) 
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Este edifício é um claro exemplo do trabalho que o atelier desenvolve. 

4.3.2. “TOWER MACHIYA” 

Área do Lote: 22.55 m2                                                                                              

Área de Implementação: 18.60 m2                                                                             

Área Total de Construção: 58.17 m2                                                                  

Estrutura: Estrutura de Aço 

A “Tower Machiya” é um projeto residencial com quatro pisos de altura. “Machiya” é 

nome que é dado a uma típica habitação coletiva em madeira. Os clientes, ávidos 

praticantes da cerimónia do chá Japonesa pediram que a habitação tivesse uma sala 

de chá suficientemente espaçosa para que pudessem, se assim o entendessem no 

futuro, receber alunos para dar aulas. Construído num local com espaço limitado, do 

tamanho de um lugar de estacionamento, a habitação foi construída em altura para 

maximizar ao máximo o espaço habitável. Limitado em tamanho, quer de fachada 

como de profundidade o espaço é organizado num eixo vertical (do mesmo modo que 

o atelier Bow Wow) sendo que é o vão de escadas que define a organização dos 

espaços internos que são fragmentados pela divisão dos pisos. 

 

Ilustração 60 - “Fachada de “Tower Machiya””, Atelier Bow Wow, 2010. (Adaptado a partir de: Atelier Bow Wow, 2012) 
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Ilustração 61 - “Espaços interiores da “Tower Machiya””, Atelier Bow Wow, 2010. (Adaptado a partir de: Atelier Bow Wow, 2012) 
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Na fachada de cada piso existe uma pequena varanda com 45 centímetros de 

profundidade. A escolha dos materiais e cores são essenciais para a harmonia do 

espaço, os grandes vãos de janelas permitem a entrada da iluminação natural e o 

contacto visual com os elementos naturais do exterior. 

4.3.3. “SPLIT MACHIYA” 

Área do Lote: 64.62 m2                                                                                                  

Área de Implementação: 27.31 m2                                                                               

Área Total de Construção: 54.62 m2                                                                           

Estrutura: Betão Armado e Madeira 

 
Uma habitação privada projetado para um casal jovem. É composto de duas estruturas 

em madeira ligadas entre si por um Páteo central.  

 

Ilustração 62 – “Fachadas da “Split Machya””, Atelier Bow Wow, 2010. (Adaptado a partir de: Atelier Bow Wow, 2012) 
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As duas estruturas, independentes uma da outra tem dois pisos e meio de altura cada 

uma, tendo a arrumação e algum mobiliário incorporado de modo a maximizar o 

pequeno espaço compacto. Todo o design das estruturas é pensado de modo a 

enfatizar o espaço, tanto através do material como da cor do mesmo e da iluminação 

natural que se espalha por toda a habitação através das grandes janelas e de 

claraboias permitindo um sentido de leveza ao espaço.  

 

Ilustração 63 - “Interior da “Split Machiya””, Atelier Bow Wow, 2010. (Adaptado a partir de: Atelier Bow Wow, 2012) 
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Os vãos de janela do segundo piso estão alinhados de modo a permitir uma linha de 

visão continua entre as duas estruturas e a envolvente dando assim a ilusão de 

prolongamento do espaço. 

 
                                                                                                                                                                                                                 

Ilustração 64 -  “Interior da “Split Machiya””, Atelier Bow Wow, 2010. (Adaptado a partir de: Atelier Bow Wow, 2012) 
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4.4. YASUHIRO YAMAHITA 

Nascido em 1960, na ilha de Amami Oshima no sul do Japão. Yasuhiro Yamahita 

recebe o grau de mestre no Instituto de Tecnoligia Shibaura em 1986. Ainda nesse 

ano vai trabalhar para o Atelier Yataka Saito and Associates. Em 1991 abre o seu 

próprio atelier que em 1995 muda o nome para Atelier Tekuto. 

Cria a sua arquitetura baseada no sistema de sociedade, meio ambiente e função. 

Tem vindo a utilizar recentemente recursos naturais como a madeira, terra, tijolo, com 

intuito de cuidar do meio ambiente e tornar a sua arquitetura mais ecologicamente 

sustentável. 

4.4.1.“REFLECTION OF MINERAL” 

Área do Lote: 44.62 m2                                                                                              

Área de Implementação: 31.11 m2                                                                             

Área Total de Construção: 86.22 m2                                                                      

Estrutura: Betão Armado 

Localizado perto do centro de Tóquio, num pequeno lote de 44,62 metros quadrados, 

circunscrito por duas ruas. Para seguir os códigos de construção de modo a assegurar 

a quantidade de luz natural adequada às edificações vizinhas. 

 
                                                                                                                                                                                                                   

Ilustração 65 – “Diferentes Perspetivas de “Reflection of Mineral””, Makoto Yoshiba, 2006. (Adaptado a partir de: Architizer, 2009) 

Seguindo a vontade do destinatário de ter um lugar de estacionamento coberto, o 

volume foi chanfrado em vários planos. Tendo as palavras “mineral” e “reflexão” como 
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palavras-chave do conceito por detrás desta habitação, o arquiteto transforma o ato de 

eliminação em algo positivo.  

Minerals are considered to combine abstract properties (conceptual object) with non 

figurative properties (object whose presence of matter is more obvious). According to 

how light strikes the object, it changes from transparent to translucent to opaque. The 

form can in no way be treated as a simple element. (…) “Reflection” is a recent keyword 

pertaining to the perception of space, in which vision plays a key role. I am very 

interested in this field of visual perception. By shaping volumes in polyhedral (whose 

facets are either transparent, translucid or opaque) and entangling them inside the 

structure, we introduce visual reflection, which allowed us to deviate from the 

restrictiveness of space. (Yasuhiro Yamashita Apud Atelier Tekuto co, 2013)
33

 

O poliedro confere à habitação a visão de uma nova fachada de todos os ângulos. 

Esta reflexão permite aos espaços externos e internos maior diversidade à medida que 

são percorridos. Provocador, este projeto é articulado de modo a criar espaços 

transparentes, translúcidos e opacos, influenciando a experiência que se vive no 

mesmo. 

As people move inside the building, or as the angle of light changes, the space 

becomes more diverse. On the other hand, inside this abstract polyhedron, the kitchen, 

counter, stairs, floors and bathroom provide functionality. The box-shaped third floor 

bathroom features a stainless steel mirror finish, which combine both elements of 

practicality object and reflection, bringing together the two keywords for the project. 

(Yasuhiro Yamashita Apud Atelier Tekuto co, 2013)
34

  

O arquiteto aproveita-se das formas da fachada para expor o interior da habitação ao 

mundo exterior, sendo que as janelas têm o papel de fachada, as suas formas 

invulgares proporcionam ao espaço interior um jogo de Luz e sombras interessante. A 

Luz difunde-se por toda a habitação, refletida das paredes brancas conferindo um 

sentimento de leveza que contrasta com a dureza da estrutura de betão. As 

                                            
33

“Minerais são considerados para combinar propriedades abstratas (objeto conceptual) com 

propriedades não figurativas (objeto cujo a presença de matéria é mais obvia). De acordo como a luz bate 
o objeto, ele muda de transparente a translucido para opaco. A forma não pode de forma alguma ser 
tratado como um simples elemento. (…) “ Reflecção” é uma palavra-chave recente pertencendo á 
perceção de espaço, no qual a visão tem um papel importante. Estou muito interessado neste campo de 
perceção visual. Ao moldar formas em polígonos (cujo as faces ou são transparentes, translúcidos ou 
opacos) e enreda-los dento da estrutura, introduzimos uma reflexão visual, que nos permitiu derivar da 
restritividade do espaço.”(Tradução Nossa) 

34
“À medida que as pessoas se movem dentro do edifício, ou à medida que o angulo de luz muda, o 

espaço torna-se mais diverso. Por outro lado, dentro do polígono abstrato, a cozinha, balcão, estacas, 
chão e casa de banho fornecem uma funcionalidade. A casa de banho em forma de caixa do terceiro 
andar possui um espelho com um acabamento em aço inoxidável, que combinam ambo elementos de 
aspeto pratico e de reflecção, juntando as duas palavras-chave do projeto.”(Tradução Nossa) 
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superfícies espelhadas, aberturas entre pisos e grandes janelas, são ingredientes que 

o arquiteto usou para dar ao espaço uma sensação mais ampla.  

 

 

Ilustração 66 - “Perspectivas do Interior do “Reflection of Mineral””, Makoto Yoshiba, 2006. (Adaptado a partir de: Architizer, 2009) 
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Ilustração 67 - “Plantas do “Reflection of Mineral””, 2006. (Architizer, 2009) 

 

                
Ilustração 68 -  “Plantas do “Reflection of Mineral””, 2006. (Architizer, 2009) 
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                                      Ilustração 69 - “Cortes do “Reflection of Mineral””, 2006. (Architizer, 2009) 
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4.4.2. “MAGRITTE’S”  

Área do Lote: 45.61 m2                                                                                              

Área de Implementação: 26.15 m2                                                                             

Área Total de Construção: 67.55 m2                                                                  

Estrutura: Betão Pré. Esforçado 

Situado no centro de Tóquio num pequeno lote de apenas 45.61 metros quadrados. 

Construído para um jovem casal que solicitaram ao arquiteto que a habitação fosse 

toda ela construída em betão; chão, paredes, mesas. O arquiteto foi inspirado pelo 

trabalho surrealista de Magritte e propôs a ideia de um grande bloco em betão a 

escapar às forças de gravidade. 

In creating architecture on this planet, the designer must always confront gravity. There 

are only two ways to escape it: either expend energy to fight it, as an airplane does, or 

create a material lighter than air, such as a balloon. Gaining inspiration from Magritt’s 

surrealism, I chose a third way: use massive concrete to create the illusion of escaping 

from gravity. (…) For the structure, I used precast, pre-stressed concrete with 

preinstalled steel bars, which separate the various volumes to give the appearance that 

they are floating. By seeming to free the heavy masses from the force of gravity, I was 

able to evoke a renewed awareness of things we normally take for granted, and in doing 

so to discover a new kind of architecture. (Yasuhiro Yamashita Apud Basulto, 2011)
35

  

Como a habitação é contida por edifícios adjacentes é elevado de modo a responder 

ao código de construção e facilitar a ventilação e na falta de luz natural devido às 

condições do local. 

Separado em dois volumes sendo o volume superior ligeiramente recuado para 

facilitar a entrada de luz na cave da habitação que é proporcionado por janelas 

colocadas no topo das extremidades da cave. O acesso à habitação é feito através de 

um pequeno lanço de escadas. A cobertura é plana de modo a seguir o regulamento 

de construção japonês e não interferir com o acesso à luz natural das estruturas 

envolventes. A habitação contém poucas janelas retangulares, o suficiente para que a 

luz natural se possa difundir por todo o interior. 

                                            
35

“Ao criar arquitetura neste planeta, o arquiteto deve confrontar sempre a gravidade. Existem apenas 

duas maneiras de lhe escapar: gastando energia lutando contra ela, como um avião faz, ou criando um 
material mais leve que o ar, como um balão. Obtendo inspiração do surrealismo de Magritte, escolhi uma 
terceira via: usar betão maciço para criar a ilusão de escapar da gravidade. (…) Para a estrutura, moldes 
de betão pré esforçado com aço pré instalado, que separam os vários volumes para dar a aparência de 
que estão a flutuar. Ao dar a aparência de libertar os pesados volumes da força da gravidade, foi-me 
possível evocar uma renovada consciência das coisas que normalmente temos por garantido, e ao fazê-lo 
descobrir um novo tipo de arquitetura.”(Tradução Nossa)  
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Ilustração 70 –“Imagem da Casa “Magritte””, Makoto Yoshiba, 2005. (Architizer, 2009) 
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Ilustração 71 – “Interior da Casa “Magritte””, Makoto Yoshiba, 2005. (Adaptado a partir de: Architizer, 2009) 
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Ilustração 72 - “Alçado Norte” , Makoto Yoshiba, 2005. (Architizer, 2009) 

 

Ilustração 73 - “Cortes da Habitação”, Makoto Yoshiba, 2005. (Architizer, 2009) 
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Ilustração 74 - “Plantas”, Makoto Yoshiba, 2005. (Architizer, 2009) 
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4.4.3. “LUCKY DROPS” 

Área do Lote: 58.68 m2                                                                                              

Área de Implementação: 21.26 m2                                                                             

Área Total de Construção: 60.94 m2                                                                  

Estrutura: Aço 

Projetado para um jovem casal em Tóquio. Sendo o lote estreito e comprido, o 

Arquiteto teve que ter em conta o regulamento que impunha que as paredes exteriores 

tivessem uma distância mínima de 0.5m do limite do lote de modo a não impedir o 

acesso à luz natural às habitações vizinhas, mas qualquer estrutura que esteja 

subterrada fica livre desta imposição, permitindo ao arquiteto usar toda a área do lote 

e ganhar assim 0.5m de cada lado da estrutura. O resultado foi uma estrutura de 

forma trapezoidal com 3.2m de largura na fachada principal, 29.3m de comprimento e 

0.7m de largura na fachada traseira. A maioria dos espaços comuns encontra-se na 

cave, a cozinha, instalação sanitária, sala de refeições e de estar.  

During the initial stage of design, it was agreed on: taking advantage of the site 

characteristic by ensuring a maximum length of the building; providing a space for fun 

and structural reinforcement to the building by introducing a slope inside; making the 

best use of the underground space; and turning the entire building into a skin. The over-

ground sections features skin-like external walls with added transparency letting 

sunlight permeate the entire building. The floor material is expanded metal letting 

sunlight fall deeper underground, in the attempt to deviate from the floors of 

determinacy function. Since the area below ground is beyond the application of the 

0.5m rule, major living spaces were buried under ground. (Yasuhiro Yamashita Apud 

Atelier Tekuto, 2013)
36

 

O uso de material translucido para a fachada permite a entrada de luz natural 

conferindo à habitação uma iluminação e ambiente harmonioso. De noite é possível 

visualizar através da fachada os vultos dos seus moradores, durante o dia o exterior 

penetra o interior e de noite o inverso acontece, os moradores tornam-se personagens 

ao mundo exterior.  

                                            
36

“Durante a fase inicial de projeto, foi acordado que: se tiraria partido das características do lote ao 

assegurar a o comprimento máximo do edifício; providenciar um espaço de lazer e reforçar a estrutura do 
edifício ao introduzir uma rampa no seu interior; tirar o máximo partido do espaço subterrâneo; e 
transformar todo o edifício numa pele. As secções acima do nível térreo caracterizam-se por ter uma 
fachada tipo pele com uma transparência que permite a luz solar penetrar todo o edifício. O material do 
chão é metal expandido permitindo a luz natural descer ao subsolo, na tentativa de desviar dos andares 
de determinadas funções. Uma vez que a área subterrada está imune à regra dos 0.5m, os grandes 
espaços de convivência forma enterrados.”( Tradução Nossa) 
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Ilustração 75 - “Lucky Drops”, Makoto Yoshiba, 2005. (Adaptado a partir de: Architizer, 2009) 
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Ilustração 76 - “Lucky Drops”, Makoto Yoshiba, 2005. (Adaptado a partir de: Architizer, 2009) 
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Ilustração 77 – “Interior da “Lucky Drops””, Makoto Yoshiba , 2005. (Adaptado a partir de: Architizer, 2009) 
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Ilustração 78 - “Alçados de “Lucky Drops””, Makoto Yoshiba, 2005. (Architizer, 2009) 

 
Ilustração 79 - “Corte de “ Lucky Drops””, Makoto Yoshiba, 2005. (Architizer, 2009) 
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Ilustração 80 –“ Plantas de “Lucky Drops””, Makoto Yoshiba, 2005. (Architizer, 2009) 

4.5.  ATELIER FUJIWARAMURO ARCHITECTS 

O Atelier Fujiwaramuro foi fundado em 2002 pela dupla de Arquitetos Shintaro 

Fujiwara e Yoshio Muro. 

Shintaro Fujiwara nasceu em 1974. Em 1997 forma-se em Arquitetura na Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade de Kinki. Em 1999 termina a formação em 

engenharia na mesma faculdade.   

Yoshio Muro nasceu em 1974. Forma-se em Arquitetura na Faculdade de Ciencias e 

Tecnologia da universidade de Kinki em 1999 onde conhece Shintaro Fujiwara. 

O Atelier Fujiwaramuro tem-se especializado no desenho de pequenas Habitações.  
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4.5.1. “HOUSE IN GOIDO” 

Área do Lote: 82.22 m2                                                                                                             

Área de Implementação: 46.32 m2                                                                                           

Área Total de construção: 78,74 m2                                                                                 

Estrutura: Madeira 

Sito numa densa zona residencial de Goido, Nasa. A habitação foi projetada para um 

jovem casal e o seu filho. Era desejo do casal ter uma Habitação muito privada e bem 

Iluminada.  

Os Arquitetos inspiraram-se no desenho da Cidade e projetam quatro edifícios 

distintos que compõem a habitação, encerrados para o exterior e todos voltados e 

ligados entre si através de um pátio interior, a organização do espaço e pátio interno 

simula pequenas ruas estreitas, trazendo o desenho urbano para o interior do espaço 

privado. O pátio permite a entrada de luz natural tornando desnecessário a existência 

de janelas para o exterior. Cada divisão ocupa um piso inteiro, obrigando o utilizador a 

fazer um percurso através de escadas e pequenas pontes para ter acesso aos 

diferentes espaços.  
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Ilustração 81- "Fachada de House in Goido”, Yano Toshiyuki, 2013. (Basulto  2013)  
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Ilustração 82 – “Vistas Interiores da Habitação”, Yano Toshiyuki, 2013. (Adaptado a partir de: Basulto 2013) 
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Ilustração 83 – “ Vista interior da Habitação”, Yano Toshiyuki, 2013. (Adaptado a partir de: Basulto, 2013) 
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Ilustração 84 – “Plantas da House in Goido”, Yano Toshiyuki, 2013. (Basulto, 2013) 
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Ilustração 85 – Cortes,Yano Toshiyuki, 2013. (Basulto, 2013) 
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Ilustração 86 –  Cortes,Yano Toshiyuki, 2013. (Basulto, 2013) 
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Ilustração 87 - Cortes,Yano Toshiyuki, 2013. (Basulto, 2013) 
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4.5.1. “HOUSE IN MATSUBARA” 

Área do Lote: 46.95 m2                                                                                                            

Área de Implementação: 30.43 m2                                                                                           

Área Total de Construção: 73.50 m2                                                                                     

Estrutura: Aço 

Localizado na periferia de Osaka, esta habitação foi projetada para um casal jovem 

com um filho. Os clientes queriam uma casa onde pudessem receber os seus amigos 

e que tivesse uma sala de música.  

A habitação é organizada em vários níveis ligados por escadas, conferindo à estrutura 

uma sensação de espaço mais amplo e organização mais dinâmica das diferentes 

funções da mesma. 

No piso térreo está a entrada da habitação, uma sala de música e as instalações 

sanitárias. No primeiro piso fica a cozinha e sala de refeições e um nível mais elevado 

a sala de estar. O terceiro piso contém os dois quartos da habitação e um acesso a 

um terraço existente na cobertura. 

 

 
Ilustração 88 – “House in Matsubara”, Yano Toshiyuki, 2013. (Basulto, 2013) 
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Ilustração 89 – Interior da Habitação, Yano Toshiyuki, 2013. (Adaptado a partir de: Basulto, 2013) 
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Ilustração 90 – Interior da Habitação, Yano Toshiyuki, 2013. (Adaptado a partir de: Basulto , 2013) 
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Ilustração 91 – Cortes, Yano Toshiyuki, 2013. (Basulto, 2013) 
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4.5.3. “HOUSE IN NADA” 

Área do Lote: 36.95 m2                                                                                                            

Área de implementação: 22.13 m2                                                                                           

Área Total de Construção: 63.33 m2                                                                                 

Estrutura : Madeira 

Construído num lote estreito na zona residencial de Kobe, Japão. 

Os Arquitetos combatem a estreiteza da habitação introduzindo um átrio ao centro da 

estrutura, permitindo assim a penetração de luz natural por toda a habitação até ao 

piso térreo. O eixo vertical faz a ligação de todas as divisões e quebra a 

horizontalidade do lote conferindo-lhe uma sensação de grandeza e espaço amplo.  

No piso térreo ficam situados os arrumos e instalações sanitárias, no primeiro piso a 

sala de estar, cozinha e zona de refeições que está assente em cima de um ripado de 

madeira que permite a penetração de luz natural até ao piso térreo. No segundo piso 

situam-se os quartos e acesso ao terraço na cobertura da habitação. 

 

 
Ilustração 92 – Fachada de “House in Nada”, Yano Toshiyuki, 2013. (Designboom, 2013) 
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Ilustração 93 – Interior da Habitação, Yano Toshiyuki, 2013. (Adaptado a partir de: Designboom, 2013) 
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Ilustração 94 – Interior da Habitação, Yano Toshiyuki, 2013. (Adaptado a partir de: Designboom, 2013) 
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Ilustração 95 – Cobertura, Yano Toshiyuki, 2013. (Designboom, 2013) 
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Ilustração 96 – Cortes, Yano Toshiyuki, 2013. (Designboom, 2013) 
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4.6. ATELIER AVEHIDESHI ARCHITECTS  

Fundado pelo Arquiteto Abe Shuiji Abehideshi.  

Nascido em 1976, em Kishiwada, Osaka, conclui os estudos no Instituto de Tecnologia 

de Kyoto em 2002, ano em que inicia o trabalho no Atelier Takeo Endo Architects.  

Em 2004 torna-se orador na Universidade de Arte e Design de Kyoto e é fundado o 

Atelier Avehideshi Architects. 

4.6.1. “ Big Spiral staircase House” 

 

Área do Lote: 60.12 m2                                                                                               

Área de implementação: 30.77 m2                                                                             

Área Total de Construção: 92.31 m2                                                                                

Estrutura: Aço 

 

Situado nos subúrbios de Osaka, Japão, num lote de apenas 60 m2 composto de 

Atelier no piso térreo, quarto e instalações sanitárias no primeiro piso e sala de estar e 

refeições no segundo.  

Localiza-se junto a uma linha ferroviária e um parque de estacionamento facto que o 

arquiteto decide não realçar, a sua presença é sentida e ouvida e embora também o 

seja visualmente do interior da habitação as janelas já habitação são estrategicamente 

posicionadas e dimensionadas de modo a realça o cenário existente para além das 

linhas ferroviárias e estacionamento adjacente.  

É criado um novo entendimento da paisagem exterior através do angulo de visão 

utilizado à medida que se percorrem os vários níveis da habitação e vão-se tendo 

vislumbres do mundo exterior. 
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Ilustração 97 – Imagens da Habitação, Daici Ano, 2009. (Adaptado a partir de: Dezeen, 2010) 
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Ilustração 98 – Plantas, Daici Ano, 2009. (Dezeen, 2010) 
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Ilustração 99 – Cortes, Daici Ano, 2009. (Dezeen, 2010) 
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Ilustração 100 – Perspectiva da Habitação, Daici Ano, 2009. (Dezeen, 2010) 

 

4.6.2. “SMALL TOBACO SHOP” 

Área do lote: 24.38 m2                                                                                                

Área de implementação: 15.55 m2                                                                              

Área Total de Construção: 36.98 m2                                                                       

Estrutura: Aço  

 

Sito em Osaka, Japão, localizado entre as linhas ferroviárias e um edifício de 

habitação coletiva. 

Construído para uma senhora de 60 anos que vive sozinha que gere uma pequena 

loja de venda de tabaco no piso térreo da habitação. No piso térreo é constituído de 

sala de estar e refeições, cozinha e instalações sanitárias, no primeiro piso fica o 

quarto e no segundo piso o terraço da habitação. A escolha de um vão de escada em 
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espiral deveu-se à necessidade de preservar o máximo de área disponível de cada 

andar. O reduzido uso de janelas permite ao habitante alguma privacidade ao mesmo 

tempo que reduz a exposição sonora resultante da proximidade da linha férrea. No 

último piso situa-se um terraço semi coberto, a abertura zenital e em apenas uma das 

fachadas confere ao espaço uma relação mais intima com o som vindo do exterior ao 

mesmo tempo que faz o terraço adquirir maior sentido de privacidade.  

 

 
Ilustração 101 – “Small Tobaco Shop”, Hiroki Kawata, 2007. (Adaptado a partir de: Dezzen, 2010) 
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Ilustração 102 – Alçados e Plantas, Hiroki Kawata, 2007. (Dezzen, 2010) 



Micro arquitetura no Japão: compressão espacial e funcional  

Kelly Franco Martins                                                                                                                                                     135 

 
Ilustração 103 – Cortes, Hiroki Kawata, 2007. (Dezzen, 2010) 
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5. PROJETO 

A Cidade de Lisboa tem séculos de História, a sua ligação do Rio Tejo e ao Mar 

conferiram-lhe ao longo dos tempos características únicas que lhe permitiram alcançar 

uma posição importante a nível Mundial no que toca ao comércio de troca de produtos, 

tornando-se num dos portos mais importantes. No início do seculo XX, a Industria 

ligada aos portos intensificou-se transformando a frente ribeirinha numa zona 

densamente industrial. A imagem da Cidade contudo tem vindo a ser alterada, 

primeiro com a reconversão da zona de Belém para a Exposição do Mundo Português 

de 1940 e mais tarde na zona mais oriental da cidade para a Exposição Internacional 

de Lisboa de 1998. Muitas das Industrias foram transferidas para a periferia da Cidade 

permitindo assim reconfigurar a zona ribeirinha e devolver o Rio à Cidade e seus 

Habitantes.    

Para a Cadeira de Projeto III foi-nos proposto redesenhar a zona da Frente Ribeirinha 

de Lisboa, entre o Cais do Sodré e a Estação de santa Apolónia. O objetivo propunha 

dar uma nova vida a esta zona da cidade criando núcleos de habitação, de comércio e 

de Lazer. A proposta visava redesenhar os limites da Cidade e do rio de modo a criar 

uma ligação entre ambas e facilitando assim o acesso e desfrute dos habitantes e 

visitantes da Cidade a uma das “personagens” que lhe é tão querida, o Rio Tejo.  

 
                                                                                                                                                                                                                  

Ilustração 104  - “Kenzo Tange junto a uma imagem do Plano de Tóquio e maquete da Cidade Marinha”. (Adaptado a partir de: Tokyo, 
2012) 

No início do trabalho elaborei uma pesquisa de varias Cidades que tivessem as 

mesmas características que Lisboa, com uma forte ligação à água para compreender 
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melhor as potencialidades do que poderia ser feito e com isso perceber o que fazia 

falta à Cidade de Lisboa. Na sequência desse estudo deparei-me com o Plano para 

Tóquio de Kenzo Tange de 1960 e o projeto da Cidade Marinha elaborado pelo 

Arquiteto Japonês Kyonori Kikutake, ambos pertencentes ao Grupo Metabolista. Os 

projetos visavam a construção de uma cidade sobre o mar uma vez que a escassez de 

terra para a expansão da cidade em franca expansão era (e continua a ser) um 

problema. Ao aprofundar os principios do Movimento Metabolista deparei-me com o 

Projeto da Torre Cápsula Nakagin do Arquiteto Kisho Kurokawa. O conceito por detrás 

das pequenas Cápsulas levou-me a pesquisar outros projetos semelhantes na 

arquitetura Japonesa tendo constatado uma tendência que tem vindo a ganhar cada 

vez mais adeptos no Japão assim como um pouco por todo o Mundo. Esta tendência 

está assente na proposição de uma Micro Arquitetura sustentável, e adaptada às 

necessidades dos seus habitantes, normalmente associado a um conceito de vida 

minimalista imposto pelas características geográficas e económicas de um país 

devastado por catástrofes naturais, guerras e crise económica.  

Estas Micro Habitações ou construções dadas as suas características são adaptáveis 

às mais variadas circunstâncias, lugares e necessidades do seu utilizador, podendo 

facilmente ser adaptadas e introduzidas em qualquer lugar ou cidade. Num momento 

em que vários países atravessam um período de dificuldade económica, a Micro 

Arquitetura começa a ganhar cada vez mais força e sentido.  

Relativamente ao Trabalho proposto na Cadeira de Projeto III, a Micro Arquitetura 

seria uma solução viável para a criação de pequenos equipamentos de lazer, ou 

espaços onde se pudesse pernoitar junto à zona ribeirinha sem que a sua construção 

cortasse a ligação da Cidade com o Rio.  

O potencial desta Micro Arquitetura é imenso, desde residências permanentes a 

residências temporárias para estudantes, turistas ou trabalhadores temporários que 

visitam a cidade ou pequenos equipamentos.    
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Ilustração 105 -“Plano para a Frente Ribeirinha. (Ilustração nossa, 2011) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os progressos culturais, tecnológicos e consequente expansão económica resultante 

do desenvolvimento vivido no séc. XX provocaram o aparecimento em diversos locais 

do mundo de cidades com mais de 10 milhões de habitantes. 

Em 1900 apenas um décimo da população mundial vivia em cidades. Na atualidade, 

metade de toda a população mundial vive em cidades e estima-se que nos próximos 

30 anos esse valor possa atingir os três quartos do planeta. É nas cidades que se 

centra todo o poder económico, fazendo com que desempenhem um papel 

indispensável e vital à sociedade contemporânea. A evolução económica resultante da 

revolução tecnológica teve um papel decisivo na transformação da paisagem urbana.  

O Japão não foi exceção e viu-se confrontado com a necessidade de se modernizar 

para poder acompanhar a evolução e modernização que se vivia em outros locais no 

Mundo de modo poder manter-se como uma potência num mercado cada vez mais 

competitivo. 

Com a modernização do país, uma população com um número superior de indivíduos 

escolarizados e a introdução de novos materiais de construção e influenciados pela 

construção ocidental a arquitetura japonesa orientou-se para novos rumos. O impacto 

dessas influências fez-se notar na projeção de novos edifícios públicos com as suas 

linhas simples e geometrização assente, seguindo o estilo da arquitetura ocidental. O 

betão armado embora tenha sido logo de inicio utilizado, a escolha ia para o uso de 

construção em alvenaria, pelos menos até ao grande terramoto de Tóquio em 1923., 

altura em que a fragilidade deste material se mostrou preocupante. As edificações 

residenciais mantiveram-se fiéis à tradição embora tenham sido aperfeiçoadas no que 

diz respeito ao uso de materiais leves, ao sentido de espaço e uso de áreas internas 

mas flexíveis. 

O japão encarou esta catástrofe como uma oportunidade de transformar Tóquio na 

cidade do futuro. Aprenderam com os erros do passado e sabiam que para se 

modernizarem seria necessário ter em conta as condições ambientais do país, e que 

métodos construtivos utilizados em outros países não eram adequados ao seu tendo 

em conta as condições a que estavam sujeitos. Tornava-se imprescindível 

desenvolver tecnologia e métodos de construção capazes de aguentar os abalos a 

que as estruturas seriam sujeitas. 
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Devido aos avanços tecnológicos após 1923, o Japão é dos países mais 

desenvolvidos na área da construção anti sísmica, preparados e capazes de enfrentar 

um sismo de magnitude elevada. 

Após a II Grande Guerra o Japão abraçou ainda mais a filosofia da arquitetura 

contemporânea ocidental que dava prioridade ao racionalismo e ao funcionalismo. 

Embora o desejo de modernismo fosse grande havia quem o criticasse dizendo que 

representava o fim da singular estética Japonesa. Mas muitos foram os arquitetos 

como o conhecido arquiteto Metabolista Kenzo Tange que conseguiam através da sua 

arquitetura fazer a fusão do estilo moderno com elementos da arquitetura tradicional 

japonesa.  

A década de 60 do séc. XX foi uma década de reconstrução no Japão. O país 

começava a recompor-se da II Guerra Mundial que havia deixado o país arrasado, 

vivia-se uma época de grande crescimento económico, as Olimpíadas de Tóquio em 

1964 aproximava-se, houve um boom na corrida à construção e urbanização, nunca 

antes visto no Japão.  

Surge o grupo Metabolista  que defendia a construção de estruturas pré-fabricadas de 

montagem rápida que seriam afixadas a estruturas fixas consoante as necessidades 

verificadas, podendo assim cada individuo criar a sua própria habitação de acordo com 

o seu gosto e capacidades económicas, reproduzindo de certo modo a estrutura de 

uma árvore que podia estender em todas as direções. Era uma analogia à vida 

urbana, um reflexo de sociedade moderna sempre em constante movimento e 

metamorfose, a cidade era um organismo vivo. 

Esta contante metamorfose é inevitável, embora exista uma ligação aos valores 

tradicionais, a questão de mudança contante é um assunto muito presente. O 

arquipélago japonês é caracterizado por um território bastante acidentado (entre 70% 

a 80% do território é montanhoso) fazendo com que as pequenas planícies costeiras 

se transformassem nas zonas mais povoadas do país. Sendo que é localizado numa 

zona onde existem cerca de oitenta vulcões no ativo e os sismos são muito frequentes 

a ideia de edifícios eternos num país constantemente devastado por terramotos, 

tsunamis e mau tempo e num passado recente por uma bomba atómica, não tem 

sentido.  

Estas calamidades obrigam não só a população como os Arquitetos japoneses a terem 

um entendimento diferente sobre a cidade. A paisagem, as cidades, a própria 
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existência humana está em constante transformação, de um momento para o outro 

tudo o que se conhece pode desaparecer, tudo é efémero. Esta situação de 

destruição/reconstrução foi incorporado na sua cultura. 

Nos anos do pós Guerra o rápido crescimento económico levou a que o nível médio de 

vida se elevasse e tornasse num dos mais elevados a nível mundial. O país vivia dias 

de prosperidade o que levou ao excesso de confiança e exuberância da Banca e 

economia Japonesa que se tornara em meados da década de 1980 na segunda maior 

economia a nível mundial a seguir aos EUA.  

No final da década de 1980 o sistema económico Japonês havia alimentado uma onda 

de especulação nas empresas e bancos. Em 1989 o Ministério das Finanças decide 

aumentar drasticamente os juros. Esta política causou o colapso da bolsa e o 

endividamento das empresas, instalara-se uma recessão.   

Até finais da década de 1980 viveu-se um período de grande investimento por parte do 

governo na construção de infraestruturas. O Japão tornara-se um país fértil para os 

arquitetos. Na década de 1990, com a instalação da crise os arquitetos veem o volume 

de trabalho cair. Tentando combater a crise viram-se para a arquitetura habitacional. É 

então que a micro Arquitetura se torna uma tendência que tem vindo a ganhar muitos 

adeptos um pouco por todo o mundo, um movimento arquitetónico que é em grande 

parte social que defende um estilo de vida mais simplificado em pequenas habitações.  

As grandes habitações, mais espaçosas representam um encargo financeiro mais 

elevado a nível de construção, manutenção, aquecimento, fiscal entre outros, 

despesas que as micro habitações não acartam sendo que requerem menor 

investimento monetário, menor custo de construção, diminuem a pegada ecológica 

deixada pelo seu proprietário uma vez que não são tão difíceis de manter e a sua 

climatização se torna mais fácil.  

Estas habitações modificam em muito o modo de vida de quem os habita. Enquanto 

para uns a escolha passe por uma questão económica, para outros trata-se de uma 

filosofia de vida, a escolha de um estilo de vida mais simples despido da acumulação 

de bens materiais considerados desnecessários a uma vivência feliz e de qualidade. 

Vive-se numa sociedade de excessos em que o consumismo se tornou para muitos 

uma necessidade, um modo de se afirmarem perante a sociedade, um meio de dizer 

ao mundo quem somos ou quem queremos ser através do uso ou aquisição de bens 
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materiais. A micro arquitetura surge por meio de uma necessidade ou consequência 

económica assim como pelo desejo de se viver em espaços mais pequenos rodeados 

apenas do essencial, virando costas à mentalidade consumista da atualidade.  

A Micro Arquitetura permite-nos compreender o potencial de cada espaço, uso do 

material e sua aplicação à forma.   

Estas Micro Habitações ou construções, dadas as suas características são adaptáveis 

às mais variadas circunstâncias, lugares e necessidades do seu utilizador, podendo 

facilmente ser adaptadas e introduzidas em qualquer lugar ou cidade. Num momento 

em que vários países atravessam um período de dificuldade económica, a Micro 

Arquitetura começa a ganhar cada vez mais força e sentido. Assim como na Europa, 

em quase todo o mundo o poder de compra tem vindo a diminuir. Agora é o momento 

de aprender com o Japão, a otimizar o espaço disponível e a viver dentro das 

limitações que nos são impostos, readaptando-nos a uma realidade cada vez mais 

real. Um minimalismo forçado, não pela falta de área disponível de construção mas 

pela falta de meios económicos para sustentar uma vivência diferente.  

Reaprender, readaptarmo-nos e reajustarmo-nos. Viver dentro das nossas posses e 

abandonar o que é supérfluo. Viver num espaço pequeno não deve ser encarado 

como um sacrifício, mas um desafio à capacidade Humana de se adaptar, editar e 

manter aquilo que realmente lhe é mais importante. A observação desta pequena 

arquitetura japonesa permite-nos ter outra perspetiva do que realmente nos faz falta.  

Um desafio para o habitante assim como para o Arquiteto que passa sem duvida 

alguma por um processo de aprendizagem e compreensão da capacidade e 

necessidade Humana.  
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