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APRESENTAÇÃO

Arquitetura tradicional japonesa:
o caso do Tadao Ando

Débora Patrícia dos Santos Prata
A presente dissertação retrata uma investigação teórica ao universo arquitetónico
tradicional japonês, procurando adquirir os recursos necessários para comprovar que
a concretização prática da obra de Ando surge através das permissas teóricas
analisadas.
São desse modo encetadas minuciosas indagações, em primeiro lugar ao universo
cultural Japonês: inquirindo as suas origens; filosifia, religião e artes, cimentando as
proposições do pensamento, acções e motivações do seu povo e, subsequentemente,
ao universo arquitetónico: analisando a casa de chá, templos e jardins, figurando a
concepção do espaço como elemento intrinseco dos fundamentos tradicionais
japoneses.
A última temática considerada funde um exame metódico há vida de Tadao Ando,
descrevendo o seu percurso e mencionando o seu tributo laboral à arquitetura
contemporanea, demonstrada pela génese de várias obras paradigmáticas que
magistralmente perpetuou em construção.
Será igualmente defendido e demonstrado que os princípios tradicionais japoneses
imperam no seu legado arquitetónico.

Palavras-chave: Arquitetura tradicional japonesa, filosofia, religião, artes, casa de
chá, templos, jardins, Tadao Ando, Igreja da Luz, Templo da Água, Museu histórico
Chikatsu-Asuka.

PRESENTATION

Traditional japanese architecture: the case of Tadao Ando

Débora Patrícia dos Santos Prata
The present dissertation shows a theorical research of the traditional Japanese
architectural universe, seeking to acquire the necessary capabilities to confirm that the
implementation of the work of Ando comes through the theorical premises explored.
Are thereby undertaken thorough inquiries, firstly to the Japanese cultural universe:
questioning its origins; philosophy, religion and arts, cementing the propositions of
thought, actions and motivations of its people and, subsequently, to the architectural
universe: analyzing the tea house, temples and gardens, featuring the design of space
as intrinsic element of traditional Japanese fundamentals.
The last considered theme unites a methodical examination to the life of Tadao Ando,
describing his steps and mentioning his labor tribute to the contemporary architecture,
demonstrated by the genesis of several paradigmatic works that masterfully
perpetuated in construction.
It will also be defended and demonstrated that the traditional Japanese principles
prevail in his architectural legacy.

Keywords: Traditional japanese architecture, Philosophy, Religion, Arts, Tea house,
Temples, gardens, Tadao Ando, Church of Light, Temple of Water , Chikatsu-Asuka
Historical Museum.
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Arquitetura tradicional japonesa: o caso de Tadao Ando

1. INTRODUÇÃO
A presente investigação versa desenredar os princípios tradicionais da arquitetura
japonesa, tendo como objecto de estudo a obra do incontornável arquiteto
contemporâneo Tadao Ando.
Este interesse exordial surge, numa primeira instância, pelo fascínio e profundo apreço
pelo modo simples mas todavia profundo, com que o arquiteto nipónico cumpre a sua
obra. Numa leitura distanciada as premissas tradicionais no seu trabalho não são
claras, todavia esta dissertação pretende ilustrar o oposto, abordando assim os
múltiplos enredos culturais do País do sol nascente, tendo como fim construir um
entendimento coerente e acertivo, não só dos princípios tradicionais da arquitetura
japonesa como o seu empenho tangível na obra de Ando.
A abordagem deste contributo escrito pretende, numa primeira instância, elucidar o
profundo enraizamento cultural do País, mencionando as suas origens: uma civilização
exótica que se tornou uma das maiores potências mundiais. Uma nação pragmática,
que soube responder às adversidades da história de forma flexível e prática, tendo
sempre como base rigorosas condutas pessoais e o seu forte sentimento nacionalista.
Um povo focado na obtenção de resultados tendo como premissas a aprendizagem, o
trabalho árduo e a ambição; a sua filosofia e religião, que de forma notória moldaram o
percurso, não só dos primeiros homens da sociedade nipónica como também
atualmente, imprimindo rituais, comportamentos e moralidades nos seus costumes.
Diretrizes primevas que operam contíguas ao vínculo entre Homem e Divindade
sublinhando o Xintoísmo como a religião endogena japonesa, potenciando o
surgimento de outras religiões como o Budismo e o Confucionismo importadas da
China que subtilmente propagaram; Também as artes nesta temática operaram com
especial

ênfase,

destacando-se

o

impetuoso

sentido

estético

da

nação,

profundamente implantado em todas as tradições e características, contribuindo para a
exaltação da espiritualidade aliada a aspetos morais e religiosos.
Inquirido o envolvimento cultural, o passo seguinte é compreender as premissas
arquitetónicas do País, tendo a investigação abordado três partes antagónicas que se
revelam complementares numa construção lúcida deste universo espacial. Em
primeira instância é analisada a casa de chá, elemento este edificado que impera uma
relação una com os ideais da estética, revelando espaço materializado através da
simplicidade e harmonia, combinando o meio natural como ferramenta intrinseca no
seu processo construtivo. De relevante nota nesta metodologia assimilativa é
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compreender-se a caracterização da atmosfera arquitetónica através dos princípios do
zen, desencadeando valores profundos e envolventes na hora de vivenciar o espaço.
A iminência da luz e da sombra assumem as premissas da opulência ilucidativa do
lugar, desvendando o universo natural como meio exordial na definição do ambiente
habitado. Também a escala neste processo impera um fator revelador. A construção é
acarretada para acomodar a figura humana, de forma a proporcionar-lhe comodidade,
ao mesmo tempo que rege um habitar despretencioso, sóbrio e natural. A arquitetura
residencial japonesa combina também outras noções espaciais de relevante
importância que constroem atmosferas verdadeiramente envolventes que desvendam
a tônica seguinte, uma contextualização à arquitetura sagrada. Esta temática
centenária brota desde os primórdios da civilização nipónica, no seio prematuro do
meio natural aquando apenas cabanas e construções simplistas enleavam princípios
profundos e imutáveis da relação com os deuses. Essa relação perdura até aos dias
de hoje, tendo a construção aflorado com técnicas e representações impunentes e
monumentais. Os jardins surgem como esquema catalizador e vinculativo do universo
espacial retratado, uma vez que funde todos os princípios tradicionais analisados,
recorrendo ao universo natural como ferramental construtiva. Entende-se que a sua
representação é cuidadosamente estudada para se assemelhar tangencialmente ao
natural mas para isso é manuseada e manipulada. É descrita como “artificialmente
natural”, construíndo atmosferas espaciais de cadência e equilíbrio intrinsecamente
contíguos aos princípios estéticos do seu povo, exaltando a vivência plena dos seus
utilizadores.
Desenredado o universo cultural e arquitetónico, importa analisar a vida, referências e
influências do arquiteto Tadao Ando, compreendendo o seu trajeto autodidático e
singular. Denote-se que, para um correto entendimento, foi necessário referenciar as
aprendizagens, mencionar viagens e sublinhar todo o enredo laboral, de forma a
construir um diálogo legítimo cuja especificidade é concluir as premissas tradicionais
na sua obra. Abordaram-se projetos emblemáticos que magistralizam o seu tributo
arquitetónico, assim como foram analisados casos de estudo sob uma visão mais
detalhada, fundamentando os desenvolvimentos teóricos analisados.
Por forma a elevar a investigação a uma componente prática, foi fulcral comprovar in
loco se todas as premissas teóricas se concretizavam numa experiência sensorial. Foi
dessa forma elaborada uma viagem ao Japão, mais concretamente a Osaka, cidade
natal do arquiteto, para assimilar a atmosfera arquitetónica tradicional e todo o
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envolvimento cultural do País, sem esquecer as três obras meticulosamente inquiridas
nesta investigação.
Foram, de igual forma, compiladas neste contributo escrito imagens tiradas a cores
pela autora que contrastam com o registo fotográfico baseado em documentos
literários que suportaram esta dissertação, cuidadosamente compostas e tratadas a
preto e branco, por estratégia, procurando numa linguagem clara assemelhar-se aos
princípios antagónicos que perconizam na obra de Ando. Fundamentos esses que
revelam uma impetuosa sensibilidade contrastada pela severidade das suas
convicções.
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2. UNIVERSO CULTURAL
2.1. ORIGENS
Na perspectiva de muitos ocidentais, as exóticas e complacentes imagens oitocentistas
de cultivadores de arroz com chapéus de palha, gueixas com ar de boneca e
homenzinhos engraçados tentando ter aspecto civilizado, deram lugar às de brutais
senhores da guerra e a fanáticos soldados samurais, cegamente fiéis a um imperador
perverso. Depois da guerra, tais imagens mudaram novamente para a de trabalhadores
controlados como escravos por capitalistas desumanos, imbuídos da intenção de
dominar o mundo, e que o conseguiram. (Henshall, 2017, p. 12)

De forma a compreender o contexto cultural do País, a sua relevância atual enquanto
potência Mundial instrinsecamente contígua aos primórdios da humanidade, é
imperativo analisar as suas origens e consequente história. Falamos de uma
civilização exótica de terras isoladas e obscuras, que potenciou a produção massiva
dos seus campos de arroz sob a alçada de déspotas feudais; de um povo imergente
que encontrou no conhecimento, no trabalho e no pragmatismo as premissas para
despoletar enquanto superpotência económica; uma nação que penetrou o
enraizamento ideológico e religioso, superando crises, ameaças militares e ataques
nucleares. Através de uma viagem cronológica pelos seus diversos períodos,
poderemos assimilar o seu inigualável percurso, compreendendo o seu crescimento e
amadurecimento enquanto peça integrante no panorama Mundial.
Entenda-se que foi através de mitos, lendas e histórias antigas que o percurso dos
primeiros habitantes nos é retratada. Falamos de um povo com profundas raizes em
doutrinas ancestrais, que procurou desde cedo legitimar a supremacia imperial,
concedendo-lhe origem divina. Os primeiros imperadores assumiam-se como
descendentes terrestres de deuses ou semideuses, potenciando o seu poder e
regendo-se pela natureza invulgar de muitos dos eventos retratados nos mitos. A
crueldade era premissa para todas as consequências de comportamentos impróprios,
não se tratando de princípios morais entre o bem e o mal. Esta conduta ainda hoje se
reflete na sociedade nipónica, sendo esta uma peça fulcral para começar a desvendar
e compreender o passado remoto do Japão. (Henshall, 2017, p. 11 - 18)
Começaram por ser caçadores-recoletores paleolíticos e rapidamente escalaram,
tornando-se na civilização que exponenciou a produção de cerâmica. O Período
Jomon estava instalado, assim denominado devido ao padrão de corda (jomon) que
tatuava muita dessa produção. Esta atividade associada à agricultura, sugeriu o
princípio de vida sedentária da população, que começou a dar os primeiros passos no
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cultivo de arroz, milho miúdo e cevada. De igual modo relevante foi a crescente
atenção ao sobrenatural, destacando o xamanismo e o ritualismo, assim como novas
práticas de enterro e costumes do oculto, tornando imperativo um conhecimento
específico dos procedimentos e diversas etapas a seguir. (Henshall, 2017, p. 19 - 23)
Com a chegada de imigrantes vindos do continente, a introdução do metal e o
estabelecimento da estratificação social, assinalou-se o Período Yayoi, que ficou
fortemente ligado à produção do arroz, tendo atingido pela primeira vez uma dimensão
com algum significado. Revelou-se um período intenso e revolucionário, tendo todas
estas mudanças contribuido para uma unificação social e política do País. O período
Kofun – talvez mais conhecido por Yamato – revelou o contínuo desenvolvimento do
Japão, ao mesmo tempo que exaltavar a ligação com o oculto e, consequentemente,
com a vida após a morte. (Henshall, 2017, p. 23 - 26)
À medida que a sociedade se tornou mais estratificada, os que ocupavam o seu topo
queriam evidenciar o seu estatuto para além do tempo da sua mera vida mortal. Como
as pirâmides do antigo Egipto, foram construídos enormes túmulos. No caso do Japão,
eram geralmente elevações tumulares (kofun), rodeadas de figurinhas de barro
conhecidas como haniwa (anéis de barro).(Henshall, 2017, p. 26)

Ilustração 1 - Representação aérea dos túmulos antigos da prefeitura de Osaka,
sublinhando o amplo túmulo do Imperador Nintoku conhecido como Daisen Kofun.
([Adaptado a partir de:] The Japan Times, 2018).

Ilustração 2 - Representação de uma
figura Haniwa. Encontrada num túmulo
do Período Kofun. (Stanley-Baker,
1984, p. 23).

Despoletou na mesma época o Estado de Yamato, assim designado uma vez que o
centro de poder era a própria cidade, na bacia de Nara. Orquestrado pela linhagem
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Imperial Yamato1, a mais longa do mundo, cimentou políticas e regimes sofisticados,
ao mesmo tempo que fortaleceu a sua posição com a implementação e promoção do
Budismo. Prática religiosa que começou a ganhar destaque através da escrita que de
igual forma se instalou no País. Compreenda-se que os valores e os padrões
fundamentais, nomeadamente: a vontade de aprender; o desejo de promoção do
Japão enquanto nação forte e respeitada; a abordagem prática da religião aliada ao
comportamento pragmático particularizado em relação ás diversas situações, começou
a sublinhar a ascendência do povo Oriental. (Henshall, 2017, p. 26 - 33)
O período seguinte eclode quando, no ano de 710, após a queda do Estado de
Yamato, a capital fora transferida para Heijo, mais conhecida como Nara. Havia sido
delineada segundo a capital da China – na época da dinastia T’ang – revelando a sua
forte influência no País. Assinalava-se assim de forma perceptível a vontade crescente
do Japão em aprender métodos, ensinamentos e valores capazes de exaltar a sua
nação.(Henshall, 2017, p. 41 - 45)
Do ponto de vista urbano, a influência da China podia reconhecer-se não apenas no
traçado da cidade, mas também nos grandes edifícios como o Templo Todaiji, o maior
edifício de madeira do mundo, e na enorme estátua de bronze de Buda que albergava.
Em termos gerais, a época de Nara como capital pode ter sido breve, mas mostra
claramente o resultado das ritsuryo e de outras reformas políticas e legais de
inspiração chinesa. (Henshall, 2017, p. 41)

Apesar de relevante, o Período de Nara demonstrou sinais evidentes de decadência
desde uma fase bastante precoce, sucedendo-lhe em seguida, em 794, o Período de
Heian. O modus operandi era igual ao que até aqui havia sucedido: mudando o
Imperador de região, a capital alterava-se da mesma forma, que por sua vez nos
desvenda o período cronológico que iremos analisar. À semelhança do que aconteceu
com a antecedente capital, Heian foi construída obedecendo ao padrão reticulado
chinês mas antagonicamente ao que aconteceu com Nara, esta iria permanecer como
capital durante mais de mil anos. (Henshall, 2017, p. 45 - 46)
A sua complexidade não residiu apenas nas realizações artísticas e na cultura da corte
que atingiram um auge mas também em todo o enleio político que se instalava.
Falamos de uma época em que o poder central continuava a declinar, perdendo a sua
coesão e eficácia; do poder pessoal do Imperador que se apresentava cada vez mais
enfraquecido, imposto, não só pelas políticas de regência e pelo “governo de
mosteiro”, bem como de inúmeros jogos de poder e intrigas da corte, ao passo que o
1

Linhagem Imperial de Yamato - De igual modo referida como a família imperial japonesa, compreende
os membros da família do Imperador do Japão que desempenham deveres públicos e oficiais. (Meyer,
2009)
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poder dos guerreiros da província aumentava significativamente. Este acontecimento
foi despoletado pelo confronto das duas famílias mais influentes do Japão, os Taira2 e
os Minamoto3, sendo que, no desfecho do século XII, Minamoto (no) Yoritomo emergiu
como o efetivo poder supremo do País. Para além do xogunato – governo militar - que
estabeleceu, no princípio do Período Kamakura em 1185, também no seu mandato foi
implementada a Época Feudal. (Henshall, 2017, p. 49 - 51)
De forma a contrariar o clima instável da nação nipónica, na mesma época cronológica
foram projetados e cimentados alguns dos elementos culturais e práticas mais notórios
do País.
A escrita chinesa transformou-se na escrita japonesa kana4, em grande parte devido a
mulheres aristocratas que foram desencorajadas de usar o chinês. Surgiram diferentes
formas de pintura. O mesmo se passou com a poesia, sugerindo, em particular, a que
se baseava em padrões de sete ou cinco sílabas agrupadas e que se caracterizava
pela alusão e sugestão e não pela ornamentação e a riqueza da poesia chinesa.
Também surgiram valores estéticos próprios, como o okashi 5 e, em particular, a (mono
no) aware6, uma estética que continua muito presente no Japão contemporâneo. O
okashi refere-se a algo invulgar e geralmente divertido, muitas vezes num sentido
relativamente trivial, como uma quebra de etiqueta. A mono no aware, que é
geralmente expressa através do simbolismo da natureza, representa a ideia de que a
vida é bela, mas efémera. (Henshall, 2017, p. 48)

2

Taira - Clã familiar também conhecido como Heike, descendente da linhagem imperial excluido do
direito de sucessão. (Henshall, 2017)
“Devido à proliferação de descendentes imperiais, que causavam tensões financeiras e, por vezes,
dificuldades na sucessão, os familiars distantes eram excluídos da linhagem da dinastia buma prática
conhecida como “exclusão dinástica”. No Japão, a partir de 814, esta prática foi alargada mesmo aos
filhos e filhas, devido em grande parte, ao facto do imperador Saga (r.809 -823) ter tido 50 filhos. A 33
deles foi dado o sobrenome Minamoto e, a partir daí, a todos os membros “excluidos” da linhagem
imperial era dado o nome Minamoto ou Taira.” (Henshall, 2017)
3 Minamoto - Clã familiar também conhecido como Genji, descendente da linhagem imperial excluido do
direito de sucessão. – Para melhor entendimento analisar nota 2. (Henshall, 2017)
4 Kana - Escrita fonética japonesa.
“The characters (kanji) in Chinese texts brought into Japan via Korea beginning in the fourth century
gradually came to be adopted by the Japanese for writing heir own language, for wich there was no native
system of writing.” (Hadamitzky e Spahn, 2012)
5 Okashi - Valor estético do invulgar e divertido. (Henshall, 2017)
6 (Mono no) aware - Valor estético da “tristeza das coisas”. (Henshall, 2017)
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Ilustração 3 – Caligrafia Onnade de um conjunto de caligrafias Masu-shikushi.
(Stanley-Baker, 1984, p. 104).

Ilustração 4 – Ilustração de Xiangfu Shaomi.
Século quatorze (Stanley-Baker, 1984, p.
117).

As mudanças não ficaram por aqui, Minamoto no Yoritomo, com o título de seei taishogun (“grande general subjugador de bárbaros”) ambicionava legítimar o seu poder
ao mesmo tempo que procurava retirar o maior partido do xogunato, todavia, este
acabou por perder vigor acabando por cessar.
Falamos de um período que instigou confrontos e disputas na liderança Imperial; da
legitimidade do poder que era conquistado pela aristocracia e restante corte,
destacando-se o caso da família Fijiwara 7 que, entre intrigas, proporcionou muitos
enredos ao País, contribuindo para o declínio do poder central. Uma época que, ao
contrário do que sucedia na liderança do Japão, ficou assinalada pelo progresso na
cultura, pela prosperação dos meios agrícolas e pelo desenvolviment o da religião.
(Henshall, 2017, p. 48)
A vida das pessoas comuns durante a Era Kamakura foi marcada pela emergência de
novas formas japonesas de budismo. A característica mais distintiva destas formas foi
Família Fijiwara – “The Fujiwara family ascended to power by monopolizing the position of regents to
the emperors of Japan. Until the Kamakura shogunate, the Fujiwara dominated Japanese society, both by
serving as the conduits to aristocratic ancestry that bound provincials to the imperial court and by sim ply
awing the same provincials with their power.” (G. Perez, 2013, p. 88)
7
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serem apelativas para o povo em geral, em contraste com o budismo do Período de
Heian, que fora predominantemente esotérico e ficara confinado à classe dirigente.
(Henshall, 2017, p. 58)

Também nessa época surgiu o Budismo zen, uma vertente da prática religiosa que
exaltava a austeridade e a autodisciplina, acabando por ter sido mais apelativo para os
guerreiros do que para o povo comum.
Os conflitos e consequente unificação de duas famílias da corte Imperial que
ambicionavam o poder do País, em 1333, instalou o Período Muromachi. Esta época
que, para além de evidenciar o contínuo enraizamento do governo militar, incitou a
prevalência do pragmatismo sobre os princípios e a lealdade pessoal dos seus
samurais. Falamos de uma incidência cronológica que apresentava dois polos de
poder: a corte e o xogunato, orquestrando em simultâneo decisões para estabelecer a
unificação do Japão. Foi Yoshimitsu, o terceiro xogum Ashikaga, que propíciou a
reconciliação das duas famílias da corte e apesar do contínuo declínio do poder real
do xogunato, mandou construir obras de enorme relevo arquitectónico como Kinkakuji,
o Pavilhão Dourado8, em Quioto “no estilo sumptuoso dos antigos imperadores
abdicantes” e Hana-no Gosho9, o Palácio das Flores em Muromachi. (Henshall, 2017)

Ilustração 5 – Pavilhão Dourado. ([Adaptado a partir de:]
Crossley-Baxter, 2017).

Ilustração 6 – Hana-no Gosho, o palácio de Ashikaga em Kyoto.
([Adaptado a partir de:] Uesugi Museum Yonezawa, 2016).

Eventos cronológicos que se seguiram, como o caso da inconclusiva Guerra Civil
Onin10 entre 1467 e 1477, e as inúmeras ocorrências de distúrbios civis nos anos
seguintes, despoletaram uma época dominada por guerreiros, contribuindo para a

8

Pavilhão Dourado - De igual modo conhecido como Kinkaku-ji, é um templo zen-budista, construido em
1397, durante o período Muromachi, em Kyoto. (Frédéric, 2002, p. 522)
9 Hana-no Gosho - “In 1378 Ashikaga Yoshimitsu, the third Ashikaga shogun, built a magnificent palace
named “Hana-no-Gosho”, on the palace of flowers, which was, significantly, twice the size of the Imperial
Palace.” (Turnbull, 1977, p. 296)
10 Guerra Civil Onin – “The Owin war was a conflict in the Kyoto between powerful warlord houses over
control of the Muromachi bakufu.“ (Turnbull, 1977)
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exaltação do Budismo zen e as suas consequentes noções e ensinamentos.
(Henshall, 2017, p. 62 - 63)
Ideais do zen como a simplicidade, a contenção, a disciplina e a meditação formavam
um contraste real com a desordem e a confusão do país. Era uma época de ideais
estéticos como o wabi (gosto pela contemplação), o kare (com o significado literal de
“mirrado” ou “seco”, mas com conotação como “severo”, “sem adorno” e “natural”), a
sabi (simplicidade elegante) e a yugen (espiritualidade elegante e tranquila), ideiais que
ainda caracterizam grande parte da cultura japonesa atual. Muitos destes ideais,
sobretudo a contenção e a yugen, são também características bem conhecidas do
teatro no, que se desenvolveu durante este período. As peças no baseavam-se muitas
vezes em combates militares trágicos e o seu tema era, frequentemente, a retribuição
na vida do além. (Henshall, 2017, p. 63)

Consequentemente surge, em 1568, o Período Azuchi-Momoyama, intensamente
marcado pela necessidade incessante de restabelecer e reunificar a nação Japonesa.
Pretendia-se potenciar os valores e ensinamentos do passado numa abordagem atual,
ficando “[…] a dever-se, em grande medida, aos feitos acumulados de três chefes
militares sucessivos, Oda Nobunaga (1534-1582), Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) e
Tokugawa Ieyasu (1542-1616).” (Henshall, 2017, p. 64)
A coesão do território passou por incitar o respeito que, por diversas vezes se
encontrava tangente ao medo. Foram realizadas batalhas, implementadas imposições
e obrigações aos habitantes, ao mesmo tempo que nesse período o uso de armas de
fogo se demonstrou pela primeira vez verdadeiramente significante.

Foram

fiscalizados terrenos agrícolas que estavam sob o seu controlo, confiscadas armas e
padronizados pesos e medidas. A ambição passava por ter como objetivo “um domínio
unificado sob o poder militar” sobre a nação. Os camponeses estavam proibidos de
aceitarem outras profissões que não as ligadas à agricultura, de forma a exaltar a
produção nacional e consequentemente exponenciar os lucros do País. De igual forma
obrigou os samurais a viver nas suas cidades acasteladas. Entenda-se que na época
as construções militares foram imperativas para zelar pela segurança da população e
prevenir possíveis ataques militares. Falamos de um período de conflitos sociais,
destruição e subversão de valores que outorgava uma atitude sólida para reverter todo
o ambiente instável que circundava o País. (Henshall, 2017, p. 66 - 69)
Pelas mãos de Tokugawa Ieyasu e os seus sucessores imediatos, o processo de
consolidação do País foi ganhando força, restabelecendo o xogunato no Japão. A era
da estabilidade, em 1600 definiu a época que se seguiu: o Período Tokugawa.
(Henshall, 2017, p. 77)
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A premissa manteve-se: tornar o Japão numa potência Mundial. E de forma a alcançar
essa vontade, era fulcral continuar o bom trabalho de Oda Nobunaga 11 e de Toyotomi
Hideyoshi 12. Para tal era de relevante importância anular ameaças ocidentais como a
intenção do Cristianismo frente à autoridade do xogunato, e a aplicação de novas
políticas de controlo, quer para a corte quer para as casas militares, afirmando que a
sua autoridade era exclusivamente cerimonial e formal. Era de extrema importância
encerrar o Japão ao resto do mundo. (Henshall, 2017, p. 79)
Ieyasu acreditava evidentemente que a estabilidade e a ortodoxia impostas eram
importantes para o controlo permanente. As mudanças eram indesejáveis, porque eram
difíceis de prever. A mobilidade era uma ameaça. Quanto mais as pessoas agissem de
modos determinados e prescritos menos constituiriam uma ameaça. Não agir como era
desejado era até punível com a morte. Diz-se que Ieyasu definiu o “comportamento
mal-educado” – pelo qual um samurai poderia cortar a cabeça ao herege – como “agir
de uma maneira diferente-do-que-era-esperado.” (Henshall, 2017, p. 80)

Outras imposições, exigências e ordens foram implementadas pela nação através das
diferentes classes sociais, assim como foram igualmente implementados mecanismos
que, não só incluíam a presença alternada obrigatória dos daímios na base do
xogunato como a responsabilidade coletiva e a demarcação de regulamentos
minuciosos até para o quotidiano da nação . A política da estabilidade e ortodoxia
atingiu

um

elevadíssimo

patamar,

mostrando-se

imperativa

a

previsão

do

comportamento e a obediência generalizada pelos seus cidadãos. (Henshall, 2017, p.
82 - 83)
Como o país entrava numa fase de estabilidade e de paz e até sem qualquer ameaça
estrangeira real, os guerreiros passaram a ser supérfluos. Havia umas quantas revoltas
de camponeses para dominar, a honra dos seus senhores para defender e algum
policiamento a fazer, mas havia pouco trabalho para os verdadeiros guerreiros. Em vez
disso tornaram-se burocratas e administradores. As guerras passaram a ser meras
guerras de papel. (Henshall, 2017, p. 87)

Emergiu uma cultura burguesa vibrante, em parte promovidas pelas mudanças na
ordem social originadas pelo desenvolvimento socioeconómico, centrada nos
mercadores. Assistimos à prosperação da educação, tendo a taxa de alfabetização no
final do período “estimada em 45% para os homens e 15% para as mulheres” e até à
continuação da emergência da consciência nacional imposta pelo renascimento do

Oda Nobunaga - Considerado um relevante daímio – entenda-se um poderoso senhor feudal - do
período Tokugawa (Henshall, 2017)
12“ Toyotomi Hideyoshi – “[...] (1536-98), whose grand campaigns and rise to power have led to him
being compared to Napoleon Bonaparte, was responsible for bringing Japan out of the division of the
Sengoku Jidai (The Age of warring States) and into the unity of an age of elegance, economic growth and
political consolidation.” (Turnbull, 2010)
11
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Xintoísmo e de textos originais como o Kojiki13. De igual relevância, também o
Confucionismo foi uma peça integrante para a promoção dos valores e ensinamentos
da nação, tanto ao nível educacional como ao nível do pensamento crítico. (Henshall,
2017, p. 89 - 90)
Os confucianistas estavam muito preocupados em saber qual era o seu lugar, em
respeitar relações respeitar a ordem e cumprir o seu dever. Por causa destes valores, o
confucianismo foi recuperado e promovido pelo xogunato dos Tokugawa. Em certos
aspectos, porém, foi modificado para se adequar ao Japão. (Henshall, 2017, p. 88)

Analisamos desse modo uma nação centrada na enraização dos seus princípios e
valores; o desenvolvendo do nacionalismo baseado no Xintoísmo; uma população
estabilizada que promoveu a prosperação da economia; o renascimento do
Confucianismo e até a expansão do ensino, despoletando a formação da
modernização da nação nipónica. (Henshall, 2017, p. 90)
Denotou-se de igual forma novos polos de dinamismo no País e com eles em
particular o desenvolvimento da cultura burguesa destacando-se essencialmente o
papel dos mercadores.
Preferiam o colorido e a ostentação do kabuki, com os seus movimentos exagerados,
enredos melodramáticos simples e efeitos cénicos como os alçapões giratórios. Ou
então afluíam “ao teatro de marionetas”, o bunraku. Não era para eles a sensibilidade
refinada da poesia aristocrática. Preferiam os versos curtos e frequentemente
divertidos como os haiku e os senryu. Gostavam de livros de humor inteligente
(sharebon), romances populares (yomihon), histórias de mercadores de sucesso
(choninmono) e livros eróticos (koshokubon ou ukiyo-zoshi). (Henshall, 2017, p. 91)

Kojiki – “Completed in 712, the Kojiki is Japan’s oldest surviving written work. Its account of the
sovereigns of Yamato and their ancestral spirits is told in a frequently dramatic and occasionally earthy
manner reminiscent of the Hebrew Bible, Greek myth, or the Mayan Popul Vuh. Woven through its
genealogical chronology are numerous stories filled with compelling characters, including tragic heroes,
clever tricksters, and jealous queens, as well as explanations for the origins of natural and social
phenomena and examples of the earliest verse in the Japanese language” (Yasumaro, 2014).
13
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Ilustração 7 – Representação teatral Kabuki. ([Adaptado a partir
de:] Viika, 2018)

Ilustração 8 – Ilustração do século XIX – coleção privada.
([Adaptado a partir de:] Viika, 2018)

O período Tokugawa sublinhou novos avanços civilizacionais, novas metodologias e
ensinamentos. Falamos de melhores condições de vida; de novos desenvolvimentos
da economia potenciados pelos avanços tecnológicos agrícolas que escalaram a
produção; da elevada taxa de alfabetização e da estabilidade nacional que promoveu
um ambiente saudável por toda a nação. No entanto, também foi neste período que se
deu o aparecimento de potências estrangeiras no País, despoletando crises e mau
estar entre os japoneses. Falamos da chegada de Americanos ao Japão com
exigências e imposições, prometendo usar a força caso não fossem cumpridos os
seus pedidos. Implementado o medo, o xogunato não soube lidar com a ameaça e
acabou por assinar um tratado humilhante que incitou outras potências a exigir
contratos e tratados semelhantes. Denotada a incapacidade de lidar com o problema e
depois de um breve período de indecisão e resistência, o xogunato acabou por cair em
meados do século XIX. (Henshall, 2017, p. 94 - 99)
O poder do imperador voltou a tomar as rédeas do País e apesar da tenra idade do
mesmo, Mutsuhito ficaria posteriormente conhecido como Meiji (“poder iluminado”),
que desvenda o período que se sucedeu. (Henshall, 2017, p. 107)
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Vivia-se num estado de considerável incerteza. As potências estrangeiras apesar de
não terem estado interessados na invasão, apoderaram-se do País e era imperativo
restaurar a estabilidade da nação. Para tal era fulcral que as potências Ocidentais
levassem o Japão a sério, ao ponto de as dissuadir de possíveis ideias de colonização
e de as incitar a revogar os tratados que tinham sido assinados no período que os
antecede. O primeiro objetivo passou por consolidar o novo regime e este, em vez de
fazer frente à ameaça estrangeira, incitou que se aprendesse com ele integrando os
seus pontos fortes. (Henshall, 2017, p. 141 - 142)
Os períodos que se seguiram levaram a cabo a impetuosa frente militar do País,
durante a democracia Taisho (1912-1926) onde o autoritarismo e a vontade incessante
de demonstrarem o valor da nação incitou em confrontos com as nações Ocidentais
aliadas. “Havia certamente alguns fatores externos a instigar o comportamento do
Japão. Um dos estimulos era a rejeição Ocidental, com fundamentos racistas, a
considerar os japoneses como iguais”(Henshall, 2017) Todavia denote-se que a
crença básica dos japoneses perpetuava a raça nipónica como raça superior. “A
intensidade japonesa, como os próprios Japoneses reconheciam, tinha uma base
espiritual. Sentiam que a sua força de espírito era mais forte do que a dos Ocidentais
moles, enfraquecidos pelo materialismo e pelo egoísmo”. (Henshall, 2017, p. 176)
Descontentes com a humilhação a que estavam a ser sujeitos, os militares japoneses
começaram a ficar profundamente impacientes, orquestrando desmedidos incidentes
deliberadamente. O clima de instabilidade e inquietude iminente, aliado a fatores como
as dificuldades económicas, desencadearam divergencias assinaladas e múltiplos
confrontos com as maiores potências mundiais – Estados Unidos e a Grã-Bertanha. A
guerra estava instalada, acabando por difundir-se rapidamente, impedindo qualquer
avanço na direção da paz.
A América tinha desenvolvido um arsenal atómico que custaria muito menos vidas aos
Aliados do que uma invasão ao Japão. O Japão foi avisado, mas hesitou. Quando se
tornou a primeira vitima mundial do nuclear, tomou consciência de que não tinha
sentido continuar a resistir e capitulou incondicionalmente. As suas ambições ficaram
agora em pedaços. (Henshall, 2017, p. 198)

Neste enlace o povo milenar japonês viu-se obrigado a recuar e a construir uma nova
estratégia para superar os contornos da guerra e, contrariamente ao que seria
esperado, a “fénix renasceu das cinzas” , com uma determinação desmedida e, um
orgulho nacional e espírito nacionalista incomensurável. O Japão, com a sua
capacidade pragmática e foco definido reconstruiu uma nação veemente e
profundamente consolidada. (Henshall, 2017, p. 253 - 257)
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2.2. FILOSOFIA E RELIGIÃO
Nunca será demais debruçarmo-nos sobre a estética e o seu papel na ficção como via
para o encontro com o divino. Considera-se como dado adquirido que os japoneses
dão mais ênfase à estética do que à ética. Na realidade, eles anseiam por harmonia
tanto entre a natureza e o ser humano como nas relações interpessoais; um género de
harmonia que se baseia na beleza e nos valores sensoriais e emocionais. É patente a
urgência de se desenvolver os estudos da estética na sua relação com a teologia, tanto
no Oriente como no Ocidente. Tal urgência deriva do facto de que os nossos sentidos
são as janelas do Espírito, sendo através destas janelas que chegamos à experiência
espiritual. (Ascenso, 2017)

O percurso dos primeiros homens da sociedade nipónica surge-nos, em primeira
instância, sobre o desígnio da sua relação com os deuses. Contos e mitos despoletam
em relações envolventes de imperadores tornados deuses ou mesmo seus
descendentes diretos, legitimando a supremacia das famílias imperiais. Sem distinção
de comportamento, moralidade ou criação, o vínculo entre Homem e Divindade,
demonstrou-se intrínseco, desde os primórdios da civilização Japonesa. Para o caso,
importa assinalar que as histórias que propagam o tempo são relatadas sob premissas
como a tirania e desumanidade sem quaisquer repercussões éticas dos seus atos,
desvendando princípios errôneos que se encontram enraizados no Japão e que se
difundiram até aos dias de hoje.
A tentativa de contacto com o sobrenatural acabou por surgir com alguma
naturalidade, sublinhando-se inúmeros registos de rústicas histórias que aliam a
prática de rituais à tentativa de comunicação com entidades divinas. A procura
assolava os diversos estatutos da sociedade tendo o trabalho de xamãs e médiuns
propagado pela sociedade Oriental. Procediam a peregrinações por aldeias a distribuir
serviços de cartomancia, clarividência ou rezas, encurtando a distância das pessoas
com outras dimensões. (Henshall, 2017, p. 15 - 20)
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Ilustração 9 – Divindade representada em Habikino – Furuichi.
(Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 10 – Elemento, em detalhe, de adoração aos
deuses em Fushimi-ku, Kyoto. (Ilustração nossa, 2018).

Entre outras mudanças que foram sucedendo ao longo do tempo, conta-se a atenção
crescente ao sobrenatural. Com elas sobrevieram o aumento do xamanismo e do
ritualismo, novas práticas de enterro, misteriosos círculos de pedras no Norte do Japão
e figurinhas que parecem ter possuído significado sobrenatural. As representações de
cobras nalguns locais sugerem que era prestado culto a estes animais.
A importância crescente de rituais religiosos trouxe consigo a necessidade de um
conhecimento especializado dos procedimentos a seguir. (Henshall, 2017, p. 22)

Imerso na genética do País, só após a chegada do Budismo nos finais do século VI é
que a conceção do Xintoísmo ganha conotação, apesar de ser praticado, como
anteriormente foi referido, desde os primórdios da civilização nipónica. (Rochedieu,
1982, p. 111) Até então assumia-se como o modo singular de conexão com o mundo,
movidos pela crença de que Deuses, Homens e Natureza provinham dos mesmos
ciclos ancestrais, anulando-se a separação entre eles. (Actas do Colóquio, 2009, p. 10
- 11)
O xintoísmo é uma tradição puramente japonesa, exprimindo os mecanismos da cultura
nipónica mais antiga. Comparam-no frequentemente com as religiões animistas de
África ou da Sibéria, porque tem um panteão de divindades muito diversificado: forças
da natureza, mas também animais e homens célebres. Essas divindades denominamse kami em japonês, sendo shin o equivalente em chinês. To ou do significam
“caminho” ou “método”: xintõ quer, pois dizer “o caminho das divindades.” (Tincq, 2007,
p. 127)
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Ilustração 11 - Representação de um ritual Xintoísta: contacto
com o divino.(Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 12 - Representação de um caminho entre Toris até aos
Kami, em Fushimi-Ku, Kyoto. (Ilustração nossa, 2018).

Enraizado sob a forma de práticas Pré-Históricas da civilização nipónica, não detinham
dogmas ou doutrinas regendo-se unicamente por rituais e cerimónias para a promoção
do contacto com o divino. O caminho escolhido para estas práticas era a veneração,
pretendendo presentear os deuses com oferendas, atividades artísticas ou orações
como símbolo de gratidão, auxílio ou benevolência. Estes atos fomentavam a procura
pela serenidade, harmonia e paz, a par da busca pela simbiose com a natureza e
consequente purificação do corpo e da mente. (Rochedieu, 1982, p. 111 - 117)
[...] o Japão sabe conservar certos lugares unicamente pela beleza, e é muitas vezes
surpreendente e comovedor para o Ocidental ver nos parque grandes templos, ou
simplesmente presenciar num jardim público um pai acompanhado do filho parar em
silêncio ao pé de um lago, de uma pequena ponte, de uma cascata ou das flores e ter
uma atitude de reconhecimento porque, para o japonês, a comunhão com o divino
obtém-se as mais das vezes da união de todo o seu ser com as belezas naturais [...].
(Rochedieu, 1982, p. 37)

Motivados pela vontade de cimentar a interação e, consequentemente, pela
necessidade de encurtar a distância com as entidades ancestrais, apesar de exordiais,
o povo japonês projetou pequenos ambientes para as receber e enaltecer. O caminho
para este fim começou com a construção de pequenos abrigos nas florestas, que
idealizavam como a morada terrestre dos espíritos milenares. A confecção simplista e
virtuosa, com ramos, cordas e palha, cercada por rochas demonstrava a propensão
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por materiais naturais que eclodiam nos então considerados míticos espaços
sagrados, que evoluíram para a representação que conhecemos nos dias de hoje.
Mais que uma abordagem filosófica e religiosa, o Xintoísmo impera como um sentido
uno na vida, um estado pleno de comunhão com a natureza, considerado, em última
análise, como o ato cerimonial de maior importância. Enfatiza-se pois permite a
derradeira conexão do nosso espírito com o espírito puro dos deuses, que em última
análise possibilita atingir a Realidade Última, união essa consumada apenas na
presença de um coração puro e leal. (Actas do Colóquio, 2009, p. 10 - 11)

Ilustração 13 - Comunhão com o meio natural: premissa da
religião Xintoísta. (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 14 - Envolvimento do meio natural como premissa para
o contacto com o divino. (Ilustração nossa, 2018).

A relação embrionária com o sobrenatural manteve um espírito receptivo do povo
Japonês, acabando por receber o Budismo com enorme espontaneidade, em meados
do século VI. Propiciado pelo Estado de Yamato, particularmente favorecido pelos
Soga – clã veemente da estrutura de Yamato de ascendência coreana - , esta
filosofia/religião prosperou no Japão através de sacerdotes-letrados da Coreia.
Os Soga viram no budismo uma maneira de desenvolver uma religião de Estado que
iria aumentar o seu controle político, o qual começavam a exercer sobre a família
imperial por outros meios, como os casamentos. [...] Por seu lado, a linhagem imperial
também reconheceu que o budismo era muito útil do ponto de vista político. Ele
fornecia uma ideologia unificadora à nova nação. (Henshall, 2017, p. 29)
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Estavam instaladas as variantes de uma tradição religiosa fundada na Índia por
Siddhartha Gautama, que já contava cerca de um milénio de existência quando se
enraizou no arquipélago nipónico. Em breves traços, podemos compreender a
componente basilar deste lema como a procura do caminho para a libertação do
sofrimento humano. Princípios estes construídos através de uma vasta rede de
conceitos, emergentes pelo influente enquadramento cultural e pessoal do seu autor.
Sob uma abordagem empírica e crítica, foi a partir da sua própria experiência de
iluminação que Gautama ficou conhecido como Buda, também denominado como o
acordado. (Carvalho, 2011, p. 30)
[...] a percepção da realidade no Budismo é uma consequência da experiência de
iluminação do Buda. Tal aponta para a própria condição do Budismo encarar a
experiência pessoal como a última autoridade para a avaliação crítica de conceitos, e
como tal, pretere o poder das escrituras por uma comprovação de constituir uma
cedência à subjetividade ou a uma mera psicologia, a filosofia do Buda arvora-se num
exame minucioso do funcionamento da mente porquanto expondo uma metodologia
com vista ao alcance dos benefícios soteriológicos dessa experiência.
Existem tradicionalmente duas maneiras de expor a doutrina do Buda; as três marcas
da existência e as quatro nobres verdades diferem mais no tom do que no conteúdo e
são mais categorias de experiência do que um sistema de crenças. A primeira maneira
é talvez mais filosófica e abstracta, enquanto a segunda apresenta um carácter mais
prescritivo, ao estilo médico, de diagnóstico da doença, identificação das suas causas e
da possibilidade efetiva de cura [...]. (Carvalho, 2011, p. 31)
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Ilustração 15 – Representação de Kannon Bodhisattva ([Adaptado a
partir de:] Misaki, 1986, p. 5).

Ilustração 16 – Detalhe de Kannon Bodhisattva ([Adaptado a
partir de:] Misaki, 1986, p. 6).

A matriz primitiva do mecanismo é clara, isolar o sofrimento e plantar a felicidade.
A relação entre Países despoletou uma vez mais a transmissão de noções morais,
sociais e religiosas, instalando-se desta vez no arquipélago nipónico um ideal, que
funde premissas como estabelecer a manutenção da ordem da nação e incitar a
harmonia das relações humanas, tendo como máximas a tolerância e o respeito.
Exportado da China, a corrente de pensamento de Confúcio – celebre filósofo e teórico
político que viveu nos séculos VI-V a.C – impregna uma ética e moral social que
marcaram profundamente a cultura e o modo de pensamento da sociedade. Fundado
através de um sistema intrínseco de regras, centrava a sua doutrina no indivíduo,
procurando transmitir os ensinamentos dos antigos em prole de um bem comum.
É de igual modo relevante sublinhar que a doutrina de Confúcio, à semelhança do que
sucedeu com o filósofo grego Sócrates, enraizou-se intemporalmente através do
conhecimento que partilhou com os seus discípulos, por meio do diálogo, a partir do
qual puderam retirar ensinamentos para elaborar a conhecida obra Os analectos14.
Importa mencionar que premissas como a afetividade, cordialidade, dignidade e
Analectos - “O Lun Yu ou Analectos, a Bíblia do Confucionismo, é uma coleção de máximas morais
colocadas juntas em forma de escrita logo após a morte de Confúcio, por seus discípulos e preserva as
informações mais precisas a respeito dele e de seus discípulos.” (Enrique Severino, 2016, p. 144)
14
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tratamento personalizado estavam enraizadas no modo como abordava os seus
alunos, suscitando a sua profunda admiração, mote esse para premiarem o Mestre
com o mesmo respeito e apreço entre os capítulos que redigiram. (Enrique Severino,
2016, p. 144)

Ilustração 17 – Representação ilustrativa:
a jornada do professor. (Bowker, 1998, p.
90).

Ilustração 18 – Confúcio. ([Adaptado a partir de:] Sánchez, 2016).

A sua filosofia e método tatuado entre escritos, imperam noções claras para a
formação elitista da sociedade, sublinhando a capacidade do Homem de ser
responsável pela sua própria salvação, a par da promoção do bem supremo entre as
massas. Através da sua visão, se o soberano for justo, de acordo com a ordem
cósmica, os seus súbditos segui-lo-ão, promovendo a prosperidade do reino.
Confúcio acreditava que a ordem ideal deveria ser alcançada não pela execução da lei,
mas pelo exemplo moral dos que tinham autoridade. Os governantes deveriam delegar
poder aos oficiais escolhidos apenas a partir da sua capacidade moral e intelectual. A
fonte da moralidade de cada individuo estava na piedade filial, no respeito e obediência
de uma criança em relação aos seus pais, do subordinado ao seu superior, isto é,
respeito e obediência à hierarquia. Confúcio ensinou que os homens deveriam estudar
e cultivar para se tornarem “homens superiores”. (Sasaki, 2011, p. 14)

A par do que sucedeu com o Budismo, a implementação do Confucionismo, no Japão,
apesar de fluir das noções primitivas deste pensamento político e ensinamento moral,
priorizando a ética das relações pessoais da mesma forma que valorizava a tradição, o
culto aos mortos, o ensinamento da virtude e o altruísmo, seguiu o seu próprio trajeto
aquando imbuído na civilização nipónica. Adquiriu duas vertentes dispares que
operavam regidos

pelas mesmas premissas: sócio-político – consolidado pelos

ensinamentos e costumes de Confúcio, incitando as considerações dos antigos sábios
como rituais a seguir; e morais – incutindo enorme importância às decisões éticas do
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indivíduo, tendo especial atenção ao seu comportamento em relação aos outros.
(Sasaki, 2011, p. 14 - 15)
“Enquanto um sistema de pensamento, em virtude do seu profundo envolvimento na
vida prática do dia a dia do povo japonês, o Confucionismo tem exercido uma enorme
influência nos modos de percepção e comportamento japoneses. De um modo mais
geral, através da sua conexão com os problemas concretos das relações humanas na
vida quotidiana, o Confucionismo colocou-se em contacto com as religiões tradicionais
no que diz respeito à sua fundação prática na sociedade e teve uma influência
importante na forma que ele tomou”. ( Hori apud Sasaki, 2011, p. 15)

2.3. ARTES
Denote-se que, à semelhança do que ia sucedendo um pouco por todo o mundo, a
civilização nipónica adotou saberes e conhecimentos, que considerava primordiais, de
outras nações para exaltar a sua própria qualidade, sem nunca perder o ADN que
tanto o caracteriza. Falamos não só da introdução de noções políticas ou religiosas,
como da introdução de valores na cultura, nomeadamente nas artes: exaltando novas
formas de compor e usar cores na pintura, através das suas linhas sinuosas, fluidas e
elegantes; produções artesanais de lacas, cerâmicas e porcelanas; meios de organizar
e construir espaços na arquitetura que se transformaram na exaltação da filosofia do
Budismo zen; a transformação do teatro no no kabuki, com os seus movimentos
exagerados e enredos melodramáticos; a reestruturação da caligrafia passando a
representar-se como “[...] uma forma híbrida composta por ideogramas chineses
possuidores de semântica e por caracteres fonéticos inventados pelos japoneses,
denominados kana [...]” propiciando a literatura e poesia, assim como outras
incessantes noções de percepção intuitiva, harmoniosa e prática que fomentam a
elevação do espírito japonês. (Henshall, 2017, p. 91)
À medida que a influência chinesa declinava, emergia cada vez mais claramente uma
identidade japonesa própria. A escrita chinesa transformou-se na escrita japonesa
kana, em grande parte devido a mulheres aristocratas que foram desencorajadas de
usar o chinês. Surgiram diferentes formas de pintura. O mesmo se passou com a
poesia, sugerindo, em particular, a que se baseava em padrões de sete ou cinco
sílabas agrupadas e que se caracterizava pela alusão e sugestão e não pela
ornamentação e a riqueza da poesia chinesa. (Henshall, 2017, p. 48)
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Ilustração 19 – Representação de caligrafia zen. ([Adaptado a partir de:] Bowker, 1998, p. 72).

De relevante nota neste processo estrutural da cultura, foi o papel dos mercadores
ricos do Período Tokugawa (1600-1868), embebidos pela erudição e costumes de
outros países, contribuíram para uma vibrante política de modernização do Japão.
Os mercadores ricos tiveram um papel particular nesta nova cultura burguesa. Não era
para eles o refinado e contido teatro no dos aristocratas. Preferiam o colorido e a
ostentação do kabuki, com os seus movimentos exagerados, enredos melodramáticos
simples e efeitos cénicos como os alçapões e os palcos giratórios. Ou então, afluíam
“ao teatro de marionetas”, o bunraku. Não era para eles a sensibilidade refinada da
poesia aristocrática. Preferiam os versos curtos e frequentemente divertidos como os
haiku e os senryu. Gostavam de livros de humor inteligente (sharebon), romances
populares (yomihon), histórias de mercadores de sucesso (choninmono) e livros
eróticos (koshokubon ou ukiyo-zoshi) [...]. (Henshall, 2017, p. 91)

Até então, numa fase primeva à trilha Ocidental, a arte japonesa era denominada
geijutsu, tratando-se de uma palavra de origem chinesa aludindo, de lato modo, à arte
e à técnica. A sua nomenclatura concentra diversas noções das quais a arte aliada à
habilidade (geinô) e arte aliada ao caminho (geidô).
[...] o primeiro, corresponde a danças e teatros tradicionais japoneses, como teatro nô,
kabuki, danças buyô e o segundo, à arte do dô que compreende o sadô (cerimônia do
chá), o shodô (caligrafia japonesa), o kadô (arranjo floral) e as artes marciais como o
kendô, o judô, o aikidô, o karatedô etc. Geijutsu, portanto abrange uma gama ampla de
áreas como a pintura, a escultura, a caligrafia, a música, o artesanato, a cerâmica, a
arte da confecção da espada, arte do chá, do arranjo floral, da jardinagem e do
tingimento de tecidos. (Okano, 2010, p. 375)

Uma observação pertinente nesta análise é também o termo dô, que eclode como uma
ambiguidade inerente às artes tradicionais. Dô representa o caminho para a arte. Um
percurso em que, mais que o próprio propósito, é valorizado de forma plena a
obtenção dos objetivos propostos. Um termo que ganha proeminência pela sua
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relação intrínseca à espiritualidade e misticismo. À envolvência que acarreta como
procura incessante pela aprendizagem. (Okano, 2010, p. 370 - 376)
A arte do dô, [...] efetiva uma ação, sobre a montagem processual para alcançar ou
conquistar uma determinada habilidade artística juntamente com a procura de uma
espiritualidade mais elevada. Em razão dessa característica, a efemeridade marca a
sua presença, pois nada permanece a não ser a experiência e a vivência conjugadas,
que constituem fundamento dessas artes tradicionais japonesas, com um refinamento
da sensibilidade, da aprendizagem estética, ética e da elevação espiritual, que decorre
dessa experiencia. (Shioda, Yoshiura e Nagae, 2013, p. 10)

A cultura milenar japonesa, como foi sendo desvendado ao longo destes escritos,
cultivou também desde tenra data uma disciplina veemente de ideais estéticos, que se
encontra profundamente implantado em todas as suas tradições e características. O
País do sol nascente enfatiza uma relação una com as noções do belo, assumindo
uma semântica ampla que se correlaciona não apenas com os sentidos da percepção
mas sendo concebidas e praticadas como caminho para a elevação da espiritualidade,
enleando-se entre aspetos psicológicos, morais e religiosos.
Também surgiram valores estéticos próprios, como o okashi e, em particular, a (mono
no) aware, uma estética que continua muito presente no Japão contemporâneo. O
okashi refere-se a algo invulgar e geralmente divertido, muitas vezes num sentido
relativamente trivial, como uma quebra de etiqueta. A mono no aware, que é
geralmente expressa através do simbolismo da natureza, representa a ideia de que a
vida é bela, mas efémera. (Henshall, 2017, p. 48)

Entenda-se que, para assimilar estes ideais estéticos é relevante esmiuçar algumas
das suas noções mais relevantes, dos quais profundamente enraizado na vertente
arquitetónica, wabi, assume variadas conotações como: belo subtil; simples;
despojado; ou também considerado sinónimo de inquietude e melancolia, tendo-se
traduzido numa análise primordial à sobriedade e envolvência da escuridão.
Inerente à doutrina do desapego do Budismo zen, tendo como fim o alcance da
iluminação com base nas premissas da religião de Buda, foi na arte da cerimónia do
chá que a noção de wabi se desenvolveu de forma plena. “O ritual da cerimônia do
chá é o simples ato de fazer e beber o chá, no entanto, gera um rico espaço-tempo em
que os variados sentidos perceptivos são aguçados, no qual prevalece a estética do
mínimo essencial [...].” Esta prática propícia inequivocamente a paz interior, a
introspeção e relaxamento, a par da exaltação do conceito de simplicidade extrema.
Wabi eclode também como noção derivada da ação do tempo, aquando analisado
referente a objetos e utensílios danificados, uma vez que, a boa recuperação das
imperfeições impressas lhes confere para além do inicial valor, valor sentimental. Sob
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o enredo da nação nipónica é imperativo perceber que antigo é sinónimo de história e
sabedoria.

Ilustração 20 – Wabi, representado numa peça de cerâmica do
século XVI – o imperfeito. ([Adaptado a partir de:] Marangoni apud
Martins, 2013, p. 19)

Ilustração 21- Sabi – a ação do tempo. (Ilustração nossa, 2018).

A ideia de wabi transcende o meramente físico incluindo elementos de moral e
sensibilidade espiritual. O significado de wabi e todas as emoções que lhe estão
relacionadas levam a uma incessável discussão resultante da variedade de ideais que
lhe estão associadas. Um conceito que pode ter uma infinidade de interpretações
dependendo essencialmente da natureza da pessoa que o faz”. (Kanpouzas, 2003, p.
34)

Outra noção estética relevante para a análise é sabi. Correlacionada com wabi, impera
a evolução de um estado de espírito menos positivo, aludindo à desolação ou à
melancolia, para caracterizar algo que sofreu de forma positiva a ação do tempo. Da
mesma forma que wabi sublinha a dinâmica do tempo em objetos conferindo-lhes
valor, sabi reporta o bom envelhecimento, frisando como exemplo a formação da
oxidação natural em torno de utensílios e objetos, conferindo-lhes a sua derradeira
beleza. Estas premissas desvendam de forma clara a antítese entre Oriente e
Ocidente, uma vez que o contraste entre novo e velho ou brilho e sombra, desvenda
os princípios dispares em torno do entendimento do belo das diferentes nações. A
cultura japonesa assume que o antigo enfatiza a conexão com o passado com menção
certeira ao subconsciente das emoções e sentimentos, enquanto que o Ocidente,
antagonicamente, encontra na representação do novo e imaculado a derradeira noção
do belo. (Kanpouzas, 2003, p. 43 - 44)
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De igual relevância para esta análise é o conceito estético associado a mono no
aware, que, à semelhança do que aconteceu com outras noções do belo, assumiu
diversas conotações até ao entendimento que assume dos dias de hoje. Significados
como a “empatia para com as coisas”; “desolação”; “impermanência”; “correlação com
coisas e objectos”; “doce melancolia das coisas”; “sensibilidade sobre coisas
efémeras” ou até “transitoriedade” remetem para um conceito primordial da cultura
nipónica . Noções intrinsecamente contíguas à relação simbiótica com a natureza que propaga o tempo desde o culto Xintoísta -, desvendando na sua origem uma
resignação melancólica com o tempo. “O tempo que não tem princípio nem fim. Não é
mais do que uma sucessão de acontecimentos [...]” (Pons, 1997, p. 38). Remetendo
desse modo para o efémero, fugaz e transitório. (Martins, 2013, p. 26)
Mono no aware, é um sentimento que reforça a ideia e convicção da necessidade e
coexistência sustentável entre o ser humano e a Natureza, os japoneses acreditam que
provêm da Natureza e a ela retornam, o princípio da transformação ao invés da perda.
Existem diversos poemas e textos que baseados nesta ideologia abordam a temática
da Natureza, de onde se destacam a flora ou as estações do ano. Um diálogo contínuo
entre o Homem e Natureza. (Martins, 2017, p. 26)

Outras noções que sublinham a relevância da estética são Okashi que impera beleza,
alegria ou ânimo; Miyabi que procura envolver o indivíduo em sentimentos através de
cheiros, recorrendo a elementos como flores, incensos ou materialidades naturais;
Haiku que circunda o incompleto, a percepção instantânea ou um sentimento
repentino, algo profundamente envolvente e efémero. Um estímulo ao senso de
beleza. Yugem que exalta um sentimento interno profundo com o abstrato,
desconhecido ou incompreendido. Uma expressão do inevitável. Uma ligação severa
com o subconsciente, onde é gerada uma fusão cerne com a potencialidade da
imaginação. (Kanpouzas, 2003, p. 43)
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3. UNIVERSO ARQUITETÓNICO
3.1. A CASA DE CHÁ
O século quinze viu o Japão enobrece-lo ao torna-lo numa religião de estética –
Cháismo (Okakura utiliza o neologismo inglês “teaism” que optámos por traduzir pelo
seu correspondente direto em Português. O Livro do Chá foi originalmente escrito em
língua inglesa.) O Cháismo é um culto baseado na adoração do que é belo entre os
factos sórdidos da existência diária. Incute pureza e harmonia, o mistério da caridade
mútua, o romantismo da ordem social. Consiste essencialmente numa adoração do
Imperfeito, já que é uma tentativa tenra de atingir algo possível nesta coisa impossível
a que chamamos vida.
A Filosofia do Chá não é mero esteticismo na acepção vulgar do termo, porque
exprime, conjuntamente com a ética e a religião, todo o nosso ponto de vista a respeito
do homem e da natureza. É higiene, porque impõe limpeza; é economia, porque revela
o conforto que existe na simplicidade, mais do que no que é elaborado e caro; é
geometria moral na medida em que define o nosso sentido de proporção face ao
universo. Representa o verdadeiro espírito da democracia oriental ao fazer de todos os
seus partidários aristocratas no gosto.
O longo isolamento do Japão em relação ao resto do mundo, tão conducente à
introspecção, foi grandemente favorável ao desenvolvimento do Cháismo. Os nossos
lares e hábitos, o vestuário e a culinária, a porcelana, as lacas, a pintura – a nossa
própria literatura -, tudo esteve sujeito à sua influência. (Okakura, 2007, p. 9 -10)

Aquando analisamos o universo cultural do Japão, numa leitura abrangente, capaz de
percorrer os contextos sociais, políticos e religiosos, deparamo-nos com premissas
capazes de cimentar os seus princípios arquitetónicos. Falamos de edifícios que
eclodem com uma relação una com os ideais da estética, que brotam da simplicidade
e incessante procura pela harmonia espacial, intrinsecamente contíguo à utilização do
meio natural como ferramenta fulcral do processo construtivo.

Débora Patrícia dos Santos Prata

49

Arquitetura tradicional japonesa: o caso de Tadao Ando

Ilustração 22 – Atmosfera arquitectónica tradicional, Isabel Quelhas. ([Adaptado a partir
de:] Lima, 1985, p. 75).

Ilustração 23 – “A pedra, o bambu e a
natureza”, Isabel Quelhas. ([Adaptado a
partir de:] Lima, 1985, p. 43).

A atmosfera arquitetónica rica que conhecemos dos dias de hoje, com as suas
múltiplas relações antagónicas, entre passado e presente; interior e exterior; luz e
sombra; dinâmica e estática a par dos princípios estruturais do seu povo, sofreram
modelações ao longo do tempo. Falamos, numa primeira instância, da forte influência
da China, como fora sendo mencionado anteriormente noutras temáticas, tendo de
igual forma aflorado a quinta arte. Assimilaram os seus conhecimentos e processos
construtivos, nomeadamente a procura por espaços simétricos e pensados sob os
princípios do equilíbrio e da harmonia, usando proporções retangulares como
elemento formal das suas construções, a par do uso da madeira como elemento
primordial da construção. (Kanpouzas, 2003, p. 61)
Entenda-se fundamental sublinhar o facto destas noções se terem enraizado na
cultura nipónica, não só porque iam ao encontro dos seus princípios culturais e
ideológicos, como respondiam às necessidades climatéricas do País. Quente e
húmido durante o verão e bastante frio durante o inverno, assumindo-se instável e
propício a terramotos entre estações. Desse modo, entre a assimilação de processos
construtivos e a recepção de ideais culturais, era fulcral dispor de uma construção
adaptada ás suas necessidades. A madeira surgiu como peça integrante no panorama
construtivo uma vez que, para além de ser um material versátil, de fácil
manuseamento, de longa durabilidade e segurança, é um produto de origem natural
assumindo texturas dispares, ao mesmo tempo que é flexível e representa-se como
sendo um excelente isolante. Aliada a outros materiais que vincaram a tipicidade desta
construção paradigmática, a par da sua pragmática funcionalidade, indo ao encontro
das necessidades dos seus fruidores, a casa tradicional japonesa impera outras
noções como: simbolismo; sensibilidade, versatilidade dinâmica e leveza. Eclode como
uma aglutinação de emoções e sensações. De perceções construídas de forma sólida,
convidando o transeunte a vivenciar em plenitude cada ambiente espacial.
Todas estas noções elevam a simplicidade das rotinas inseridas no contexto diário,
uma vez que cada espaço adquire especial enfâse pelo modo como é vivido. Exemplo
disso é a entrada numa casa japonesa, em que é imperativo proceder, antes de tudo,
ao ato de descalçar. Dispõem de um espaço interior designado Genkan, encontrandose sempre um degrau abaixo da entrada principal da casa (normalmente com 20-30
cm), tendo como função essencial a higiene, prevenindo não só a entrada de sujidade
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física, como, numa leitura cultural, a prevenção da sujidade espiritual, erradicando a
invasão de energias impuras na habitação. (Lima, 1985, p. 80)
Também outros atos quotidianos divergem da nossa percepção aquando vividos em
casas japonesas nomeadamente: o ato de dormir, sendo o chão a superfície de apoio
ao descanso em que “ colchões e cobertores (que durante o dia estão guardados em
armários embutidos muito espaçosos [...]) são trazidos para o chão durante a noite, e
novamente arrumados na manhã seguinte.” (Lima, 1985, p. 82); o banho, também
intitulado ofuro, assume-se como um ritual de limpeza coletivo dos membros da
família, sujeito a regras especificas quanto há ordem de entrada: “O japonês lava-se
primeiramente fora da banheira [...] e só depois de estar devidamente lavado e sem
qualquer vestígio de sabonete no seu corpo, imerge na escaldante água.” Este
processo permite que a água permaneça limpa e quente durante todo o ritual; de igual
forma também o processo de se sentar assume especial conotação, uma vez que,
aquando procedido o ato de rebaixamento do corpo este modela o sentido de escala,
transformando-a. Por vezes o deambular por uma habitação japonesa não nos inteira
da sua força poética. O processo de sentar convida o transeunte a vivenciar o espaço
e por sua vez compreende-lo de forma plena.
Quando se dá início ao sentar, e sendo a posição sentada conferida ao convidado
virada para o jardim, o mundo visual gira todo sobre o exterior, simultaneamente o
corpo ao tomar a posição sentada provoca um rebaixamento do mesmo. O sentido de
escala (enquanto sentados no chão) transforma-se; assim como apresenta
consequências visuais traduzidas por uma aproximação com as pedras-degraus e a
entrada ou varanda (debaixo dos beirais do telhado), revelando o jardim como algo
muito importante: um pólo de atração. (Lima, 1985, p. 82)

Este envolvimento cultural permite-nos desvendar aquela que é a percepção una da
contextualização arquitectónica Japonesa, ao mesmo tempo que alvura outras noções
fulcrais, como a concepção de divisões, da maneira que as conhecemos no verdadeiro
sentido ocidental do termo. Não existem paredes perenes para materializar o conceito
de divisão, mas sim elementos como shoji ou fusama que incitam o compartimento
efémero do espaço. (Lima, 1985, p. 29 - 30)
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Ilustração 24 – Universo espacial interior, Isabel Quelhas. ([Adaptado a partir de:] Lima,
1985, p. 66).

Ilustração 25 – Universo espacial exterior,
Isabel Quelhas. ([Adaptado a partir de:]
Lima, 1985, p. 34).

O facto da não existência de mobiliário na Casa tradicional japonesa faz com que seja
transferido aos materiais de construção um especial relevo. Aquela expressão que
todos nós conhecemos “casinhas de papel” não surgiu por acaso, ou sem fundamento;
grande parte dessa definição deve-se ao Shoji: painéis corrediços que servem ora de
porta, janela ou parede.
Painéis construídos por uma levíssima e fina estrutura de madeira, com uma moldura
do mesmo material, na qual é colocado o papel de arroz translúcido. (Lima, 1985, p.
27)

Importa de igual forma sublinhar que as noções que vemos retratadas no contexto
arquitetónico do País surgiram também através dos princípios do Zen. Os seus
mestres introduziram,

para além das envolventes noções do bem estar supremo,

estruturadas pelos princípios da felicidade, a cerimónia do chá, concebendo um novo
conceito de arquitetura residencial tendo como premissa um modo de habitar
despretensioso, simples e natural.
O Japão tanto se abriu à recepção de culturas estrangeiras (que considerou positivas)
assim como se fechou e recusou certo tipo de influências. Foi deste modo que o Japão
criou a sua própria cultura. O melhor exemplo deste fenómeno reside precisamente na
“casa de chá” que surge como sendo a receptora do Sukiya. A casa de chá, numa só
palavra pode traduzir-se como sendo o espaço para se tomar chá. (Lima, 1985, p. 21)

Entenda-se fundamental reconhecer a casa de chá como o elemento construtivo
perene, capaz de representar de forma clara e tangível os primórdios da construção
tradicional japonesa, ao mesmo tempo que funde os princípios fulcrais do seu povo,
estratificando uma composição entre um impulso poético, efemeridade e assimetria.
As tipologias sukiya, de igual forma conhecidas como o espaço reservado para o ato
de beber chá, eclodem como ambientes despojados de ornamentos, austero de ruído
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decorativo ou aglomeração de elementos. É um espaço sóbrio, introspetivo e passivo.
Que ganha contorno dinâmicos pela uso seleto de pequenas peças de arte como
pinturas de paisagens, estátuas em madeira, arranjos florais ou caligrafia, usualmente
disposta de forma assimétrica na sua representação ao telespetador, convidando-o a
complementar essa ausência com a imaginação. Uma, por conseguinte, alusão ao
imperfeito.
De relevante nota neste processo assimilativo é compreender-mos a força espacial
que cada espaço construtivo adquire. Falamos de ambientes com desmedida força
poética, onde o simples facto de conseguirmos ouvir o som do vento ou o murmúrio
dos riachos; ter-mos contacto visual com frações meticulosamente selecionadas do
jardim zen; ser-nos permitido comtemplar silhuetas através de painéis translúcidos
sem que nos seja dada a percepção exata do mesmo ou a maneira como os
elementos construtivos e decorativos são dispostos, remetem para múltiplos
significados cuidadosamente encriptados.
O processo de chegada a um sukiya desvenda instantaneamente ao observador
noções subtis de riqueza espacial, uma vez que é confrontado com uma composição
assimétrica. Um trajeto que o conduz do portão de entrada à entrada principal por um
percurso usualmente curvilíneo, sugerindo movimento, informalidade ao mesmo tempo
que mantem equilíbrio e harmonia. “Este caminho pode ser pavimentado com uma
combinação informal de natureza com pedra ornamentada, ou composto de alpondras
ou ainda pura e simplesmente revestido a brita”. (Lima, 1985, p. 53)
“There are no flowers in the tea garden. The garden is formally known as the “dewy
path”, and that’s what it must be like - a track in the woods fresh with dew. This one has
been sprinkled with water before our arrival, and the smell of damp earth rises from it”.
We exchange a silent bow of greeting with the host, then rinse our hands and mouths at
a stone basin brimming with cool water. The entrance to the tea house is low enough to
make us stoop and bow our heads. The scroll in the alcove reads “Mountain Breeze”,
and translucent paper window screens have been replaced with bamboo slats, which let
in a breeze and the cry of wakening cicadas. (Price, 1997, p. 205)
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Ilustração 26 – Envolvimento do natural com o edificado, Isabel
Quelhas. ([Adaptado a partir de:] Lima, 1985, p. 44).

Ilustração 27 – Sensibilidade e delicadeza das materialidades –
Residência Shunsoro, Isabel Quelhas. ([Adaptado a partir de:]
Lima, 1985, p. 37).

A estrutura edificada assume-se materializada por paredes visualmente “vulneráveis”
de argila, deixando à vista os seus esbeltos pilares estruturais de madeira, ao mesmo
tempo que desvenda as aberturas guarnecidas por shoji, ou por outras palavras,
painéis corrediços com papel de arroz translúcido. “Todas as linhas exteriores de uma
composição sukiya devem ser retas, direitas e contínuas. As aberturas são espaçosas,
pois uma das principais intenções do sukiya é a unificação dos espaços interiores com
o mundo exterior da natureza”. (Lima, 1985, p. 55)
Aquando no interior da estrutura edificada, deparamo-nos com o Genkan, que para
além de nos revelar uma vez mais a noção de assimetria, começa a desvendar a
disposição espacial característica desta tipologia arquitetónica. Áreas amplas,
despretensiosas, vestidas de simplicidade e austeridade, evidenciando o uso intenso
da madeira como peça integrante da sua representação visual. Áreas em tons neutros
e quentes, que nos remetem para a suavidade e passividade, ao mesmo tempo que
incita o sossego e a tranquilidade. Falamos assim de espaços que brotam delimitados
unicamente por painéis shoji ou por painéis opacos conhecidos como fusama,
elementos estes que incitam a flexibilidade espacial, imperam delicadeza e fragilidade,
ao mesmo tempo que se revelam dinâmicos pela pluralidade de jogos de luz que
oferecem aos diversos ambientes. (Lima, 1985, p. 53 - 54)
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E por fim, no interior da divisão, os shõji deixam apenas entrar um reflexo filtrado da luz
devolvida pelo jardim. Ora é precisamente nessa luz indireta e difusa que se encontra o
fator essencial da beleza das nossas residências. E para que esta luz cansada,
atenuada, precária, impregne completamente as paredes da divisão, pintamos de
propósito com cores neutras essas paredes estucadas. [...] Comprazemo-nos nessa
claridade ténue, feita de luz exterior de aparência incerta, retida na superfície das
paredes de cor crepuscular, e que conserva com dificuldade uma última réstia de vida.
Para nós, essa claridade numa parede, ou antes essa penumbra, vale por todos os
ornamentos do mundo e vê-la não nos cansa nunca. (Tanizaki, 2008, p. 45)

Apesar da riqueza espacial com que ornamentam

o espaço, são inaptos

acusticamente assim como não propiciam privacidade aos seus usufrutuários.
As dimensões que perpetuam o espaço interior eclodem com uma relação una entre o
contexto formal e funcional, sem perder a escala humana como fator primordial na
relação do indivíduo com o conforto e bem estar habitacional. Também a luz emerge
como elemento fulcral na nossa perceção deste, uma vez que intensifica as vivências
emocionais e espaciais do indivíduo. São liberalmente criados desenhos de luz e
sombra filtrados através dos painéis, “[...] insinuando vagas ideias dos espaços que se
adivinham por trás deles” (Lima, 1985, p. 64) São, assim sendo, projetados ambientes
dinâmicos e opulentos, que ao longo do dia intensificam ou diluem as diversas
divisões do sukiya. “De facto, a beleza de uma divisão japonesa, produzida
unicamente por um jogo sobre o grau de opacidade da sombra, dispensa quaisquer
acessórios”. (Lima, 1985, p. 64)
The only decoration in a wabi tea room, apart from the inherent beauty of the
architecture, is a hanging scroll on a vase of flowers placed in the alcove. Because of
the very lack of decoration, we become more aware of details, and we see, hear, and
smell things we don’t normally notice - the hiss of simmering water, the beauty of
growing charcoal, the heady aroma of the tea. We suddenly remember that these
simple gifts are the most important things in the life.
The tea ceremony opens the senses. It is not a time for relaxation but a time to be
awakened to our surroundings and to ourselves. It is because of Sen no Rikyu and
simplicity of his wabi style of tea that the tea ceremony endures today. Within the
simplicity of the wold he created, there lies a beauty of which one never tires “ (Price,
1997, p. 212).

Outra evidência da suntuosidade espacial com que cada área é construída é a relação
dimensional entre elementos. O tatami, também anunciado como esteira, que reveste
a totalidade do chão da construção sukiya, assume-se como base dimensional para os
elementos que possam projetar o espaço, como os painéis ou as contras de madeira.
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Ilustração 28 – O espaço interior, Isabel Quelhas. ([Adaptado a partir
de:] Lima, 1985, p. 69).

Ilustração 29 – Multiplicidade espacial, Isabel Quelhas.
([Adaptado a partir de:] Lima, 1985, p. 68).

Outro elemento espacial que impera no estilo sukiya é o toko no ma, um pequeno
nicho ou cômodo onde o gosto pela estética assumiu especial destaque. É matéria de
enorme envolvimento pessoal, uma vez que a sua conceção visual impera requinte e
elegância, a par de um enorme envolvimento nos mistérios da sombra, exaltando uma
vez mais a importância dos jogos de luz e sombra. São projetados como uma
composição visual singular, onde são colocadas desde pinturas a esculturas, bonsais,
arranjos florais, desenhos ou outros elementos de apreço estético. (Lima, 1985, p. 63 65)
Temos por fim, nas nossas salas de estar, essa cavidade a que chamamos toko no ma.
Que adornamos com um quadro ou um arranjo floral; mas a função essencial dessa
pintura ou dessas flores não é decorativa em si, pois trata-se mais de juntar à sombra
uma dimensão no sentido da profundidade. Na própria escolha da pintura que aí
colocamos, o que antes de mais procuramos é a sua harmonia com as paredes do toko
no ma, ao que chamamos toko-utsuri. Ainda pela mesma razão, atribuímos à sua
montagem uma importância igualável à do valor gráfico do caligrama ou do desenho,
porque um toko-utsuri desarmonioso retiraria todo o interesse à obra-prima mais
incontestável. (Tanizaki, 2008, p. 45)

O estilo sukiya assume-se assim sendo, como uma atmosfera arquitectónica que
funde múltiplas relações espaciais, que envolve o transeunte nos princípios culturais e
ideológicos, procurando o bem estar e harmonia, aliado aos princípios da estética
como premissas para catalisar em plenitude as boas energias da sua habitação.
Neste enlace, a relação com o meio natural constrói uma linguagem especialmente
enfática, una com os princípios do zen, enraizada na cultura nipónica. Como elemento
transitório entre relações espaciais, o alpendre para além de interligar interior e
exterior, de forma subtil e harmoniosa, ganha enfâse na sua representação
arquitetónica. Para além de afastar o sol do interior das divisões, protege a habitação
da incidência climatérica severa. O telhado neste processo, com o uso de materiais
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naturais como a palha e caules de plantas, brota como um elemento chave na ligação
entre os espaços. (Lima, 1985, p. 57)
Como máxima expressão do relacionamento da cultura nipónica e em especial do
edifício sukiya, os jardins são, em última análise, uma extensão da linguagem interior.
Desenvolvem desmedidas conexões entre luz e sombra, ao mesmo tempo que
evidenciam uma combinação minuciosa entre espécies de árvores, plantas de médio e
curto porte, aglutinando espaços de introspeção e relação com o natureza. Lagos e
pequenos edifícios de apoio eclodem na paisagem natural, assim como podem ser
projetadas pequenas pontes, potenciando não só o efeito cénico como o dinamismo
visual.
Envolta nestas premissas, sukiya é um elemento edificado que funde ensinamentos
profundos da população do sol nascente, materializa-se com apoio a elementos
naturais para perpetuar a sua relação intrínseca com os princípios budistas, ao mesmo
tempo que exponencia as relações espaciais e emocionais a par da sua integra
relação com a estética.

3.2. TEMPLOS
H. Mack Horton em “What is Japanese Architecture?” afirma “[...] os Japoneses
evoluíram ao longo dos tempos através de uma arte de construção que parece
deliciar-se através de opostos e contradições.” (Nishi e Hozumi, 1985, p. 7) Um
pensamento ambíguo que não só retrata os princípios que anteriormente analisámos
em “casa de chá”, enquanto atmosfera arquitetónica habitacional, como também na
representação da arquitetura secular e sagrada. Extremos que incitam, apesar da
dissonância de escalas, à caracterização do edifício tradicional japonês.
A sala de chá não só difere de qualquer produção da arquitetura ocidental, como
também contrasta fortemente com a arquitetura clássica do próprio Japão. Os nossos
antigos edifícios nobres, sejam seculares ou eclesiásticos, não deveriam ser
menosprezados, nem mesmo no que respeita tão só à sua dimensão. Os poucos que
foram poupados nas conflagrações desastrosas de séculos são ainda capazes de nos
suscitar veneração pela sua grandeza e pela riqueza da decoração. (Okakura, 2007, p.
45 - 50)

Também Kakuzo Okakura, em “O livro do Chá” estabelece uma antítese fortemente
assinalada entre representações arquitetónicas oriundas de tipicidade nipónica,
exaltando aquela que parece ser a premissa da distinção: a escala.
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Sabe-se que a arte de construção na civilização nipónica é uma temática cent enária
que surgiu, da mesma forma que aconteceu para acomodar a figura humana,
respondendo a necessidades básicas como: a segurança e a comodidade, também
para acolher entidades divinas, anulando fronteiras entre seres humanos e natureza
circundante.
Numa instância exordial, estas representações de espaço dedicado à veneração
emergiram colineares a elementos naturais como pedras ou árvores, incitando rituais e
cultos em lugares silenciosos e providos de significados, no âmago de florestas ou
montanhas. A premissa era o envolvimento cabal com as energias sumptuosas da
natureza.
Toda esta envoltura religiosa e emocional para o povo milenar, assim como o
consequente aparecimento das atividades agrícolas, promoveram a representação
formal dos primeiros espaços dedicados à exaltação das forças celestiais. Denote-se
que era fulcral postular a boas colheitas, perpetuar a interação e encurtar a sua
distância. Projetaram-se assim os primeiros exemplos de construção sagrada de
carácter amovível e efémero, assumindo-se formalmente similares a pequenas
cabanas, recorrendo ao uso trivial de materiais naturais para a sua confecção.

Ilustração 30 – Templo Xintoísta Izumo Taisha
(Stanley-Baker, 1984, p. 28).

Ilustração 31 – Vista aérea do complexo Horyuji. Século VII (Stanley-Baker,
1984, p. 32).

Shinto, "the Way of the Gods," is Japan's indigenous religion. Animistic in nature, it
worships not only anthropomorphic deities, but also the spririts of awe-inspiring
elements of nature, especially certain mountains and trees. Early shrines used none of
the monumental architecture of later shinto structures. Some, like Miwa Shrine (Nara
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Prefecture) and Kanasana Shrine (Saitama Prefecture) have as their central object of
worship the mountain behain them, and thus even today have no central building
corresponding to the "main hall" (honden) used in other Shinto complexes. Instead, in
the case of Miwa Shrine, a massive rock called a yorishiro atop Mt. Miwa is the focus of
the sacred precint. At the base of the mountain is a small worship hall (haiden) and tori,
the characteristic post and lintel gate that indicates a Shinto sanctuary [...]. (Nishi e
Hozumi, 1985, p. 40)

De natureza formal própria, a configuração de santuários Xintoístas apenas
assumiram a sua maturada conjetura após o aparecimento do Budismo entre o povo
Japonês – recorde-se a religião/filosofia de princípios basilares que imperam como a
procura do caminho para a libertação do sofrimento humano – moldando assim a
perceção da arquitetura religiosa, transformando-a numa expressão avassaladora e
profundamente desenvolvida. No sessar do século XVI o envolvimento dos princípios
de Buda já conferiam prestígio e potenciavam a civilização nipónica no enredo
internacional, ao passo que no século XVIII já estava cimentado um sistema nacional
de templos devidamente estruturado e organizado para os preservar e salvaguardar.
É, desta forma, relevante

frisar que a atmosfera arquitectónica sagrada que se

enraizou na civilização nipónica, fundiu princípios dispares das suas religiões
predominantes, impelindo as suas representações construtivas a mesclar diversas
influencias formais. O Budismo assumiu especial destaque nesta tarefa uma vez que
transferiu muitas das suas matrizes para estruturar formalmente a expressão
arquitetónica na religião endógena japonesa. (Nishi e Hozumi, 1985, p. 7)
Neste processo assimilativo é igualmente fulcral compreendermos que as primeiras
representações formais xintoístas, paradigmáticas e de carácter relevante, são
Shimmei, Taisha e Sumiyoshi, santuários de dimensões modestas e de linhas simples.
Com recurso a proporções retangulares como elemento formal das suas construções,
elevam-se numa estrutura construída sob pilares geometricamente dispostos,
conduzindo o transeunte a um despretensioso altar. A madeira é usada como material
proeminente desta construção. (Nishi e Hozumi, 1985, p. 36 - 37)
Estas representações formais de arquitetura religiosa podem

ser dispostas

singularmente ou combinadas resultando num complexo sagrado, sendo um dos
exemplos mais emblemático o santuário Ise, na província de Mie, no Japão.
Ise Shrine actually consists of two shrines complexes, the Outer (Geku) and Inner
(Naiku). The most important structure in the Main Shrine of the Naiku. Located in the
center of the complex, it has an entrance portico projecting from its south side. Shrines
(and other types of buildings as well) with entrances in the side parallel to the roof ridge
are called hirairi, “side entered”, as opposed to those entered at the gable end
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(tsumairi). [...] To the est of the shrine complex, stands a second lot with a small
structure at the center. As a rule, the shrine buildings are rebuilt on the contiguous lot
every twenty years in order to ensure ritual purity [...] Once the new shrine complex is
completed, the older one is dismantled, and a small structure is built over the short
“heart pillar” (shin no mihashira) over which the Main Hall used to stand. The rebuilding
process, beginning with the cutting of special lumber far in the mountains, takes years
to accomplish and enormously costly. (Nishi e Hozumi, 1985, p. 40 - 41)

A inserção do Budismo no país milenar, como fora anteriormente mencionado,
introduziu elementos e características nas representações construtivas do que até
então havia sido projetado. Falamos não só de pequenas adaptações representativas
como uma subtil curvatura no telhado, atuando como elemento exclusivamente
estético, como da adição de espaço qualificado na sua confeção, nomeadamente de
salas de apoio à comunhão com as entidades divinas.
As suas representações formais assumem diversas tipologias apesar das suas
diminutas alterações, sendo o estilo mais frequente Nagare. De representação
arquitetónica simplista, destoa com o seu telhado assimétrico, avançando sobre a
entrada da estrutura. O percurso até ao interior, como é usual na arquitetura religiosa
japonesa, é desenvolvido através de um breve lance de escadas, levando os
transeunte ao encontro das entidades ancestrais. Simbolicamente remete-nos para a
ideia de altar, espaço esse de transição entre a vida terrena e a vida celestial. Os seus
melhores exemplos desta tipologia são o templo Kamo Mioya e o templo Kamo
Wakeikazuchi, ambos localizados na cidade de Kyoto. O segundo estilo mais usual da
representação Xintoísta sob influência Budista é Kasuga, efetivamente semelhante ao
anteriormente mencionado, diverge essencialmente na representação da sua
cobertura e entrada. Esta solução recorre à representação do telhado de forma
simétrica, estendendo-se para o interior do edifício através de uma das laterias do
mesmo, resultando os seus melhores exemplos, um deles conotado através do seu
estilo, o templo Kasuga, o templo Kasugado e o templo Hakusando, localizados na
cidade de Nara. Outras representações destas tipologias são o estilo Hachiman e o
estilo Hie, variantes do estilo Nagare, culminam, um, numa representação formal de
espaços separados para os crentes, com telhados independentes, e outro, numa
adição de espaços culminando num núcleo central (moya), assumindo o telhado uma
representação dinâmica e singular. (Nishi e Hozumi, 1985, p. 44 - 45)
Entenda-se que a representação dos telhados na cultura nipónica assume especial
enfâse no enredo arquitetónico, uma vez que a sua veemência e proeminência formal,
recorrendo ao uso de materiais naturais, impera na paisagem. Esta representação
deve-se à relação do povo Japonês com a luz e a sombra, como fora sendo
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mencionado em outras temáticas. Através das palavras de Tanizaki podemos
compreender e assimilar a derradeira força que este elemento arquitectónico adquire,
não só visual como construtivamente.
[...] nas construções religiosas do nosso País, os edifícios são esmagados por enormes
telhas cumeeiras, e a sua estrutura desaparece inteiramente na sombra profunda e
vasta que os alpendres projetam. Vistos de fora, e isto vale não só para os templos
mas também para os palácios e as residências do mais comum dos mortais, o que
primeiro chama a atenção é o imenso telhado, esteja ele coberto de telhas ou de
canas, e a densa sombra que reina sob o alpendre.
Tão densa por vezes que em pleno dia, nas trevas cavernosas que se estendem para
além do beiral, mal se destinguem a entrada, as portas, os tabiques ou os pilares. Na
maioria dos edifícios antigos, e isto é verdade tanto nas construções importantes, tais
como o Chion-in ou os Hongan-ji, como para uma casa de camponês no fundo de um
campo perdido; se compararmos a parte inferior, sobre o beiral, com o telhado que o
domina, temos a impressão, pelo menos visual, de que a parte mais pesada, mais alta
e extensa é o telhado. (Tanizaki, 2008, p. 42 - 43)

Da mesma forma que a arquitetura Budista influenciou a representação da arquitetura
endógena do País do sol nascente, também adquiriu exemplares da sua oriunda
tipicidade. A atmosfera arquitetónica Budista, com os seus princípios voltados para a
iluminação, exaltando a experiência pessoal como premissa da felicidade, impera
beleza e força. Materializa-se através de um eficaz e complexo sistema estrutural em
madeira, que promove não só

a sua rigidez e eficácia, como a sua resiliência,

característica última que possibilita a resistência a terramotos. Resulta de igual forma
num ambiente opulento de simbologias, enleando tranquilidade e serenidade, ao
mesmo tempo que promove a paz, o silêncio e a comunhão espiritual.
Exemplo notável dos seus princípios é o templo Horyuji, que combina noções de
estética com os fundamentos da construção, sem perder conceitos como a
impetuosidade e exuberância. Detêm de igual forma um dos maiores símbolos
Budista: Pagoda - elemento vertical que rompe a paisagem e induz o observador a
perder a noção de escala humana, é o derradeiro símbolo do recinto sagrado budista.
Uma característica ininterrupta da sua arquitetura, ao mesmo tempo que adquire
outros atributos como a confeção de múltiplos espaços ou a ornamentação opulenta,
recorrendo ao uso de imagens, esculturas e pinturas religiosas. (Nishi e Hozumi, 1985,
p. 14 - 15)
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Ilustração 32 - Templo Horyuji - Golden Hall, Nara (Hagerman, 2012a)

Ilustração 33 - Templo Horyuji – Pagoda, Nara
([Adaptado a partir de:] Hagerman, 2012b)

Horyuji’s Five-story Pagoda (Goju no To) together with the Golden Hall (Kondo) next to
it, the Inner Gate (Chumon), and mosto f the surrounding Corridor (Kairo) are the oldest
surviving wooden buildings in the world and a logical starting point for a discussion of
buddhist architecture in Japan. (Nishi e Hozumi, 1985, p. 14)

Denote-se que, à semelhança do que sucede com a arquitetura habitacional, também
a arquitetura religiosa impera equilíbrio e harmonia. Assume-se com uma desmedida
força poética, contígua com os ideais da estética, usufruindo do meio natural como
ferramenta fulcral do seu processo construtivo.
Perhaps the most fundamental point of commonality between buildings both
magnificente and humble, secular and sacred, is the choise of materials. Though
treated in different ways and with varying degrees of skill, nearly all structures are made
primarily of wood, with paper for screens, straw for mats, plaster and clay for fixed walls,
and reeds, wood shingles or planks, or tile for roofs. (Nishi e Hozumi, 1985, p. 9)

3.3. JARDINS
Há mais de meio século que se vem estudando a tradição japonesa acerca da noção
do shizen. Nesta tradição cultural confluem o tradicional japonês, o budista,
confucionista e taoista, de origem chinesa. No sentido da naturalidade, com que as
coisas são feitas há um fundo de receptividade oriental que dá muita importância ao
deixar-se absorver e levar pelo natural, o que brota espontaneamente de e por si
mesmo. O modo de associar o natural e o artificial na tradição estética japonesa seria
um exemplo válido para propor critérios perante os dilemas éticos que con frontamos
atualmente perante as ameaças de destruição do meio ambiente. Precisamente essa
tradição de harmonia entre o natural e o artificial poderia proporcionar uma alternativa
perante os extremistas da negação romântica da tecnologia ou seu abuso destruidor.
Um típico exemplo é a arte da jardinagem japonesa, na qual a manipulação do natural
se acomoda à natureza para pôr de relevo o seu melhor. Consiste em transformar o
natural, manipulando-o com respeito, dentro da mesma linha de exigida pela própria
natureza. Foi dito, por vezes, com demasiada simplicidade que a tradição ocidental
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domina a natureza e a oriental se acomoda a ela passivamente. (Actas do Colóquio,
2009, p. 18)

O espaço exterior, na perspetiva arquitetónica nipónica, assume uma narrativa
enfática impar. No seu seio alberga primevas noções culturais, aliando arte e religião.
Ao mesmo tempo, revela uma sensibilidade desmedida na qual arvora a matriz
natural. Surgiu, em primeira instância, na religião endógena Japonesa. Motivado pela
crença panteísta, foi durante o Xintoísmo que o povo do País do Sol Nascente
desenvolveu uma forte doutrina espiritual, acreditando que todos os elementos que
constituem a paisagem natural representam entidades divinas.“[...] as montanhas, os
rios, os vales, as rochas, os ventos, o oceano; todos eles eram prática de adoração
por se crerem possuídos de divindade.” (Carvalho, 2008, p. 77) Este envolvimento
cultural enraizou-se desde então no modo de apreciação e contacto com o meio
natural, sem nunca perder a sua veemência. A natureza revelava aos olhos do povo
milenar complexas representações da simplicidade, pureza, delicadeza e estética.
Simbolismos, métricas, tipologias e feitios que coexistiam em simbiose. O Budismo, o
Taoismo e o Confucionismo também
caracterização

do meio natural

surgiram como ferramenta fulcral na

como peça integrante na

contextualização

arquitetónica do Japão. Os seus princípios, aliados a traços poéticos e filosóficos,
moldaram o entendimento tangível do universo natural, tendo surgido, segundo
Keane15, entre o período Jomon e Yayoi, o princípio estético básico de todos os jardins
: equilíbrio entre elemento natural e construído.

Ilustração 34 - Vista de jardim (Ohara,
arredores Kyoto), Ricardo Ventura, 2006.
(Tanizaki, 2008, p. 31).

Ilustração 35 – “Shoji entreaberto”, (Tokyo, casa de chá do Jardim Hama Rikyu),
Ricardo Ventura, 2005. (Tanizaki, 2008, p. 29).

Marc Peter Keane – American landscape architect, artist and writer of Japanese Garden Design. He
lived in Kyoto, Japan for nearly 20 years and specializes in Japanese garden design. (Keane, 2017)
15
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“Quando o sentido budista de totalidade e interiorização se enraizaram no solo japonês
funde-se com a sensibilidade xintoísta para com a natureza. Unindo isto aos influxos
taoistas e confucionistas, leva a fomentar uma cultura da naturalidade no quotidiano: a
arte de descobrir o natural, tanto na natureza como nas pessoas, em si mesmo e nos
acontecimentos. Isto, que se vive no quotidiano e se reflete no artesanato: o modo
humano de intervir na natureza, que a reverência e transforma. (Actas do Colóquio,
2009, p. 18)

Importa sublinhar que a representação do meio natural, moldada pela figura humana,
por fim a ser contemplado e vivido harmoniosamente, surge com uma conotação dual.
O jardim japonês é natural e artificial. Assume este antagonismo uma vez que a sua
representação não surge unicamente natural, imaculada pela mão humana. Ela é
modelada sem ser destruída. “É adaptada e transformada mas de um modo
naturalmente artificial ou artificialmente natural.” (Actas do Colóquio, 2009, p. 18)
Surge por intermédio de uma composição harmoniosa e totalmente integrada,
convergindo numa subtil atmosfera rica e envolvente, sem recorrer a estruturas
geométricas ou elementos simétricos para construir espaço qualificado. Uma realidade
que se submete artificialmente ao natural, acomodando a natureza ao seu autêntico
dinamismo. “Não se a ordena simetricamente, mas poda-se e cuida-se para que possa
dar de si o que naturalmente está a pedir para dar.” (Actas do Colóquio, 2009, p. 18) O
melhor exemplo desta realidade é o cultivo do Bonsai, uma representação compositiva
de harmonia totalmente integrada.
[...] garden designers recognize that a garden exists for the people who visit it and
especially, of course, for the people who live nearby. This means that buildings, whether
they be houses, cottages or tea-houses, are an essential element in relation to any
garden. Above all, a successful garden must be in keeping with the architecture and
environment of the country in which it is created. (Cortazzi, 1993, p. 76)

O jardim japonês eclode como um espaço integro e genuíno que constrói ambientes
de cadência, equilibrados e harmoniosos. Enfatiza composições cénicas entre o meio
natural e o meio edificado, com vigorosos alicerces nos princípios estéticos do seu
povo, exaltando a vivência plena dos seus fruidores.
A definição do jardim japonês que conhecemos nos dias de hoje, com as suas
desmedidas conotações poéticas e múltiplas relações entre elementos, surge, da
mesma forma que fora acontecendo noutras temáticas, moldada pelos princípios da
civilização chinesa. Difundido através de monges budistas, chegaram até à civilização
do sol nascente novos entendimentos e noções mais elaboradas da construção dos
jardins, com recurso a uma vasta quantidade de simbolismos que acrescentaram
impacto e fomentaram o aperfeiçoamento desta arte no seio nipónico. (Cortazzi, 1993,
p. 76 - 77)
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Ilustração 36 - Fonte sagrada de purificação, Fushimi-Ku, Kyoto.
(Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 37 - Jardim - o naturalmente artificial. (Ilustração
nossa, 2018).

Sabe-se que as primeiras representações de jardinagem foram produzidas para o
deleite de aristocratas, no período de Heian (794-1185 d.C), um requisito para
sublinhar a evolução da civilização. Também durante esta cronologia surgiram os
primeiros jardins zen, surgindo representados com o predomínio de areia e pedras
cuidadosamente dispostos suscitando um cenário espiritual e sensitivo. O ambiente
projetado pretendia captar a essência da natureza numa forma poética, induzindo o
observador num estado vital de calma, tranquilidade e reflexão, a par de o convidar a
refletir sobre o âmago dos seus sentimentos, emoções e pensamentos. Sob uma
análise simbólica, a areia representa o elemento que absorve e transforma a energia,
ajudando a neutralizar frequências nocivas, ao mesmo tempo que eclode numa
atmosfera serena e tranquila para o espectador; por sua vez as pedras espelham os
obstáculos que este enfrenta ao longo da sua existência, personificando nelas as suas
experiências e aprendizagens. (Kanpouzas, 2003, p. 77)
Envolto nas premissas do zen, o aparecimento da cerimónia do chá promoveu
sequencialmente o aparecimento da casa de chá e dos seus jardins correspondentes,
convergindo arquitetura e natureza como argumento dual desta narrativa espacial. De
igual forma conotados como roji, estes jardins perpetuaram a tipologia do jardim da
cultura tradicional japonesa, como a conhecemos nos dias de hoje. (Kanpouzas, 2003,
p. 77)
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Ilustração - Shoji aberto (Ohara, arredores de Kyoto), Pedro Serrano, 2006. (Tanizaki, 2008, p. 29).

Inseridos no contexto cultural do País, na relação entre edificado e natureza impera
uma comunhão simbiótica, espaços antagónicos que se complementam de forma a
construir uma narrativa una, tendo como premissas a contemplação, o repouso e o
relaxamento, envolvendo dessa forma os transeuntes num universo espacial singular.
(Cortazzi, 1993, p. 78 - 79)
A sua representação recorre ao uso de elementos ornamentais como pontes, sebes e
cercas com o predomínio de materialidades como a madeira e o bambu. Servem-se de
igual forma de elementos como a pedra e a água - referência direta à religião
autóctone japonesa, para fomentar o contacto com os seus antepassados, convertidos
em kami ou divindades, encurtando as fronteiras entre os seres humanos e a natureza
– para exaltar a riqueza espacial exterior. Importa salientar que os antigos
comunicavam com os deuses através de pedras e lagoas sagradas denominadas
iwakura e kami-ike, respectivamente, sendo que o uso destes elementos propagam
gerações e fomentam entendimentos primordiais da cultura nipónica, convergindo num
caminho espiritual através de simbologia e disposição entre elementos.
Dessa forma, o seu uso combinado entre árvores, cachoeiras e vegetação
cuidadosamente compostos com o auxílio de elementos artificiais como a iluminação,
através de subtis lanternas e pequenos focos de luz, a par do uso de estruturas
edificas constroem um universo natural meticulosamente envolvente, construindo
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caminhos sinuosos que conduzem o observador entre diversos pontos de vista na
paisagem.

Ilustração 38 - Jardim: composição harmoniosa e totalmente
integrada. (Ilustração nossa, 2018)

Ilustração 39 - Jardim: riqueza espacial com recurso a elementos
naturais e construídos. (Ilustração nossa, 2018)

A multiplicidade de elementos naturais contribui de igual forma para a riqueza espacial
dos jardins japoneses, ricos em simbologias de forma a compor o cenário espiritual e
sensitivo desta. Alia espécies de árvores como: a Cerejeira, também conhecida como
Sakura, elemento tradicional da paisagem japonesa que representa felicidade, ao
mesmo tempo que o florescer do seu fruto espelha um início de ciclo de vida, e o Acer,
evidenciando a passagem do tempo, em que a sua beleza melancólica, traduzida pela
queda da folha caduca de tons quentes, enfatiza um encerrar de ciclo. Também
recorrem ao uso de arbustos e árvores perenes para representar o silêncio e a
eternidade como o Cedro, ao passo que Pinheiros, Azaleias e Touceiras de Bambu
simbolizam a figura espiritual do pai, da mãe e dos filhos respetivamente. Flores
perfumadas também são premissa na representação dos jardins japoneses, como a
magnólia e pitósporos para receber os visitantes e afastar os maus espíritos. O uso da
água em cascatas, cachoeiras, lagos e lagoas enfatizam a vida, a paz e a pureza,
enquanto que animais como carpas imperam fertilidade e prosperidade. Também a
construção de pequenas pontes assumem uma conotação simbólica relevante, uma
vez que representam autoconhecimento e evolução. (Cortazzi, 1993, p. 77)
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[...] gardens are greatly influenced by Japanese aesthetic traditions. In Japan there is a
deep consciousness about the four seasons and the importance of harmony with
nature. Buddhism emphasizes the impermanence of life and the changing seasons
demonstrate this. The cherry blossoms are here one day and gone the next. The
autumn colors quickly fade, the snow does not last and spring is herald ed by the early
plum blossoms. (Arts of Asia, 1993, p.77)
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4. TADAO ANDO
4.1. BIOGRAFIA, REFERÊNCIAS E INFLUÊNCIAS
Ando pondera as suas experiências pessoais, acrescenta-lhes ideias inteligentes e
depois incorpora-as na sua verdadeira essência. Está convencido de que a experiência
é a sua única arma válida. Por outras palavras, que é impossível persuadir outros
apenas com conhecimentos, sem o auxilio da experiência. Não se deixa impressionar
pela arquitetura que brota inteiramente da inteligência. Detesta a manipulação do
conhecimento e os jogos com a forma. Para Ando, a verdadeira arquitetura não é o
espaço expressado através da metafísica ou da estética, mas o espaço que corporiza
fisicamente a sabedoria absorvida. Neste sentido não procura nem a beleza nem a
arquitetura hábil. Valoriza apenas a arquitetura intrépida definida pela vitória sobre o
dilema, o sofrimento e o medo, pois ao contrário da beleza superficial, a única
expressão que invoca emoções no observador é aquela em que um criador aposta a
sua vida. Por trás disto está a crença de Ando em que a vida é uma luta constante e
que apenas o conflito pode incitar à paixão. (Furuyama, 2007, p. 7)

Foi em Osaka que nasceu, no ano de 1941. Vindo do seio de uma família de
mercadores, foi adotado e criado pela avó materna que influenciou fortemente a sua
infância. Com ela cimentou o seu carácter racionalista enleado em princípios
tradicionais. Aprendeu essencialmente a solidificar a sua autoestima e a projetar a sua
força individual, ao mesmo tempo que alimentava a sua educação com a teoria aliada
à prática. Pelas palavras de Furuyama “ Em ultima análise, estes princípios levam à
convicção de que até um simples indivíduo tem o poder de mudar o mundo”.
(Furuyama, 2007) Frequentava uma oficina de carpintaria que espelhava a frente de
casa da sua avó, onde aprendeu as diversas personalidades da madeira, forjou o
metal e moldou o vidro, ao mesmo tempo que as ruas, com a sua pluralidade de
ambientes, projetavam as premissas para despoletar a sua aptidão arquitetónica.
(Furuyama, 2007, p. 9)
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Ilustração 40 -s Tadao Ando (Ando, 2017, p. 12).

Ilustração 41 – Tadao Ando em Igreja da Luz (Ando, 2017,
p. 5).

Pelas palavras de Ando, o seu interesse pela quinta arte surge não só pela
envolvência urbana que o circundava como através da análise da obra de Le
Corbusier, que se revelou uma enorme influência ao longo do seu percurso.
Acontece que faziam construções no sítio onde morava, quando eu tinha quinze anos,
e travei conhecimento com alguns carpinteiros. Mais ou menos na mesma época,
encontrei num alfarrabista um livro sobre a obra completa de Le Corbusier. Copiei
alguns dos seus desenhos e diria que foi assim que comecei a interessar-me pela
arquitetura. (Jodidio, 2012, p. 27)

Esta sensibilidade que fora adquirindo desde tenra idade orquestrou um dos princípios
fundamentais que caracterizam a sua obra, construindo atmosferas antagónicas. A
sua essência e carácter fundem cada espaço, desvendando a complexidade dos
materiais crus que desde cedo aprendeu a operar. Também o seu discernimento e
abordagem ganharam enfâse com a observação. Foram os seus passeios rotineiros
pelos bairros de Quioto e Osaka a observar lares e casas de chá tradicionais que lhe
construíram o olhar crítico e mais tarde, as viagens viscerais pelo resto do mundo que
lhe solidificaram os conhecimentos. Era da opinião que apesar do conhecimento que
se adquiria nas escolas, o ensino académico assolava a individualidade e assim sendo
procurou sempre solidificar os seus conhecimentos com a experiência palpável.
(Furuyama, 2007, p. 10 - 11)
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Aos 18 anos, ganhou o seu primeiro salário de design com uma encomenda para o
interior de um clube noturno. Essa encomenda constituiu um incentivo para fazer
incursões no design de mobiliário e de interiores em direção à arquitetura. Abordou o
seu trabalho como um artesão, usando as mãos para criar e pensar, no seu modo
próprio. Mais tarde, trabalhou no desenvolvimento do bairro Minatogawa, de Kobe. A
experiência abriu-lhe os olhos para o planeamento urbano. Como sempre, abordou o
seu estatuto de relações entre empenho arquitectónico, regulamentos municipais,
sistemas sociopolíticos e empreendimento económico com um carácter prático
concreto. Pôs esta experiência em ação em anos posteriores, interpretando
regulamentos , negociando com burocratas e criando obras públicas. (Furuyama, 2007,
p. 10)

Autodidata por natureza, projetou o seu percurso individual sem nunca frequentar a
universidade ou ter sido aprendiz de algum arquiteto estabelecido, apesar de ter tido,
em contrapartida, inúmeros mentores ao longo da sua jornada. Aprendeu diversas
áreas, desmedidos conhecimentos e ensinamentos profundos. Colecionou revistas e
artigos e catalogou livros ao longo da vida, sempre com o intuito de catalisar novas
ideias e fomentar perspetivas dispares. Para Ando a premissa da aprendizagem é o
conhecimento por via direta e desse modo o passo que se seguia era conhecer o
mundo.
Aos 24 anos, Ando abandonou tudo e viajou pelo mundo. Era já um designer famoso
em Osaka e deve ter-se sentido financeiramente seguro. No entanto, decidiu pôr tudo
de lado e recomeçar de novo. Abandonou as suas múltiplas carreiras, de artesão, de
pugilista, de designer de interiores e urbanista e embarcou no caminho da arquitetura.
A sua viagem levou-o de barco de Yokohama até à Finlândia. Depois de ter visitado as
grandes cidades da Europa, embarcou em Marselha para a Índia, passando pelo Cabo
da Boa Esperança. (Furuyama, 2007, p. 10)

Todas as viagens que engendrou proporcionaram-lhe novos ângulos de visão na
perspetiva da arquitetura. Conheceu obras sonantes de arquitetos e pintores, inteirouse de novas culturas a par dos seus análogos ambientes. Começou por analisar
espaços despojados que purificam a alma, na Finlândia e depois partiu rumo à Índia e
a outros Países cálidos, antagónicos aos espaços simples e despretensiosos do País
nórdico. De igual nota sublinhou o trabalho de artistas impressionistas que expuseram
o seu trabalho no Hermitage; de obras de grande relevância arquitetónica como a
Capela de Heikki Siren de Alvar Alto ou de simples deleites como sabores e até
momentos. As suas viagens serviram de mote para uma perspetiva crítica e
consequentemente para a autoanálise. De igual relevância foi o papel orquestrado por
Mies Van der Rohe, Gaudi e pelo mestre Le Corbusier na construção da relação de
Tadao Ando com a arquitetura. Pelas palavras de Ando podemos compreender a
influência do seu mentor:
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Le Corbusier teve um papel decisivo na arquitetura moderna com a sua forma cristalina
de expressão e o seu modo extraordinário de articular os espaços. Foi tão importante
que ele pode ser considerado uma fonte de inspiração para todos os que fazem
arquitetura contemporânea. Mas o que me atrai mais é o momento em que altera o seu
modo de trabalho. Quando passa de um período minimalista chamado Era Branca
para, nos seus últimos anos, adotar uma criação livre e desinibida representada pela
Capela Notre-Dame-du-Haut, em Ronchamp. Nesse intervalo de tempo, vemos uma
mudança dramática no seu percurso que considero significante. O seu insaciável
espírito de procura por novos desafios e a sua vitalidade são os principais motivos
pelos quais o respeito profundamente. (Ando, 2015, p. 133)

Finda a época dedicada à investigação e ao conhecimento de diversas culturas,
espaços e pensamentos, regressou ao seu País com vontade de começar o percurso
como arquiteto. Inaugurou o seu escritório logo após a chegada a Osaka e com vinte e
nove anos fundou a sua firma. Os primeiros anos de carreira revelaram-se atribulados.
O facto de não apresentar formação superior foi um obstáculo à receção de
encomendas. Até então o seu único projeto formal fora a casa Tomishima a pedido de
um amigo pessoal e que, anos mais tarde, Ando acabou por adquirir. O inicio da sua
jornada foi motivado pela perseverança, espírito lutador e mente incessante,
premissas essas que o levaram a arriscar e a produzir a primeira obra paradigmática
do seu percurso. (Furuyama, 2007, p. 11)

Ilustração 42 –Casa Tomishima, 1973
(Ando, 2017, p. 27)

Ilustração 43 – “Vista do edifício dentro do contexto urbano.” Tadao Ando (Dal Co, 2001, p.
37)

Pelas palavras do arquiteto podemos compreender o seu processo criativo durante os
primeiros anos de profissão, as suas bases e referências culturais que cautelosamente
nos desvendam o trajeto que adotou durante a sua jornada laboral.
Todas as composições dos meus primeiros edifícios eram simétricas, como se fossem
refletidas pela água. Com o passar do tempo, essa simetria atenuou-se e, voltando a
pensar nisso, tenho a impressão de que isso se deve à profunda influência que recebi
da arquitetura tradicional japonesa. Quando era jovem, desloquei-me muitas vezes a
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Quioto e Nara, para visitar as antigas construções e observar edifícios sukiya e
machiya, isto é, as habitações urbanas construídas segundo estes estilos. No entanto,
no inicio da minha carreira procurei os meus modelos no Ocidente, e como achava que
trabalhar em arquitetura significava projetar edifícios do tipo ocidental, rejeitei a tradição
japonesa, embora guardando dela uma forte ligação. Mas cada vez que observava uma
obra estrangeira e, em particular, ocidental, por qualquer razão a recordação da
arquitetura tradicional japonesa tornava-se cada vez mais envolvente [...]. (Dal Co,
2001, p. 462)

Aquando analisada a obra do incontornável arquiteto japonês, percebemos a forte
referência há investigação que desenvolveu durante as suas viagens, especificamente
à Finlândia. Os espaços polidos e tangentes à simplicidade enleados em premissas
como o funcionalismo e o pragmatismo assemelhavam-se ao temperamento de Ando,
sendo clara a sua afeição pela estratégia arquitetónica retratada. Todavia, apesar da
forte influência, impôs-se uma conduta mais rigorosa, com mais complexidade estética
e intenções mais profundas. A sua obra funde conceitos que integram o espaço e o
tempo, relações entre a natureza e a humanidade a par do desenvolvimento
inigualável das materialidades. Tadao Ando tatua as suas obras com base nas
emoções e sensações, procurando envolver os transeuntes em complexas atmosferas
despojadas de materiais deixando em evidência unicamente a riqueza de elementos
naturais. É claro o diálogo entre o passado e o presente, deixando em evidência as
suas referências tradicionais aliadas ao modernismo Europeu que herdou, não só das
viagens como da sua incessante procura pelo conhecimento. Pela crítica do arquiteto
Tom Heneghan sobre a linguagem arquitetónica de Tadao Ando podemos cimentar
algumas noções lineares sobre o seu trabalho.
A criatividade de Ando, tem origem na busca do diálogo com a sensibilidade, com “o
ser sensível” de que fala no seu ensaio Architecture and Body , de 1988, entendendo
este “ser” às vezes como “público”, habitualmente como “aquele que participa”, mas
nunca como “aquele que ocupa” ou como “o fruidor”... Na tentativa de renovar uma
arquitetura que se dirige principalmente ao individuo, Ando tirou proveito da sua
cultura, a tradição da arquitetura japonesa, cuja influência, aliás, exerceu um impacto
igualmente profundo na primeira arquitetura moderna ocidental...Porém, das lições que
colheu na tradição, Ando não retirou nem uma forma nem um estilo. Em vez de se
referir a elementos da tradição arquitectónica, ele tira da própria cultura os
instrumentos para evocar a atmosfera dos antigos espaços, uma atmosfera que se
mantém viva, aliás, na herança cultural da sociedade japonesa, pela qual o passado e
o presente se mantêm estritamente entrelaçados [...]. (Dal Co, 2001, p. 500)

Sem receio da sua linguagem simples e ortogonal, sob o uso rigoroso do betão,
Tadao Ando realizou uma das obras mais envolventes e inquietantes que exponenciou
o seu legado profissional, em Sumiyoshi, a casa Azuma (Osaka, 1975-76). Construída
no centro da cidade, a pequena moradia apresenta-se com uma estrutura longitudinal
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e simétrica, que eclode em dois núcleos dispares divididos pelos dois pisos que a
caracterizam.
Analogamente concisos, os interiores da casa Azuma apresentam as características
da mais intransigente hipocrisia: propositadamente antidomésticos, acolhem a vida mas
tornam-na num rito, transformando as funções do habitar em simulações – mais
precisamente, em manifestações de hipocrisia da própria vida, em “movimentos”,
poder-se-ia dizer, que libertam a existência de todas as contingências e a protegem de
toda e qualquer interferência. Esta ficção ganha forma na continuidade de espaços
encandidos por intervalos sincopados que tendem a anular, segundo uma concepção à
qual a construção civil tradicional do Japão se mantém fiel, a diferença entre interior e
exterior. (Dal Co, 2001, p. 12)

A casa Azuma invoca os princípios fundamentais do conhecimento que os anos de
pesquisa induziram em Ando. Falamos de um mecanismo linguístico minimal que
impera sensibilidade e ausência de conflito.

Em

espaços meticulosamente

estruturados para imprimir funcionalidade e continuidade no ato do habitar. Espaços
estáticos, despojados de matéria que ganham enfâse aquando combinados com
elementos naturais como a luz ou o vento, induzindo-lhes dinamismo. Falamos da
obra emblemática que cimentou o seu percurso como arquiteto na localidade e que
sublinhou a qualidade do seu ofício, desencadeando novas e envolventes
oportunidades para colocar em prática o exercício da profissão.

Ilustração 44 – Exterior, Shinkenchiku-sha.
(Ando, 2017, p. 29).

Ilustração 45 – Vista da sala de jantar,
Shinkenchiku-sha. (Ando, 2017, p. 31).

Ilustração 46 – Perspetiva interior,
Shinkenchiku-sha (Ando, 2017, p.30).

A aclamação internacional do trabalho de Ando surge no momento em que projeta o
complexo habitacional Rokko (Rokko Housing I, Kobe, Hyogo, 1981-1983). Sob uma
encosta de declive acentuado, na vertente mais baixa das montanhas Rokko, eclode a
possibilidade de construir espaço qualificado habitacional num local de reduzidas
dimensões. A solução passou por projetar vinte unidades com medidas padronizadas,
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5,4x 4,8m com um terraço com vista sobre o porto da localidade, imprimindo o máximo
de complexidade especial no mínimo de área utilizada. (Dal Co, 2001, p. 20)
Com o Raumplan, Adolf Loos conseguiu criar uma variedade de espaços em
composições simples, das quais foram banidos os ornamentos. Gostaria de criar
espaços públicos – neste caso, escadarias e passagens – que causassem vertigens
pela sua riqueza e variedade. Creio que deste modo é possível produzir espaços que
desmintam a sua simplicidade e evitem a insipidez. Na minha opinião, a arquitetura
torna-se interessante quando tem um carácter duplo, ou seja, quando é tão simples
quanto possível mas ao mesmo tempo tão complexa quanto possível. (Jodidio, 2012, p.
28)

Ilustração 47 - “Initial image sketches. The shape of the slope is converted into
geometric forms, Tadao Ando.” (Ando, 2017, 35).

Ilustração 48 - Vista aérea da intervenção, Tadao
Ando. (Dal Co, 2001, p.137).

Outros complexos habitacionais se seguiram na obra do arquiteto japonês contíguos
ao denominado Rokko. Com princípios semelhantes, era imperativo projetar soluções
simples e funcionais sem perder o carácter envolvente e dinâmico das suas obras,
incutindo-lhes inovação a par de uma evolução constante, compondo e criando
experiências espaciais ricas a partir de determinado conjunto de elementos. Falamos
de composições

geométricas

moduladas,

enquadradas

e segmentadas

que

apresentam pequenas alterações nos três núcleos habitacionais, apesar de estarem
regidos pelas mesmas premissas.
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Ilustração 49 – Esboço de estudo. (Dal Co, 2001, p. 134).

Os comentários do próprio Ando sobre os edifícios Rokko são particularmente
reveladores. Quando lhe perguntaram se a sua intenção era criar uma paisagem
urbana ou, pelo contrário, povoar a topografia do terreno existente, respondeu: “ Onde
quer que construamos há uma paisagem pré-existente. No meu entender, a leitura da
paisagem é um fase extremamente importante. Devemos fazer algo único
relativamente àquele lugar. O que tento fazer é desvendar a singularidade da
paisagem.” A continuidade do seu trabalho nos edifícios Rokko é ainda mais notável,
uma vez que cada fase foi levada a cabo de diferentes maneiras. “ Quando a primeira
fase estava em construção”, explica Ando, “ o trabalho de projeto da segunda fase já se
encontrava em curso. Mesmo sem encomenda, pensei em trabalhar na segunda fase,
que foi construída para um outro cliente. O complexo Rokko é bastante invulgar não só
por causa dos terrenos, mas justamente porque existem diferentes proprietários”.
(Jodidio, 2012, p. 28)

De percurso exponencial, Tadao Ando projetou desde pequenas habitações, ateliers e
complexos habitacionais a obras de caris cultural de grande envergadura como a
Igreja da Luz (1988-89), o Templo da Água (1989-90), o Pavilhão do Japão na Expo’92
de Sevilha, o Museu Histórico de Chikatsu-Asuka (1991-94) ou até o Museu da
Madeira (1993-94) que elevaram a sua jornada laboral. A par da sua profissão, Ando
revelou-se de igual forma um exímio professor, ensinando em diversas universidades
das quais as mais conceituadas Colúmbia, Yale e Harvard.
O seu espírito de inovação e de consciência global, a par da abordagem minimal, da
singular sensibilidade à luz e incorporação de elementos naturais permitiram-lhe não
só o reconhecimento nacional como o reconhecimento internacional. Falamos de um
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percurso tatuado por inúmeras distinções ao longo da sua carreira, das quais o
Pritzker em 1995, símbolo máximo da relevância da sua obra e o VII International
Design Award, colecionando outros prémios de valia como: o anual Architectural
Institute of Japan (1979); o Japanese Cultural Design Prize (1983); o Mainichi Art Prize
(1987); o Isoya Yoshida Award (1988); a Medaille d’Or de l’Academie d’Architecture,
em França (1989); o Arnold W. Brunner Memorial Prize (1991), e até outras distinções
como a medalha de Alvar Aalto (1985), a medalha da Academia Francesa de
Arquitetura (1989), o Praemium Imperiale (1996), a Royal Gold Medal do RIBA (1997)
e AIA Gold Medal (2002). (Furuyama, 2007, p. 91-93)
Ando combina uma sensibilidade artística e intelectual singular, acolhe a conceção do
belo nas suas produções através de formas e materiais e integra harmoniosamente o
edifício e o ambiente, conciliando de forma una o modernismo internacional à estética
tradicional japonesa. É clara a dicotomia da sua linguagem, aliando noções claras
como a estática e dinamismo; o vazio e o cheio; a luz e a sombra e o interior e o
exterior, articulando a funcionalidade ao mesmo tempo que induz convenção estética e
emoção ás suas obras. O arquiteto japonês projeta sob límpidas e sóbrias linhas
geometrias simples, despidas de ornamentos sob uma linguagem contemporânea
impar. Afirma que o espaço não é concebido pela teoria mas dirigida aos sentidos,
revelando que o seu único papel é ser o agente intermediário entre as pessoas e a
arquitetura. (Dal Co, 2001, p. 456 - 460)
Aparentemente, pode parecer que os aspectos humanos, as funções e todos os
requisitos da vida quotidiana tenham sido eliminados dos espaços da minha
arquitetura, em face da sua despida frieza. Na verdade, porém, aquilo que me esforço
por criar não são abstrações, mas sim espaços-protótipo. Esses espaços não são o
resultado de planos intelectuais: têm origem nas emoções de diversas pessoas. São
protótipos porque provêm de longas pesquisas. É este o sentido que tem o trabalho de
quem constrói edifícios. A minha relação com todos aqueles que desfrutarão o espaço
consiste em agir como intermédio no diálogo entre eles e a arquitetura. (Dal Co, 2001,
p. 444)

4.2 OBRAS PARADIGMÁTICAS
De traço firme, convições audazes e emoções verdadeiras, Ando projeta composições
de planos independentes que se articulam, combina harmonia e subtileza,
despoletando formas simples e despretensiosas, ao mesmo tempo que eclodem em
espaços puros e derradeiramente

envolventes. A sua arquitetura resulta num

encontro entre formas que propaga o tempo e o espaço, criando um cenário espiritual
que enleia premissas antagónicas. “Tadao Ando criou laços entre Oriente e Ocidente,
entre modernidade e tradição antiga, entre natureza e o ambiente construtivo, entre a
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própria realidade física e um material tão sólido como o betão e o domínio mais etéreo
do espírito.” (Jodidio, 2012, p. 36) A subtileza do seu traço resulta em projetos que
transmitem valores e sensações autênticas, que conduzem o transeunte a um enredo
construtivo palpável que rapidamente se funde cenários espirituais, introspetivos e
sensitivos.
[...] relativo a la naturaleza de la arquitectura, se pueden extraer tres elementos útiles
para examinar, analizar y classificar la arquitectura de Tadao Ando. Estes son : el
orden, la gente y el poder emotivo. Basándonos en las relaciones que introduce entre
esos elementos, tal vez poderíamos classificar sos elementos arquitectónicos en pugna
– forma con forma, forma con espacio, interior con exterior, y naturaleza con geometria
– y el conflicto resultante decide la composición de su arquitetura. En realidad, la
arquitetura de Ando se podría comparar a un desporte de lucha, en el sentido en que el
progreso del conflicto es el que alimenta nuestra respuesta emocional. (Furuyama,
1996, p. 11)

Envolvido na sua linguagem sóbria e de formas puras, Tadao Ando projetou em
Hyogo, a Casa Koshino (1979-81) . Projetada sob a encosta de uma montanha, a
habitação brota sob o terreno através de linhas inorgânicas exaltando uma
composição geométrica assimétrica profundamente demarcada. Organizada através
de dois corpos paralelepipédicos paralelos, de dimensões dispares, encontram-se
unidos por um passadiço subterrâneo, definindo um pátio central. (Dal Co, 2001, p.
144)

Ilustração 50 – Vista das coberturas, Mitsuo
Matsuoka. (Dal Co, 2001, p. 149).

Ilustração 51 - Edificado e natureza (Jodidio, 2012, p. 64).

Programaticamente, o núcleo maior combina através de simples geometrias regulares,
uma fila de seis quartos, um átrio e uma instalação sanitária; ao passo que o mais
pequeno, de dois pisos, detém o quarto dos donos da casa, no piso superior e uma
cozinha, uma sala de jantar e uma sala de estar no piso inferior, adquirindo especial
enfâse esta última área, de duplo pé direito, exalta um espaço de estadia que ganha
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especial conotação pelo exímio jogo de luz que nela opera ao longo do dia,
imprimindo-lhe personalidade e dinamismo. Adjacente eclode, quatro anos após a
construção, um terceiro núcleo. (Dal Co, 2001, p. 144 - 145)

Ilustração 52 – Vista do interior, Tadao
Ando. (Dal Co, 2001, p. 147).

Ilustração 53 – A luz (Jodidio, 2012,
p. 69).

Ilustração 54 – Luz e forma, Artur. (Jodidio, 2012,
p. 69).

Um atelier formalmente projetado em forma de lua, que opera em dissonância com o
esquema compositivo rectilíneo que representava a obra até então. Este acrescento
foi construído na parte mais elevada do terreno e materializa-se enterrado.
The Koshino House consists of three separate units, arranged parallel to each other
and rotated through approximately 45 degrees with respect to the boundaries of the site
to obtain better exposure to the sun and preserve the ancient trees of the park. The
side, located in the middle of a splendid nature reserve on mount Rokko near the city
Ashiya, is quite steep. Because of this, and so as not to spoil its profile, the three parts
of the building are partly buried. Access is gained to the house from the top, a little like
Mies van der Rohe’s Tugendhat House. (Lampugnani, 1994, p.7)

Construída no meio das montanhas Yubarí, em Hokkaido, surge a Capela da Água
(1985-88). Circundada pelo elemento natural como principal premissa da paisagem,
eclode uma estrutura que ganha forma através de dois quadrados de diferentes
dimensões

que

se intercetam

tangentes

ao

extenso

espelho

de

água -

cuidadosamente projetado para complementar e cimentar o idílico universo
arquitetónico requerido. Delimitado num dos seus lados, por um longo muro em forma
de L “[...] que impede que a vista corra livremente sobre a paisagem [...]” (Dal Co,
2001, p.31), o acesso ao interior da capela é feito pela parte de trás do edifício.
Formalmente o percurso interior inicia-se através de dois patamares de escadas que
convidam o transeunte, num ambiente tenso sem entradas de luz, a descobrir o piso
superior, um núcleo todo envidraçado de área ampla que exalta quatro grandes cruzes
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ao mesmo tempo que se funde com a paisagem, remetendo para um cenário espiritual
e para um intenso envolvimento religioso. (Dal Co, 2001, p. 282)

Ilustração 55 – Ilustração do projeto.
(Ando, 2017, p. 95).

Ilustração 56 – Vista de dentro da capela para o exterior, Tadao Ando. (Dal Co, 2001, p.
287).

O percurso continua e desta vez outro lance de escadas convidam o observador a
dirigir-se novamente ao piso inferior através de um espaço de transição envolto em
penumbra, desvendando-lhe, passada atrás de passada, a luz que constrói o universo
espacial da capela e a interliga visualmente com o lago. É criada uma atmosfera
bucólica e penetrante, enleando elemento construído com elemento natural.
Para a capela sobre a água, de Tomamu, foram desenhados expressamente bancos
de madeira. Os seus ângulos geométricos são arredondados com curvas suaves,
acentuando a delicadeza da madeira ao toque. Os bancos provocam um efeito
relaxante em quem neles se senta, em sintonia com a igreja, que estimula o desejo de
contacto com a natureza. (Dal Co, 2001, p. 282)

O envolvimento laboral de Ando, até então, preconizou o uso do betão como
representação construtiva das suas obras, enfatizando pela primeira vez o uso da
madeira em Sevilha, no Pavilhão Japonês (199-92). A estrutura funde princípios do
Oriente associados ao Ocidente, enfatizando os conhecimentos e ensinamentos que o
autor fora colecionando ao longo da sua jornada laboral. Uma estrutura que combina
não só os princípios da sua cultura, tendo como referências casas de chá e templos,
como uma linguagem contemporânea recorrendo ao uso de elementos modernos
como o telhado translúcido Teflon ou uma ponte de acesso em forma de tambor,
perpetuando o uso magistral da madeira como elemento fundamental da construção.
(Jodidio, 2012, p. 151)
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Ilustração 57 – Vista da fachada curva, Mitsuo Matsuoka.
(Jodidio, 2012, p. 153).

Ilustração 58 – Forma e tradição, Mitsuo Matsuoka. (Jodidio, 2012,
p. 150).

Este pavilhão representa o diálogo entre os princípios tradicionais japoneses com a
tecnologia contemporânea, assumindo-se uma vez mais à semelhança do que sucede
nas suas obras, uma alusão à comunhão, contemplação e introspeção. Um percurso
espiritual que convida o transeunte a usufruir de uma atmosfera arquitectónica de
escala desmedida, que personifica o horizonte e o meio natural como premissa da
paisagem. Pelas palavras do arquiteto podemos assimilar não só as suas referências
como os objetivos a que induz a sua obra.
Ao realizar o pavilhão de Sevilha, queria exprimir uma forma análoga de pensamento
com instrumentos formais diferentes. Tinha a intenção de fazer uma demonstração livre
de uma concepção espacial, dentro dos limites impostos pelo uso de um único material,
utilizado tanto no interior como no exterior, e de realizar ao mesmo tempo um ambiente
capaz de exaltar os valores das grandes pilastras. [...] As raízes do meu trabalho
mergulham na monocromia dos ambiente residenciais tradicionais do Japão, e na
abstração do templo de Ise. (Dal Co, 2001, p. 468)

Afirma de igual forma que, aquando projetou o pavilhão, ambicionava fundir o seu
traçado com as conceções da estética, que profundamente marcaram o universo
arquitetónico tradicional japonês, em obras como o templo Nikko Toshogu e o Palácio
de Katsura, sem perder a subtileza e a elegância associado há configuração do estilo
sukiya – as casas de chá, com o uso maneirista de materiais rústicos, “[...] aliando o
uso de um rigoroso sistema compositivo num contexto de limites rigorosos. Esta
arquitetura seduz pelo carácter envolvente dos espaços, ou pelo emprego controlado
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da luz e pela capacidade de utilizar o contraste entre obscuridade e luminosidade.”
(Dal Co, 2001, p. 468)
Outra obra que perpetuou a relação de Ando com o meio natural em plenitude é o
Museu da Madeira em Mikata, Hyogo (1993-94). Construído numa área isolada
fundido na floresta, surge para comemorar o quadragésimo quinto Festival Nacional da
Madeira realizado na prefeitura de Hyogo. Representado formalmente em madeira sob
uma estrutura de betão armado, alberga uma sala de exposições em forma de anel
com quarenta e seis metros de diâmetro, que é trespassado por uma ponte de acesso,
conduzindo o observador, por entre a natureza a descobrir uma plataforma de
observação. “No interior do museu, o soalho inclinado permite aos visitantes aceder
por um caminho em espiral que os conduz por duas vezes ao vazio central. “(Jodidio,
2012, p. 159)

Ilustração 59 – Vista aérea, Mitsuo Matsuoka. (Jodidio, 2012, p.
157).

Ilustração 60 – Edificado em comunhão com o natural, Mitsuo
Matsuoka. (Jodidio, 2012, p. 158).

Os elementos construtivos empenhados na estrutura, como a utilização de colunas de
madeira que atingem os dezasseis metros de altura ou o uso de postes e vigas em
madeira de cedro local, revelam uma enorme sensibilidade aludindo à floresta,
concedendo assim à estrutura um carácter palpável, convidando os visitantes a sentir
as suas diversas texturas.
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“Embora não faça lembrar qualquer templo em especial, esta estrutura proporciona,
pelo menos, uma sensação de comunhão com a natureza e recorda-nos que a riqueza
florestal do Japão é a fonte do seu tradicional interesse pela arquitetura em madeira.”
(Jodidio, 2012, p. 159)
Ando também protagoniza diminutos universos espaciais de desmedida força poética,
exemplo disso é o Espaço de Meditação, Unesco (1995), que eclode através uma
pequena estrutura com uma área útil de trinta e três metros quadrados, circundado
pela sede da UNESCO, pela sala de Conferências e por um jardim japonês.

Ilustração 61 – Vista frontal da estrutura, UNESCO, Stephane
Couturier.(Jodidio, 2012, p. 142).

Ilustração 62 – Vista do interior, Stephane Couturier. (Jodidio,
2012, p. 147).

Formalmente representado por um cilindro, é trespassado por dois vãos sem portas,
“[...] a luz entra por uma claraboia estreita em forma de faixa que acompanha o
perímetro.” (Dal Co, 2001, p. 143) Tadao Ando procura construir espaços que para
além de cumprirem o seu propósito e a sua função, sejam recipientes da alma humana
e as conduza a uma interação com as próprias percepções.
Sem fundações em betão, a estrutura enfatiza um espaço de introspeção, aludindo a
premissas tão elementares como: contemplar a luz do exterior, em confronto com a
sombra do interior; ouvir o vento e até a água – que corre suavemente sob as rampas
tangente ao elemento formal cilíndrico.

Débora Patrícia dos Santos Prata

83

Arquitetura tradicional japonesa: o caso de Tadao Ando

Por fim, numa parede junto da rampa de entrada do Espaço de Meditação, encontra-se
o Anjo de Nagasaki, uma pequena escultura suspensa que fazia parte da igreja
Urakami dessa cidade quando a bomba explodiu em 9 de Agosto de 1945. Ando
recorre aqui ao granito irradiado pela bomba atómica para construir o lago e o
pavimento interior. (Dal Co, 2001, p. 143)

A estrutura simples de intenções marcantes, perpetua uma atmosfera espacial
profundamente espiritual, transmitindo sensações de calma e tranquilidade aos seus
visitantes.
Tadao Ando tem projetado o seu percurso laboral com as suas enraizadas referências
culturais e desmedidos ensinamentos que fora colecionando ao longo da sua jornada,
protagonizando obras de desmedidas escalas, dispares questões programáticas,
múltiplos clientes e numerosas intenções e soluções. Envolvido nas suas geometrias
funcionais,

Ando

enleia

pragmatismo

e

esteticismo

sob

princípios

frugais,

desmistificando o espaço como mecanismo linguístico fundamental.

4.3 CASOS DE ESTUDO
4.3.1. IGREJA DA LUZ
Tendo projetado várias capelas, tive o ensejo de pensar na natureza do espaço
sagrado e perguntei a mim mesmo o que representa para mim esse espaço. No
Ocidente, o espaço sagrado é transcendente, enquanto eu acho que, de qualquer
maneira, ele deve ser posto em relação com a natureza, embora esta convicção não
tenha nada a ver com o animismo ou o panteísmo japoneses. Eu penso na natureza
não como aquilo que ela é em si; a natureza com a qual o espaço sagrado deve
relacionar-se é aquela que foi transformada pelo homem, modificada
arquitetonicamente, em certa medida. Creio, de facto, que quando a vegetação, a luz, a
água ou o vento são separados da natureza e manipulados de acordo com a vontade
humana, então adquirem um valor sagrado. (Dal Co, 2001, p. 455)

Tadao Ando acredita que cada lugar possui uma linguagem própria, uma natureza
singular, e a arquitetura simplesmente eclode como a expressão que enfatiza as
respostas às perguntas feitas pela terra, pelos ambientes e pelas diversas atmosferas
espaciais.

A

lógica

arquitetónica deve

adaptar-se à

da natureza.

Devem

complementar-se e enraizar os seus múltiplos princípios com um objetivo uno,
coexistir em harmonia transformando e qualificando inúmeros ambientes. Pela certeza
de Ando “A arquitetura não é simples manipulação de formas mas a construção de
espaços e, sobretudo, de “lugares” que criam espaços.” (Dal Co, 2001, 457) Dessa
forma é imperativo acautelar o ambiente, estuda-lo e interpreta-lo procurando, só
depois, estruturar o projeto e acondiciona-lo ás necessidades do território.
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I received this commission in 1987, at exactly the same time that the plan for the
Church on the Water got underway. The scale is small, and the local environment is a
very ordinary suburban residencial area. The budget was truly precarious. Despite the
harsh conditions, I was struck by the strong desires of the parishioners hoping for new
architecture, and so I undertook the task. Initially I thought of a wood structure, but
somehow could not archive the shape I had in mind. Having become stumped, I
decided to build it in concrete. Adjusting to the budget, I reduced the volume and
everything else to the bare minimum. This is architecture that challenges the limitations
of cost. (Ando, 2017, p. 155)

A Igreja da Luz (1987-89), à semelhança do que sucede com outras obras, enfatiza a
relação do meio natural com o meio edificado, conferindo-lhe uma dimensão espiritual
intensamente assinalada. Uma atmosfera arquitetónica que funde noções primevas
como a luz e a sombra de forma magistral, conotando a obra como um refúgio não só
para o corpo, como para o espírito.
A igreja da luz representa representa o esforço realizado para tratar arquitetonicamente
a luz e torná-la, neste sentido, abstrata. O espaço é praticamente rodeado por paredes
sólidas em betão; no interior, há uma obscuridade profunda; nesta obscuridade flutua
uma cruz de luz isolada, e não há lá mais nada. A luz exterior, que foi manipulada
arquitetonicamente e tornada abstrata pelas aberturas inseridas na parede, introduz
tensão no espaço e sacriliza-o. (Dal Co, 2001, p. 455)

Ilustração 63 – Exterior Igreja da Luz, Ibaraki. (Ilustração nossa,
2018).

Ilustração 64 - Relação da luz sobre a estrutura edificada.
(Ilustração nossa, 2018).

Projetado para a cidade de Ibaraki, a vinte e cinco quilómetros de Osaka, surge uma
estrutura retangular com uma área total de cento e treze metros quadrados,
atravessada por uma parede oblíqua isolada com um ângulo de quinze graus - não
atingindo esta a altura do edifício -, dividindo o espaço em duas áreas: a transição
entre o exterior e o interior, considerado o local de acesso à igreja, modelado através
de uma forma triangular de modestas dimensões; e a respetiva igreja, desvendando
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uma atmosfera mergulhada na penumbra, enfatizando a luz que atravessa a abertura
cruciforme atrás do altar. Uma particularidade deste último é a sua localização,
encontra-se no ponto mais baixo da igreja, evidenciando subtis patamares inclinados
de soalho. A cabeceira da capela é então o ponto focal da visão dos visitantes, que
exalta um feixe de luz desprovida de qualquer ornamento, sob as paredes pesadas
que materializam a estrutura.
For more than a year after receiving the commission, I struggled with a composition in
which a concrete wall slices through the box diagonally, articulating the entrance part
from the single-space worship hall, within which a stepping floor is excavated.
It is a naked space reduced to the minimum, without any ornamental elements. Only the
crucifix-shaped incision piercing the front wall projects the symbol of a church within the
gloomy space. (Ando, 2017, p. 156)

Ilustração 65 –Luz e sombra I, Mitsuo
Matsuoka. (Jodidio, 2012, p. 131).

Ilustração 66 – Luz e sombra II, Mitsuo
Matsuoka. (Jodidio, 2012, p. 131).

Ilustração 67 – Luz e sombra III, Mitsuo
Matsuoka. (Jodidio, 2012, p. 131).

Para Ando, a luz, a sombra e a forma definem as premissas para modelar o espaço,
elevando-o a uma dimensão transcendente de comunhão e introspeção, não só
pessoal, como espiritual.
A luz trás vida aos objetos e une espaço e forma. Um feixe de luz isolado no interior de
um espaço arquitectónico, demorando-se sobre as superfícies de um objecto, evoca as
suas sombras. As aparências das coisas alteram-se com a mudança da intensidade da
luz e com o variar do tempo e das estações. Mas a luz não se materializa nem aquire
uma forma, a não ser no momento em que se acolhe e isola num objecto físico. A luz
adquire significado no interior das relações entre as coisas e, no momento em que uma
dessas relações fluidas se define, todas as outras se apresentam também
determinadas. (Dal Co, 2001, p. 458)

De relevante nota neste processo assimilativo é também a confeção da parede
angular, que numa primeira análise pouco acrescenta ao projeto para além do sentido
estético e da manipulação da estrutura retangular projetada, todavia, é fulcral
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compreender que como meio de delimitação de espaço, surge para acondiciona-lo,
tornando-o transitório entre ambientes. Tadao Ando revela que “poderia dizer que as
paredes podem ser usadas para dar sentido às paredes” (Dal Co, 2001, p. 445),
revelando ser um elemento arquitectónico de transformação da paisagem.
Basta um poste erguido num cenário, para lhe interromper a continuidade. Da mesma
maneira, uma simples parede endurece, interrompe, opõe-se e altera violentamente o
cenário em que é colocada, começando assim a revelar os sinais de uma
transformação que conduz à arquitetura. (Dal Co, 2001, p. 445)

Ilustração 68 – “Study sketch of the site layout. A positive meaning is given to the
buffer space between the new and the old.” (Ando, 2017, p. 160).

Ilustração 69 – Luz e sombra em comunhão
com o espaço exterior. (Ilustração nossa,
2018).

A Igreja da Luz eclode assim numa atmosfera envolvente de energia extraordinária,
evidenciando a severidade da estrutura em betão que se antagoniza com o soalho e
os bancos feitos de pranchas de madeira de cedro escurecida, evocando o conforto
aliado à simplicidade, o despojamento material aliado à pluralidade de emoções e
sensações, que perduram e perpetuam esta atmosfera arquitectónica singular.
Anos mais tarde, em 1999, foi requerido ao arquiteto um complemento para a igreja,
uma Escola de Catequese, desafio esse que ambicionava como complemento
programático da nova estrutura: um salão para reuniões, uma área de biblioteca e uma
cozinha. Ando duplicou a ideia inicial desenhando uma vez mais uma estrutura
paralelepipédica retangular em betão, atravessado, da mesma forma que aconteceu
com a Igreja da Luz, por uma parede oblíqua com um ângulo de quinze graus.
Twelve years after the completion of the Church of the Light, it was expanded with a
meeting facility attached to the church. Not a merely an addition, I aimed at a building
that would contrast with the Church of the Light, giving a tense relationship between the
new and old buildings, but with an awareness of a complete “ repetition of the worship
hall” in their exterior appearance. Conversely, for the interior of the building, I thought of
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overturning that impression through a space of light. I wanted to make a Sunday School
suffused with bright light in emphatic contrast to the symbolic cross of light floating in
the gloomy space of the worship hall. (Ando, 2017, p. 160)

Com uma área útil de cento e quarenta e oito metros quadrados, a escola de
catequese evidência a utilização de outras materialidades como as placas de
contraplacado de tília japonesa, inteirando a estrutura de uma forma mais sofisticada e
subtil. Como complemento criou um espaço exterior de descanso articulado entre as
duas estruturas, combinado com um sóbrio jardim entre as edificações.

4.3.2. TEMPLO DA ÁGUA
The site is located on top of a slightly elevated hill overlooking Osaka Bay in the
northeast part of Awaji Island. This is a mido hall made as a freestanding addition to
Honpuku-ji Temple, part of the Ninna-ji sect of Shingon Buddhism. Here, I wanted to
enhance the significance of a temple as a “place for people to escape from everyday life
and to take time for contemplation. “ The main theme of this architecture is the time and
space of the dramatic shift from the profane to the sacred. (Ando, 2017, p. 182)

Eclode sob a ilha Awaji em Tsuna, Hyogo (1989-91) o templo Hompuku-ji, projetado
para albergar a seita Budista Shingon, a mais antiga do Japão. Apresenta-se através
de uma combinação formal entre duas marcantes e severas paredes arqueadas, e
uma estrutura oval, perpetuadas numa envolvente que combina meio natural e meio
edificado.
O templo surge numa zona de colinas, onde as depressões naturais foram várias vezes
corrigidas para formar reservatórios de água, cujos perfis seguem as evoluções
altimétricas. O edifício encontra-se no cimo de uma colina, em cujas encostas se ergue
um velho templo tradicional, e chega-se lá através de um percurso imerso na
vegetação. Inesperadamente, terminada a subida, encontramo-nos perante um
extensão de saibro branco. Sobre ela está cravada uma lâmina de betão com uma
única abertura, a mais abstrata alusão à figura do torii. (Dal Co, 2001, p. 31)

Débora Patrícia dos Santos Prata

88

Arquitetura tradicional japonesa: o caso de Tadao Ando

Ilustração 70 – Vista da escada de acesso ao templo, Hiroshi Ueda. (Dal Co, 2001, p. 386).

O percurso é desencadeado até uma imponente parede de betão com apenas uma
abertura, que desvenda a segunda austera parede. O trajeto possível é só um, por um
caminho de gravilha, o visitante é convidado a percorre-lo e a desvendar o que se
encontra por detrás dos elementos delimitativos do espaço, uma atmosfera enfática
impar, onde o meio natural propaga a sua veemência.
Surge entre o meio natural uma estrutura oval que parece pairar sobre a terra, um
espelho de água repleto de lótus que preconiza o meio natural que a circunda. Um
espaço que impera comunhão e introspeção. Que levam o transeunte a uma dimensão
espiritual, evocando os princípios budistas da plenitude e felicidade.
A lotus pond awaits people at the end of a long approach route, and then a flight of
steps sliced into the pond leads to the underwater hall space engulfed in vermilion light
– the intention of the architecture is not a “simile” of tradition that relies on references to
tangible shapes, but a “metaphor” by means of spaces. (Ando, 2017, p. 182)
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Ilustração 71 – “Initially, the intention was to install a suspended wooden ceiling in the upper parto f the hall, but due to problems with
the ceiling height it became an exposed concrete ceiling. As a result, the space further emphasizes the composition of nested boxes.”
(Ando, 2017, p. 187).

Os conceitos do Budismo zen perpetuam também neste espaço, lembram o roji –
jardim - da casa de chá, onde nada de significativo pode interferir com aquilo que
sucede neste lugar de isolamento profundo. “Nada deve impor-se à perceção direta da
natureza minuciosamente planeada que pode subtrair-se à essencialidade da função e
nenhuma forma artística pode interferir com o estado de perfeita abstração [...]” (Dal
Co, 2001, p. 28) Nesta atmosfera arquitectónica Ando levou o intelecto a atuar em
uníssono com os sentidos, onde o instante de realidade que nos é oferecido, estrutura
uma composição meticulosamente planeada para exaltar as emoções e sensações.
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Ilustração 72 – Espaço construído e espaço natural, o estado
pleno. (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 73 – Espaço de transição. Percurso de acesso ao
interior do templo. (Ilustração nossa, 2018).

Para trazer à luz e tornar evidente a invisível lógica da natureza, é preciso contraporlhe a lógica da arquitetura. Também aqui se torna claro o papel da geometria, uma
espécie de jogo feito de axiomas e de raciocínios dedutivos. Mas a geometria tem, ao
mesmo tempo, o valor simbólico autonomamente criado e expressado numa harmonia
pré-estabelecida, da racionalidade que transcende a natureza. (Dal Co, 2001, p. 457)

Em seguida os visitantes são confrontados com uma escada que se insinua sob o
lago, convidando-os a descobrir o templo que sucede o nível da água. À medida que
se desce as escadas, “a perspetiva da água animada pelas flores de lótus, primeiro
achata-se, e depois desaparece, enquanto à distância se confundem os perfis das
bacias de água escavadas nas colinas, com as quais é evidente, o templo mantém um
diálogo discreto.” (Dal Co, 2001, p. 31) No cessar destas, os visitantes entram no
templo, onde o betão que confeciona as estruturas emblemáticas da obra de Ando,
ganham a forma de treliça, acompanhando as linhas de um quadrado com mais de
dezassete metros de lado inscrito num circulo de dezoito metros. Os transeuntes são
confrontados em seguida com um percurso oval sem indicação do que os pode
esperar pelo trajeto, onde a magistralidade da madeira se funde com a do betão. São
envolvidos numa atmosfera onde a penumbra prepetua o espaço. A luz artificial
projetada em diminutos pontos estratégicos, difusa, calma e solene, orienta o
observador a desvendar o núcleo do templo, onde a imagem de Buda sob uma
atmosfera vermelha, realçada pela única fonte de luz natural no espaço que o
antecede, ganha conotação. O ambiente evoca os princípios Budistas, onde as formas
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de mandala e o simbolismo do lótus preconizam na modernidade e na intensa
espiritualidade que constrói o espaço, perpetuando sensações e emoções que
mobilizam os sentidos.

Ilustração 74 – Primeira perspetiva visual após entrada no
templo. (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 75 – Percurso de descoberta do núcleo central.
(Ilustração nossa, 2018).

The main hall, with an elliptical flower basin as a roof, is a room with many closely
spaced columns arryed in a grid layout, all painted vermilion. The origin of the
“vermilion” expression is the Jodo Hall of Jodo-ji temple in Ono City, Hyogo Prefecture.
The powerful space produced by this structure is momentarily stained deep crimson by
the light of the setting sun. I wanted to reproduce that magical scene with contemporary
architectural techniques. (Ando, 2017, p. 187)
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Ilustração 76 – Interior do templo. (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 77 – Altar de Buda. (Ilustração nossa, 2018).

“Enésima demonstração, por outro lado, de que as melhores qualidades da arquitetura
se manifestam quando o projetar moderno se mantém fiel a uma advertência antiga,
aquela que a mãe de Hamlet dirige a Polónio: More matter with less art.” (Dal Co,
2001, p. 31)

4.3.3. MUSEU HISTÓRICO CHIKATSU-ASUKA
The site is located in a historical park established in a deep green valley in Osaka’s
Minamikawachi district, known as Japan’s densest region of tumuli. This is a museum
made for the purpose of research and display of tumulus culture. There are more than
one hundred stone arrangements of tumuli remaining within the 300,000 m2 park, and
the surrounding area is dotted with more than one hundred additional tombs in addiction
to four imperial tombs. Right in the middle of this superb historical environment, I
thought of making architecture as a stage for the green valley, in which the entire roof of
the building is a staircase plaza – the conception of an environmental experience
museum as a first principle for confronting scenery sculpted by history. (Ando, 2017, p.
200)

Projetado sob cerca de duzentos montes funerários, denominados kofun, datados no
período compreendido entre os séculos II e VII, surge no sul da prefeitura de Osaka o
Museu histórico de Chikatsu-Asuka (1990-94). Plantado sob uma envolvente
predominantemente natural, a estrutura, com uma área superior de quatorze mil
trezentos e dezoito metros quadrados, representa-se formalmente através de uma
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confecção em degraus pavimentada com pedaços de granito branco, erguendo-se três
torres de betão, sendo uma a dominadora pela sua altimetria.

Ilustração 78 – “Image sketches of the interior exibition spaces. Plan diagrams imitating the tomb from combining circles and squares.”
(Ando, 2017, p. 203)

O centro de investigação e exibição da cultura kofun, eclode com um marcante sentido
poético criando alusão direta à cultura local dos montes funerários. Tectonicamente
elevada sob o território, a obra para além de convidar os transeuntes a descobrir os
segredos do passado no seu interior, incita à atividade ao ar livre, desafiando-os a
desenredar o caminho pedonal que conduz até uma suntuosa casa de jardim,
observando pelo processo a cascata junto da entrada, que culmina num idílico lago
natural. O interesse de Ando “pelo caminho de acesso indireto ao Museu, em conjunto
com o desenho do jardim confirmam o domínio daquilo que o arquiteto chama
“paisagem como arquitetura”. (Jodidio, 2012, p. 213)

Débora Patrícia dos Santos Prata

94

Arquitetura tradicional japonesa: o caso de Tadao Ando

Ilustração 79 – Vista aérea do museu (Jodidio, 2012, p. 212).

Ilustração 80 – Perspetiva da estrutura em comunhão com o
meio natural (Jodidio, 2012, p. 219).

O uso da água, uma vez mais adquire especial nota neste processo de apropriação,
uma vez que remete para o ímpeto espiritual.
Para os japoneses, a água é sentida não só em termos de presença física como em
termos espirituais. Costuma dizer-se por exemplo, que podemos esquecer o passado
se o atirarmos à água. A utilização da água na minha arquitetura é, pois, uma tentativa
de conferir uma dimensão espiritual diretamente ligada ao pensamento e à tradição
japonesa. (Jodidio, 2012, p. 33)

No seu interior a força poética de Ando adquire magistralidade, sendo este o espaço
onde os espíritos habitam, as premissas materializam-se através de sensações e
emoções. A torre ganha especial enfâse neste enredo. Volume esse que perpetua até
ao cimo num vazio total, encontra-se em plena escuridão. A vontade do arquiteto na
confeção deste elemento ambicionava “transmitir um ambiente tumular ao próprio
museu, em harmonia com o tema a que foi dedicado.” (Jodidio, 2012, p. 213) Esta
presença essencialmente escultórica, pelas palavras de Tadao Ando, ambicionava
levar a ideia original ao limite do ambiente histórico.
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Ilustração 81 – Perspetiva do interior – espaços de transição.
(Ilustração nossa, 2018)

Ilustração 82 – Perspetiva do interior – a relação da luz sobre o
edificado. (Ilustração nossa, 2018)

O meu primeiro pensamento no caso da torre do Museu de Chikatsu-Asuka foi criar a
atmosfera existente no interior do tumulo. A forma exterior evoluiu a partir desse
desejo. Eu queria que o espaço interior do museu fosse ainda mais escuro do que é,
mas, por razões de segurança, foi necessário manter um certo nível de luz. (Jodidio,
2012, p. 33)

Ligada à sua função museológica, a estrutura alberga inúmeras galerias subterrâneas
que exibem as elevações tumulares e inúmeros artefactos arqueológicos que foram
sendo descobertos nas escavações. Uma atmosfera arquitectónica que liga presente e
passado enleando noções como a luz e a escuridão e o pensamento e as emoções.
Ando projetou uma obra emblemática sob os princípios modernos sem perder o
enraizamento profundo na tradição japonesa. Uma atmosfera envolvente criada para
que os visitantes possam descobrir o seu próprio passado nas profundezas da terra.
Aquilo que os edifícios de Ando nos transmitem sempre é a convicção de que a
arquitetura é capaz de pôr ordem no mundo apenas quando se baseia em emoções
fortes, e a crença de que as emoções fortes nascem apenas da aceitação de desafios
e de os vencer. A beleza não é o objetivo da arquitetura, é apenas o resultado.
(Furuyama, 2007, p. 58)
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Ilustração 83 – Espaço exterior –
volumetria edificada. (Ilustração nossa,
2018)
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Ilustração 84 – Perspetiva do topo da
escadaria – a torre. (Ilustração nossa,
2018)

Ilustração 85 – Espaço exterior –
transição entre planos. (Ilustração nossa,
2018)
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considere-se relevante mencionar que esta dissertação articula-se em três domínios
fundamentais para um acertivo entendimento do título desta investigação: o primeiro
capítulo constítuido pelo universo cultural: enquadra o leitor no enredo da civilização
milenar, assimilando a sua história e sublinhando a profunda ligação que detem ao
mundo ancestral, ligação essa que perpetua do passado para o presente, estando
eminentemente enraizado nas suas

acções, comportamentos e moralidades. É

desenvolvido uma linha de raciocíneo que incita o leitor a analisar diversas áreas
culturais relevantes e a compreender teoricamente a importância dos princípios
tradicionais, sendo verificados posteriormente na prática; o segundo capítulo elucida a
tônica

arquitetónica,

frisando

os

fundamentos

anteriormente

mencionados.

Conjugados de forma una com os ideais da estética, eclodindo da simplicidade e
desmedida procura pela harmonia espacial como aglutinação de emoções e
sensações, constrói espaço qualificado e profundamente envolvente. Neste estágio
será claro compreender que os princípios nipónicos são as premissas para modelar e
acautelar espaço, sendo enunciadas três temáticas relevantes na concepção
arquitetónica; o último capítulo perconiza uma consideravel referência à vida e obra de
Tadao Ando, mencionando o percurso de estruturação dos seus ensinamentos desde
tenra idade até à vida adulta, construíndo um trilho de fundamentos e aprendizagens
exordiais que perpetuou, mais tarde, em obra. Funde conceitos antagónicos
desencadeados pelos princípios tradicionais do seu País, integrando espaço e tempo
e, natureza e humanidade, de forma magistral, procurando envolver os transeuntes em
complexas atmosferas onde os elementos naturais adquirem especial ênfase.
Importa salientar que na presente investigação impera um sentido profundamente
sensitivo, só podendo ser compreendida na integra aquando vivenciada e analisada.
Falamos mais do que em noções abstratas e subjetivas, em poesia edificada, palpável
e sentida. Numa concepção de espaço que funde princípios exordiais da civilização
nipónica, perpetuados em espaço construído. Desse modo, revelou-se fulcral proceder
a uma viagem ao Japão, mais concretamente a Osaka, Kyoto, Hyogo e Kobe, por
forma a compreender cabalmente todas as premissas teoricamente mencionadas ao
longo da investigação e, especialmente, assimilar na prática os estímulos que Ando
instiga aos sentidos.
Foi orquestrado um trajeto meticuloso por forma a estudar todas as temáticas
anteriormente mencionadas e as conclusões tornaram-se inteligíveis: tornou-se claro
que falamos de uma nação profundamente dinâmica, focada no futuro, no
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conhecimento e no trabalho; em multidões que se cruzam entre percursos diários
distintos na metrópole, não ultrapassando limites éticos como falar ao telemóvel em
transportes públicos ou comer em andamento, não falavam alto, não davam
gargalhadas ou sequer ambicionavam estravazar – como se fossem pequenas
máquinas de trabalho exaustivo sem emoções, com os seus fatos refinados e
máscaras brancas a tapar a face -; uma civilização individualista derradeiramente
humilde e honesta; e acima de tudo, um povo profundamente envolvido nas premissas
do passado, sendo evidente a profunda ligação à religião, assinalada nos múltiplos
templos xintoístas distribuidos ao longo das cidades.
Também foi incontestável o diálogo entre passado e presente exaltando os princípios
tradicionais nas métricas contemporâneas de Tadao Ando. Os modelos compositivos e
formais do modernismo, ganham forma sob os antecendentes históricos do seu País,
integrando dinamicamente abstração e representação numa sóbria lógica de espaços
e ambiências.
“Nascido em 1941, absorvi este espírito e esta sensibilidade durante a meninice,
passada num Japão ainda tradicional; costumes antigos e uma sensibilidade estética
tradicional refeltem-se, naturalmente, no meu trabalho.” (Dal Co, 2001, p. 474). As
mencionadas palavras de Ando, estruturam o raciocíneo desta investigação
materializando as noções e percepções omissas que sobriamente magistralizam e
constroem o ser universo arquitetónico, projetando enredos espaciais profundamente
sobstanciais e sensoriais, incorporando a história de uma nação numa apurada
atmosfera arquitetonica contemporânea.
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