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Há 200 anos, a sustentabilidade era arma contra devastação ambiental 
 
‘O que mais impressiona aqui é a movimentação constante para maximizar a utilidade de tudo, 
para produzir mais com menos, para erguer construções melhores com menos material, para 
fazer uma comida mais saborosa com menos gastos, cores mais nítidas com menos corante, 
lâminas mais afiadas com menos aço, para transformar a necessidade em virtude. 
 
E isso é sempre feito com um espírito cosmopolita na apresentação e no design”. A descrição 
diz respeito a uma charmosa comunidade alternativa contemporânea que alcançou a tão 
propagada sustentabilidade? Não, bem longe disso. 
 
É assim que o arquiteto americano Arzy Brown define a capital do Japão, mas não a Tóquio 
atual, avançada tecnologicamente, mas mergulhada em problemas ambientais, como toda 
megalópole. 
 
Brown, um especialista em arquitetura japonesa, se refere à Tóquio de 200 anos atrás, quando 
a cidade ainda se chamava Edo e encontrou soluções simples para desafios que o mundo 
enfrenta hoje, da busca por novas fontes energéticas à falta de alimentos. 
 
No livro “Just enough  Lessons in living green from traditional Japan” (“Apenas o suficiente  
Lições do Japão tradicional para uma vida verde”, Editora Kodansha), Brown, professor do 
Instituto de Tecnologia de Kanazawa, conta como era o cotidiano urbano e rural no Japão no 
final do período Edo (1603 1868), quando o país começava a se industrializar e estava prestes 
a se abrir para o Ocidente. 
 
Brown faz seu relato como se fosse um observador moderno passeando por uma terra que já 
havia enfrentado uma série de calamidades, mas conseguiu desenvolver mecanismos eficazes 
para abrigar 30 milhões de pessoas sem arrebentar a natureza. Os 128 milhões de japoneses 
que formam o país hoje não podem, obviamente, mais viver como na era dos samurais, mas o 
pesquisador aponta uma série de ensinamentos deixados por seu antepassados.  
 
Samurais usavam papel reciclado Graças a uma combinação de inventividade com políticas 
públicas e a percepção de que os recursos naturais não eram inesgotáveis, o Japão da era Edo 
pode ser descrito como uma sociedade sustentável. 
 
A mentalidade de que era necessário tirar da terra apenas o suficiente levou o país a reverter a 
devastação das florestas, marcante no século 17, recuperar a agricultura e desenvolver 
melhores condições de vida para a população. No período seguinte, a era Meiji (1968 a 1912), 
o país se modernizou e os traços de uma cultura que desenvolveu métodos de reciclagem, por 
exemplo, foram se apagando. 
 
Claro que havia problemas graves no período Edo, mas a degradação ambiental realmente 
começou na era Meiji. No século 18, a cidade de Edo era maior do que Londres na mesma 
época e era muito menos poluída, muito menos sujeita a epidemias como a de cólera. Nas 
ruas das grandes cidades europeias, naquele tempo, o tráfego já era confuso, enquanto Edo 
priorizava os espaços para pedestres  diz Brown ao GLOBO, em seu escritório no Future Design 
Institute, entidade dirigida por ele, em Tóquio. 
 
As casas daquele tempo estão entre os principais focos do livro. Embora houvesse ostentação 
entre a classe dominante, em linhas gerais as construções eram simples, práticas, sem 
decoração. A descrição detalhada das residências dos samurais  guerreiros implacáveis e 
poderosos, no imaginário ocidental  ocupa várias páginas da obra de Brown e relata um 
cotidiano de limitações: eles plantavam sua própria comida, faziam suas roupas e 
complementavam a renda com artesanato. 
 



Os samurais eram homens com uma boa formação cultural e se preocupavam com a harmonia 
dos ambientes, desde que eles fossem utilitários. Só aqueciam a casa em dias de frio extremo 
para não gastar combustível; o piso era revestido de tatamis, onde dormiam sem colchão; os 
aposentos eram divididos por shoji (divisórias de papel de arroz) removível, que mantinha a 
casa sempre clara, e o jardim cultivado ocupava a maior parte do terreno. Tem mais: só 
usavam papel reciclado para sua correspondência. 
 
Os samurais foram perdendo dinheiro e acabaram se tornando pequenos fazendeiros. Mas não 
viam isso como uma humilhação, pois os primeiros samurais haviam saído das áreas rurais e, 
para a classe, cultivar a terra era uma volta às origens   conta Brown, que usou como fonte de 
estudos, além de uma documentação bem preservada, as raras construções da época que 
resistiram ao tempo em Kanazawa (centro-oeste do Japão). 
 
Movidos pela necessidade, os japoneses do século 18, governados por xoguns, já haviam visto 
a fome matar milhares de pessoas e  defendiam a tese do “mais com menos”, séculos antes do 
movimento ecológico. 
 
No final do período Edo, eles haviam criado elaborados sistemas de irrigação, ainda hoje 
usados, e nenhum arrozal poderia ser cultivado sem que a comunidade analisasse o impacto 
sobre os reservatórios de água. 
 
Havia uma grande preocupação com a higiene, mas aquecer água em fornos a lenha para os o 
furôs  hoje sonho de consumo moderno  era uma extravagância. O mais comum era recorrer 
aos banhos públicos ou colocar baldes de água sob o sol. O óleo usado para cozinhar era 
revendido. Nada era desperdiçado. 
 
Essa é a grande lição da era Edo: a multifuncionalidade. Eles tinham um design em que tudo 
se conectava. 
 
Para mim, criar coisas que têm mais de uma função é o único caminho da arquitetura no 
futuro afirma Brown, citando outra herança do século 18, as “cortinas verdes”, treliças 
removíveis cobertas de trepadeiras, usadas para reduzir o calor e que serviam para a 
plantação de produtos como feijão e abóbora. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 20 fev. 2010, Economia, p. 28. 


