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Resumo: No Japão, a "paisagem da terra natal" (furusato) normalmente 
evocada é de uma área rural, bucólica, de um vilarejo disperso cercado de 
plantações de arroz, com um riacho de águas límpidas e rodeado de 
montanhas. A recente catástrofe: terremoto, tsunami e destruição de reatores 
nucleares que atingiu o Nordeste do Japão expôs o drama e desafios na 
reconstrução de paisagens anônimas do cotidiano. A Reconstrução da 
Paisagem da Terra Natal (com predominância de elementos não 
industrializados) requer metodologias de várias áreas do conhecimento sobre a 
natureza do homem e da Terra. A recente catástrofe de Tohoku trouxe à tona 
novas necessidades que não somente a reconstrução da infraestrutura ou 
abrigos emergenciais e permanentes. A pesquisa visa o desenvolvimento de 
uma metodologia de reconstrução de terra natal a partir de experiências 
nipônicas. Para isto é exposto a sucinta história e localidade das grandes 
catástrofes do Japão, e partindo disto é proposto um roteiro de pesquisa que 
possibilite a captação de informações para a elaboração de uma metodologia 
de Reconstrução da Terra Natal, que pode visar possível aplicabilidade no 
Brasil e outros países, através de estudos de caso. 
 
 
Palavras-Chave: Paisagem da Terra Natal; Reconstrução pós Catástrofe; 
Japão.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUÇÃO 
 

A reflexão sobre o espaço no após catástrofe suscita uma 
compreensão extraordinária (não comum). Isto se deve devido ao fato de que 
os conceitos da Geografia são conjuntamente destruídos com a tragédia, e 
conjuntamente o lugar, o território e as redes se dissolvem entre os escombros. 
E tudo o que permanece de análise direta entre os conceitos geográficos é o 
conceito de “paisagem”. São dois tipos de paisagens que se encontram entres 
os escombros de uma cidade destruída, a 1° é a paisagem capturada pelos 
sentidos e a 2° é a paisagem projetada daquilo que ainda permanece na 
memória dos sobreviventes, e está é a “Paisagem da Terra Natal”.1  

 
É cômodo definir a geografia como estudo das paisagens. Não há de 
faltar, por certo, quem venha apontar a imprecisão e a feição 
qualitativa, ou mesmo “artística”, da expressão; outros, movidos por 
um desejo de exatidão, hão de preferir a cisão da realidade e falarão 
em paisagens morfológicas, em paisagens vegetais, em paisagens 
agrárias ou urbanas... Contudo, como a geografia também consiste 
em localizar fatos, em apreender as diferenciações do espaço 
terrestre e em comparar conjuntos desvendando seu dinamismo 
interno e suas relações recíprocas, poderemos nos considerar no 
âmago desta ciência quando nos declaramos favoráveis à expressão 
material de tais diferenciações: as paisagens (ROUGERIE, 1971, p. 
7) 

 
A Reconstrução da Paisagem da Terra Natal é extremamente 

complexa e carregada de importância para a recuperação da consciência 
coletiva da comunidade sobrevivente. As simbologias do espaço destruído são 
potencializadas com a necessidade da Reconstrução. Eventos e monumentos 
antes comuns e ordinários aos moradores tornam-se após a destruição 
potencialmente importantes, e servem como pontos de apoio para o 
levantamento da identidade local. E justamente nesses símbolos, normalmente 
artesanais ou históricos (sempre presentes em fotos turísticas e que não 
podem ser facilmente reproduzidos), que entre os escombros a Paisagem da 
Terra Natal deverá ser reconstruída. A consciência do morador nativo necessita 
desta espécie de referência espacial da ancestralidade para conseguir manter 
um rumo. No entanto, para alguns lugares que vem sofrendo destruições antes 
nunca sofridas, torna-se difícil compreender essa necessidade humana. Porém, 
nacionalidades que sofrem com esse tipo de acontecimento há muitos séculos 
compreendem melhor o modo de reconstruir uma localidade. Um exemplo a ser 
estudado é o Japão.   

 
No Japão sua situação geológica faz com que este país sofra muitos 

terremotos, que estão diretamente ligados ao encontro entre placas tectônicas. 
Na história deste país pode-se encontrar grandes terremotos, e catástrofes que 
destruíram a paisagem e mudaram a configuração espacial das localidades. 
Terremotos que provocaram grandes tsunamis (SATAKE; IMAMURA, 1995), 
que há alguns séculos ainda influenciam a espacialidade de algumas regiões. 
Vários marcos de pedra históricos sobre os níveis dos tsunamis orientam as 
novas gerações no planejamento urbano e no cultivo das terras. Neste trabalho 
                                                           
1
  Paisagem da Terra Natal seria a tradução ao português do conceito japonês de “Furusato”. 



pretendemos apresentar quais foram os lugares mais afetados na história 
passada e recente do Japão, e conseguir identificar como tais catástrofes 
ajudaram na reconstrução planejada e defensiva das localidades. 

 
Foram pelo menos onze grandes catástrofes que alteraram a história 

do país em suas pontualidades espaciais. Começando desde o terremoto de 
Kamakura em 1293 até o mais recente em Tohoku em 2011. Um exemplo da 
importância desta análise é o ocorrido em Tohoku em 2011, porque muito 
próximo daquele local em 1896 ocorreu o grande terremoto e tsunami de Meiji-
Sanriku, que levou aos moradores sobreviventes criarem marcos de pedra para 
ajudar os descendentes futuros, que posteriormente foram evidenciados sua 
serventia em nível internacional em 2011 por salvar um vilarejo todo das 
grandes ondas do tsunami em Tohoku (UOL, 2011). 

 
 O Japão é um dos lugares mais propícios para se analisar a 
reconstrução de uma paisagem e a organização espacial defensiva e 
preventiva. Nos espaços com histórico de catástrofes naturais ou até mesmo 
humanas, como nuclear, por exemplo, pode-se perceber uma elevada 
preocupação em alertas, placas, espaços delimitados e principalmente 
reconstruções da paisagem readaptadas. Neste trabalho pretende-se 
apresentar um maior detalhamento destas áreas no Japão, com a justificativa 
de que possamos aprender, retrabalhar e reutilizar de modo adaptativo em 
outros países que atualmente começam a se deparar com problemas similares, 
que até então nunca tinham ocorrido em tamanha proporção de desastre, como 
é o caso do Brasil nos morros do Rio de Janeiro e no vale de Itajaí em Santa 
Catarina. Perante esta justificativa e estes objetivos apresentados tentaremos 
responder as seguintes questões: quais são os locais de maior risco de 
catástrofes do Japão? Quais os lugares que já sofreram grande destruição e 
hoje estão completamente reconstruídos? Quais os lugares que ainda estão 
em fase de reconstrução? E também quais os lugares que foram isolados 
devido aos riscos? E principalmente quais são os mecanismos na reconstrução 
de orientação espacial usados para delimitar e realizar o zoneamento 
adequado destas espacialidades? 
 
AS GRANDES CATÁSTROFES DO JAPÃO: BREVE HISTÓRIAS E 
MAPEAMENTO 
  
 A reconstrução a partir dos destroços é muito mais complicada do que 
pode parecer. Por exemplo, se a destruição foi através de ondas de tsunami 
existem as seguintes dificuldades entre os destroços: 
 

1. Tsunamis tend to move a substantial amount of debris from its 
original location, making the task of identifying and recovering the 
material by its owners extremely difficult; 

2. Tsunami waves mix up materials from everything in their path, 
causing various kinds of debris – from hazardous to non 
hazardous, biodegradable and recyclable to non-recyclable waste 
– to be combined into piles. This can cause entire mounds of 
debris to deteriorate rapidly, making recovery and recycling more 
difficult; 



3. The debris is washed with salt water increasing corrosion and 
degradation in the short term and making downstream processing, 
such as incineration and biodegradation, more difficult; 

4. Massive quantities of debris will often be carried back into the sea 
along with the return waves, whereby the heavy materials will be 
deposited in the coastal area and lighter materials will tend to float 
out to sea where they can remain for months or even years, 
causing hazards to marine life as well as affecting the shipping 
and fishing industries; and 

5. Tsunami waves can also carry large volumes of marine sediments 
inland. Depending on the quality of the sediment and where it has 
been deposited, this may also need to be handled as disaster 
debris (UNEP, 2012, pp. 9-10). 

 
Fatores similares podem ocorrer em um deslizamento provocado pela 

chuva, como por exemplo, nos morros do Rio de Janeiro no Brasil.  
 

 
 

Foto 1 – Destruição da Paisagem da Terra Natal - Deslizamento e Tsunami 
(Fonte: Google Images / Elaboração: Autor) 

 

Neste caso como estes problemas foram resolvidos no Japão? Para 
essa resposta necessita-se conhecer quais são as localidades e grandes 
catástrofes que este país sofreu em sua história. E conhecendo as localidades 
é possível aprender e readaptar métodos de Reconstrução da Paisagem da 
Terra Natal e aplicar em sua dosagem correta em outras localidades 
desprovidas deste conhecimento secular. O Tsunami é um evento natural e 
que só tem o lado ruim e destrutivo quando entra em contato com grupos 
humanos, mas também existem atividades naturais que trazem benefícios para 
as propriedades químicas do solo (FUJIWARA, 2007). 

 
Outro tipo de catástrofe pode ser mais complexo do que em destruições 

por tsunami, pois entra a etapa de “restauração” que pouco é utilizado e se 
aplica em casos como em Tohoku 2011, por exemplo, onde a reconstrução já é 



a etapa inicial após a emergencial, pois todos os destroços foram misturas e 
retirados de seu local de origem, e este processo também ocorreu no Sri Lanka 
(RATNASOORIYA; SAMARAWICKRAMA; IMAMURA, 2007). Porém no caso 
de Kobe em 1995, as etapas ou períodos da reconstrução da paisagem após o 
terremoto e incêndios seguiram a seguinte ordem:  

 

 
 

Figura 1 – Etapas de Reconstrução de Kobe após Terremoto de 1995 
(Fonte: KATES & PIJAWKA, 1997 apud EDGINGTON, 2010, p. 18)  

 

No entanto, entre os tsunamis e os terremotos o Japão também teve que 
reconstruir duas cidades inteiras devido às bombas nucleares, que 
provavelmente teve etapas e métodos bem distintos, nos quais não poderiam 
ficar de fora de uma análise mais acurada para a elaboração de um método de 
reconstrução mais abrangente. 

 
Deste modo apresenta-se aqui uma pequena história dos grandes 

desastres do Japão com o intuito de identificar as localidades com potencial de 
análise sobre a reconstrução da paisagem da Terra Natal (furusato). Esta 
simples apresentação é extremamente importante para orientar e conhecer de 
modo mais sucinto e menos elaborado estas catástrofes, onde muitos detalhes 
desses conhecimentos estão “escondidos” por de trás dos enigmáticos 
caracteres (kanjis) japoneses, que dentro do possível apresenta-se aqui 
interpretados. No Japão existem muitos trabalhos detalhados sobre o tema 
(SHUTO; FUJIMA, 2009), as Universiades de Tokyo e Tohoku, por exemplo, 
tem grupos de estudos especializados nessa temática. O mapa que 
apresentamos aqui (Fig.2) é apenas uma elaboração simples perante os 
mapas interativos em idioma japonês apresentados nos sites de algumas 
instituições japonesas, porém sua apresentação é de suma importância para 
uma introdução ao tema de modo mais dialógico. 



 
Figura 2 – Localidades das Grandes Catástrofes do Japão 

(Elaboração: Autor) 
 

 Na sequência cronológica sucintamente comenta-se as principais 
catástrofes, que servirão de base para a presente pesquisa, cada catástrofe 
apresenta-se em dados informativos sobre as catástrofes, apresentando 
também alguns símbolos e elementos importantes na reconstrução da 
paisagem da terra natal de cada localidade, e cada catástrofe está 
representando uma letra que respectivamente a localiza no mapa (Fig. 2): 
 

a. Terremoto de Kamakura: ocorreu às 06:00 hora local em 27 de Maio 
1293. Teve uma magnitude estimada de 7,1-7,5 na Escala de Richter e 
provocou um grande tsunami. O número de mortos foi estimado em 
23.024. O nome se deve porque ocorreu durante o período Kamakura, e 
na localidade fundou-se posteriormente a cidade de Kamakura, que hoje 
é uma cidade com uma grande preocupação com terremotos e 
tsunamis. Como pode-se perceber no site oficial, existem muitos 



informativos e inclusive mapas de risco muito elaborados com detalhes 
da altura das águas em caso de tsunamis para orientar os moradores 
(KAMAKURA, 2012). 
 

b. Terremoto de Meiou Nankaidou: ocorreu fora da costa de Nankai, no 
Japão, a cerca de 08:00 hora local em 20 de Setembro de 1498. Teve 
uma magnitude estimada em 8,6 na Escala de Richter e provocou um 
tsunami de grandes dimensões. O número de mortes associadas a este 
evento é incerto, mas estimam-se entre 26.000 e 31.000 pessoas. As 
ondas do tsunami atingiram fortemente a costa de Shikoku (uma das 
ilhas do Japão) e também toda a região da antiga área administrativa da 
Era Meiji denominada de Nankaidou. Na província de Kochi, por 
exemplo, existem muitos avisos sobre tsunami, e placas indicativas de 
rota de fuga (Fig. 3).  
 

 
 

Figura 3 – Placas de Rota de Fuga para Tsunami na Província de Kochi 
(Fonte: GUNMA, 2006 / Elaboração: Autor) 

 

c. Terremoto de Hoei: ocorreu na hora local 14:00 em 28 de outubro de 
1707, foi o maior terremoto da história do Japão até o terremoto de 
Tohoku de 2011 que o superou. O terremoto de Hoei causou graves 
danos no sudoeste de Honshu, Shikoku e Kyushu. O terremoto e o 
tsunami resultante causou mais de 5.000 mortes. Este evento superou 
todos os três terremotos de Nankai simultaneamente. Teve uma 
magnitude estimada de 8,6 Escala de Richter. Há rumores que ele 
também pode ter desencadeado a última erupção do Monte Fuji 49 dias 
depois. Na província de Wakayama é possível encontrar marcos (sekihi) 
de tsunami que marcam o nível da água atingido em 1707 (GUNMA, 
2006). 
 

d. Tsunami de Yaeyama: foi causada pelo terremoto Yaeyama em cerca 
das oito horas do dia 24 de abril de 1771, ao sul-sudeste da ilha de 
Ishigaki, parte da atual Okinawa, no Japão. Segundo registros, 8.439 
pessoas foram mortas em Ishigaki e 2.548 em Miyako, outra ilha vizinha. 
Um antigo marco é encontrado em Okinawa, provavelmente relacionado 
com o tsunami de 1771, sua tradução é difícil para alguns, pois está 
escrito em antigos ideogramas chineses (Fig. 4). Pedra como estas 



existem em todo o Japão e tem funções de memorial e avisos (IWAKA; 
et. al., 2011). 

 
 

Figura 4 – Marco de Pedra na Ilha de Okinawa 
(Fonte: GUNMA, 2006) 

 
e. Terremoto, Tsunami e Vulcão de Unzen: foi um terremoto resultante 

das atividades vulcânicas do Monte Unzen (na Península de Shimabara 
em Nagasaki, Kyushu - Japão) em 21 de maio de 1792. Isso causou o 
colapso na frente do Monte Unzen, resultando em um enorme tsunami, 
matando 15.000 pessoas no total. O grupo de vulcões do monte Unzen 
perto da cidade de Shimabara entrou em erupção afetando ainda mais a 
destruição da localidade. 
 

f. Terremotos de Ansei: foram uma série de três grandes terremotos que 
atingiram o Japão durante a era Ansei (1854-1860). O primeiro  
Terremoto Ansei-Tokai de magnitude 8,4 na Escala Richter, que ocorreu 
no dia 23 de dezembro de 1854. Seu epicentro variou da Baía de 
Suruga para o oceano profundo, e atingiu principalmente a região de 
Tokai, mas tiveram relatos de casas destruídas muito longe como em 
Edo (atual Tokyo). O tsunami causou danos ao longo de toda a costa da 
península na atual província de Chiba até a atual província de Kochi. O 
segundo terremoto foi o de Ansei-Nankai de magnitude 8,4 na Escala 
Richter, que ocorreu em 24 de dezembro de 1854. Mais de 10 mil 
pessoas da região de Tokai até Kyushu foram mortas. E o terceiro da 
série foi o terremoto de Ansei-Edo com magnitude 6,9 na Escala Richter 
atingiu Edo (atual Tokyo) em 11 de novembro de 1855. Cento e vinte 
terremotos e tremores no total foram sentidos em Edo, em 1854-55. O 
grande terremoto atingiu depois de 10 horas da noite, cerca de 30 
tremores secundários continuaram até de madrugada. O epicentro foi 
perto da foz do rio Arakawa. Registros da época indicam 6.641 mortes 
dentro da cidade, e 2.759 feridos; grande parte da cidade foi destruída 
pelo fogo, levando muitas pessoas a ficar em pousadas rurais.  



 
g. Terremoto de Meiji-Sanriku: foi um dos eventos sísmicos mais 

destrutivos na história japonesa. O terremoto de magnitude 8,5 ocorreu 
às 19:32 (hora local) em 15 de junho de 1896, aproximadamente 166 
quilômetros ao largo da costa de Iwate na  grande ilha de Honshu. Isso 
resultou em dois tsunamis que destruíram cerca de 9.000 casas e 
causou pelo menos 22.000 mortes. As ondas chegaram a uma altura 
recorde de 38,2 metros. A localização do epicentro do terremoto é muito 
perto da de Tohoku de 2011. Por essa razão alguns vilarejos foram 
salvos da destruição em 2011 devido aos marcos deixados após o 
terremoto de 1896, avisando sobre o nível que as ondas atingiram 
naquela região, no marco está escrito: “construir a moradia em local alto 
é pensar na prosperidade de gerações, não deve ser construída moradia 
abaixo deste nível. (ZENYUSEKI, 2012). 
 

 
 

Figura 5 – Marco de Pedra sobre o Nível de Tsunami em Aneyoshi  
(Fonte: ZENYUSEKI, 2012) 

 
h.  Terremoto de Kanto: Atingiu a planície de Kanto, na ilha japonesa de 

Honshu no dia 1 de setembro, 1923. Estima-se que a duração do 
terremoto foi entre 4 a 10 minutos. Este é o pior terremoto na história do 
Japão, e na época foi o terremoto mais forte já registrado. A região de 
Kanto é uma área administrativa e geográfica do Japão na ilha de 
Honshu, a maior ilha do Japão. A região inclui a área da Grande Tokyo e 
abrange sete prefeituras: Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Tokyo, 
Chiba e Kanagawa. Dentro de seus limites, pouco mais de 40 por cento 
da área de terra é a planície de Kanto. O resto é composto por colinas e 
montanhas que formam as fronteiras terrestres. A população desta 
planície é de cerca de um terço da população total do Japão. Neste caso 
qualquer desastre natural (como terremotos e tsunamis) pode virar 
grandes catástrofes, devido ao risco de vida eminente de um grande 
número de pessoas. Cerca de 142.800 mortes foram estimadas, 
incluindo cerca de 40 mil desaparecidos que foram dados como mortos. 
O dano deste desastre natural foi o maior sofrido pelo Japão pré-guerra. 
Em 1960, o governo do Japão declarou 01 de setembro, o aniversário do 
terremoto como: "Dia de Prevenção de Desastres". 



  
 

Figura 6 – Rua do Distrito de Yoshiwara antes e depois do Terremoto de 1923 
(Fonte: KENGELBACHER In. WHITTINGTON, 1999) 

 
i. Bombardeios Atômicos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki: 

foram conduzidos pelos Estados Unidos durante os estágios finais da 
Segunda Guerra Mundial em 1945. Estes eventos não se tratam de um 
desastre natural, no entanto sua importância nesta pesquisa se deve ao 
fato da reconstrução da paisagem da Terra Natal dessas duas cidades. 
Aviadores americanos lançaram a bomba conhecida como “Little Boy” 
na cidade de Hiroshima em 6 de agosto de 1945, seguido por “Fat Man” 
sobre Nagasaki em 9 de agosto. As duas cidades hoje estão 
reconstruídas, e os vestígios da Reconstrução de elementos culturais 
das cidades e suas respectivas identidades pré e pós-catástrofes são de 
interesse dessa pesquisa, tanto porque estas catástrofes tornaram 
ambas as cidades conhecidas mundialmente, o que trouxe uma 
paisagem atípica e carregada de simbologias de respeito ao passado, 
superação e reconstrução. Um exemplo é o portal xintoísta (Torri) que 
em pé entre os destroços tornou-se um símbolo de fé na reconstrução 
de Nagasaki. 



 
 

Figura 7 – Torii Xintoísta em Nagasaki destruída após Bomba Atômica 
(Fonte: WITTNER & SAMUELS, 2008) 

 

j. Terremoto de Kobe: ocorrido no dia 17 janeiro de 1995, na parte sul da 
Prefeitura de Hyogo no Japão. Mediu a magnitude de 7,2 na escala 
Richter. Os tremores duraram aproximadamente 20 segundos. Entre as 
grandes cidades, Kobe, com sua população de 1,5 milhão, era a mais 
próxima do epicentro. Durante o tremor de terra de 20 segundos, o chão 
subiu para 50 centímetros horizontalmente e até 1 metro verticalmente. 
Os incêndios deflagraram por toda a cidade de Kobe, o 
congestionamento e o caos nas estradas foram acentuados devido ao 
encerramento das atividades nas empresas e o problema da falta de 
proteção e abrigo. Morreram muitas pessoas nos incêndios que se 
seguiram ao terremoto. Os problemas foram agravados pelo grande 
número de novos tremores subseqüentes (foram mais de 1.300). Kobe é 
um centro de rota importante. Tem auto-estrada (Hanshin Expressway) e 
linhas intermunicipais (“trem-bala”) ferroviárias que passam por ele e um 
grande porto moderno, por onde passam milhões de toneladas de 
mercadorias do comércio a cada ano. O terremoto causou grandes 
danos a todos os meios de transporte. Várias seções de auto-estrada, 
muitos dos quais foram construídos acima do solo em altas palafitas de 
concreto, com o colapso foram derrubadas (Fig. 8). A seção de 130 
quilômetros de rede para o “trem-bala” ferroviário teve de ser fechada. 
No porto, guindastes foram inclinados ou caíram e 120 dos 150 cais 
onde os navios estavam ancorados foram destruídos. Edifícios 
portuários e os seus conteúdos foram seriamente danificados em muitos 
lugares (GEORESOURCES, 2002). Em memória desta catástrofe foi 
inaugurado em 2002 um memorial do Terremoto de Kobe, que 
demonstra ao público imagens e filmes da destruição e reconstrução de 
Kobe, assim como ensina medidas de prevenção contra catástrofes 
(JAPAN-GUIDE). 
 



 
 

Figura 8 – Auto-estrada em Pista Elevada no pós-terremoto de Kobe em 1995 
(Fonte: WORLDOFJAPAN, 2012; KITAGAWA & HIRAISHI, 2004, p.14) 

 
k. Terremoto de Tohoku: foi de uma magnitude 9,03 na escala Richter 

que ocorreu em 11 de Março de 2011, com o epicentro cerca de 70 
quilômetros a leste da península de Oshika de Tohoku e o hipocentro a 
uma profundidade debaixo d'água de aproximadamente 32 km. Ele foi o 
terremoto conhecido de maior magnitude já ter atingido o Japão, e um 
dos cinco terremotos maiores da história do mundo moderno desde 
quando os registros começaram em 1900. O terremoto provocou 
grandes ondas de tsunami que atingiram alturas de até 40,5 metros em 
Miyako na Província de Iwate e que, na área de Sendai, viajou até 10 km 
para o interior causando danos e incêndios (SEKIZAWA & SASAKI, 
2011). O terremoto moveu Honshu (a ilha principal de Japão) 2,4 m de 
leste e deslocou a Terra sobre seu eixo pelas estimativas de entre 10 cm 
a 25 cm. Após está catástrofe foi possível perceber muitos símbolos de 
reconstrução, como o Ippon Matsu (único pinheiro). As ondas inundaram 
quase todas as partes do Japão, umas em despercebidas proporções e 
outras de modo intenso como nas províncias do leste de Tohoku. O lado 
positivo da reconstrução desta catástrofe vem revolucionando os 
mecanismos de reconstrução da paisagem, prevenção e sistema 
eficientes de rota de fuga, como por exemplo, o uso de LED com setas 
indicativas da rota mais próxima e segura (NAGAYAMA; NAGAYAMA & 
NASHIHARA, 2012), também promove um avanço nos estudos sobre 
barreiras e diques contra tsunamis (GOTO, 2012). 
 
 



 
 

Figura 9 – Fotos da Destruição de Tohoku após o Tsunami 
(Fonte: SHIBAHARA, 2011, p. 306) 

 
RECONSTRUÇÃO DA PAISAGEM DA TERRA NATAL: UMA PROPOSTA 
DE PESQUISA DE CAMPO 
 
 Após essa pequena introdução histórica e de localização das grandes 
catástrofes ocorridas no Japão, pode-se pensar em uma rota de pesquisa em 
busca de informações sobre métodos de prevenção, reconstrução e 
revalorização dessas espacializações, em termos de paisagem da terra natal. A 
rota a ser apresentada no próximo mapa foi elaborada pensando-se em 
focalizar mais em localidades que sofreram danos catastróficos nos últimos 150 
anos, no entanto a rota prevê pequena análise de vestígios em localidades que 
foram afetadas em tempos mais remotos.  
 
 A visita nestas localidades é de extrema importância para conseguir 
avaliar, planejar e reconstruir localidades no Brasil como os morros do Rio de 
Janeiro e as cidades do Vale de Itajaí em Santa Catarina. O objetivo principal é 
a elaboração de uma tese que se apresenta como uma “metodologia de 
reconstrução da paisagem da terra natal”, onde os valores simbólicos do 
espaço são reconsiderados como fundamentos no processo de reconstrução. 
“As a victim of this disaster, I have been glad and honoured to see the progress 
with recovery efforts in the affected areas for myself. I hope our experiences will 
be of value to other countries in the future” (KIKUCHI In. UNEP, 2012, p. 13). 
 
 O roteiro proposto se inicia no sul do Japão na ilha de Kyushu na cidade 
de Nagasaki. A destruição desta cidade em tempo histórico é relativamente 
recente, foi em 1945. O que mudou após quase 70 anos? O que ainda persiste 
como memorial? Como era a paisagem de Nagasaki antes de 1945 e como é 
hoje? O que persistiu? Surgiu outra cidade com identidade própria e sustentada 
apenas no fato da bomba atômica ou traços das antiguidades ainda são vistos 
na paisagem?  
 
 Após a coleta de informações sobre esse processo de reconstrução em 
Nagasaki o roteiro propõe a visita em Unzen para descobrir a história do 
grande terremoto e sobre as possibilidades das atividades vulcânicas, e a 



proteção, simbologia e reconstrução da paisagem. Logo em seguida o mesmo 
trabalho de coleta de informações e aprendizagem sobre reconstrução da 
paisagem aplicado em Nagasaki será feito em Hiroshima, a outra cidade 
destruída em 1945 pela bomba atômica. Feito isso o roteiro propõe uma breve 
e analítica visita no litoral da ilha de Shikoku no litoral do Oceano Pacífico, para 
entender-se a história de 1498 e analisarmos os sistemas de defesa contra a 
possibilidade de outros grandes tsunamis. Também será visto como a 
paisagem da Terra Natal foi construída com esse senso defensivo. 
  

 
 

Figura 10 – Proposta do Roteiro de Pesquisa de Campo sobre a Reconstrução 
da Paisagem da Terra Natal no Japão 

(Elaboração: Autor)  
 

Antes de voltar para a grande ilha de Honshu o roteiro propõe o estudo 
de campo na ilha de Awaji. Que sofreu tanto com os antigos tsunamis como 
com o recente terremoto de Kobe em 1995. Aspectos da paisagem 



reconstruída serão analisados, retirando conhecimento sobre os métodos de 
readaptação da vida passada e futura da localidade. Depois disso o roteiro 
apresenta já em Honshu o estudo no grande terremoto de 1995 na cidade de 
Kobe. Um dos locais de pesquisa mais frutíferos para se compreender a 
reconstrução de uma paisagem da terra natal. 
 
 Após a pesquisa sobre Kobe e a Reconstrução dos símbolos da Terra 
Natal, a rota segue em direção à região litorânea de Kumano, que além de ter 
passado por grandes tsunamis é uma região famosa pelos templos budistas e 
extremamente carregada de misticismo, o que fortalece a identidade da Terra 
Natal. Quais os mecanismos de defesa contra tsunamis instigados na 
paisagem clássica dessa região? A região sofreu com o terremoto e tsunami de 
Hoei em 1707. Quais os símbolos deixados pelos ancestrais naquela época?  
 
 Partindo de Kumano o roteiro propõe uma investigação de campo na 
região de Toukai em pontos específicos que foram mais afetados pelos 
grandes terremotos de Ansei em 1854-1855, incluindo Tokyo, antiga cidade de 
Edo. Que também apresenta danos no grande terremoto de Kanto de 1923. 
Sem deixar de estudar aspectos históricos em Kamakura. Após está 
investigação o roteiro se propõe estudar a região de Tohoku, que em 2011 
sofreu o maior terremoto da história do Japão. Como o processo de 
reconstrução será finalizado dentro do projeto oficial apenas em 2020 (MIYAGI, 
2011, p. 1), este estudo poderá apreender aspectos importantíssimos do 
processo real de reconstrução de uma paisagem da terra natal como por 
exemplo o novo uso do solo. 
 

 
 
Figura 11 – Duas Propostas de Reconstrução na Região Litorânea de Miyagi: 

Transferência para Local Alto e Barreiras Sucessivas. 
(Fonte: MIYAGI, 2011, p. 5) 



 

 Pode-se perceber que nestes projetos de Reconstrução as áreas de 
plantações e indústrias são projetadas para serem as primeiras a enfrentarem  
danos em caso de novo tsunami, e as residências estão protegidas, tanto pelo 
dique da costa litorânea como pelas auto-estradas, que ao serem elevadas 
formam uma barreira para as ondas. Qualquer projeto de Reconstrução no 
Japão deve se levar em conta o uso da terra como fundamento, pois é muito 
escassa e valiosa (HIMIYAMA; JITSU, 1988). A Reconstrução da Paisagem da 
Terra Natal é um nivelamento entre a segurança, o passado, a identidade e o 
futuro. Em Tohoku o roteiro prevê a efetivação e conclusão de todo o 
conhecimento adquirido na rota de pesquisa. Uma análise efetiva do processo 
em ocorrência, tal como a destruição pelo terremoto e tsunami, assim como a 
destruição não efetiva da área radioativa proibida de Fukushima. 
 
 No Brasil muito pode-se ser melhorado com os casos de análise do 
Japão, por exemplo, as enchentes em Santa Catarina em 2008 que ocorreram 
depois dos períodos das chuvas no mês de novembro afetou mais de 60 
cidades e mais de 1,5 milhões de pessoas, e mais de 5.600 pessoas ficaram 
desabrigadas devido a destruição de suas moradias ou de se encontrarem em 
risco de desmoronamentos.  
 

 
 

Foto 2 – Paisagem da Terra Natal alagada e destruída em Santa Catarina 
(Fonte: Google Imagens) 

 
 Outro exemplo importante de se analisar no Brasil são os morros do Rio 
de Janeiro, que em tempos de fortes chuvas os moradores destas localidades 
sofrem deslizamentos e soterramentos de terra. Houve algo catastrófico em 
2011 e se repetiu recentemente em 2013. A Reconstrução da Paisagem da 
Terra Natal é importante nestes casos? Existe está preocupação entre tanto 
problema de aparente significado e necessidade imediata?  Talvez somente 
desabrigados que tudo perderam irão entender e perceber de imediato o valor 



da Paisagem da Terra Natal, e principalmente a importância de sua 
reconstrução. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O trabalho propôs apreender aspectos das tragédias do Japão 
focalizados na temática de reconstrução da paisagem da terra natal, e com isso 
apresentou mapas que incluem tragédias de natureza distinta, que, no entanto 
apresentam condições de estudos considerados relevantes. O roteiro de 
estudo proposto será importante para coletar informações sobre os fatos 
ocorridos e recorrentes no Japão e investir em direta comparação com as 
situações no Brasil. Não apenas os fatos isolados de enchentes, mas tragédias 
como no Rio de Janeiro e Santa Catarina, e principalmente cooperar com a 
compreensão do fenômeno de reconstrução, que para algumas situações, 
como o Rio de Janeiro, por exemplo, não são eficientes, pois a quase dois 
anos da primeira grande chuva que destruí os morros, ainda não estavam 
prontas nem as moradias emergenciais, nem o inicio da reconstrução, e muitos 
menos as efetivas instalações de moradias estavam definidas, e já ocorreu 
outro desastre de mesma natureza. Como um fato dessa natureza seria 
resolvido no Japão? Talvez a resposta desta pergunta seja o grande anseio de 
continuidade desta pesquisa, e também a necessidade da resposta, a melhor 
justificativa da pesquisa. 
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