
 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 

 

SOCIAL TOKYO 

Shibuya - os espaços públicos no contexto evolutivo da grande metrópole 

 

 

Tiago da Silva Coelho 

 

 

Projecto para a obtenção de Grau de Mestre em  

ARQUITECTURA 

 

 

Orientador Científico: Doutor Carlos Dias Coelho 

 

Júri: 

Presidente: Doutora Cristina Cavaco 

Vogal: Doutora Maria Teresa Fonseca 

 

Lisboa | FAUTL | Dezembro 2011 



	   I	  

I. Resumo 

 

O principal objectivo deste trabalho é o tratamento dos espaços públicos, 

considerando o contexto evolutivo da metrópole de Tóquio, de modo a criar um local de 

permanência e encontro social dinâmico que contrarie a carência dos mesmos no centro de 

Tóquio e promova a coesão social. 

Actualmente, os espaços públicos no centro de Tóquio consistem em grandes 

parques verdes, os quais têm grande afluência. Os Campus Universitários e as izakayas 

(bar/restaurante) também são frequentados como espaços de interacção social. Alguns 

espaços amplos existentes não conseguem atrair a população por serem impessoais e 

descaracterizados, tendo em conta que a cultura japonesa aprecia espaços contidos. Os 

becos e ruas fechados ao trânsito continuam a ser muito procurados e apelativos. A 

existência de poucos espaços intersticiais, devido à sobrelotação no centro de Tóquio, deve-

se aos interesses económicos e à falta de um planeamento urbano que vise a qualidade de 

vida da população, particularmente na promoção de espaços públicos.   

A realização deste trabalho teve por base a pesquisa bibliográfica e a reflexão 

teórica, contacto directo com o contexto, recolha de informação diversificada e 

desenvolvimento do trabalho de projecto, onde se dá especial atenção ao desenho dos 

espaços colectivos. 

De entre as principais conclusões, é de destacar que os espaços públicos em Tóquio 

tiveram grande expressão no passado e que esta foi reduzindo ao longo dos anos, em prol 

do desenvolvimento económico. Actualmente, ainda não constituem uma prioridade no 

ordenamento do território, daí a pertinência do tema num momento em que se começa a 

sentir uma mudança de atitude por parte população no que diz respeito à reivindicação ao 

direito ao espaço público. 
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II. Abstract 

 

The main goal of the present dissertation is the treatment of the public spaces, 

considering the evolving context of the metropolis of Tokyo, in order to create a place of 

permanence and dynamic social gatherings, which go against its lack in central Tokyo and 

promote social cohesion. 

Currently, the public spaces in the centre of Tokyo consist of large green parks, which 

have a considerable flow of people. The University Campus and izakayas (bar/restaurant) 

are also frequented as places for social interaction. Some existing open spaces are not able 

to attract the population because they are impersonal and uncharacterized, taking into 

consideration that the japanese culture appreciate contained spaces. The alleys and streets 

closed to traffic  are still very sought and appealing. The existance of scarce interstitial 

spaces due the a very dense construction mass in the central Tokyo is caused by 

economical interests and the lack of an urban planning that aims the quality of life ot he 

population, particularly in the promotion of public spaces. 

The realization of this dissertation was based on a bibliographic research and 

theoretical reflection, direct contact with the context, diverse collection of information and 

development of a project work, where special focus was given to the design of the colective 

spaces. 

As the main conclusions, it is noteworthy that the public spaces in Tokyo had great 

expression in the past but this gradually decreased over the years, in favor of the economic 

development. Nowadays, they are still not a priority in the urban planning, which brings 

relevance to these topic in a moment when one beggins to sense a change in attitude of the 

population, with regard to the claim of their right to the public space. 
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1. Introdução 
  

Os espaços públicos nas cidades funcionam como o palco para a vida social do ser 

humano e a importância da sua existência é aplicável a todas as culturas e sociedades. A 

presente dissertação trata do entendimento do lugar que os espaços públicos foram 

ocupando no contexto evolutivo da cidade de Tóquio.  

Para a compreensão da escassez dos espaços públicos na actualidade, 

considerámos relevante fazer a uma retrospectiva histórica sobre o modo como o Homem 

no Japão vivenciou os mesmos no passado, enquanto locais de relacionamento social.  

Em 1603, na cidade Edo os espaços sociais e de lazer situavam-se  junto aos canais 

por serem os principais sistemas de transporte e por proporcionavam áreas amplas e vazias 

criadas para evitar a propagação de fogos. Também os templos eram locais eleitos para o 

encontro social por estarem associados à natureza e terem uma interioridade contida. 

No período Meiji, inicia-se uma viragem no sistema de transportes do rio para terra. 

Enaltece-se o gosto pelo Ocidente, o que vai fazer com que vários edifícios algo 

desprovidos de sentido, como cópia da prática ocidental, comecem a aparecer junto aos 

cruzamentos, principalmente os que se situavam próximo de pontes. A ideia de praça 

europeia começa a inquietar os japoneses. 

Após o terramoto de Kanto em 1923, o sistema de transportes permitiu que tudo 

passasse a desenvolver-se em terra. À data já havia um estudo mais aprofundado sobre os 

espaços europeus, o que permitiu maior entendimento sobre os mesmos. As praças junto 

aos cruzamentos ganham nova dimensão, mas não conseguem funcionar como lugares de 

encontro social, como acontece na Europa, pois são invadidas pelo automóvel.  

Os becos nas traseiras das áreas residenciais sempre serviram de lugar de encontro 

social dentro da cidade desde o período Edo, uma vez que os espaços públicos se 

encontravam na periferia, como nos templos ou ao longo das frentes ribeirinhas. Após o 

terramoto de 1923, o governo tentou eliminá-los mas encontrou muita resistência por parte 

da população, pelo que criou alguns pocket-parks de pequenas dimensões de modo a que 

os indivíduos se pudessem encontrar e também como local de refúgio em caso de desastre. 

No período pós-guerra é dada pouca atenção aos espaços públicos, as pessoas 

ocupam a periferia devido ao desenvolvimento das linhas férreas, pelo que os espaços 

vazios foram ocupados com edifícios quase na totalidade. A prioridade do governo é clara, 

enriquecer o país. O desenvolvimento económico vai apoiar-se nas indústrias pesadas e as 

leis permitem o seu aparecimento próximo do centro. Os espaços de lazer junto à água 

desaparecem completamente, sendo invadidos por indústrias. De facto o Japão enquanto 
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nação tornou-se muito rica, mas essa riqueza não se evidenciou na qualidade dos espaços 

urbanos. Como consequência, observamos hoje um país com muita riqueza mas onde se 

torna difícil verificar a transposição do sucesso económico para a qualidade de vida notória 

para dos seus habitantes, levando-nos a concordar com André Sorensen quando afirma 

“rich japan, poor japanese”. (Sorensen, 2002:5)  

Após 1973 com a Crise do Petróleo, a economia deixou de assentar-se em indústrias 

pesadas e passou para a maquinaria precisa, comunicações, educação, electrónica, 

indústria automóvel e financeira.  Os preços do solo vão subir exponencialmente em Tóquio 

e o centro vai ser invadido por escritórios e empresas. A densidade de construção e de 

população é tão elevada que quase não são deixados espaços intersticiais entre os 

edifícios. Com o alargamento das vias principais e os automóveis a privar os peões de 

caminhar livremente nas ruas de Tóquio, o Homem continua a ter poucos sítios públicos.  

A maioria da população japonesa sempre respeitou a vontade do governo, mas a 

partir do período de reconstrução pós-guerra começa a haver uma oposição às políticas de 

planeamento urbano aplicadas. Até à década de 70, a oposição teve pouco impacto, mas a 

partir daí a sociedade civil foi procurando resposta aos seus desejos e necessidades de 

modo a melhorar a sua qualidade de vida, sendo o seu crescimento gradual.  

Os sítios que outrora contribuíam para a atracção e dinamismo da cidade, como as 

zonas junto à água, os templos, zonas verdes, becos nas traseiras, foram ignorados durante 

este período de crescimento económico, numa atitude de rejeição do passado. A partir do 

século XX, e com uma vontade da sociedade civil de participação nas questões do 

planeamento da cidade, parece haver consciência de que Tóquio carece de espaço onde a 

população possa interagir socialmente.  

O entendimento deste contexto é crucial para o Arquitecto enquanto organizador do 

espaço, de modo a que possa exercer a sua actividade consciente dos aspectos e 

características que fazem a diferença entre um espaço que será rejeitado ou apropriado 

pelos intervenientes da cultura nipónica. 

No âmbito do programa AUSMIP, participámos num intercâmbio que nos 

proporcionou estudar em Tóquio durante um período de oito meses. Ao vivenciar esta 

cidade, observámos que os espaços públicos habitualmente conhecidos no Ocidente não 

são prática corrente no Japão. Esta observação levou-nos à pesquisa sobre a forma habitual 

de encarar os espaços públicos no Japão, o que se veio a demonstrar um tema pouco 

estudado. André Soresen aponta como razão para esta falta de bibliografia sobre o espaço 

urbano, o facto de o Japão ser conhecido pelo seu crescimento económico, não pelo seu 

planeamento urbano.  
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De modo a responder à inquietação sentida relativamente à compreensão dos 

espaços públicos na actualidade no caso específico de Tóquio e tendo que lidar com a 

informação diminuta sobre este tópico na comunidade científica, decidimos incidir o presente 

trabalho teórico sobre o entendimento de como a metrópole de Tóquio evolui desde a sua 

formação no período Edo, procurando conhecer o papel que os espaços públicos ocuparam 

na sua organização, enquanto espaços de encontro e interacção social. 

Tóquio tem uma identidade cultural própria e bem distinta da que vivemos na Europa 

e enquadra-se na perspectiva apontada por Fernando Távora na sua obra Da organização 

do Espaço. 

“Variam a luz, as formas naturais dos terrenos e a sua constituição, variam os 

climas, variam os conceitos de vida física e espiritual, variam as técnicas, variam os 

usos e costumes...varia, numa palavra, a circunstância de cada um desses mundos 

diferentes de formas que o homem criou.” (Távora, 2004:23) 

No presente trabalho procurámos perceber o contexto e as características que 

podem tornar um espaço vivenciável nesta metrópole. Para tal, procedemos a uma reflexão 

teórica e prática sobre a mesma de modo a apresentar uma proposta de intervenção 

projectual adequada e que contribua para a apropriação dos espaços pelas pessoas, numa 

tentativa de promover a coesão e o contacto entre as mesmas, contrariando a tendência 

actual para o isolamento. O presente documento tem os seguintes objectivos projectuais: 

desenvolver uma solução, à escala da cidade, de caracterização da zona de charneira 

escolhida entre três referências da contemporaneidade de Tóquio, nomeadamente a 

estação de Shibuya, Omotesando e o Parque Yoyogi; dinamizar a realidade urbana 

integrada num contexto de ocupação muito exaustiva de todo o espaço livre do solo, com 

edifícios de escritórios e comerciais que representam a grande massa construída; projectar 

uma estrutura de vivência multifuncional, proporcionando um local de permanência e 

encontro social dinâmico que contrarie a carência de espaços públicos em Tóquio; definir 

um conjunto de edifícios, compostos por espaço de restauração, banhos públicos, galeria de 

arte, zona comercial e um centro social que responda às necessidades da população em 

geral, dando atenção particular aos sem-abrigo; tratar os espaços públicos, com especial 

atenção para a cobertura ajardinada da área comercial. 

A metodologia seguida para atingir os objectivos a que nos propusemos baseou-se 

numa pesquisa bibliográfica e reflexão teórica, contacto directo com o contexto, recolha de 

informação diversificada e desenvolvimento do trabalho de projecto. 
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A delimitação da intervenção projectual foi feita numa zona próxima da estação de 

Shibuya, por esta ter características próprias de um dos vários centros de grande 

importância comercial e de entretenimento dentro da chamada Yamanote Loop, considerada 

por vários autores como a referência para definição do centro de Tóquio. Sendo uma zona 

de charneira entre a estação de Shibuya (grande centro de entretenimento e comercial), 

Omotesando (centro com funções comerciais, onde se encontram vários ícones da 

arquitectura contemporânea), o Parque Yoyogi (espaço verde com uma grande utilização, 

Templo Meiji e Ginásio Nacional), consideradas referências na imagem de Tóquio, 

apresenta-se como uma das hipóteses proporcionar uma zona de permanência como pólo 

atractivo na ligação entre estes pontos. 

 O lugar objecto de intervenção, denominado Parque de Miyashita, consiste num 

parque de estacionamento no piso térreo, em funcionamento, e dois campos de futebol e 

espaços verdes em desuso na cobertura. Totalizando uma área de 14.000 m, é um lugar 

com grande potencialidade enquanto vazio urbano num contexto metropolitano com um 

índice de construção muito elevado. Na contemporaneidade, o Parque Miyashita sofreu uma 

intervenção levada a cabo pela companhia Nike, dotando-o de mais equipamento 

desportivo, visando o seu aluguer. 

O presente trabalho, divide-se em sete capítulos: introdução, estado dos 

conhecimentos, três capítulos de desenvolvimento, um capítulo sobre o projecto elaborado e 

conclusão.  

Na introdução são apresentados o tema de trabalho e seu enquadramento, a 

justificação da escolha do mesmo e motivações pessoais e sociais que estiveram na sua 

origem, os objectivos do trabalho, a metodologia seguida, delimitação da área de 

intervenção e estrutura base do documento em questão. No capítulo relacionado com o 

estado da arte apresentamos uma síntese sobre as perspectivas dos autores que 

considerámos mais relevantes no tratamento do tema em questão. Dois dos capítulos do 

desenvolvimento dizem respeito à abordagem teórica, baseada no estudo bibliográfico sobre 

o caso dos espaços públicos na evolução histórica de Tóquio e o investimento no progresso, 

respectivamente. O outro capítulo trata dos espaços públicos de Tóquio na actualidade, 

seguindo uma metodologia teórico-prática, no qual cruzámos alguns pontos de vista de 

autores que escreveram sobre o assunto com observações in loco. A estes, segue-se o 

capítulo referente ao projecto realizado, onde são apresentadas a análise do lugar, 

justificação da proposta projectual e explicitação dos diferentes elementos que a compõem. 

Na conclusão apresentamos uma reflexão sobre os espaços públicos à luz do estudo 

realizado e tecemos as considerações finais sobre o trabalho elaborado. 
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2. Estado dos conhecimentos 

 

 O enquadramento em abordagem centra-se no estudo dos espaços públicos na 

evolução da cidade de Tóquio, para o seu entendimento na actualidade. 

 Jinnai Hidenobu, na sua obra Tokyo A Spatial Anthropoly, aponta que a leitura da 

cidade de Edo (primórdios de Tóquio, 1603) feita com o recurso à sobreposição de mapas 

de diferentes épocas, permite o entendimento da estrutura matriz do seu desenvolvimento. 

Nesta obra, o autor descreve os espaços públicos ao longo do percurso histórico. Na cidade 

Edo, os espaços públicos situavam-se na periferia, quer ao longo do rio, quer nos espaços 

religiosos e eram as ruas que no centro se tornavam o palco para as interacções sociais. No 

período Meiji, decorrido entre 1868 e 1912, surge o gosto pelo Ocidente, que levou à 

procura da introdução da praça e boulevards no Japão, que, no entanto, sempre tiveram um 

carácter exótico e de excepção. 

 O autor Kisho Kurokawa, em Rediscovering Japanese Space, enaltece a importância 

da rua no Japão. Kurokawa explica que esta funcionava como uma extensão da casa 

enquanto espaço privado e ao mesmo tempo era palco das actividades sociais, o que 

denota a sua polivalência e riqueza de usos. Acrescenta que a rua no Japão é uma 

alternativa à praça europeia, afirmando “...cities in the east do not have plazas, while cities in 

the west do not have streets.” (Kurokawa, 1988:89) 

 Roman Cybriwsky, em Tokyo: The Changing Profile of an Urban Giant, tece 

considerações gerais sobre o crescimento e progresso de Tóquio, apontando a mudança 

como a principal essência da cidade. 

 André Sorensen, em The Making of Urban Japan: cities and planning from Edo to the 

twenty-first century, refere o papel das políticas governamentais e intervenção da sociedade 

civil no desenvolvimento das propostas urbanas nos períodos de reconstrução pós-

terramoto e pós-guerra. O autor salienta a aposta no crescimento económico como principal 

estratégia adoptada, o que contribuiu para uma sobrelotação do espaço, conduzindo a uma 

carência de espaços públicos e pouca qualidade de vida. Sorensen acrescenta ainda que 

existe escassez de documentação relativamente ao estudo directo do espaço urbano de 

Tóquio na actualidade, incluindo os espaços públicos, devido à ênfase dada à economia no 

período pós-guerra. Isto porque, tendo em vista a consolidação económica, permitiu-se que 

as indústrias e escritórios invadissem áreas próximas do centro e zonas residenciais se 

proliferassem com grande intensidade na periferia. 
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 Na obra entitulada Tokyo Metabolizing, preparada para a Bienal de Veneza de 2010, 

é apresentada uma análise do desenvolvimento da Arquitectura na cidade numa perspectiva 

metabolista. Nessa obra, Koh Kitayama escreve que actualmente se começa a ter 

consciência de que no século passado a Arquitectura produzida em Tóquio foi muito 

impositiva, havendo necessidade de criar rapidamente condições espaciais que permitam o 

desenvolvimento da vida social. 

Todos os autores atrás referidos apontam a falta de espaços públicos e recreativos 

na sua contemporaneidade como um aspecto menos positivo na sociedade japonesa. 
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3. Tóquio e a sua evolução histórica: o caso dos espaços públicos 

 

 3.1 Enquadramento 

 

 Edo era o nome dado até 1868 à cidade que deu origem à metrópole de Tóquio. 

Com o estabelecimento do Tokugawa Shogunate, a cidade de Edo era o centro político e 

cultural do Japão, com uma população que chegou a um milhão e trezentos mil habitantes, 

de acordo com os sensos de 1721. No período Edo decorreram vários incêndios devido às 

casas serem de madeira, bem como alguns terramotos e erupção do monte Fuji. Durante 

este período o Imperador residia em Kyoto, a anterior capital do Japão. Em 1868 ocorre a 

restauração do período imperial, dando lugar ao período Meiji. O imperador fixa residência 

na cidade de Edo, transladando os poderes da capital para a mesma e passando a chamá-

la de Tóquio. 

 No período Meiji, entre 1868 e 1912, dá-se a assimilação do mundo ocidental. Na 

imagem da cidade, os edifícios de madeira começam a dar lugar aos de pedra e tijolo; a 

imagem das pessoas sofre alterações, devido a mudanças na roupa e cortes de cabelo; nos 

transportes, em 1872 vai circular a primeira locomotiva entre Tóquio e Yokohama; na 

política, tem-se em 1885 pela primeira vez um primeiro-ministro.  

 Entre 1912 e 1926, dá-se o período Taisho. A população a trabalhar nas cidades 

aumenta, o que origina um estilo de vida consumista. Os padrões educacionais melhoram e 

generalizam-se ao sexo feminino. As artes, como ópera ou teatro, prosperaram. Em 1914 

inaugura-se a Estação de Tóquio. 

 Em Setembro de 1923, Tóquio é abalado pelo terramoto de Kanto. O centro da 

cidade foi destruído por fogos intensos, resultando trezentas mil casas destruídas e cento e 

quarenta mil mortos. O plano de reconstrução foi ambicioso, mas devido a questões 

financeiras apenas uma pequena parte foi efectivamente aplicado. 

 Três anos após o terramoto de Kanto inicia-se o período Showa (1926 – 1989). Em 

1927 entra em funcionamento a primeira linha de metro entre Asakusa e Ueno e em 1928 

são realizadas as primeiras eleições. Em 1931 o aeroporto de Haneda é completado e em 

1941 o porto de Tóquio entra em funcionamento. Em 1935 a população residente em Tóquio 

cresce para seis milhões e trinta e seis mil habitantes. Com a Segunda Guerra Mundial em 
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1941, o suaistema administrativo de Tokyo-fu (prefecture) e Tokyo-shi (city), foi abolido para 

uma maior eficiência em tempo de guerra, levando ao estabelecimento do sistema 

administrativo como a metrópole de Tóquio em 1943. Em 1945 e após fortes 

bombardeamentos que diminuíram a população de Tóquio para três milhões e quarenta e 

nove mil habitantes, quer por abandono da área, quer por perecimento, o governo japonês 

rendeu-se. 

 Em 1947 uma nova Constituição entrou em vigor e foi eleito o primeiro governador. 

Em Agosto, diminuiu-se de trinta e cinco para vinte e três wards (sistema de subdivisão de 

território, formados por agregação de bairros) sistema ainda em vigor na metrópole de 

Tóquio. 

 A década de 50 foi um período de recuperação gradual. O Japão associou-se às 

Nações Unidas em 1956 e a recuperação económica foi notável, sobretudo devido às 

inovações tecnológicas  e introdução de novas indústrias. Assistiu-se ao início da produção 

em série de fibras sintéticas e aparelhos eléctricos sobretudo para a casa. Em 1954 entra 

em funcionamento a linha de metro Marunouchi e em 1961 a linha Hibiya. 

 Em 1958 construiu-se a Torre de Tóquio e em 1962 a população atinge os dez 

milhões de habitantes. Os Jogos Olímpicos tiveram lugar em Tóquio no Verão de 1964, o 

que acelerou o investimento em novas infra-estruturas/equipamentos, tais como uma série 

de auto-estradas elevadas e o famoso comboio de alta-velocidade (shinkansen). 

 Na década de 70, o rápido crescimento da metrópole, originou graves problemas 

ambientais, tais como a poluição do ar e dos canais, bem como elevados níveis de ruído. 

Em 1973, a Crise do Petróleo afectou a economia, tendo forçado o repensar da base da 

mesma, onde assentava a prosperidade. 

 Em 1980 a economia continua em crescimento, resultado da globalização. Tóquio 

torna-se uma das cidades mundiais com mais actividade, sobressaindo a tecnologia, 

informação, cultura, moda e segurança. A partir de 1986, os preços dos terrenos crescem 

exponencialmente, no âmbito da chamada Bubble Economy.  
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3.2 Período Edo 

 

 O entendimento do ambiente urbano, estrutura espacial e desenvolvimento da 

cidade do período Edo permite a compreensão do legado hoje observável em Tóquio 

(Cybriwsky, 1991; Hidenobu, 1995; Sorensen, 2002) Hidenobu adianta que o cruzamento de 

mapas antigos com os da actualidade demonstram que, ainda que hoje em dia este legado 

esteja a perder-se em prol da funcionalidade e eficiência económicas, se não existissem 

bases referenciais do uso do solo do período Edo, iríamos hoje deparar-nos com uma 

cidade criada numa folha em branco, sem qualquer expressão. “The city of Edo provided the 

basic design upon which, layer by layer, the modern and present-day cities of Tokyo were 

built.” (Hidenobu, 1995:5) 

 O autor acima citado defende que a forma característica de Tóquio deve ser 

considerada como um produto da mistura de elementos da actualidade e do período Edo, 

mais especificamente que a forma urbana do passado é preservada e modernizada de 

maneira flexível, substituindo apenas o conteúdo dos lotes individuais. “Time passes, 

buidings are lost. But such historical legacy does not disappear easily. Instead, it defines 

today´s urban districts and serves as a check on the depersonalization of life and culture.” 

(Hidebonu, 1995:21) 

 Ao contrário das principais cidades Europeias onde a sua estrutura geométrica é 

bastante explícita, no Japão a estrutura espacial tem laços mais complexos com o meio 

natural envolvente. Hidenobu aponta que nenhum monumento público ou skyline 

demarcante permite uma identificação à distância. O autor salienta ainda que a cidade Edo 

era dominada por linhas horizontais, criadas por fileiras de casas sobretudo de um piso, no 

máximo dois, onde as torres de vigia eram os únicos elementos verticais. Já na Europa, 

haviam torres de referência e as grandes praças públicas assentuavam-no. 

 Deste modo, a topografia é apontada como a razão mais saliente para a formação da 

cidade e o sentido de escala, relação com a água, vegetação, uso do solo e plantações 

produziam um sentido de harmonia com a natureza. O entendimento da natureza e 

topografia leva ao desenvolver da imagem da cidade. 

 Kurokawa acrescenta que a Arquitectura ocidental entra em confronto com a 

natureza, com grossas paredes de pedra como elementos principais que separam o interior 

do exterior, enquanto que no Japão é utilizada a madeira e o elemento principal são as vigas 

e pilares, tendo as paredes um papel secundário e flexível. 
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 Tanizaki refere que a cultura do Japão procura encontrar satisfação no meio 

envolvente e o contentamento nas coisas como elas são, dando o exemplo que a escuridão 

não causa desconforto aos japoneses porque estes se resignam ao inevitável. Esta 

mentalidade verifica-se na apreensão da natureza como elemento ordenador da imagem da 

cidade Edo. 

 Observando os mapas de Edo, o castelo aparece como espaço político no centro 

dos mapas e o monte Fuji como um ponto de referência num plano mais distante. Hidenobu 

explica que muitas vezes o monte era desenhado em exagero, de modo a dramatizar o seu 

papel como um símbolo da cidade. Este aspecto realça a forte presença dos elementos 

naturais na consciência não só geográfica mas também no repositório de significados 

simbólicos.  

   

Figuras 1 e 2: Vista da cidade Edo, monte Fuji como referência espacial 

Fontes: Hidenobu, 1995:69 e http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hiroshige,_Sugura_street.jpg 

 

 

“The layout of the city of Edo produced a different sense of release: after passing 

through croweded city streets, people reached the top of a hill or paused on a bridge or 

by a stream or canal, and a vast panorama that included the distant vista of Mount Fuji 

suddenly unfolded before their eyes.” (Hidebonu, 1995:138) 
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3.2.1 Canais e os espaços públicos 

 

 A cidade Edo era constituída por edifícios em madeira e, como tal, fogos 

devastadores eram uma frequente ameaça, constituindo segundo Sorensen um problema 

complexo. Hidenobu explica que os canais da cidade eram neste período o suporte para o 

transporte de bens e pessoas, constituindo um sistema de distribuição favorável à economia 

de uma cidade já muito consumista.  

 Como tal, foi dada permissão para a construção de armazéns em materiais mais 

resistentes ao fogo, feitos à base de argilas, em áreas livres ao longo das linhas de água. 

Estas áreas eram deliberadamente deixadas em aberto e assim, para além do 

armazenamento de bens, permitiam também a prevenção da propagação de fogos. Situadas 

frente aos canais e deste modo afastadas das residenciais, eram terras públicas 

administradas pelo shogunato e começam gradualmente a dar prioridade ao comércio. A 

sua localização junto aos canais vai permitir tirar partido de uma maior liberdade de 

interacção entre as pessoas, por não se aplicarem as restrições que se faziam sentir nas 

áreas centrais. 

 

  

Figuras 3 e 4: Vista da actividade nos canais da cidade Edo 

Fontes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nihonbashi_bridge_in_Edo.jpg e Hidenobu, 1995:74 
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Estas margens estavam geralmente associadas a pontes. Hidenobu explica que 

tradicionalmente as pontes faziam mais que apenas conectar duas margens opostas. “As 

people gathered at their base, these areas inevitably bustled with activity.” (Hidebonu, 

1995:179) Tenhamos como exemplo a ponte de Nihonbashi (que se traduz por ponte do 

Japão) em 1608, rodeada de lojas e mercados de peixe. Funcionava como um espaço 

público, na medida em que era onde membros do governo e população podiam comunicar 

os seus desejos e dialogar, mas com um carácter diferente da Europa Medieval, onde 

muitas vezes as praças funcionavam como símbolos de poder.  

 

 

Figura 5: Ponte de Nihonbashi 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kisokaido_Nihonbashi.jpg 

 

 O facto de serem deixados espaços amplos sem construção veio proporcionar que 

algumas instalações temporárias para espetáculos ou para serviço de chá tomassem partido 

destes lugares. Estava assim criada a base para as performances ao ar livre e a criação de 

espaço público pela apropriação destes espaços vazios. Começa progressivamente a ser 

junto a estas frentes ribeirinhas ao longo do rio Sumida que se desenvolvem mercados, 

barbearias, casas-de-chá, pequenas tendas de teatro, casas de entretenimento para 

adultos, entre outros. Esta organização permitia juntar muitas pessoas na área, adquirindo 

um carácter de centro de entretenimento da população, que se afastava do centro em busca 

de actividades lúdicas e de interacção social. 

 Em contraste com a imagem de permanência monumental associada às praças 

europeias, os espaços públicos do período Edo eram locais criados pela combinação de 
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casas de entretenimento e a actividade das pessoas que as frequentavam. Enquanto que na 

Europa as praças públicas eram criadas no centro da cidade e de acordo com um plano 

específico, na cidade Edo esses espaços são criados pelo governo para servir como corta-

fogo perto das pontes e ao longo dos canais, tendo sido apropriado pela população como 

local de interação social. As actividades comerciais que se foram desenvolvendo atraíam 

muitas pessoas a estas áreas, dotando-as de significado e dinamismo. Assim, a energia das 

pessoas tinha um papel fundamental na formação da cidade.  

 É neste contexto que se desenvolve o teatro Kabuki que atingiu grande notoriedade 

nos dias de hoje. O mesmo era apresentado nas cercanias da ponte de Nakabashi, entre 

Nihonbashi e Kyobashi. Em 1842 os distritos teatrais começam a ser deslocados das 

margens do rio, muitos deles para a zona de Asakusa, rodeados de um lado por água e de 

outro por um templo. Ainda assim, continuam a estar separados do espaço urbano 

quotidiano, formando uma área de lazer com características próprias.  

 

 

Figura 6: Lago Shinobazu e templo em Ueno 

Fonte: Foto do autor, Dezembro 2010 

 Estes espaços de performance também representavam o sítio onde a população se 

juntava na procura da liberdade, associada à água e uma atmosfera festiva e emotiva. A 

figura seguinte mostra-nos o caso particular de um teatro incluído na infra-estrutura de um 

templo, por sua vez edificado junto à água. 
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Figura 7: Templo de Itsukushima, Miyajima 

Fonte: Foto do autor, Maio 2011 

 

 

 3.2.2 Templos e os espaços públicos  

 

 Ainda que o desígnio inicial dos templos no Japão fosse o religioso, estes também 

proporcionavam outros usos. (Sorensen, 2002; Hidenobu, 1995)  Sorensen destaca a 

importância dos mercados periódicos realizados em alguns templos, o que ainda se verifica 

nos dias de hoje. Os templos eram dos poucos sítios, para além das zonas frente ao rio, 

onde um espaço amplo e aberto permitia a reunião de grandes aglomerados populacionais. 

É assim que comerciantes e artistas se começam a juntar nos festivais e cerimónias e 

surgem nas áreas envolventes vários teatros, casas de chá e restaurantes.   
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Figura 8: Mercado frente ao templo de Asakusa 

Fonte: Foto do autor, Maio 2011 

 

 A estrutura espacial dos templos japoneses é caracterizada por interioridade, sendo 

possível observar uma relação com a definição de praças europeias. Ou seja, um espaço 

central amplo e vazio, delimitado por um cheio que corresponde aos edifícios religiosos. 

Hidenobu afirma que serviam como praças públicas onde as pessoas podiam relaxar. No 

entanto, explica que este método de situar os pontos religiosos na Europa é oposto, no 

sentido em que a catedral assume o ponto central religioso da cidade com uma posição 

geralmente demarcada em praças importantes, onde a vida quotidiana se desenrolava. O 

autor acrescenta ainda que neste caso, apenas grossas paredes de pedra separavam o 

espaço religioso da população, diferenciando-se dos templos japoneses, que se afastavam 

da vida quotidiana e se integravam num meio natural. Uma vez mais, realça-se a 

mentalidade da necessidade do afastamento do espaço central da cidade para a periferia, 

na procura dos espaços públicos, sociais, de lazer e de encontro com a natureza. “Not a 

single important shrine was located within Edo proper; in fact every shrine that was noted for 

its festivals was located on the periphery of the city.” (Hidebonu, 1995:87)  

 Kurokawa explica que no Japão as montanhas e florestas eram ambientes sagrados 

que transportavam as pessoas a outras dimensões, como uma metáfora dos deuses e 

espíritos ancestrais. Hidenobu escreve que os etnologistas frequentemente apontavam que 

a água e as montanhas possuíam um carácter sagrado de conexão com os mortos e 

espíritos. Consequentemente, a presença de elementos naturais surge com grande 

expressão nas áreas dos templos. Sorensen confirma esta posição ao afirmar que os 
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templos por terem árvores, lagos e espaços de contacto com a natureza propiciavam 

também espaços verdes de uso público.  

 

 

Figura 9: Templo Kinkaku-ji, Kyoto 

Fonte: Foto do autor, Fevereiro 2011 

 

 Tais lugares eram muitas vezes visitados para o simples usufruir do contacto com a 

natureza e observar o passar das quatro estações, uma vez que a cidade tinha mais de um 

milhão de habitantes e estas eram as zonas verdes mais acessíveis. As pessoas podiam 

subterfugiar-se do centro e libertar-se nos recintos dos templos e ainda nos espaços de 

entertenimento das proximidades.  

 Até à consciencialização da cultura ocidental, tratada em páginas seguintes, no 

subcapítulo 3.3, o conceito de parque urbano enquanto espaço verde era desconhecido. Era 

nos templos que estas funções associadas aos parques verdes existiam. Era aqui que a 

população tinha contacto com árvores e plantas, podiam juntar-se para festivais e 

performances contactando-se com a natureza. Ao contrário do verificado no Ocidente, onde 

muitas vezes os espaços verdes assumiam uma paisagem man-made, no Oriente o 

significado religioso estava sempre patente, procurando aproximar o Homem do estado mais 

puro da natureza. Enquanto que no Ocidente os parques urbanos estavam sob a 

responsabilidade dos governos locais, no caso japonês estas áreas no contexto urbano 

eram da responsabilidade privada, associada ao religioso. Sorensen aponta esta como a 
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principal razão por não haver uma tradição de disposição e cuidado públicos de espaços 

verdes nas áreas urbanas no Japão. Este facto teve mais tarde implicações no espaço 

público, porque o desenvolvimento dos espaços religiosos não acompanhou o crescimento 

urbano do século XX, provocando uma carência de espaços verdes dispersos por Tóquio.  

 

 3.2.3 Funções sociais da rua 

 

 À medida que a cidade Edo crescia, os cidadãos sentiam que o “espaço” para a 

cultura e lazer estavam separados do centro político, económico e residencial, centrado nas 

zonas periféricas de entretenimento próximas dos templos e margens do rio Sumida. 

Levanta-se a questão sobre onde e como as relações sociais adquiririam o seu lugar nas 

zonas mais centrais. A resposta passa por um sistema de becos e ruelas que surgiam nas 

traseiras das residências.  

 As ruas seguem têndencias que geralmente têm razões históricas, culturais ou 

topográficas. Na cidade Edo tinham uma malha ortogonal muito clara onde a horizontalidade 

dominava, numa lógica que provinha da frequente estrutura de madeira de pilar/viga. 

 O espaço urbano de Edo estava preparado exclusivamente para a circulação 

pedonal, pelo que as ruas próximas do castelo eram deliberadamente mantidas estreitas, 

por razões de defesa da cidade. A organização radial e a ampliação de avenidas 

importantes que se tornou popular no período Barroco na Europa, era prática desconhecida 

no Japão (Hidenobu, 1995; Sorensen, 2002).  

 Hidenobu refere que as ruas, mesmo considerando as principais e não somente os 

becos nas traseiras, não pretendiam ter o efeito ostentativo e autoritário que muitas vezes 

se observava nas cidades Europeias, como demonstram as grandes avenidas do período 

Barroco ou os Campos Elísios em Paris. A cidade Edo, ao invés de ser dominada por uma 

praça pública de ampla escala, como muitas vezes se encontra na Europa como o foco da 

unidade e autonomia urbanas, dispunha de um sistema de espaços abertos situados nas 

ruas traseiras dos espaços residenciais.  

   

  “In Edo, it was in such micro-spaces that a certain degree of self-government 

took shape; it was in these same back alleys that the foundation of stable society was 

laid. To draw a schematic comparison: we have here two ´ ideal types`, one a ´plaza 

society,´ the other a ´backstreet society`.” (Hidenobu, 1995:124)  
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 Kurokawa afirma que as ruas da cidade Edo definiam uma comunidade e eram 

denominadas kaisho (espaços de encontro). Este esquema estendia-se a todo o Japão. O 

autor acrescenta que numa cidade onde os parques e praças não existiam, era nestas ruas 

que os moradores expressavam a sua vontade de contacto com a natureza, ao ornamentá-

las com bonsais (miniaturas de árvores) num espaço muito reduzido e nas quais dispendiam 

muitas horas.  

 Para além das plantas, estas ruelas nas traseiras eram apropriadas pelos residentes 

também com a disposição de “Windows with wooden parallel batons (renji), built-in bench-

like porches (agedana), and the cloth curtains (noren), which became standard in the design 

of such urban dwellings, were facades that grew out of a pattern if life whose focus was the 

street itself.” (Kurokawa, 1988:54) Estes três tipos de fachada funcionavam como diferentes 

níveis de barreira entre o interior e o exterior, num âmbito em que a rua tinha um papel 

duplo, por vezes de extensão da área privada da casa, outras como o espaço de reunião 

para as actividades públicas e funções cívicas. Em qualquer dos casos, são mais que meras 

zona de circulação, com numa pluralidade de usos e significados.  

 

       

Figuras 10 e 11: Exemplos de renji e noren 

Fonte: Fotos do autor, Dezembro 2010 

 

 Eram ainda o local onde as crianças brincavam e o espaço para onde as cozinhas 

geralmente se viravam, pois, por vezes, faziam-se pequenos fogos no exterior. 

Funcionavam como o palco dos encontros da população, onde os vizinhos podiam 
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estabelecer contacto social. Acrescenta-se que a tradição de uma cidade segura provem 

desta época, onde a população residente mantém o controlo social e assegura a ordem 

pública. 

 

 

 3.3 Período Meiji  

 

 Em 1870 o governo decidiu remover os teatros e casas de chá adjacentes às pontes. 

No entanto, a estrutura que provinha do tempo Edo das zonas perto de pontes e canais 

enquanto áreas de lazer associada ao sistema de transporte mantém-se. Como já foi 

referido, a formação das áreas de relacionamento social deu-se junto às margens dos rios, 

templos e ruas traseiras.  Deste modo, os espaços públicos no caso específico de Tóquio 

geram-se de acordo com o fluxo e concentração das pessoas e não por imposição de uma 

praça. Hidenobu explica que estes eram móveis por natureza e diferentes das praças 

Europeias, na medida em que estas ocupavam espaços centrais muito demarcados nas 

cidades. Como tal, se os padrões do sistema de transportes se alteram, os movimentos das 

pessoas também se modificam, pelo que a localização dos espaços públicos é afectada. 

 Não só as zonas junto ao rio, mas também as pontes e cruzamentos eram 

considerados lugares importantes na estrutura da cidade, sobretudo como pontos do 

sistema de transporte. Hidenobu diz que um inquérito levado a cabo em 1869 no districto de 

Ginza demonstra que os preços dos terrenos perto de pontes e cruzamentos eram mais 

elevados. Este aspecto demonstra a importância dos cruzamentos no espaço urbano, como 

veremos mais adiante.  

 De modo a remover as características defensivas da cidade de castelo, surge um 

novo planeamento para Tóquio, no qual se pretendia a eliminação dos pontos de controlo e 

o alargamento das ruas. Este alargamento vai dar início às principais artérias de 

distribuição, substituindo-se o peão pelos típicos carros de transporte de duas rodas, 

carroças e mais tarde o eléctrico, o que vem acentuar a mudança da escala do tráfego por 

terra.  

 Sorensen aponta que em 1879, noventa e sete por cento dos edifícios eram feitos 

em madeira e, como tal, uma das prioridades dos oficiais do período Meiji era a redução do 

risco da propagação de fogos através do desenho urbano. Isto implicava medidas estritas de 

prevenção e o alargamento das ruas era uma delas. Associada a uma maior circulação de 
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bens por terra e ao gosto pela cultura ocidental emergente, teve início a apropriação dos 

espaços amplos nos principais cruzamentos, tendo em mente a Arquitectura que se fazia 

pela Europa. 

 Entre 1870 e 1890, o governo deu ordem para a apropriação de várias estruturas já 

existentes para a reconversão em edifícios modernos de uso público. Edifícios que no 

período Edo serviam de residência a samurais, torres de vigia e de controlo de entradas, 

foram substituídos por novos, mas mantendo no entando a estrutura dos lotes em questão. 

As ruas principais foram também alargadas, segundo Hidenobu, com inspiração nos planos 

de Haussmann para Paris, dando um novo sentido de escala e alterando a aparência da 

cidade. 

 Nesta época observa-se um gosto pela cultura ocidental que vai ter efeitos também 

na imagem da cidade (Bourdier, 1991;Hidenobu, 1995; Kurokawa, 1988; Sorensen, 2002) 

 Em Tóquio começa a aparecer a construção à maneira ocidental focada nos edifícios 

vistos como uma entidade separada, no entanto, mantendo a estrutura intrínseca do 

contexto Edo. Estes edifícios salientavam-se no contexto da cidade Edo e não assumiam a 

forma encontrada nas cidades europeias, onde geralmente se voltavam directamente para 

as praças. Hidenobu aponta que a generalização do uso de edifícios em altura como uma 

prática não habitual numa cidade demarcadamente horizontal, onde as torres de vigia eram 

das poucas referências verticais, vai criar referências espaciais nos cruzamentos, atraindo a 

atenção. A admiração pelo Ocidente fica expressa nesta adopção de novos elementos, que 

trazem uma mistura não só de valores antigos e actuais, mas ainda de duas culturas 

diferentes. 

 Para Sorensen, é no período Meiji que se dá início ao desenvolvimento do 

planeamento de Tóquio moderno, visto que as intervenções do governo no processo de 

desenvolvimento urbano foram provocados pelas novas necessidades de uma área urbana 

que começava a modernizar-se e industrializar-se. Tal implicava dar respostas ao 

crescimento da população na cidade e promover uma imagem de progresso perante o 

mundo exterior. Em 1880 surgem mudanças na economia, verifica-se um aumento da 

produção das fábricas, bem como na construção de linhas férreas, o que vai acelerar o 

processo de urbanização. O autor considera muito rápida esta mudança de uma sociedade 

feudal para uma nação industrializada e moderna, que incorporou tecnologias, indústrias e 

formas organizacionais do Ocidente.  

 No entanto, Hidenobu aponta que não poderia esperar-se que os japoneses no 

período Meiji podessem compreender os mecanismos urbanos de coexistência entre os 

edifícios e sua relação com a cidade na Europa, algo que provinha de tempos remotos, mas 
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que fosse natural que ficassem admirados por trabalhos individuais que se tornavam 

símbolos da cidade. Daí o surgimento de edifícios verticais de referência na cidade de Edo, 

que começam a marcar a sua imagem. 

 Contudo, esta estética de recriação de edifícios em altura funcionou muito por 

imitação, pelo que tendiam a estar notavelmente sozinhos, sem relação com as estruturas 

tradicionais da cidade Edo que os rodeavam. Somente após o terramoto de 1923 os distritos 

foram modernizados na sua totalidade, criando um contexto urbano com consciência, 

projectado de modo a que os edifícios interagissem com o espaço exterior.  

 Como exemplo de edifícios com maior influência no skyline da cidade, temos o First 

National Bank em 1872, o Central Post Office Building em 1874 e ainda a reposição da 

ponte de Nihonbashi por uma estrutura em arco feita de pedra. Nas cercanias de Nihonbashi 

desenvolveu-se a partir de 1910 um conjunto de edifícios marcantes, nomeadamente o 

Murai Bank em 1910, a Imperial Hemp Spinning Company em 1911, a Kokubu Company em 

1915 e o Nomura Building em 1929. As dimensões e volume destes edifícios constituiram 

uma novidade, bem como a sua materialidade de pedra e tijolo, trazendo uma imagem de 

permanência e um espaço exterior bem demarcado. Deste modo, observa-se uma transição 

dos espaços públicos do período Edo, que se definiam por actividades temporárias e 

ocupação das pessoas que aí se juntavam, gerando-se um género de praça urbana 

moderna, definida por um conjunto de edíficios de paredes sólidas. Nihonbashi assume 

assim um papel inovador na mudança do espaço urbano de Tóquio, num período pré-

terramoto, sendo o maior foco comercial e financeiro. (Cybriwsky, 1991:58; Hidenobu, 

1995:117; Sorensen, 2002:97) 

 

 

Figura 12: Ponte de Nihonbashi em 1910 

Fonte: http://www.meijishowa.com/photography/1469/71129-0007-nihonbashi-bridge 
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 A primeira ligação férrea em 1872 entre Tóquio e Yokohama, marca uma viragem no 

sistema de distribuição de bens e pessoas. O fluxo passa a aumentar gradualmente nas vias 

terrestres e a diminuir nos canais. O desenvolvimento da linha de eléctrico vai também ter 

influência no contexto urbano de Tóquio, primeiro por ser um serviço que necessitava do 

alargamento das vias e por fim porque veio permitir a ligação do centro a zonas mais 

distantes. Entre 1903 e 1905 estavam comunicadas as estações de Shinagawa a Shinbashi, 

Sukiyabashi (Ginza) a Kandabashi e Shinbashi a Ochanomizu. (in 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Toden)  

 Sorensen aponta o eléctrico como um meio que exerceu influência sobre o início da 

suburbanização, pois este passou a garantir o acesso às zonas comerciais pelas pessoas 

que viviam na periferia. Ginza, Ueno ou Kanda, tornaram-se pontos principais de comércio, 

que se desenvolveram adjacentes às ligações. Hidenobu confirma que, no início de 1900, 

lojas de grande importância começaram a instalar-se nos novos edifícios de cruzamento, por 

estes se destacarem na cidade, na perspectiva de melhor escoar os seus produtos. 

 

 

 

3.3.1 Introdução da noção de praça  

 

 As estruturas que estavam associadas à concentração de actividade humana nas 

frentes ribeirinhas entram em declínio a partir de 1910, devido ao aparecimento de algumas 

indústrias que poluíram as águas e destruíram a essência do lugar.  Segundo Sorensen o 

crescimento industrial vai exercer pressão para um desenvolvimento de diferentes 

aproximações urbanas, o que implica um novo desenho da cidade, que começa agora a 

virar-se dos canais para terra. 

 É no contexto do gosto pelas estruturas urbanas aplicadas no Ocidente, iniciado 

apenas com cópias de partes de edíficios, que segundo Hidenobu surge a noção de praça 

na década de 10, seguindo modelos alemães. Há uma tentativa de reintrepretação da 

mesma num contexto especificamente japonês. A admiração pelas praças europeias 

encontrava expressão nos espaços de cruzamento junto às pontes, mantendo a estrutura 

que provinha do tempo Edo. “In the early twentieth century, Tokyo was being transformed 

from a water-oriented to a land-oriented city. This transformation brought about the 
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construction of open spaces at crossroads, which created the new ´faces` of the city.” 

(Hidenobu, 1995:147) 

 A perseguição das características da praça europeia vai ter a possibilidade de ser 

aplicada depois do terramoto de 1923, sobretudo devido ao generalizar do uso do carro, 

autocarro e comboio, que influenciaram a definição do espaço urbano. Tal acontece pois a 

aplicação dos métodos ocidentais que haviam começado por imitação, numa tentativa de 

passar uma imagem de desenvolvimento, começam a ter um maior entendimento na sua 

totalidade e começa a ser dada maior ênfase à criação de um espaço urbano com qualidade 

para os utentes. 

 No entanto, de acordo com o autor atrás referido, a praça com o sentido de uso que 

lhe era dado na Europa nunca existiu no Japão, pois funcionava exclusivamente como 

espaço para o tráfego automóvel. Estes vazios amplos onde a permanência do Homem é 

impossível devido à invasão dos veículos motorizados existem ainda na actualidade. 

 

 

 

Figura 13: Cruzamento em Nihonbashi 

Fonte: Foto do autor, Abril 2011 
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“A glance at the history of modern Japan makes it obvious that transplanting 

the European notions of artfully arranged squares and tree-lined streets directly onto 

Japanse soil has failed to create a space that is both interesting and full of energy. 

Rather, it is only in disorderly, thriving and appropriately small spaces, where human 

feelings and not an expanding vista take charge, that one can find a properly 

Japanese urban life.” (Hidenobu, 1995:132) 

 

 

 3.3.2 Ocidentalização de Tóquio 

 

 Távora aponta que há uma generalização progressiva da cultura europeia a todos os 

povos da terra. No entanto, afirma que esta universalização encontra por todo lado valores 

culturais autóctones e nessa junção a sua estutura é alterada.  

 

  “Deste choque entre uma cultura que parece satisfazer melhor as 

necessidades dos homens e a ´originalidade das culturas` locais nascerá uma nova 

cultura com modalidades várias, mas o processo da sua formação será, 

necessariamente, muito demorado pois que, apesar de todos os meios de difusão que 

o homem hoje possui, a evolução cultural de amplo sentido é de processo lento e 

custoso.” (Távora, 2004:30) 

 

 Enquanto que nos aspectos sobretudo técnicos objectivos, relacionados com a 

máquina, a sua introdução é relativamente rápida, já a introdução de valores novos e 

desenraizados é mais lenta e, na opinião do autor, quando é feito de forma brusca, acaba 

por revelar-se uma moda que se dilui com o tempo.  

 Tendo em mente a lógica do planeamento urbano no contexto da antecedente 

cidade Edo, é necessário entender como a partir do período Meiji é feita a apropriação dos 

modelos de cidades ocidentais. O alargamento das avenidas foi implementado seguindo o 

planeamento tradicional Europeu, mas levanta-se a questão sobre até que ponto esta 

aplicação se adequa à realidade Japonesa, com um sentido tradicional do espaço. O 

contexto era diferente, pois na Europa as ruas e praças com lojas, restaurantes e 

apartamentos eram o foco da vida social. Já no Japão, a criação destas avenidas com o 

crescimento económico e aumento do preço dos terrenos, vão gradualmente ser ocupadas 
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quase exclusivamente pelas actividades de negócio, privando os habitantes de espaços 

para o relaxamento. Esta situação vem contra as tradicionais ruas traseiras como os 

espaços urbanos que transbordavam actividades e representavam a escala do Homem e 

seu encontro com os demais. Não pode pretender-se que o significado de um espaço 

urbano se altere do dia para a noite. 

 Kurokawa afirma que a modernização e ocidentalização se expandiu a todos os 

campos, nomeadamente indústria, educação, lei, Arquitectura e até vestuário. Hidenobu 

escreve que foi um processo de imitação de partes, de tentativa e erro, de interpretações e 

reinterpretações, mas que eventualmente focou-se o conhecimento no todo e os processos 

de planeamento urbano ocidentais foram sendo gradualmente incorporados. À medida que a 

sociedade foi amadurecendo com o crescimento económico, foi também produzida uma 

nova imagem de Tóquio. No entanto, o autor é de opinião de que não podemos imaginar 

que uma cultura alheia possa ser importada e sistematicamente aceite na sua totalidade.  

 A absorção da cultura ocidental prolongou-se até aos dias de hoje e esta 

conjungação é essencial para o carácter especial da imagem do Japão. Dependendo da 

perspectiva, a mistura que se observa pode sugerir um eliminar contínuo da tradição em prol 

da inovação, ou uma teimosia conservadora que não deixa perder vários aspectos 

tradicionais. Tóquio é hoje em dia um repositório de uma história complexa e de múltiplas 

influências culturais. (Hidenobu, 1995; Kurokawa, 1988) 

 

 

 3.4 Terramoto de Kanto 

 

 Em vinte e três de Setembro de 1923 ocorre o terramoto de Kanto, com uma 

intensidade de cerca de oito na escala de Richter, cujo balanço foi de cento e quarenta mil 

mortos, tendo afectado as zonas de Yokohama, Chiba, Kanagawa, Shizuoka e Tóquio, que 

viriam a necessitar de uma rápida intervenção para o realojamento das famílias despojadas. 

A área urbana de Tóquio sofreu uma destruição de sessenta por cento, sendo que quarenta 

e quatro por cento foi destruída por intensos fogos que se sucederam durante dois dias. 

(Cybriwsky, 1991; Sorensen, 2002)  

 Este desastre natural, que exigia uma construção rápida, aconteceu numa altura em 

que, segundo Hidenobu, os arquitectos eram já mais competentes no emprego das técnicas 

de planeamento ocidental, as quais vinham a estudar desde o final do século XIX. Deixaram 
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de se cingir ao edifício individual e passaram a estender a sua atenção para a envolvente e 

espaço urbano. “A notion of urban design was beginning to take root.” (Hidebonu, 1995:186) 

 O terramoto eliminou os traços representativos das frentes ribeirinhas do período 

Edo, provocando o declínio dos espaços urbanos e centros de entretenimento, com a sua 

variedade de significados. Como vimos, no período Edo a distribuição de bens assentava no 

seu sistema de canais e os pontos de armazenamento e venda situavam-se junto às 

margens, pelo que a população era orientada para estes sítios.  

 O desenvolvimento das linhas de comboio veio contribuir para a orientação para 

terra, no entanto, no seu início, as estações estavam também associadas às principais 

áreas junto às pontes. As primeiras estações importantes nos primórdios do actual complexo 

sistema de transporte foram Shinbashi, Ryogoku e Iidamachi. Em 1912 surge a primeira 

praça adjacente a uma estação ferroviária, a estação de Manseibashi, feita em tijolo e 

situada perto da linha de água de Kandagawa.  

 As praças direccionadas para acomodação do tráfego de bens aparecem na 

intersecção das vias mais importantes, com nomes sugestivos à sua zona, como a Ueno 

Plaza, a Marunouchi Plaza, a Komagata Plaza (Oeste da ponte de Komagata), a Izumi Plaza 

(sul da ponte de Izumibashi), a Yanagi Plaza (sul da ponte de Asakusabashi), Tatsumi Plaza 

(perto da ponte de Kurokamebashi), Mansei-no-tsuji (perto da ponte de Manseibashi), Edo-

tsuji (perto da ponte de Chiyodabashi), entre outras. A sua proximidade das pontes e antigos 

espaços públicos é notória, pois dá-se num contexto de transição da estrutura urbana que 

começa a fazer-se sentir no período Meiji da água para a terra, baseada no sistema de 

transporte onde os canais como meio crucial da rede de distribuição de bens perdem a sua 

hegemonia por completo. Estes cruzamentos fazem ainda hoje parte da estrutura de Tóquio 

e tornaram-se espaços do quotidiano. (Hidenobu, 1995) 

 Depois do terramoto, Tóquio começou a ser mais policêntrico com o aparecimento 

de novos distritos comerciais afastados do antigo centro. Em cerca de 1935 surgem novas 

praças associadas a estações ferroviárias, com novos terminais nas junções de linhas 

privadas, como por exemplo em Shinjunku, Shibuya e Ikebukuro, que deixam de ser centros 

locais, tornando-se subcentros a uma escala regional.   
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Figura 14: Fluxo populacional no cruzamento em frente à estação de Shibuya 

Fonte: Foto do autor, Maio 2011 

 

 De acordo com Sorensen e Cybriwsky, uma outra implicação do desastre foi o 

estímulo para a fixação da população nas áreas urbanas. O acesso à periferia foi 

possibilitado por um aumento das linhas férreas, aumento do número de estações e número 

de comboios. Entre 1922 e 1930 a população aumentou significativamente, de cento e 

quarenta e três mil para duzentos e noventa mil habitantes. Os autores apontam esta como 

uma das razões para a falta de possibilidade de levar a cabo um realojamento mais 

planeado, o que contribuiu para o problema de falta de espaços públicos em Tóquio, que 

persiste até aos dias de hoje. 

 Sorensen escreve que entre 1924 e 1930 o projecto de reconstrução modernizou as 

áreas centrais e providenciou a infra-estrutura básica que suportou o crescimento de Tóquio 

até ao presente. O projecto estabeleceu uma infra-estrutura de vias na área central que 

totalizava duzentos e cinquenta e três quilómetros, com uma hierarquia bastante clara, 

desde amplos boulevards a vias estreitas. Foram criadas cento e vinte e uma escolas 

públicas, construídas em materiais resistentes ao fogo, muitas ainda em uso hoje em dia e 

utilizadas como áreas de abrigo em caso de terramotos ou fogos. Cerca de cinquenta e 

cinco parques foram construídos, totalizando quarenta e dois hectares de área, alguns 

adjacentes a escolas e outros em zonas que não tinham nenhum tipo de espaço aberto. 

Uma inovação interessante assentou na criação de pequenos pocket-parks, sobre os quais 

nos debruçaremos mais adiante.  
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3.4.1 Becos traseiros 

 

 No final do período Meiji as estruturas de um piso tinham vindo a ser substituídas por 

estruturas de dois pisos, criando mais espaço vivenciável dentro das casas. Com a 

expansão do sistema de água e gás depois do terramoto de 1923, deixou de haver a 

necessidade para as cozinhas se virarem para as tradicionais ruas traseiras. 

 Por outra parte, Sorensen aponta que em 1879, noventa e sete por cento dos 

edifícios eram feitos em madeira. Estes dados levaram os oficiais do período Meiji a terem 

como objectivo a redução do risco da propagação de fogos no desenho urbano, o que 

implicava medidas estritas de prevenção. Com a destruição causada pelo terramoto como 

pretexto, o planeamento pós-terramoto quis implementar o alargamento de todas as vias e a 

eliminação das comuns ruas traseiras, onde as interacções sociais tomavam lugar dentro da 

cidade. 

 Hidenobu acrescenta que os becos começaram a ser alvo de fortes críticas por parte 

do governo, que os apontava como espaços de propagação de fogos, querendo ainda 

passar uma imagem de proliferação de doenças, insalubridade e falta de segurança no 

sentido de vir a eliminá-los. Foi criada propaganda para denegrir a imagem destes becos, 

mas a pretensão de eliminá-los no contexto da reorganização das ruas encontrou uma forte 

resistência por parte dos residentes. “The very need for such an effor attests to the depth of 

the low-city people´s attachment to the backstreet spaces that had long been their real 

homes.” (Hidenobu, 1995:129) 

 

Figura 15: Propaganda do governo para eliminar os becos 

Fonte: Hidenobu 1995:129 
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3.4.2 Pocket-parks 

 

 Uma vez que o governo pretendia eliminar as ruelas nas traseiras já desde o final do 

período Meiji, era necessário providenciar outro tipo de espaço que permitisse as relações 

sociais. “Thus, in exchange for the low city´s alleys and byways – its traditional collective 

space – local parks created by techniques of modern design appeared.” (Hidenobu, 

1995:199) 

 Um programa de recuperação do terramoto de 1923 introduziu em cinquenta e cinco 

locais um tipo especial de parques urbanos, de dimensões reduzidas e que serviam de 

corta-fogo. Eram sobretudo localizados perto de escolas, assegurando algum espaço aberto 

em áreas que viriam a ser muito densas, servindo como locais de refúgio em caso de 

emergência. Pelo facto de se situarem perto das escolas, que também tinham um espaço 

exterior limitado, funcionavam como uma extensão ao recreio. Combinavam assim o uso do 

recreio para crianças em idade escolar com o uso público em geral. 

 Segundo Hidenobu, a organização do espaço destes parques era feita do seguinte 

modo: trinta a quarenta por cento dado a espaços em madeira ou com flores; dez por cento 

de área de jogos para crianças; e o restante, disposto como uma praça pública. Estes 

parques tinham um carácter similar às praças ocidentais, considerando a definição de praça 

como “... the city planner Ishihara Kenji said, local public squares were aggregations of 

buildings and land equipped with facilities for education, recreation, and social intercourse.” 

(Hidenobu, 1995:199) Eram portanto espaços de carácter colectivo que davam aso a várias 

funções, onde também se realizavam assembleias, palestras, concertos e outros encontros 

sociais. 

 

 

Figuras 16 e 17: Pocket-parks em Taishido 

Fonte: Fotos do autor, Maio 2011 
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O aparecimento destes pequenos pocket-parks acompanhava o desenvolvimento da 

cidade. À medida que a população se concentrava na mesma, tornava-se impossível manter 

quintais individuais, e devido ao generalizar de meios transportes motorizados, deixava de 

ser seguro para as crianças brincarem na rua. “Thus, the parks became indispensable as a 

common yard for local residents.” (Hidenobu, 1995:199)   

 Decorrente desta situação, os residentes criaram associações denominadas “Os 

amigos dos Parques”, com o intuito de rondar, inspeccionar e gerir os cinquenta e dois 

pocket-parks.  

 No entanto, hoje em dia a maioria destes parques pós-terramoto transformaram-se 

exclusivamente em parques infantis. O que antes eram espaços livres para o decorrer de 

várias actividades, estão hoje em dia ocupados com equipamento para crianças. Deste 

modo, o uso pelos demais habitantes diminuiu.  

 

 

Figura 18: Parque Hara, Kyojima 

Fonte: Foto do autor, Maio 2011 
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3.5 Tóquio pós-guerra 

 

 O ataque da base naval americana de Pearl Harbour pelas forças japonesas em sete 

de Dezembro de 1941, veio marcar o início de quatro anos de bombardeamentos que 

destruiram extensas áreas das cidades japonesas, incluindo de Tóquio. O lançamento das 

bombas atómicas em Hiroshima e Nagasaki em 1945, originou a rendição do Japão. 

 Após este acontecimento, haviam cento e quinze cidades com planos de 

reconstrução, totalizando cerca de sessenta e três mil hectares de área queimada, cerca de 

dois milhões e trezentas mil casas destruídas, aproximadamente nove milhões e 

setessentos mil desalojados, trezentos e trinta mil mortos, sendo que das casas destruídas 

setecentas e cinquenta mil se situavam em Tóquio. (Sorensen, 2002). Visto a maioria dos 

edifícios nas áreas urbanas japonesas serem de madeira e papel de arroz (shôji), a 

propagação de fogos pelas bombas lançadas mostrou-se devastadora. Os poucos edifícios 

que se mantiveram foram aqueles construídos em pedra no período Meiji nas áreas 

comerciais. 

 

 

Figura 19: Destruição causada pelos bombardeamentos decorrentes da Segunda Guerra Mundial em 
Tóquio 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tokyo_1945-3-10-1.jpg 

 

 Em 1940 a população da área metropolitana de Tóquio era de doze milhões e 

quatrocentos mil habitantes, mas como resultado de evacuações para zonas rurais, onde a 

obtenção de protecção e comida era mais segura, em 1945 aquele número baixou para três 
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milhões e nove mil. Em 1950 a população aumentou para cinco milhões e trinta e oito mil 

habitantes, em 1955 para seis milhões e noventa mil e em 1960 para oito milhões e trinta e 

um mil habitantes. Tais aumentos populacionais correspondiam ao regresso dos evacuados 

e soldados e ainda várias pessoas que procuravam trabalho. Denotava-se a transformação 

de um país rural para um país urbano. (Sorensen, 2002; Cybriwsky, 1991) 

 A reconstrução pós-guerra era uma oportunidade de restruturação das áreas 

urbanas. Enquanto Tóquio tinha vindo a sofrer alterações urbanísticas nas décadas 

anteriores, as cidades de menores dimensões mantinham o sistema de ruas estreitas. O 

sistema de vias foi portanto uma das prioridades, aproveitando a destruição causada pela 

guerra para a sua modernização. Planearam-se áreas para zonas comerciais existentes e 

futuras, pretendeu-se o desenvolvimento industrial e residencial, criando estações de 

comboios, portos e infra-estruturas. Segundo Sorensen, as vias viriam a assumir cada vez 

mais grande importância para a circulação de bens e pessoas, e criavam espaços abertos 

para o encontro social, à imagem dos boulevards europeus e ainda como corta-fogo. 

 

 

 3.5.1 Expansão para a periferia 

 

 Para além dos edifícios destruídos, também a economia, particulamente o emprego, 

foi afectada. A pressão para construir rapidamente era muita. A tarefa de reconstrução era 

ambiciosa, havia que alojar milhões de pessoas, mas o crescimento económico que se fez 

sentir veio trazer complicações na distribuição dos recursos disponíveis, dificultando a tarefa 

do governo de providenciar infra-estruturas adequadas. Para Sorensen, os problemas 

urbanos de Tóquio dos dias de hoje assentam no crescimento econónmico muito acelerado 

e ocupação das áreas metropolitanas que surgem no pós-guerra.   

 Houve um grande investimento por parte das entidades responsáveis no crescimento 

económico da nação como prioridade e na aposta na indústria de modo a enriquecer o país. 

As pessoas vão deslocar-se para próximo dos centros à procura de trabalho, instalando-se 

nos subúrbios de tal forma que “Everywhere, cities exhibited a phenomenon of centrifugal 

collapse, and Tokyo´s vital urban culture, accumulated at its center over generations, was 

swiftly lost.” (Hidenobu, 1995:214) 

 O investimento no crescimento económico vai permitir que haja uma reconstrução 

muito rápida nas periferias em larga escala, trazendo uma concentração excessiva de 
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população naquela que é actualmente a metrópole de Tóquio. Enquanto que na Europa as 

zonas residenciais são caracterizadas por apartamentos que se viram para grandes 

avenidas ou praças, muitas vezes com lojas ou serviços nos pisos térreos que davam vida à 

cidade, no caso de Tóquio a população espalha-se pelos subúrbios. Esta situação provoca 

uma série de patologias, nomeadamente uma densidade de construção elevada, o 

aparecimento de zonas residenciais pobres e uma espaculação que levou a uma subida 

enorme do preço dos solos, tal como aponta Sorensen. 

  “During most of the post-war period one of japan´s most enduring myths, upon 

which the whole structure of the land development industry and much of the rest of the 

economy has been built, is that land prices would always rise. Any investment in urban 

real estate, no matter how optimistic, and any investment in urban fringe land 

development, no matter how remote, would eventually be paid back by rising land 

values.” (Sorensen, 2002:355)  

 

 

 3.5.2 Importância do sistema de linhas férreas 

 

 Sorensen salienta que a expansão para a periferia no caso específico de Tóquio 

varia se comparada com outros exemplos, visto ser suportado por um sistema de linhas 

férreas. O papel crucial do comboio assenta em três factores: o baixo número de pessoas 

que possuíam automóvel até 1970, em parte por uma política do governo para restringir o 

uso do carro, por outra devido à concessão de subsídios por parte das companhias para o 

uso do mesmo; o emprego continuava a existir nas áreas centrais, bem servidas deste 

transporte; as estradas que serviam as zonas periféricas, sobretudo até aos Jogos 

Olímpicos, eram de qualidade inferior, existindo ainda o problema do estacionamento. O 

serviço de linhas férreas não deixou de ser melhorado até à actualidade, com linhas duplas, 

mais velocidade, entre outros. 

 As linhas férreas, geralmente ligadas a novas estações, funcionavam como núcleo 

para o desenvolvimento urbano. Primeiramente, este deu-se ao longo das linhas radiais que 

ligavam o centro à periferia. “Communities along the rail line tended to identify themselves 

with the railway, and the term ´esen` development (meaning communities along the line) 

evolved to describe it.” (Sorensen, 2002:251) Os habitantes preferiam pagar menos pelos 
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seus espaços residenciais e ter mais área envolvente, visto que por estarem na periferia os 

preços dos terrenos eram significativamente mais baratos. Para além disso, observa-se que 

a maioria aproveita as viagens de comboio como um tempo de lazer. 

 Por outro lado, o dispor das linhas férreas vai também influenciar o desenvolvimento 

da cidade na medida em que começam a desenvolver-se zonas comerciais densas nas 

áreas acessíveis a pé desde as estações. Em algumas das principais estações, como por 

exemplo Shibuya, Shinjuku e Ikebukuro, foi crescendo a função comercial, formando-se 

subcentros de entretenimento. As empresas de transportes conseguiram grande 

rentabilidade do seu investimento, pois para além da exploração de transporte, criavam 

espaços de comércio a grande escala junto às estações onde operavam.  

 Um exemplo de uma zona comercial de grande actividade é o mercado 

Ameyayokocho, ao longo da linha Yamanote, na estação de Ueno. Este mercado surge no 

período pós-guerra, como um mercado negro, mas pela afluência que teve, transformou-se 

num mercado acreditado, sendo hoje um ponto muito utilizado, tanto pelos locais, como 

pelos turistas. 

 

 

Figura 20: Mercado Ameyayokocho, Ueno 

Fonte: Foto do autor, Março 2011 

 

 Sorensen explica que a expansão dos centros de comércio diante das principais 

estações tinha o número de lojas proporcional ao número de passageiros que as usavam. 

Em alguns casos geraram-se zonas cobertas, criando-se uma espécie de centro comercial. 
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No entanto, variam dos centros comerciais actuais, que são propriedades privadas, onde há 

seguranças que vigiam a entrada e têm um clima controlado mecanicamente. 

Já estas ruas, continuam a ser públicas e sem grande controlo do ambiente. São 

melhoradas pelos próprios donos das lojas, na iluminação, pavimentações especiais, 

decorações sasonais, com o governo a contribuir com alguns elementos de maior porte, 

como por exemplo as arcadas. Proporcionavam-se restaurantes e lojas na mesma área, 

sempre ligados à estação principal, ao contrário dos casos americanos em que geralmente 

estão afastados do centro e servidos de grandes parques de estacionamento.  

 

 

Figura 21: Rua comercial e exclusivamente pedonal, Asakusa 

Fonte: Foto do autor, Maio 2011 
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3.5.3 Espaços verdes  

 

 A vivência do ambiente rural ainda hoje faz parte da cultura japonesa, pelo que 

sempre que possível  esta população se desloca para a periferia em procura de contacto 

com o meio natural. Progressivamente torna-se mais difícil este encontro, na medida em que 

os espaços livres são invadidos dia-dia com novas construções. A escassez de espaços 

verdes vai complicar-se à medida que a densidade populacional e índice construtivo 

aumentam. 

 O ambiente natural até então muito rico, vai sendo destruído sem que as suas 

potencialidades fossem aproveitadas na transformação deste para o ambiente urbano. Lotes 

muito reduzidos, resultado de um preço do solo muito elevado, significavam que casas muito 

pequenas ocupavam o terreno inteiro, até cerca de um metro do limite em três frentes, 

deixando normalmente uma pequena área com plantas no lado sul. Não há espaço para a 

plantação de árvores e, sem um sistema de regulamentação que preservasse as zonas 

verdes, a cidade atingiu um patamar de sobreconstrução. 

 Cybriwsky refere que a intensidade e esforço que se aplicava no estabelecimento de 

infra-estruturas para as grandes indústrias e o crescimento rápido das periferias, foram os 

responsáveis pela falta de espaços de parque e de lazer, os quais ficarem para segundo 

plano.  

 Sorensen confirma que os sistemas de planeamento nunca deram ênfase ao 

desenvolvimento de áreas verdes e nunca houve pressão nesse sentido, sobretudo até ao 

período da Segunda Guerra Mundial. Depois de 1950, e com uma prioridade dada ao 

progresso económico, os departamentos de planeamento continuaram a ter pouco sucesso 

na criação de novas áreas verdes. Daqui decorre um novo problema, a prevenção da 

construção em antigas áreas verdes, a qual também se revelou pouco efectiva.  

 Enquanto que no mundo ocidental se faziam melhorias nos parques urbanos, a 

provisão dos mesmos no Japão não se tornou prática geral. Ainda que depois da Segunda 

Guerra Mundial surgissem alguns planos para o seu aparecimento, na prática manteve-se a 

tradição de relegar esta função apenas para os espaços dos templos. “This created serious 

problems later, as large urban areas were developed in the first half of the century with little 

public open space.” (Sorensen, 2002:43) 
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3.6 Jogos Olímpicos 

 

 Em 1959 Tóquio foi seleccionada como anfitriã dos Jogos Olímpicos que viriam a 

realizar-se no Verão de 1964. Esta escolha significou uma grande honra para o país, motivo 

de orgulho após a perda da Segunda Guerra Mundial. O povo japonês viu aqui uma 

oportunidade de  reentrada na comunidade das outras nações como uma potência poderosa 

e a respeitar.  

  “It is now common to describe the time around the Olympics as one during 

which inordinate attention was given to two goals, the rebuilding of the Japanese 

economy and fabricating a positive international image for Tokyo, but very little 

attention was paid to the needs of citizens in their neighborhoods.” (Cybriwsky, 

1991:93) 

 Este acontecimento foi também um estímulo para o investimento no desenvolvimento 

económico de Tóquio que o governo soube aproveitar. Apenas uma parte das verbas foi 

investida em instalações desportivas, dando prioridade às auto-estradas, sistemas de 

transporte, esgotos e canalizações, a estarem prontas no início dos jogos.  

 O período de rápido crescimento em 1950 trouxe problemas de congestionamento e 

os planos das vias ainda assentavam nos do pós-terramoto de Kanto, onde o número de 

carros em circulação era inferior.  

 Em 1962, oito linhas de metro foram aprovadas, proporcionando a expansão de um 

sistema que tinha na altura apenas três linhas em funcionamento (Ginza antes da guerra, 

Marunouchi em 1959, Asakusa em 1968). Criou-se a linha de Hibiya e o monorail, que ligava 

Hamamatsucho, na linha Yamanote, ao aeroporto de Haneda. O comboio de alta-velocidade 

(shinkansen) estava também pronto na abertura dos Jogos Olímpicos, como símbolo do 

avanço tecnológico do Japão. 
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Figura 22: Shinkansen 

Fonte: Foto do autor, Maio 2011 

 

O principal local dos Jogos Olímpicos foi perto do Parque de Yoyogi, entre Shibuya e 

Shinjuku, muito próximo da área de intervenção que trataremos no sexto capítulo. Era uma 

antiga propriedade do exército que estava próxima de um templo sagrado para o Imperador 

Meiji. “After the games the land would become Yoyogi Park, a welcome addition to a city that 

sorely lacked public recreation space.” (Cybriwsky, 1991:91)  

 

Figura 23: Ginásio Nacional por Kenzo Tange 

Fonte: Foto do autor, Fevereiro 2011 
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No entanto, o sistema de auto-estradas elevadas foi o mais impactante. Cinco novas 

auto-estradas invadiram a metrópole e muitas elevaram-se sobre antigas e importantes 

zonas históricas. Deste modo, a memória de alguns locais parece ter sido atropelada pelo 

progresso. Por exemplo a ponte de Nihonbashi, que outrora foi o centro comercial de 

Tóquio, é neste período deixada em sombra debaixo de uma auto-estrada.   

 

  

Figuras 24 e 25: Sistema de auto estradas elevadas e ponte de Nihonbashi debaixo 

Fonte: Fotos do autor, Novembro 2010 e Maio 2011 

 

Hidenobu escreve que muitos canais foram aterrados, perdendo-se por completo a 

estrutura da city of water.  

  “But in general, administrators and experts during this period, in their zeal to 

elevate the life and culture  of the city´s people, adopted an attitude (at least at the level 

of ideals) that rejected the existing history and traditions of the city as premodern relics. 

As a result, nearly all of the traditional restaurant districts along the Sumida River, as 

well as the commoner living spaces among the alleyways of the low city, were fated to 

disappear.” (Hidenobu, 1995: 214) 
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3.7 Bubble economy   

 

 Em 1973 o Japão é atingido pela Crise do Petróleo. Esta fez-se sentir devido ao 

aumento significativo do preço do barril, o que teve enormes reflexos na economia japonesa, 

cujas indústrias dependiam desta matéria prima. Este evento e o receio da dependência de 

factores externos, bem como a poluição,  fez com que no início de 1980 a base da economia 

fosse alterada dos sectores de indústrias químicas pesadas para indústrias de maquinaria 

precisa, comunicações, educação, electrónica, indústria automóvel e financeira. (Hidenobu, 

1995; Kurokawa, 1988; Sorensen, 2002) Estando estas indústrias ligadas ao ambiente de 

Tóquio, o seu crescimento significaria também o crescimento de Tóquio. 

 A perseguição de racionalidade, funcionalidade, internacionalização, restruturação 

industrial e orientação para a informação, levou à mundialização de Tóquio. Segundo 

Sorensen, a emergência de Tóquio enquanto motor do crescimento económico de todo 

Japão durante 1980, vai ter impactos profundos no planeamento urbano. Entre 1980 e 1985, 

mais de oitenta por cento dos novos empregos eram nas indústrias de serviço e no sector 

financeiro, e cerca de metade de todos os novos emprego estavam na área de Tóquio. 

Deste modo, Tóquio aumentou o seu domínio como o local principal para a implantação de 

novas empresas e escritórios.  

 Kurokawa aponta como um fenómeno lamentável o facto de em 1980 ter havido uma 

afluência desenfreada das empresas a Tóquio, tanto as nacionais, como internacionais, 

encorajando a formação de um mercado financeiro a nível mundial e, devido ao elevado 

capital em circulação, levou à especulação imobiliária. Segundo o autor, os preços em 

Tóquio central aumentaram de três a dez vezes entre 1980 e 1987. “On the 1980s more 

than ever, to be successful meant to live and work in the Tokyo region, even though that 

often meant higher living costs, longer commuting times, and a lower quality of housing.” 

(Sorensen, 2002:261) 
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4. Investimento no progresso 

 

 A palavra progresso presta-se a várias definições. Para Macedo, “O termo designa 

uma interpretação da evolução segundo a qual esta se faz no sentido do melhor, de tal 

forma que o antes é sempre inferior ao depois. Progresso consiste, assim, em dar um 

sentido ´de melhor` ao processo evolutivo.” (Macedo, 1986:1610) 

 No caso específico do Japão no período pós-guerra, as políticas governamentais 

implementadas visaram o progresso, mas centraram-se estritamente na economia. Para 

segundo plano ficou a promoção do progresso noutras áreas, nomeadamente no desenho 

urbano e consequentemente a promoção de espaços públicos. 

 A população aceitou as medidas implementadas pelo governo em prol do 

desenvolvimento económico, não tendo exercido qualquer influência no planeamento 

urbano, o qual foi sendo delineado de modo a rentabilizar economicamente todo o espaço.  

 Uma sociedade organizada que participe no planeamento urbano como parte 

directamente interessada, pode servir de moderadora em caso de novos projectos e manter 

os governos locais atentos às suas necessidades, sobretudo no Japão, onde caso não haja 

uma pressão de organizações cívicas, os governos vão continuar a investir no 

desenvolvimento da economia, o que muitas vezes deixa para segundo plano a providência 

de boas condições de vida para a população, sobretudo na questão relativa aos espaços 

públicos.  

 De modo a compreender a forma da cidade e os problemas do sistema urbano, 

nomeadamente a falta de espaços públicos, é ainda importante compreender de que modo 

os sistemas de regulamento do uso dos solos influiram nas várias reconstruções que Tóquio 

sofreu após várias adversidades que o afectaram. 

 

  

 4.1 Políticas governamentais 

 

 Uma característica essencial do modelo de urbanização em Tóquio assenta no facto 

da maioria dos recursos terem sido direccionados para o desenvolvimento económico. No 

período anterior à Segunda Guerra Mundial, o crescimento económico e reforço militar 

desejavam servir as ambições imperiais, enquanto que no período pós-guerra o crescimento 
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económico tornou-se um fim em si mesmo. Assim, todos os recursos foram direccionados 

para a estratégia do crescimento económico com base na expansão industrial, apoiado nas 

indústrias pesadas e químicas.  A população japonesa colaborou com estas políticas ao 

trabalhar duro e fazer poupanças de maneira a suportar o objectivo do governo. “The 

primary goal of the japanese state at this time was thus not individual or even collective 

welfare, but national strength.” (Sorensen, 2002:102) 

 Na prática, o governo devia ser responsável pelas infra-estruturas como vias, portos, 

linhas férreas, escolas e tudo o que permitisse uma maior integração e desenvolvimento da 

indústria. No entanto, as estradas locais, passeios, zonas verdes, iluminação e limpeza da 

ruas, eram levadas a cabo pelos residentes, num sistema de auto-responsibilização. A 

qualidade de vida dos cidadãos tinha que ser garantida pelos próprios, uma vez que o 

governo central tinha o objectivo do progresso económico do Japão, não sendo prioritário 

um planeamento urbano que proporcionasse a qualidade de vida aos cidadãos. (Cybriwsky, 

1991; Sorensen, 2002)  

  “This single-minded determination amongst policy-makers that the standard of 

living of the majority of the population should be sacrificed in the interests of economic 

growth is a remarkable feature of Japanese society in the twentieth century, and has 

had profound effects on Japanese urbanisation and urban planning.” (Sorensen, 

2002:336) 

 Há ainda a referir que o modelo governamental japonês era altamente 

concentralizador desde o início do século XX, concedendo poucos poderes aos governos 

locais. Tal facto contribuiu para o rápido desenvolvimento da economia, mas impediu que os 

governos locais dessem resposta às carências reais das populações residentes, 

nomeadamente a questão dos espaços públicos. Apenas a partir da década de 70 o poder 

central começou a realmente ser posto em causa, tendo a descentralização efectiva da sua 

autoridade começado na década 90. “The consistent refusal of central government to allow 

independent city planning approaches by local governments has been probably the greatest 

factor holding back Japanese city planning development.” (Sorensen, 2002:351) 
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4.2 Sistema de zonamento 

 

 Segundo Távora, quando se verifica uma incontrolada rapidez de crescimento nas 

cidades, torna-se impossível a existência de um sistema coerente de relações entre os 

espaços. As funções misturam-se, os espaços parecem desordenados e confusos. Esta 

perspectiva do autor aplica-se ao caso em abordagem, a grande metrópole de Tóquio.  

 Grande parte do desenvolvimento urbano de Tóquio no período pós-guerra foi feito 

sem grande controlo, devido a opções económicas. “Tokyo changed fast to provide logistical 

support for this economic growth.” (Bourdier, 1991:386) De acordo com Sorensen, apenas 

depois de se ter uma estabilidade assegurada se pretendiam fazer melhoramentos na 

qualidade de vida da população.  

 Este aspecto denota-se na estratégia de manter as regulamentações permissivas no 

zonamento de funções, de modo a dar a máxima liberdade ao investimento privado, que 

veio concentrar as infra-estruturas industriais perto da cidade. A opção tomada acelerou o 

processo de crescimento económico por um lado, mas por outro resultou na concentração 

de efeitos ambientais negativos, deteriorando as condições de vida da população.  

 As fracas regulamentações quanto ao zonamento de funções, deram origem a que 

várias indústrias poluentes passassem a situar-se na proximidade de zonas residenciais, 

com excepção das indústrias pesadas, o que resultou numa crise ambiental. Para além de 

problemas como ruídos, vibrações, bloqueamento dos raios solares, proximidade de zonas 

de cabos de alta-tensão e cheiros intensos, a poluição do ar e da água e comida 

envenenada causaram alguns perecimentos.  

 

 

Figura 26: Sistemas de regulação de usos de solos permissivo a indústrias poluentes em 1960 

Fonte: Sorensen, 2002:203 
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 Cybriwsky escreve que há pouca evidência de um planeamento de uso do solo com 

coordenação e restrições, que separem usos incompatíveis. A ausência de um padrão de 

ordenação do espaço de acordo com as diversas funções marca a diferença do que é 

comum observar nas cidades europeias. 

  “In a kind of a land use free-for-all that is also a fundamental characteristic of 

much of Tokyo, we see tiny single houses wedged between tall hotels or modern 

offices, or in the shadows of busy elevated highways; shops and other businesses 

scattered all over what would seem to be housing areas; factories and warehouses 

sitting among private residences or apartments, or next to the newest gleaming office 

towers.” (Cybriwsky, 1991:34) 

 Por sua vez, Soresen defende que existem alguns aspectos positivos nesta 

configuração do espaço, considerando que a mistura de zonas comerciais, zonas de 

emprego e residenciais se reforçavam umas às outras. Havia segurança, vivacidade, 

vitalidade cultural e económica de um uso misto, sendo que uma zonificação mais rígida não 

o permitiria.  Para o autor, as melhorias a realizar passavam pelo sistema de vias, passeios, 

sistemas de drenagem e esgotos. O maior problema assentava nas indústrias pesadas 

coexistirem com as zonas residenciais, se por um lado os trabalhadores tinham a vantagem 

de viver perto do seu emprego, por outro afectava negativamente a saúde pública.  

 No entanto, explica que o encorajamento de um uso inclusivo não significa o 

abandono do planeamento do uso dos solos.“Perhaps the most important positive lesson 

that western planners and urbanists can bring from Japan is that a high intensity of mixed 

use in central city areas can be a positive force in keeping urban areas vital and interesting.” 

(Sorensen, 2002:353) 

 Kurokawa também opina que a total divisão das diferentes funções elimina a 

vivacidade da cidade, pois para o autor as zonas residenciais sem espaços de comércio e 

serviços ficam desertificadas durante grande parte do dia, enquanto as pessoas se afastam 

para trabalhar.  

 Para além de um sistema de planeamento do uso dos solos muito permissivo, outros 

problemas existentes nas áreas urbanas foram uma construção sem uma infra-estrutura 

adequada e uma regulamentação pouco efectiva. Nas zonas residencias mais afastadas do 

centro, as estradas tinham muitas vezes apenas quatro metros, sem espaço para passeios 

ou de difícil manobra para veículos de grande porte, como por exemplo camiões do lixo ou 

carros de bombeiros.  
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 Em 1995, aquando do terramoto de Kobe, foram postos em evidência os aspectos 

acima referidos, foi difícil evitar a propagação de fogos, provando que a falta de 

regulamentação cria situações de perigo em caso de desastre. Ainda que fossem criados 

alguns parques, enquanto espaços abertos e verdes de modo a servir de refúgio em caso de 

desastres naturais, estes revelam-se inadequados à escala de Tóquio. Esta situação 

agrava-se hoje em dia, pois a população encontra-se cada vez mais envelhecida 

exactamente nas zonas residenciais onde tais condições se verificam, quando os idosos são 

aqueles que mais necessitam de passeios, serviços próximos com qualidade e espaços 

exteriores de convívio como parques urbanos. 

 

 

 4.3 Papel da sociedade no desenvolvimento urbano  

 

 A sociedade japonesa é considerada uma sociedade homogénea, onde num total de 

cento e vinte e sete mil e quatrocentos milhões habitantes noventa e cinco por cento tem 

origem no arquipélago. (in http://pt.wikipedia.org/wiki/Japão) Hoje em dia a homogeneidade 

coexiste com a obediência às hierarquias estabelecidas, o que se verifica a nível social, 

empresarial e político. 

 Cybriwsky e Sorensen consideram que os cidadãos em Tóquio adoptam uma 

postura muito passiva por natureza e aceitam os novos projectos para desenvolvimento 

urbano como necessários e inevitáveis e em prol dos seus interesses, sendo o seu papel na 

evolução do planeamento urbano muito fraco.  

 A tentativa de introdução das características das cidades ocidentais no período Meiji 

teve, segundo Sorensen, pouco apoio por parte das pessoas mais conservadoras, levando-

as a pensar que o Japão estava a cometer um erro ao abandonar a suas tradições culturais 

para copiar a cultura alheia. Este foi considerado um processo altamente político, através do 

qual se apressou a adoptação de tecnologias, modelos sociais e formas políticas europeias. 

Para além desta questão, as condições de vida pioraram, dando lugar a alguns conflitos 

sociais, expressos em manifestações e movimentos ocorridos entre 1905 e 1914, do que 

são exemplos os protestos sobre a subida dos preços do eléctrico em 1906, greves em 1912 

e movimentos em prol da criação de um governo constitucional entre 1912 e 1914, sinais 

que denotam o aparecimento do espírito militante.  

 Na década de 20 há um avanço na força social, na medida em que se instaura o 

sufrágio universal, ainda que limitado a dez por cento da população, visto que os votantes 
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tinham que ser do sexo masculino, ter idades superiores a 25 anos, viver na cidade há mais 

de dois anos e pagar uma taxa. 

 Enquanto o poder do Estado se expandia, na década de 30 haviam poucas 

condições para qualquer movimento popular que pudesse influenciar as medidas de 

planeamento urbano ou reivindicar melhoria nas condições de vida, denotando uma 

fragilidade de instituições democráticas.  

  “The lack of a movement in support of planning also meant that there was little 

public education about the benefits of planning, and little of the popularisation of 

planning ideas and values which formed such an important foundation for the 

development of more interventionist planning regimes in western countries.” 

(Sorensen, 2002:112) 

 No entanto, as acções do governo incentivaram à criação de associações de 

moradores que deveriam ser responsáveis pela limpeza e manutenção das suas áreas, e 

ainda pelo cuidado dos pobres e pela organização dos festivais locais. As classes médias 

providenciavam a liderança, o que reduzia a necessidade do governo de criação de infra-

estruturas que directamente influenciassem a melhoria das condições de vida das 

populações, como por exemplo a criação de espaços públicos. Apesar deste envolvimento 

comunitário, as associações de moradores tinham uma influência muito limitada nas 

questões do planeamento urbano. 

 Sorensen refere que a ideia de que os governos locais deveriam ser responsáveis 

pela provisão de esgotos, passeios, estradas locais, parques, equipamentos de educação 

como centros escolares e bibliotecas veio a enraizar-se muito lentamente no período pós-

guerra. O autor acrescenta que com um maior reconhecimento por parte da população 

sobre a responsabilidade das indústrias pesadas na poluição e propagação de doenças, um 

pouco por desespero, surgem movimentos contra a sua localização, visto as vítimas não 

estarem mais dispostas a receber pagamentos de “simpatia” por parte das companhias. 

 O período pós-guerra vai trazer um aumento da independência das organizações de 

cidadãos o que que virá a ter efeitos profundos no desenvolvimento da cidade e no sistema 

de planeamento urbano. Surgem movimentos de reclamação de pavimentação de ruas, 

passeios, sistema de esgotos, equipamentos de emergência, bibliotecas, entre outros, 

denotando o maior activismo da população. No entanto, Sorensen aponta que “…vast 

majority of such movements ended without having attained their goals.” (Sorensen, 

2002:211) 
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Durante a década de 70, algumas questões forçaram a reconsideração da posição 

do Japão no mundo e sua perspectiva económica para o futuro. A causa principal foi a 

subida repentina do preço do petróleo em 1973, visto que o país estava dependente da 

importação desta matéria para manter em funcionamento as indústrias químicas, base da 

sua economia. O país sofreu assim uma estagnação no rápido crescimento. 

 Apesar do traço cultural da população japonesa tender para o consenso e obediência 

para com as hierarquias, no ano de 1973 assistiram-se a manifestações de 

descontentamento para com as políticas governamentais: “…increasing opposition of the 

Japanese people to the government´s single-minded focus on industrial promotion policies...” 

(Sorensen, 2002:227)  Este descontentamento despoletou a unificação da sociedade, aliada 

a um sentimento de insegurança que se expressou no aumento do conflito social. No ano de 

1973 realizaram-se protestos relativos à disposição do lixo na Baía de Tóquio, protestos 

devido ao tempo de espera e sobrelotação no metro e movimentos contra o aparecimento 

de edifícios em altura que tapavam o sol para os edifícios adjacentes.  

 É neste contexto que surge o movimento de defesa do direito ao sol, devido à falta 

de restrições no sistemas de regulamentação do uso dos solos. Kurokawa diz que era 

comum investidores comprarem terrenos e construirem edifícios em altura para optimizarrm 

os seus ganhos, sem se importarem com o bloqueo de vistas e providência do sol aos 

edifícios circundantes, piorando as condições de vida.  

 Hidenobu denota as fortes opiniões contra o desenvolvimento das áreas urbanas 

com recurso a edíficios de grande altura de modo a providenciar mais alojamento com 

menos uso do solo, por estarem mais preocupadas com os ganhos monetários do que um 

tratamento do ambiente urbano e integração no local. ”One prime minister even proposed 

that every building within the Yamanote train line should have five stories or more.” 

(Hidenobu, 1995:60)  

 Durante a década de 80 o governo central começou a conceder maior poder aos 

governos locais, o que lhes permitiu desenvolverem novos métodos de integração da 

comunidade na tomada de algumas decisões relativas ao desenvolvimento urbano.  Estes 

métodos, ainda que muito diversos, tinham o nome de machizukuri, e foram desenvolvidos 

sobretudo entre 1980 e 1990 em algumas zonas, assumindo a mais importante posição da 

comunidade no planeamento do seu próprio local. 

“… as the most important broad-based movement in support of strengthened 

local planning in the history of Japanese city planning. While the Japanese term 

translates literally as ´city making` it has a strong implication of ´community building`, 

or ´community development`.” (Sorensen, 2002:268) 
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 Nos processos de machizukuri, os residentes eram consultados e contribuíam com a 

sua real participação nos mesmos, num contexto em que a pressão para melhores 

condições de vida e planeamento urbano se tornavam mais efectivos. Em 1990 assiste-se a 

um crescimento da actividade voluntária, organizações não-lucrativas e de mobilização dos 

direitos da população, direccionadas para a melhoria do meio ambiente e contribuindo para 

o crescimento da sociedade civil. 

 Aquando do terramoto de Kobe em 17 de Janeiro de 1995, o governo japonês teve 

uma resposta demorada à situação de emergência daí decorrente, na qual faleceram seis 

mil e quatrocentas pessoas, duzentas e cinquenta mil casas destruídas e milhares de 

pessoas ficaram sem água, electricidade e outros serviços essenciais. Este facto contribuiu 

para que a população diminuísse a confiança no seu governo.  

 O conceito de que o planeamento urbano e sistemas de regulamentação para novas 

construções como necessários para proteger o bem-estar comum nunca foi estabelecido no 

Japão. O planeamento urbano foi, ao invés, visto primeiramente como um modo de 

salvaguardar os interesses financeiros do governo.  

 Sorensen explica que o actual modelo de organização da sociedade civil japonesa 

assenta numa forte tradição de participação em organizações de inquilinos e que estas 

organizações contribuiram muito para a vivacidade das cidades japonesas. Esta 

organização encontra-se intimamente ligada aos aspectos positivos da vida urbana, como 

por exemplo aos níveis de segurança, limpeza, simpatia e consciência cívica. A criação 

destas associações de moradores, bem como o seu reforço e manutenção, baseia-se no 

sentido de responsabilidade comunitária do povo japonês. Sorensen acrescenta ainda que 

esta presença generalizada de associações de moradores torna surprendente o facto da 

sociedade civil com influência junto ao governo central não se ter organizado mais cedo, 

seguindo os modelos organizacionais destas associações.  
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5. Tóquio no virar do século XXI 

 

 De acordo com Távora, no processo de desenvolvimento, a cidade atrai cidade. Os 

espaços que as separam tendem a ser eliminados progressiva e rapidamente, criando uma 

máquina onde se desenvolvem subúrbios sem alma. O Homem, enquanto seu autor e sua 

vítima, vive em espaços anti-sociais onde o contacto com o seu semelhante é ocasional e 

forçado, pois no entendimento do autor, a cidade dos dias de hoje destrói as bases de uma 

vida social harmónica. Távora afirma que o Homem não tem liberdade e as condições 

oferecidas não são equilibradas, devido a uma desordem e volume, resultantes de um 

crescimento muito rápido. A cidade absorve todo o espaço envolvente, na horizontal e 

vertical, destruindo os espaços verdes que quando aparecem são demonstrações de como 

o Homem o pode controlar.  

 A cidade impõe-se ao homem e ao invés de dominada, é dominante. “E cresce, 

cresce sempre, porque para a cidade parar é morrer.” (Távora, 2002:35) A realidade 

observada hoje em Tóquio, pode ser interpretada à luz da perspectiva atrás enunciada, 

onde a ordem dos samurais se perdeu algures na transição para a desordem dos homens 

de negócios. 

 Tóquio foi avançando desde o período Edo como um lugar onde gradualmente os 

cidadãos cada vez menos podem desfrutar de uma vivência agradável, pois tudo acontece 

com grande velocidade e o centro que anteriormente, melhor ou pior, conseguia ter uma 

vida social e espaços públicos para o desenrolar das actividades sociais e de encontro, foi 

invadido pelos negócios. Desde o terramoto de Kanto em 1923, o investimento foi feito no 

crescimento económico, ignorando várias questões ambientais em prol da funcionalidade e 

eficiência económica. “But when we look at Tokyo´s modern history, we see that this rich 

historical and cultural legacy has eroded; the city has been destroyed in the name of 

functionality and economy.” (Hidenobu, 1995:171) 

 No período pós-guerra as indústrias invadiram zonas muito próximas do centro e 

basta fazer uma viajem no rio Sumida para se constatar que as margens que outrora foram 

o palco da vida social, são agoras ocupadas por indústrias abandonadas e condomínios que 

as substituíram. 
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Figura 27: Indústrias abandonadas ao longo do rio Sumida 

Fonte: Foto do autor, Novembro 2010 

 

 Devido à mudança da base económica após a crise do petróleo, das indústrias 

pesadas para áreas tecnológicas e financeiras, os edíficios de escritórios invadiram o centro, 

destruindo o sentido da topografia que a cidade Edo teria. São hoje poucos os sítios onde se 

pode avistar o monte Fuji, situação agravada pela poluição atmosférica. Hidenobu escreve 

que até um símbolo moderno, nomeadamente a Torre de Tóquio, é visível apenas de um 

número muito limitado de locais. 

 

Figura 28: Torre de Tóquio na paisagem urbana 

Fonte: Foto do autor, Novembro 2011 
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 Uma visão de Tóquio feita a partir de um ponto alto, permite a abservação de uma 

cidade aparentemente caótica, algo que já faz parte da sua reputação. Observam-se várias 

formas e tamanhos e uma complexidade de ruas, que por vezes parece não ter um plano ou 

relação. Na opinião de Cybriwsky, ao subir à Torre de Tóquio, a maioria da paisagem 

urbana que se avista é pouco atractiva. Bourdier acrescenta: “... the whole city is a perpetual 

building site.” (Bourdier, 1991:383) 

 

Figura 29: Vista de Tóquio 

Fonte: Foto do autor, Dezembro 2010 

 

 Outro aspecto notório, é a constante mudanças na silhueta da cidade. Devido ao 

facto de não existirem restricções efectivas na subdivisão dos lotes, constantes 

remodelações são levadas a cabo. Estaleiros de desconstrução são cenário comum em 

Tóquio, pois com os elevados preços do solo as pessoas substituem as suas antigas casas 

por novas nos mesmos sítios, melhorando as suas condições de vida e acompanhando a 

evolução.  



	   52	  

 

Figura 30: Estaleiro de desconstrução, Shibuya 

Fonte: Foto do autor, Abril 2011 

 

 O autor Kitayama explica que a esperança média de vida de uma casa em Tóquio é 

de vinte e seis anos e os lotes são comumente subdivididos em vários. As estruturas que 

são criadas em cada um deles, mudam constantemente sem grande consideração pela 

envolvente. Para além do excesso populacional, com o preço do solo elevado e leis do 

planeamento urbano que permitem o loteamento em parcelas muito reduzidas, é comum ver 

edifícios altos mas muito estreitos. Há uma pressão para o uso intensivo de cada espaço 

livre e, deste modo, espaços abertos e amplos que permitam a criação de espaços sociais 

ou espaços verdes, têm dificuldade em vingar.  

 Sorensen acrescenta que os sistemas de regulamentação não têm força para 

prevenir estas alterações constantes e esta fraqueza é mais grave sobretudo nas zonas 

históricas, onde as regulamentações são também fracas e se singem a questões de 

cérceas.  

  Deste modo, a imagem do espaço urbano de Tóquio está constantemente a alterar-

se “... the very essence of Tokyo is change: not staying still.” (Cybrwisky, 1991:242) 
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 5.1 Importância da rua na actualidade 

 

 No período pós-terramoto intensificou-se a vontade de eliminar os becos nas 

traseiras das residências e alargar as vias, sendo poucos os sítios que conseguiram resistir 

e preservar as características tradicionais. Nos dias de hoje, apesar de existirem poucos, 

ainda se podem observar alguns exemplos destes becos, tais como em Yanaka, Taishido ou 

Kyojima. Estes bairros sofreram poucos danos aquando do sismo de Kanto e da Segunda 

Guerra Mundial, mantendo assim expressões do que seriam as ruelas da cidade Edo. 

 

 

Figuras 31 e 32: Kyojima 

Fonte: Fotos do autor, Maio 2011 
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Figuras 33 e 34: Yanaka 

Fonte: Fotos do autor, Maio 2011 

 

 

 

Figuras 35 e 36: Taishido 

Fonte: Fotos do autor, Maior 2011 
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 Como é possível observar nas imagens acima apresentadas, estas ruas apresentam 

uma escala humana e um sentido de comunidade muito marcados, continuando a exibição 

de plantas no exterior. No entanto, são hoje espaços menos públicos, na medida em que os 

residentes mantêm um grande sentido de controlo e zelo sobre os mesmos, como uma 

comunidade fechada. Assim, aqueles espaços que no período Edo eram usufruídos por 

todos, hoje em dia são apenas para os residentes destas zonas históricas, pois ao visitá-los 

sentem-se os olhares de domínio e vigilância activa, como que repelindo o intruso da sua 

comunidade que pretendem preservar fechada, limpa e segura. 

 Segundo Hidenobu, estas ruas traseiras conseguiram preservar uma forte unidade 

comum, garantindo espaços muito pacíficos e altamente vivenciados, visto serem imunes 

aos veículos motorizados e ao crime. O facto de se manterem limpos e com várias plantas 

tratadas pelos seus habitantes, demonstra a vontade dos residentes em preservar o meio 

ambiente, zelando também pela segurança e conforto. Aqui, as crianças ainda podem 

brincar livremente.  

  “The human scale of these districts, their efficient use of space, the ubiquitous 

potted plants on the curb in front of the houses, and the effective restraints on car 

traffic on the extremely narrow roads all contribute to some of the most positive 

aspects of Japanese urbanisation: the very widespread existence of healthy and 

charming urban neighbourhoods, even in the largest cities.” (Sorensen, 2002:4) 

 O autor acima citado, diz que desde o período Edo o planeamento urbano parece ter 

vindo a ignorar estas características e defende que alguns dos melhores ambientes urbanos 

actuais são aqueles que sofreram o mínimo de intervenção.  

 Nos bairros onde tem sido possível preservar as características tradicionais de 

desenho da rua, ainda prevalece um forte sentimento de comunidade, tal como diz 

Cybriwsky: “It is a friendly place that is the scene each day for hundreds of conversations 

among neighbors out shopping, and a play street for the many children who zip around on 

their bicycles or run about underfoot amid all the other activity.” (Cybriwsky, 1991:3) 

 Alguns bairros residenciais em Tóquio, afastados das grandes estações ferroviárias, 

não tendo as ruelas traseiras tão demarcadas como Yanaka, Taishido ou Kyojima, 

conseguem ainda manter esta estrutura onde a rua tem um papel predominante. 

 Kurokawa estudou o tema da rua no contexto japonês, enquanto alternativa à praça 

europeia. O autor explica que enquanto a agora grega ou a piazza renascentista são 

modelos onde é bastante clara uma zona central aberta e planeada, definida por entidades 

públicas como a catedral e com uma articulação explícita entre espaço e função, a rua não 
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tem fronteiras tão facilmente demarcadas. A rua está em constante diálogo com os edifícios 

confinantes, algo que se altera durante o dia, tal como as actividades que aí se processam. 

   “In the morning, there is a bustle around the milk stand and the newspaper 

kiosk. During the day, little local parks become the gathering places of housewives and 

children. In the evening, restaurants are a focus of activity, and late at night the bars 

suddenly grow lively.” (Kurokawa, 1988:19) 

 Como já explicámos, as ruas no contexto Edo eram uma extensão da casa e ao 

mesmo tempo o palco para as actividades sociais, com uma grande riqueza de usos. Tal 

como diz Kurokawa: “a dining room is not just ´a space for dining,` any more than a bedroom 

is merely ´a space for bedding down`.” (Kurokawa, 1988:36) Limitá-los a uma função tão 

singela seria uma má interpretação da natureza abstracta dos vários usos que certa 

estrutura pode proporcionar. O autor afirma que a função de circulação da rua é secundária 

e a principal é ser um espaço comunitário. O significado e o carácter público/privado da rua 

é assim muito mais ambíguo e menos uniforme que a tradicional praça europeia. 

 Contudo, Kurokawa escreve que desde o período pós-guerra a rua, neste sentido 

tradicional japonês, tem vindo a desaparecer devido ao uso do automóvel. Adverte que hoje 

se começam a ver algumas situações que sugerem a restauração das funções da rua 

tradicional na cidade moderna, sendo disso exemplo ruas com comércio fechadas ao 

trânsito. “For Japanese, the revival of the street can make the metropolis more livable and 

bring about a rebirth of traditional elements in the Japanese urban environment.” (Kurokawa, 

1988:54) 

 O vivenciar da cidade tem vindo a ser alterado, devido à evolução do seu desenho, 

não só de alargamento das vias principais como ainda a eliminação dos antigos becos. Com 

o aumento do trânsito, os espaços abertos às pessoas e públicos tornam-se mais poluídos, 

menos habitáveis, levando ao recolhimento das pessoas e diminuindo assim a interacção 

social. Como aponta Tanizaki, a cultura moderna e o progresso tiveram consequências no 

desenho da cidade e costumes das pessoas “.. para atravessar a rua temos de estar atentos 

aos sinais; isto faz com que um velho já não ouse sair à rua tranquilamente.” (Tanizaki, 

1999:61)  
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Figura 37: Rua para os veículos motorizados, Shinjuku 

Fonte: Foto do autor, Março 2011 

 

 A rua tem na sociedade japonesa o carácter do espaço regulador da actividade 

humana, mas o carro invade-a e impede a sua utilização como zona lúdica e de encontro. 

Na grande generalidade, observa-se que nas zonas centrais, sobretudo junto às estações, 

as vias são ocupadas pelo automóvel e os passeios são meras zonas de circulação, onde 

não se propiciam lugares de estadia, permanência e convívio. Mesmo com milhares de 

pessoas, acabam por ser zonas funcionais de circulação. A escala intensa de pessoas 

dificulta a interacção social, bem como a criação de espaços de permanência ao longo 

destes largos passeios. Ao afastar-nos das estações, passamos a encontrar ruas pequenas, 

estreitas, sem nome, onde as pessoas interagem com maior facilidade. 

     

Figuras 38 e 39: Shibuya enquanto zona comercial e Komaba enquanto zona residencial 

Fonte: Fotos do autor, Abril 2011 
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 De acordo com Hertzberger e Alexander, a rua enquanto elemento urbano comunitário 

e de socialização tem vindo a sofrer alterações devido à invasão do tráfego automóvel. 

Hertzberger também aponta a construção em altura como um factor que complica a relação 

rua/edifício. Para o autor, o aumento da largura das ruas e a melhoria das condições de 

vida, contribuem por vezes para o isolamento das pessoas. Esta alteração de hábitos está 

relacionada com a evolução da tecnologia, na medida em que as pessoas tendem a ocupar 

o tempo livre explorando as mesmas e deixando para segundo plano o contacto com o seu 

semelhante. 

 

 

 5.2 Carência de espaços públicos 

 

 Após o período do pós-guerra foi-se agravando a falta de espaços recreativos em 

Tóquio. (Cybriwsky, 1991;Sorensen, 2002). Como já foi referido, no contexto japonês a 

tradicional praça europeia enquanto espaço de encontro social nunca vingou, sendo o mais 

semelhante em forma apenas encontrado nos vazios dos cruzamentos, mas apropriado pelo 

automóvel (Hidenobu, 1995; Kurokawa, 1988).   

 Kurokawa descreve que na sua prática profissional tentou utilizar o modelo de praça 

europeia no Japão e deparou-se com grande resistência por parte dos utilizadores. Na 

cidade de hoje, o modelo de rua enquanto espaço social em larga escala e de encontro, 

perde-se sobretudo devido ao automóvel, como atrás foi referido. Porém, verificam-se 

alguns casos de zonas centrais muito populares, como por exemplo em Harajuku, nas quais 

se concentram comérico e algumas izakayas. Estas actividades tem um carácter social e 

situam-se em becos nas traseiras e em ruas que tendem a ser fechadas ao trânsito, em que 

a afluência e permanência é notória.  
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Figura 40: Harajuku 

Fonte: Foto do autor, Fevereiro 2011 

 

 As izakayas são estabelecimentos tradicionais japoneses, onde as pessoas se 

deslocam para usufruir de um serviço de restauração e ao mesmo tempo estabelecer 

contactos sociais. É o local eleito para o convívio, onde é possível encontrar muita gente no 

período pós-laboral.  

 

Figura 41: Izakaya, Ueno 

Fonte: Foto do autor, Maio 2011 
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 O cidadão japonês parece ter um gosto por espaços mais contidos, tendo dificuldade 

em ter afecto por zonas demasiado amplas e vazias, como podemos ver no caso dos 

espaços criados na Baía de Tóquio, que apesar de terem o intuito de promover o encontro 

social, encontram-se desertos pelo facto de serem demasiado descaracterizados e 

impessoais.  

 

Figura 42: Espaço público, Baía de Tóquio 

Fonte: Foto do autor, Novembro 2010 

 

 Kitayama explica que num clima muito favorável onde é confortável viver nos 

espaços exteriores, tal como se fazia na cidade Edo, parece ter-se perdido a senbilidade 

dessas condições com a Arquitectura que se fez ao longo do século XX. No entanto, o autor 

defende que lentamente e à medida que se vai tomando consciência deste aspecto, dá-se  

início a uma nova fase, em que a Arquitectura pretende produzir lugares que permitam às 

pessoas juntar-se voluntariamente e desenrolarem a sua vida social. 

 Para tal, muito contribuiria a devolução da rua ao Homem! 
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 5.3 Parques verdes em Tóquio 

 

 No Japão, o culto dos espaços verdes remonta aos primórdios da sua história. 

Enquanto associados ao sobrenatural e religioso, os espaços verdes sempre foram vividos 

com grande intensidade. Inicialmente, na época Edo, situavam-se na periferia, associados 

aos templos, de modo a proporcionar aos seus utilizadores o contacto com a natureza no 

seu estado mais puro. O crescimento urbano acelerado, descuidou em grande parte a 

preservação de áreas naturais, e apesar de terem sido criados os chamados pocket-parks, 

referidos no subcapítulo 3.4., estes tiveram pouca expressão, dada a escala da metrópole 

em referência. Os parques, que no presente subcapítulo aludimos, não devem ser 

confundidos com os detrás assinalados.  

 Ao consultar a página oficial do Tokyo Metropolitan Government, constatamos que o 

aumento de espaços verdes faz parte de uma agenda de oito pontos do actual governo a 

executar até 2016.  

 Os parques verdes em Tóquio permitem desenvolver as actividades a que 

universalmente estão destinados, tais como exercício físico, piqueniques, passeio de 

animais de estimação, entre outras. No entanto, tal como nos foi possível observar, no caso 

específico de Tóquio, os parques verdes assumem ainda outras funções, devido a ali não 

existirem praças na perspectiva que conhecemos na realidade europeia. 

 

 

Figura 43: Parque de Yoyogi 

Fonte: Foto do autor, Abril 2011 
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Damos como exemplo uma situação muito recente, nomeadamente o caso das 

manifestaçõs populares a que os seus dinamizadores chamaram de “Democracia Real Já”. 

Enquanto que no exemplo europeu abaixo assinalado, a praça é eleita como o lugar para 

esta manifestação social, no caso de Tóquio, a mesma iniciativa teve lugar no Parque de 

Yoyogi, independentemente da dimensão da população aderente, o que aqui se pretende 

ressaltar são os lugares escolhidos. 

 

Figuras 44 e 45: Manifestações “Democracia Real Já” no Parque de Yoyogi e em Madrid 

Fontes: http://www.facebook.com/pages/Democracia-real-YA-apoyo-desde-Japón/220465187982027 
e http://www.facebook.com/pages/democracia-real-ya/167320483327781 

 Hoje em dia existem alguns parques verdes de grandes dimensões em Tóquio, como 

o Parque do Palácio Imperial, o Parque de Shinjuku ou o Parque Yoyogi. São espaços onde 

podemos observar pessoas estabelecendo interacções de natureza diversa. As dinâmicas 

sociais são notórias, desde o cidadão que aqui faz exercício, até aquele que simplesmente 

se detém na observação das sakuras (florir das árvores). 

 Através da nossa observação directa, podémos constatar que alguns destes parques 

são circundados por edifícios que vão até ao seu limite. Tal como diz Cybriswky: “ ... they 

stand out as dramatic exceptions to an otherwise oppressive mass of urban material.” 

(Cybriswky, 1991:29)  

 O mesmo autor, questiona-se sobre o uso da maior porção de solo não edificado em 

Tóquio, correspondente aos Jardins Imperiais que ocupam uma área de 7.41 km. Cerca de 

metade desta área encontra-se reservada ao uso exclusivo do Imperador e sua família, 

sendo o restante espaço de utilização sujeita a um horário de funcionamento. “The presence 

of such a large, empty area in the middle of a huge metropolis ignores the powerful 

economic imperatives about land values and violates most accepted tenets of urban land use 

planning.” (Cybriwsky, 1991:155) 
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Figura 46: Jardins do Palácio Imperial, Tóquio 

Fonte: http://maps.google.com/ 

 Esta larga área de espaços verdes concentrada contribui para que uma análise feita 

apenas em termos relativos possa induzir o leitor em erro, na medida em que serve apenas 

áreas pontuais, não havendo uma distribuição minimamente equitativa pela grande 

metrópole. 

 É legítimo afirmarmos que são poucos os espaços verdes em Tóquio, pelo que em 

qualquer espaço verde existente, se observam pessoas na sua fruição. É disso exemplo o 

Campus da Universidade de Tóquio, no qual é comum ver pessoas alheias ao Ensino 

Superior para o usufruir dos espaços verdes aí existentes. 

 

Figura 47: Komaba Campus 

Fonte: Foto do autor, Abril 2011 
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6. Projecto de um conjunto de edifícios no Parque Miyashita, Shibuya  
 

 6.1 Shibuya 
 

Como é comum em todos os vinte e três wards que no seu conjunto definem a 

metrópole de Tóquio, as actividades principais encontram-se na proximidade das estações 

ferroviárias que os conectam. Shibuya é considerada um pólo comercial e de lazer no centro 

de Tóquio e, deste modo, é sobretudo na área adjacente à estação que se encontram várias 

lojas e escritórios. A própria estação ferroviária funciona como um grande centro comercial, 

cujos proprietários são as companhias de transportes. Quanto às áreas residenciais, 

adquirem o seu lugar à medida que há um maior afastamento da mesma. A estação de 

Shibuya serve cinco linhas de comboio e três linhas de metro, estimando-se que diariamente 

passem mais de dois milhões de pessoas pela mesma. 

 

 
Figura 48: Shibuya - Gráficos relativos ao uso do solo 

Fontes: Land and Buildings in Shibuya – investigation of the land use 2006 e foto do autor, Abril 2011 

 

Em média, os edifícios circundantes à estação têm cerca de dez pisos, não 

excedendo esta altura devido a regulamentações de segurança contra sismos. A tendência 

é para a diminuição do número de pisos à medida que nos afastamos da estação. Para além 
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da altura, o índice de ocupação de cada lote nestas áreas é superior a oitenta por cento, o 

que significa que existem poucos espaços intersticiais e espaços públicos em escassez.  

 

 
Figura 49: Shibuya - Gráfico com número de pisos e percentagem de lote construída 

respectivamente 

Fontes:  Land and Buildings in Shibuya – investigation of the land use 2006 e foto do autor, Abril 2011 

 

É interessante verificar que numa visão geral sobre a área total de Shibuya, existem 

cento e sessenta hectares de área verde, o que corresponde a 10,6% da mesma. No 

entanto, é importante notar que estes espaços verdes e públicos se concentram quase 

exclusivamente no Parque Yoyogi e Templo Meiji, sendo assim a sua distribuição 

desequilibrada. No caso dos Campus Universitários, o público em geral desloca-se aos 

mesmos para usufruir dos seus espaços públicos. Já os espaços desportivos, como os 

estádios e pistas de atletismo, são também contabilizados como espaços públicos, contudo 

acabam por ter uma actividade de índole muito específica, implicando um uso público 

restrito. 
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Figura 50: Espaços Públicos em Shibuya  

Fontes:  Land and Buildings in Shibuya – investigation of the land use 2006 e fotos do autor, Abril 
2011 
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6.2 Parque Miyashita 

 

O lugar de intervenção denomina-se Parque Miyashita e aparece no contexto de 

charneira entre a estação de Shibuya, enquanto pólo comercial e de lazer, o muito utilizado 

Parque Yoyogi, enquanto quase exclusivo espaço verde em Shibuya, e Omotesando, 

enquanto zona comercial projectada à imagem dos boulevards europeus e com obras de 

vários arquitectos contemporâneos de renome. 

 

 
Figura 51: Implantação do Parque Miyashita 

Fonte: http://maps.google.com/ 
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Figura 52: Integração do Parque Miyashita  

Fontes: http://www.bing.com/maps/ e fotos do autor, Abril 2011 

 

Com uma área de implantação de 14.000m, o Parque Miyashita é delimitado a Este 

pela Meiji-dori (importante via com cerca de vinte metros de largura), a Oeste pela linha 

Yamanote (para muitos autores a mais importante linha de comboio em Tóquio e que ajuda 

a definir a área considerada como área central de Tóquio), a Norte por um pequeno parque 

urbano e a Sul por uma zona de izakayas tradicionais. Os edifícios envolventes apresentam 

em média dez pisos, pela sua proximidade com a estação de Shibuya, sendo excepção a 

rua comercial que liga a Omotesando, com lojas apenas de dois pisos. 
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Figuras 53, 54, 55 e 56: Limites envolventes do Parque Miyashita (Meiji-dori a Este, parque urbano a 
Norte, linha Yamanote a Oeste e zona de izakayas a Sul, respectivamente da esquerda para a direita 

e de cima para baixo) 

Fontes: fotos do autor, Abril 2011 

 

O Parque Miyashita foi inaugurado em 1930. Aquando dos Jogos Olímpicos em 

1964, o piso térreo foi transformado num parque automóvel, criando uma cobertura 

ajardinada para o mesmo. Na década de 90, foi gradualmente ocupado por alguns sem-

abrigo, por ser dos poucos espaços abertos públicos existentes na zona, dotados de bom 

sombreamento das árvores existentes, o que lhes facilitava suportar os quentes Verões de 

Tóquio. De acordo com os dados fornecidos pelo Shibuya City Office, em 2004 estavam 

alojados cento e cinco sem-abrigo no parque Miyashita. 

 Em Maio de 2008, alguns jornalistas advertiram os sem-abrigo sobre possíveis 

planos de transformação da cobertura que ocupavam num parque desportivo, mas estes 

mostraram-se cépticos pelo facto de não haver uma notícia oficial. Em Agosto de 2009, 

membros da Gestão de Parques de Shibuya comunicaram aos sem-abrigo que teriam que 

desalojá-lo até ao final de Setembro. Consequentemente, surgiram movimentos contra esta 

medida, não só por parte dos sem-abrigo mas também por alguns cidadãos descontentes, 

realizando-se várias manifestações, bem como reuniões com os membros da Gestão de 
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Parques de Shibuya. Contudo, em Março de 2010, com a necessidade de intervenção 

policial, os ocupantes foram obrigadas a abandonar o espaço para dar início às obras. 

 

    
Figuras 57 e 58: Intervenção policial na desocupaçãoo do Parque Miyashita e manifestação de 

descontentamento em Shibuya 

Fontes: http://airmiyashitapark.info/wordpress/archives/2071e foto do autor, Maio 2011 

 

No dia 1 de Maio de 2011, inaugurou-se a nova cobertura do Parque Miyashita, com 

projecto do Atelier Bow-Wow, que consistiu na criação de um equipamento desportivo, 

nomeadamente um skatepark, dotando os já existentes campos de futebol de relva sintética, 

construindo uma parede de escalada e uma zona infantil. No entanto, esta intervenção foi 

alvo de várias críticas devido a ter sido a companhia Nike a fazer este investimento, com 

vista à exploração do espaço. Para usufruir deste direito, a Nike efectuou um contrato de 

pagamento de uma taxa anual de aproximadamente dezanove milhões de Yenes (cento e 

oitenta mil euros) ao Shibuya City Office até 2020. Foi adicionada uma vedação abrangendo 

todo o parque e definido um horário de utilização não só dos equipamentos mas de todo o 

espaço.  Para além das limitações do horário de utilização, criaram-se ainda limitações a 

nível económico, uma vez que todas as actividades desportivas aí a realizar estão sujeitas 

ao pagamento de uma taxa. 
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Figura 59: Nova cobertura do Parque Miyashita e seus espaços desportivos 

Fontes: fotos do autor, Maio 2011 

 

Dos cerca de oitenta sem-abrigo que faziam do Parque Miyashita o lugar do seu 

acampamento, cerca de quarenta decidiram reinstalar-se ao longo do mesmo, do lado 

exterior da vedação e junto ao parque de motociclos. Este aspecto ficou a dever-se não só à 

afinidade que estes indivíduos tinham criado com o lugar, mas também como modo de 

protesto relativamente ao direito ao espaço público ser ameaçado por empresas privadas 

que visam a exploração do mesmo, no sentido da sua auto-promoção, no interesse próprio 

em detrimento do interesse colectivo .  

 
Figura 60: Acampamento de sem-abrigo no lado exterior da vedação do Parque Miyashita 

Fonte: foto do autor, Maio 2011 
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Esta questão é especialmente complicada porque, se por um lado os acampamentos 

no exterior são ilegais e um parque público não pode ser tornado numa residência, parece-

nos também imoral que estas pessoas tenham sido desalojadas sem nenhum apoio 

providenciado por parte das entidades competentes. Esta situação torna-se um problema 

iminente e ao qual, no caso específico da reconversão do Parque Miyashita, no nosso 

entender, a busca de uma solução de apoio aos sem abrigo foi deixada para segundo plano, 

prevalecendo a produção de lucros. Esta renovação de que foi alvo transformou um espaço 

realmente público num espaço privado que quer passar a imagem de ainda ser público. 

 

 

6.3 Justificação da proposta 

 

Deste modo, para além do contexto de escassez de espaços públicos no centro de 

Tóquio, o Parque Miyashita foi escolhido especificamente como caso projectual como um 

local que sofre uma intervenção na contemporaneidade em que o capital assume o papel 

essencial, em detrimento de questões que nos parecem mais pertinentes para o Arquitecto, 

tais como a real necessidade dos utilizadores do espaço, a sua funcionalidade e a qualidade 

espacial em si.  

“Making places that fit human purposes is task of site planning. Two things 

must then be understood: the nature of the site, on the one hand, and how its users 

will act in it and value it, on the other. By “users” we mean all those who interact with 

the place in any way: live in it, work in it, pass through it, repair it, control it, profit from 

it, suffer from it, even dream about it.” (Lynch, 1994:67)  

O projecto a desenvolver pretende criar um espaço dinâmico e de charneira entre a 

estação de Shibuya, Parque de Yoyogi e Omotesando, onde seja possível a permanência 

de pessoas, em contraste com o contexto muito denso em que se insere.  

Pretende contrariar-se a verticalidade acentuada dos edifícios envolventes, bem 

como a falta de espaços intersticiais.  A proposta visa aumentar as oportunidades e as 

condições para treinar a habilidade de sociabilização, promovendo um lugar com significado 

para os usuários, que responda às suas necessidades e permita estabelecer uma relação 

de proximidade entre os mesmos e o espaço, de modo a que o possam habitar livremente. 

Porque a cidade deverá viver do convívio e da interacção entre grupos diferentes, os 
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espaços propostos visam não só ser o palco dos mesmos, como também ser o lugar da sua 

mediação.  

Pretende-se providenciar um equipamento não só lúdico e cultural, mas ainda de 

apoio directo aos sem-abrigo. É nosso objectivo auxiliá-los nas suas necessidades, sem 

chegar a uma especificidade de enfoque apenas nesta classe, dado que se visa a criação 

de um equipamento inclusivo, aberto a todos os estratos sociais, faixas etárias, géneros, 

etnias, etc.  

É importante notar que alguns dos sem-abrigo estão na rua porque foram 

despedidos dos seus postos de trabalho e não têm rendimento para pagar as rendas 

elevadas que se praticam em Tóquio, mas muitos voltam a encontrar emprego e 

reorganizam a sua vida. Como tal, constatamos que a criação de um centro de apoio a estes 

indivíduos, quer para os que estão em condição temporária, quer para os que têm uma 

condição mais permanente, é uma necessidade actual, de modo a assegurar a sua 

dignidade e contribuir para a reintegração na sociedade. 

Para tal, foi importante a criação de um programa explícito como base para o 

projecto com as especificações e intenções para melhorar o sítio e as necessidades da 

população que usufruirá do mesmo, considerando uma lógica de práticas associadas aos 

espaços. Pretende-se que haja um equilíbrio entre os espaços propostos, nomeadamente 

espaços verdes e espaços abertos, áreas de comércio e ainda o serviço sócio-cultural, 

considerando sempre o seu carácter público e a organização do meio como suporte do 

comportamento humano. 

 

  

6.4 Proposta projectual 

 

A proposta projectual consiste na criação de um centro cívico onde se possa dar 

apoio aos sem-abrigo e proporcionar as condições para o encontro social da população em 

geral; banhos públicos; uma área de restauração e izakaya; uma galeria de arte; uma zona 

comercial e o tratamento da sua cobertura como um espaço verde. Proporcionam-se 

espaços públicos em vários momentos, bem como um parque para bicicletas, automóveis e 

motociclos. 
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Figura 61: Proposta urbana 

 

Como já foi referido no terceiro capítulo do presente documento, o meio natural 

envolvente é algo onde os japoneses sempre encontraram satisfação, consistindo num 

elemento ordenador da imagem da cidade. Como tal, é necessário reconhecer as 

qualidades da estrutura natural da envolvente do Parque Miyashita e desenvolver a proposta 

em conformidade com as suas pré-existências, nomeadamente a linha férrea, a Meiji-dori, o 

parque urbano e a zona tradicional de izakayas.  

A proposta é pensada em continuidade com a cidade, não como um corte nem 

fragmento urbano. As infra-estruturas existentes de acesso ao piso de cobertura ajardinada 

são mantidas, ainda que se criem dois pontos de acesso com elevador, quer no centro 

cívico, quer no volume comercial que acede à cobertura verde.  
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Figura 62: Integração urbana da proposta com a via Meiji-dori 

 

O carácter e a continuidade das frentes de rua, o fácil acesso e a permeabilidade 

locais, com ligação entre vários espaços, rotas reconhecíveis, intersecções e pontos de 

referência, pondo o peão em primeiro lugar, são outras características presentes, bem como 

a diversidade e possibilidade de escolhas espaciais.  

Figura 63: Visualização da frente de rua da área comercial proposta 

 

A proximidade da linha Yamanote, que clarifica e reforça a estrutura visual da cidade, 

veio a ser outro elemento projectual importante, criando-se um jogo de 

aproximação/afastamento, contacto/barreira visual em diferentes situações espaciais, tendo 

ainda presente a importância do valor simbólico da linha férrea no contexto de Tóquio, 

enquanto elemento crucial para o desenvolvimento desta metrópole em geral e do 

crescimento dos centros comerciais nas áreas acessíveis a pé junto às estações estudados 

anteriormente.  
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No extremo Norte, existe um acesso directo da cobertura pública ao parque urbano 

pré-existente. No extremo oposto, onde existe uma zona de izakayas tradicionais, propomo-

nos criar a área de restauração. Para além desta influência de conteúdo, é criada uma 

cobertura no exterior que liga a proposta à pré-existência, realçando o seu carácter e 

identidade também na forma. 

 

 

6.4.1 Centro cívico 

 

O centro cívico projectado destina-se a todo o tipo de público, possuindo no entanto 

uma área reservada para o apoio aos sem-abrigo. Esta última, é dotada de instalações 

sanitárias, uma enfermaria e gabinetes de apoio e reunião, tendo em vista o auxílio por 

exemplo na procura de trabalho. Todos estes espaços são iluminados naturalmente. 

Existem ainda duas salas polivalentes que se podem abrir e criar um espaço único. Este 

espaço foi pensado como atelier de trabalho, visto muitos dos sem-abrigo ocuparem-se com 

pinturas e outras formas de arte. No entanto, a sua flexibilidade permite que venha a ser 

adaptado às diferentes necessidades futuras. Estas salas estão viradas para um pátio de 

acesso exclusivo aos sem-abrigo, com um carácter de interioridade e introspecção para os 

artistas.  
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Figura 64: Organização do centro cívico em planta 

 

 Com excepção desta área de utilização específica dos sem-abrigo, o centro cívico é 

dotado de uma diversidade de uso numa perspectiva inclusiva. Existe uma cantina para 

oferecer refeições a baixo custo, com alguma comparticipação do governo local, mas não 

exclusiva para os sem-abrigo. Isto porque os momentos de refeição tendem muitas vezes a 

ser momentos de interacção social. 

 Existe também uma grande sala de convívio que comunica com o refeitório, onde se 

dispõem vários sofás que convidam à permanência. Esta sala comum, propícia ao convívio, 

é dotada de um pequeno pátio que deixa passar a luz, mas não há contacto visual com a 

linha férrea. Já no piso superior, situa-se uma sala de leitura que fica no eixo visual da linha 

do comboio, proporcionando um espaço de leitura com um carácter distinto. Para além de 

uma zona com mesas quer interior quer exterior, existe ainda um ginásio, que permite 

também o contacto visual com o comboio enquanto se pratica exercício. O centro cívico é 

ainda dotado de um elevador e instalações sanitárias. 
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Figura 65: Sala de convívio 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 66: Sala de leitura 

 

 

 

6.4.2 Banhos públicos 
 

Adjacente ao centro cívico e de apoio aos sem-abrigo, é proposto um edifício de 

banhos públicos japoneses. Na cultura japonesa, este espaço vai para além do ritual do 

banho em si e adquire um significado de contacto humano de importância extrema. Para 

além do relaxamento com diferentes tipos de banhos, estes lugares permitem desenvolver a 

interacção social, por vezes de géneros mistos. Aqui, os utentes estão completamente 

despidos, sendo à partida menos evidente a distinção entre um bem sucedido homem de 
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negócios ou um singelo limpa-ruas, condição que proporciona um espaço socialmente muito 

interessante. É comum o diálogo entre os utentes, partilhando-se ideias e opiniões. Estão 

assim neste tipo de espaço criadas as condições de mistura social sem o estereótipo inicial 

de estratos sociais, observando-se a sociabilização sem identificação pela indumentária, o 

que pode ter um papel importante na garantia da dignidade e integração dos sem-abrigo na 

sociedade.  

Os banhos propostos são compostos por um átrio de entrada e recepção, área de 

cacifo para os sapatos, sala de massagens, zona de balneário com cacifos e instalações 

sanitárias, zona de duche de modo tradicional japonês e chuveiro, sauna, jacuzzi, piscinas 

de água fria e quente e ainda uma zona de banho exterior, associada a pequenos espaços 

verdes. 

 

 

Figura 67: Organização dos banhos públicos em planta 
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6.4.3 Galeria de arte 

 

 Como volume isolado é criada uma galeria de arte, com acesso quer pelo piso 

térreo, quer pelo passadiço no nível superior. Vários autores poderão expor na galeria, mas 

a sua existência é uma mais-valia na ajuda da reinserção dos sem-abrigo na sociedade e no 

mundo laboral, uma vez que têm aqui a possibilidade de expor as suas obras.  

No seu interior existem um espaço de armazém de obras, balcão de atendimento e 

escadas que acedem ao segundo piso, sendo o restante espaço expositivo. 

 

 

Figura 68: Organização da galeria de arte em planta 
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6.4.4 Restauração 

 

Tendo em conta as pré-existências, especificamente as izakayas tradicionais 

existentes no extremo Sul da proposta, decidiu criar-se um espaço de restaurante e izakaya 

na sua proximidade. A ligação entre o centro cívico e a zona de restauração é feita a partir 

de uma rampa, associada a umas escadas/bancada que estão viradas para uma pequena 

praça. Neste espaço aberto mas contido é possível efectuarem-se performances de rua que 

tanto são apreciadas em Tóquio (música, dança, malabarismo, demonstrações de várias 

actividades).  

 
Figura 69: Visualização da rampa, bancada e espaço público para performances de rua 

 

 
Figura 70: Visualização da área de restauração desde o topo da bancada, com a presença da linha 

Yamanote  
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Nesta área de restauração é também proposto um pequeno jardim, relvado com 

duas cerejeiras. É criada uma estrutura de sombreamento que conecta o restaurante à 

izakaya. Esta permite a disposição de mesas no exterior e confina-se na pequena rua de 

izakayas pré-existente. 

 

 
Figura 71: Área de mesas com estrutura de sombreamento 

 

O restaurante, para além da copa e instalações sanitárias, é composto pela entrada, 

espaço para guardar o calçado e zona de refeição, onde existe um sistema com ripas que 

pode abrir e fechar, separando as mesas entre si. Os assentos são feitos no chão sobre 

almofadas, existindo um vazio para a colocação das pernas. De modo a permitir o contacto 

visual para um canteiro com seixos rolados, é criada uma janela ao nível das mesas, através 

da qual também se vêem os pés de quem passa no exterior, mas assegurando a protecção 

de olhares directos do exterior para o interior. 
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Figura 72: Visualização do interior do restaurante 

 

A izakaya proposta tem um carácter mais aberto, permitindo ver quem passa, ainda 

que um pouco contida pela cobertura exterior que define a zona de mesas. É um espaço 

que apresenta uma característica comum no Japão, onde há um contacto directo com os 

cozinheiros e é possível observar como preparam os petiscos.  

 

 

Figura 73: Visualização do interior da izakaya 
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6.4.5 “Praça” 

 

Como vimos no quinto capítulo, e com o entendimento para tal situação apoiado no 

terceiro, no Japão a imposição de grandes espaços abertos à imagem da praça europeia 

não vingou, tornando-se por vezes em espaços desertos, obsoletos, desconfortáveis e sem 

uso. Para propor um espaço aberto que permita o encontro de massas é necessário saber 

como os fluxos e concentrações populacionais se processam, não impondo um espaço mas 

tendo o controlo sobre como e onde os vários percursos se articulam, de modo a criar 

condições de interacção social no momento onde os mesmos se intersectam. Assim, cria-se 

um espaço aberto e público em frente ao centro cívico, local onde se cruzam os principais 

percursos, originando um espaço livre e de encontro. Este, ao nível térreo é dotado de 

sombreamento pelo passadiço de distribuição no piso superior e o segundo piso é um local 

de esplanada, ambos marcados pela planta de bambu que define a entrada para os banhos 

públicos e centro cívico. 

 
Figura 74: Integração do espaço público entre a galeria e o centro cívico na envolvente 
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Figura 75: Visualização do piso superior que liga ao centro social, enquanto espaço aberto e zona de 
esplanada 

 

 

6.4.6 Zona comercial 

 

Vimos que na sociedade japonesa os sítios onde a actividade comercial se 

desenvolve constituem grande atracção para as pessoas, tornando-se espaços muito 

dinâmicos. “In a consumptive society, shopping is the one aspect of community that unites all 

classes…” (Lynch, 1994:313)  

Tendo isto em conta, e considerando ainda a definição de Shibuya como uma área 

predominantemente comercial, propõe-se no extremo Norte uma zona comercial no piso 

térreo. Pretende-se promover a reunião de aglomerados populacionais num sítio que os 

atraia e proporcione as condições necessárias para o encontro, permanência e interacção 

social. 

Contudo, pretende fugir-se à forma dos comuns centros comerciais existentes em 

Shibuya, de iluminação artificial e clima controlado mecanicamente, promovendo ao invés 

espaços no exterior, naturais, onde o passar do tempo se faça notar. Em vários centros 

comerciais da actualidade, as actividades de comércio são estritamente controladas e as 

interacções humanas reguladas por seguranças (por exemplo as pessoas não se podem 

sentar no chão, manifestações não são aceites, entre outros) havendo portanto uma esfera 

privada. O presente projecto procura contrariar este facto, pois é necessário sermos livres 

para podermos ser nós próprios.  Em todas as lojas são criados espaços mobilados com 
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sofás, incentivando à permanência, em detrimento da observação rápida e feita de 

passagem.  

 

 
Figura 76: Interior de uma das lojas 

 

 

Visa-se uma continuidade explícita na zona comercial, com uma malha ortogonal 

alinhada com os seus limites envolventes, nomeadamente a linha férrea e Meiji-dori. A 

estrutura horizontal remete também para a memória da imagem da cidade do período Edo, 

como anteriormente estudado, onde uma malha ortogonal muito clara e a horizontalidade 

dominavam. Esta opção que tem em conta a memória da prática tradicional entra em 

contraste com a maioria dos edifícios envolventes, com uma média de dez pisos, de 

verticalidade acentuada e sem espaços abertos no exterior.  

Nesta área comercial apenas um volume excepcional tem dois pisos, sofrendo 

também uma pequena torção no alinhamento da malha. Este é o momento que confina as 

lojas no extremo Sul, inserido em relação com a rua comercial que liga a Omotesando, onde 

as lojas têm um carácter que se realça dos edifícios envolventes por terem apenas dois 

pisos. Este é assim o único volume de comércio que tem também dois pisos, sendo os 

restantes apenas de piso térreo.  

As ruas são os espaços de distribuição da área comercial e também de interacção 

social, assumindo a importância e o carácter já estudados em capítulos anteriores sobre a 

rua e a apropriação desta pelo peão na sociedade nipónica. Não são apenas espaços de 

circulação, são zonas comuns, de convívio e interacção social, que definem a comunidade. 

Após o estudo de alguns exemplos de ruas que preservam na actualidade características 
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tradicionais em Taishido, Kyojima e Yanaka, pretende-se recriar estas características no 

piso térreo da zona comercial.  

São assim projectadas três ruas principais e com características distintas. A primeira, 

que separa a linha férrea das lojas, possuí um corredor verde onde é possível que as 

pessoas se sentem e onde se aplica o conceito de ver e ser visto, bem como a circulação e 

parqueamento coberto de bicicletas. A segunda, é uma rua interior que fica entre as duas 

“linhas” comerciais, fazendo alusão às ruas comerciais pedonais e cobertas como prática 

referenciada no terceiro capítulo. A terceira rua é a mais exposta, fica adjacente à Meiji-dori, 

preservando as árvores de grande porte existentes no local, que funcionam como um filtro 

entre a zona do peão e a zona do automóvel. 

 

 
Figura 77: Rua coberta na zona comercial 

 

 
Figura 78: Meiji-dori enquanto espaço para o automóvel e rua pedonal adjacente 
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Tal como foi referido em páginas anteriores, antigamente a topografia e a relação 

com a natureza era essencial para o desenhar da cidade. Neste caso, também se recorre 

aos elementos naturais como referências espaciais, criando zonas onde a planta de bambu 

é colocada no meio da rua comercial interior e rasgando a cobertura pública, funcionando 

como analogia ao período em que o monte Fuji era o único elemento vertical utilizado como 

referência espacial. Estas aberturas adquirem também a função de iluminação da rua 

comercial no piso térreo. 

 

 

Figura 79: Bambu e iluminação na rua coberta da zona comercial 

 

 

6.4.7 Cobertura ajardinada 

 

O contacto com a natureza é de facto algo a que a sociedade japonesa atribui 

extrema importância. Como vimos, anteriormente era na periferia da cidade que se 

encontravam os templos que proporcionavam os espaços verdes de que as populações 

usufruíam. Contudo, na realidade actual é difícil delimitar o que é periferia de Tóquio, tudo 

está densamente construído devido a não ter sido implementado nenhum sistema de 

regulamentação eficaz, deixando assim poucos espaços verdes. Deste modo, a sua 

promoção em sítios acessíveis no centro de Tóquio é um problema actual, tal como se 
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descreve no capítulo quinto do presente trabalho. É neste contexto que se propõe na 

cobertura das lojas uma zona de espaço aberto e verde.  

Segundo Kevin Lynch na obra Site Planning, um espaço aberto pode ser ocupado 

intensivamente pelo Homem ou ser um volume interior, a sua definição passa pelo 

comportamento humano, onde o espaço aberto é o espaço que permite ao ser humano agir 

em liberdade no mesmo. Tendo em conta esta característica, proporcionam-se na cobertura 

da área comercial momentos de estadia associados a espaços verdes, encarados enquanto 

várias partes que compõem um todo, onde a definição dos espaços de encontro é crucial e 

considerada como espaços abertos.  

A ideia dos pocket-parks estudados anteriormente está também presente, no sentido 

em que se criam vários pequenos momentos, pretendendo-se que os utilizadores possam 

desfrutar das sensações de diferentes espaços de carácter público. Toda a cobertura 

ajardinada serve não só como apoio físico às actividades de sociabilização aí a desenvolver, 

como também as favorece. Ajuda na habilidade para conhecer novas pessoas e possibilita a 

escolha de actividades em diferentes momentos espaciais. 

Para tal, existem zonas de relvado, superfícies planas e não-planas, mobiliário 

urbano que convida à permanência, diferença nas estereotomias dos pavimentos e 

materiais de modo a definir diferentes espaços, sombreamentos através de árvores e toldos, 

zonas de canteiro sem acesso e um volume de características especiais, onde no seu 

interior o contacto com a envolvente é exclusivo com o comboio. Estes vários espaços 

atraem a população e garantem o conforto no espaço público, estando interligados por um 

caminho principal em madeira, criando uma sequência contínua de actividades e variações 

organizadas com uma lógica estruturante intrínseca. Funcionam assim como vários 

momentos que integram um todo, qualificando a área com diversidade e criando um novo 

estímulo urbano que contraria a densidade e falta de espaços abertos no centro de Shibuya. 

São locais de escape dentro do contexto urbano onde o bem-estar dos indivíduos é o 

principal objectivo.  
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Figura 80: Visualização da cobertura ajardinada de Sul para Norte 

 
Figura 81: Visualização da cobertura ajardinada de Norte para Sul 

 

Para além da única loja que tem segundo piso, existe outro volume neste nível que 

domina a composição pela sua materialidade. Consiste num espaço encerrado sobre quatro 

paredes em metal oxidado, fechado a toda a envolvente com excepção de um grande vão 

que se abre à linha Yamanote. O pavimento é em gravilha, obrigando a andar devagar e 

acentuando a ideia de serenidade. O contornar do volume ao entrar e a alteração de 

material acentuam esta gradação, como uma transição de condições de privacidade. O 

percurso, aproximação e forma de entrar mereceram especial atenção. É um espaço que 

cria curiosidade, expectativa e surpresa para quem o vai descobrindo desde o exterior e 

promove o sossego e quietude para quem está no interior. 
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Figura 82: Interior do volume metálico fechado à envolvente, com excepção da linha de comboio 

Como apontado no terceiro capítulo do presente documento, a água sempre esteve 

associada na sociedade japonesa ao sagrado, e tal como foi explicado pelo arquitecto 

Kengo Kuma relativamente ao seu emprego na entrada do Museu Maçanari, o espelho de 

água assume na sociedade japonesa um papel de mudança da mente. Deste modo, decidiu-

se projectar no interior do volume dois espelhos de água com uma árvore no centro, criando 

um jogo de reflexos, nomeadamente do comboio a passar.  

Quem viaja no comboio tem enquanto um momento de arranque desde a estação de 

Shibuya um momento de menos de um minuto onde pode focar a visão na cobertura verde, 

uma área de toldos e outra com mobiliário urbano, surgindo em destaque o volume em 

metal oxidado com um vão que o rasga na totalidade e direcciona os olhares para o espelho 

de água que reflecte as silhuetas das pessoas que se sentam de costas nas suas margens. 

 

 
Figura 83: Vista da cobertura ajardinada desde o comboio 



	   92	  

7. Conclusão  

 

O trabalho teórico/prático que agora se termina foi desenvolvido com o apoio na 

História, o que possibilitou o entendimento sobre o que é uma cultura alheia e de como a 

metrópole de Tóquio evoluiu desde a sua formação no período Edo. Através deste estudo foi 

possível compreender o papel que os espaços públicos, enquanto espaços de interacção 

social, ocuparam na organização de Tóquio, o que esteve na base da justificação das 

decisões projectuais. 

Apesar dos contrastes, confrontos e imprevistos que por vezes possam surgir, a 

cidade deve ser entendida como multifuncional, complexa e colectiva, sendo nos seus 

espaços públicos onde o Homem encontra liberdade para interagir e partilhar com os 

demais. Este princípio remonta aos primórdios da nossa civilização, onde a agora era o 

espaço privilegiado para encontros de natureza diversa. 

No Japão os espaços públicos tiveram também grande importância, embora com 

características específicas. Se no período Edo os espaços públicos tinham lugar junto aos 

canais e templos pelas características de amplitude e verdura que lhes estavam associadas, 

no período Meiji inicia-se o gosto pela cultura Ocidental, levando à reprodução da praça 

europeia. Como foi referido no terceiro capítulo, este elemento não conseguiu assumir na 

sociedade japonesa o mesmo papel que assumia na Ocidental, vindo o espaço criado como 

praça a ser ocupado pelo automóvel ao invés do peão. 

 O período pós-terramoto de Kanto veio eliminar as frentes ribeirinhas enquanto 

espaços públicos, havendo uma orientação para terra. Grande parte dos becos foram 

eliminados, sob fundamentação de razões de segurança, e foram criados pequenos 

espaços verdes, não só como espaços de interacção, como também de apoio à população 

em situação de emergência.  

No período pós-guerra, foi necessária a restruturação urbana devido à destruição 

causada. Os caminhos de ferro sofrem um grande desenvolvimento, permitindo maior 

mobilidade da população, pelo que esta vai ocupando a periferia em busca do contacto com 

os espaços verdes. Porém, estes vão tornando-se menores devido à construção exaustiva 

de edifícios, verificando-se em paralelo a expansão dos centros de comércio junto das 

principais estações.  

As políticas governamentais implementadas neste período visaram essencialmente o 

progresso económico, deixando para trás o desenho urbano de qualidade e promoção de 

espaços públicos. As regulamentações relativas ao zonamento de funções mantiveram-se 

estrategicamente permissivas, consentindo a instalação de indústrias pesadas em áreas 
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centrais. Com a Crise do Petróleo, verificam-se alterações na economia nipónica, as 

indústrias pesadas dão lugar a indústrias de maquinaria precisa, comunicações, educação, 

electrónica, indústria automóvel e financeira. Os preços do solo em Tóquio disparam e 

começa a observar-se uma sobrelotação do espaço, sobretudo com comércio e escritórios. 

O entendimento de como a metrópole de Tóquio cresceu e os espaços sociais e de 

encontro passaram por transformações evolutivas, não necessariamente um progresso no 

sentido do seu aperfeiçoamento, levou-nos à compreensão da sua carência no contexto 

urbano presente.  

Em Tóquio da actualidade, os cidadãos cada vez menos podem desfrutar de 

espaços públicos que permitam a vida social ou desenvolver actividades de convívio. Os 

espaços são densamente ocupados pelos negócios, na sequência do processo evolutivo 

centrado na economia. Globalmente, a evolução registada não acrescentou qualidade ao 

espaço público, pelo contrário, enquanto na cidade Edo melhor ou pior era possível usufruir 

de espaços públicos em abundância, hoje em dia estes são escassos e correspondem 

quase exclusivamente aos grandes parques. Como locais de encontro ainda a referir em 

Tóquio, os Campus Universitários e os espaços de restauração desempenham um papel 

importante.  

O projecto que agora se conclui é um contributo para contrariar a escassez de 

espaços públicos numa zona comercial e de escritórios de grande densidade construtiva no 

centro de Tóquio, denominada Shibuya. Partindo do conhecimento de que dispúnhamos 

sobre a importância dos espaços verdes para os japoneses, projectámos uma cobertura 

onde estes são amplamente contemplados, por considerarmos que a mesma vem propiciar 

aos japoneses o seu tão prezado contacto com o meio natural.  

Foram projectadas ruas tendo em conta o significado de espaço de interacção social 

que estas adquirem na sociedade japonesa. Os espaços públicos foram considerados como 

o motor da proposta, conscientes da importância do fluxo populacional na definição dos 

mesmos. Foram desenhados espaços destinados ao convívio e permanência, quer 

interiores quer exteriores, contribuindo para a redução do isolamento. 

O programa delimitado teve em consideração a responsabilidade social, atendendo à 

diversidade da população. O equipamento social contempla o grupo dos sem-abrigo e 

procura através deste as condições essenciais para evitar a exclusão destas pessoas e 

promover as suas competências, de modo a preparar a sua reintegração na sociedade.  

A reflexão teórica e prática feita em torno do desenvolvimento do projecto permite-

nos concluir que na actualidade os espaços públicos em Tóquio ainda não constituem uma 

prioridade no ordenamento do território, notando-se no entanto uma ligeira alteração sobre o 
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assunto. Porém, o capital continua a sobrepor-se à qualidade espacial. É disso exemplo a 

obra desenvolvida no Parque Miyashita pela companhia Nike, que apesar de tentar disfarçar 

um espaço efectivamente privado em espaço público, o seu objectivo principal é o promoção 

da marca, em detrimento de um interesse colectivo.  

É de salientar que até à pouco tempo os japoneses tiveram uma postura passiva 

sobre a matéria, numa atitude de obediência às hierarquias, aceitando os projectos que lhes 

impunham. Os habitantes de Tóquio só virão a usufruir de espaços públicos na 

proporcionalidade das suas necessidades quando conseguirem fazer valer as suas 

pretensões nesta matéria junto das entidades responsáveis pelo planeamento urbano, algo 

que se começa a verificar gradualmente, tal como aponta Kitayama. Dada esta situação, o 

tema abordado no trabalho que aqui se conclui, não se esgota no mesmo, trata-se de um 

tema que fica em aberto neste momento de transição nas reivindicações dos habitantes de 

Tóquio, relativamente ao direito ao espaço público. 
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Proposta urbana

Parque Miyashita_ Tóquio. Japão
FAUTL 2010/2011_ orientador: professor doutor Carlos Dias Coelho. discente: Tiago da Silva Coelho #6284. miarq01|

Planta de implantação | escala _1:2000Planta de localização
Parque Miyashita 1 - Cruzamento de Shibuya 2 - Izakayas  tradicionais extremo Sul 3 - Linha Yamanote extremo Oeste 4 - Meiji-dori extremo Este 5 - Parque urbano extremo Norte 7 - Rua comercial Omotesando6 - Estádio Nacional 8 - Rua comercial Harajuku

1

2

3

4

5

6

8
7

Maquete da integração urbana | escala _1:1000 Visualizações da proposta com a envolventeEsquema da proposta urbana

1 - Zona comercial

2 - Volume comercial com 2 pisos e elevador

3 - Galeria de arte

4 - Centro cívico

5 - Banhos públicos

6 - Restauração

7 - Izakayas  tradicionais

8 - Zona verde dos restaurantes

9 - Parque urbano existente

10 - Linha Yamanote

11 - Meiji-dori

12 - Corredores verdes

13 - Parque automóvel

14 - "Praça"

15 - Bancada social

16 - Zona de performances

17 - Acessos existentes

18 - Rampa

19 - Cobertura ajardinada

20 - Planta de bambu como referência espacial

21 - Estrutura de sombreamento

Áreas verdes

Circulação

Limite do piso superior



Parque Miyashita_ Tóquio. Japão
FAUTL 2010/2011_ orientador: professor doutor Carlos Dias Coelho. discente: Tiago da Silva Coelho #6284. miarq02|

Alçado principal | escala  _1:500

Planta piso inferior | escala _1:500
izakayas  tradicionais

izakaya

esplanada

restaurante

banhos públicos

centro cívico e de apoio ao sem-abrigo

galeria de arte

estacionamento automóvel

estacionamento bicicletas coberto

planta de bambu

corredor verde

loja

Meiji-dori

linha Yamanote

Parque urbano

estacionamento bicicletas



Corte Longitudinal AA´ | escala _1:500

estrutura de sombreamento

zona verde

performances de rua

banhos públicos

ginásio

sala de leitura galeria de arte

estacionamento automóvel

zona de pára-sóis

loja

planta de bambu

volume metalálico

zona verde

canteiro

Parque Miyashita_ Tóquio. Japão
FAUTL 2010/2011_ orientador: professor doutor Carlos Dias Coelho. discente: Tiago da Silva Coelho #6284. miarq03|

Planta piso superior | escala _1:500

esplanada



Alçado tardoz | escala _1:500

Planta de cobertura | escala _1:500

Parque Miyashita_ Tóquio. Japão
FAUTL 2010/2011_ orientador: professor doutor Carlos Dias Coelho. discente: Tiago da Silva Coelho #6284. miarq04|



Planta piso inferior da zona de restauração, banhos públicos, centro cívico e galeria de arte |  escala _1:200

3

3

6

6

7

8

9

10

11

12

13

4
14

15

16

19

20

10

22

21

23

24

17

25

26

27

29

30

31

32

33
34

3536

Parque Miyashita_ Tóquio. Japão
FAUTL 2010/2011_ orientador: professor doutor Carlos Dias Coelho. discente: Tiago da Silva Coelho #6284. miarq05|

1- zona de estar da izakaya    2 - copa   3 - instalações sanitárias   4 - esplanada   5 - estrutura de sombreamento  6 - cacifos para sapatos   7 - zona de estar do restaurante   8 - zona verde   9 - zona de performances de rua   10 - átrio do centro cívico   11 - cantina   12 - elevadores   13 - sala de convívio   14 - pátio   15 - átrio do centro de apoio aos sem-abrigo   16 - enfermaria   17 - gabinetes
de apoio ao sem abrigo   18 - salas de reunião   19 - arrumos   20 - salas polivalentes   21 - pátio dos artistas   22 - átrio dos banhos públicos   23 - sala de espera   24 - recepção   25 - gabinete de apoio   26 - sala de massagens   27 - balneários e cacifos   28 - duches  29 - duches ao estilo nipónico  30 - sauna   31 - piscinade água fria   32 - piscina de água quente   33 - jacuzzi   34 - zona
ajardinada   35 - zona de exposição da galeria de arte   36 - planta de bambu  37 - corredor verde com murete para assento  38 - zona intransitável com gravilha

Visualização do interior da izakaya Visualização da área de esplanada com estrutura de sombreamento Visualização do interior do restaurante Visualização da sala de convívio do centro de apoio ao sem-abrigo

1

2

4

5

7
3

2

4

1718 18

20

3

3

3

6
28

29
3

3

31

32

24

36

37

38

19

19



Parque Miyashita_ Tóquio. Japão
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Planta piso superior do centro cívico e galeria de arte |  escala _1:200

1 - bancadas para a zona de performances de rua   2 - rampa de acesso  3 - zona exterior coberta   4 - ginásio   5 - balneários   6 - sala de leitura   7 - instalações sanitárias   8 - arrumos   9 - elevadores  10 - zona de convívio   11 - esplanada   12 - planta de bambu  13 - zona de exposição galeria de arte   14 - passadiço de acesso à cobertura ajardinada da área comercial

Visualização da rampa, bancada e espaço público para performances de rua Visualização da área de restauração desde o topo da bancada, com a presença da
linha Yamanote

Visualização da sala de leitura do centro cívico, com vista para a linha férrea Visualização do piso superior que liga ao centro cívico, enquanto espaço aberto e
zona de esplanada

1

3

4

5

6

7
7

8
9

10

1112

14

13

5

2
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Planta piso inferior da zona comercial | escala _1:200

Visualização da rua coberta na zona comercial Visualização do interior de uma loja Visualização da frente de rua da área comercial enquanto espaço pedonal, adjacente
à Meiji-dori  enquanto espaço para o automóvel

Visualização da planta de bambu enquanto referência espacial e momento de
iluminação na rua coberta da zona comercial

1

1 - parque automóvel coberto   2 - parque para bicicletas coberto   3 - corredor verde com murete para assento   4 - átrio da loja   5 - elevadores   6 - balcão de atendimento   7 - arrumos   8 - zona de exposição  9 - zona de estadia  10 - planta de bambu  11 -  rua pedonal com corredor verde  12 - rua comercial coberta  13 - rua pedonal adjacente à Meiji-dori

2

2

3

4

4

5
6

7
7

8

9

10

10
10

12

11

13

4
4

6 7

9

9

8
8

2
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Planta piso superior da zona comercial | escala _1:200
1 - passadiço de acesso à cobertura ajardinada  2 - corredor verde com murete para assento   3 - zona de estadia com pára-sóis  4 - elevadores   5 - instalações sanitárias   6 - átrio da loja   7 - balcão de atendimento   8 -arrumos   9 - zona de exposição   10 - zona de estadia   11 - canteiros   12 - volume em metal pré-oxidado   13 - espelho de água   14 - zona verde com espreguiçadeiras   15 -
zona verde  16 - zona exterior de permanência  17 - planta de bambu  18 - infra-estrutura pré-existente de acesso à cobertura

Visualização da cobertura ajardinada desde o comboio Visualização do interior do volume metálico fechado à envolvente, com excepção da
linha de comboio

Visualização da cobertura ajardinada do extremo Norte para SulVisualização da cobertura ajardinada desde o passadiço no sentido de Sul para Norte

1

2

3

4

5
5

8 7

6

6

6

10

9

11

11

11

12

13

14

15

15

15

16

16

3

18

18

17
1717



Corte BB´| escala _1:500

Corte DD´| escala _1:500

Corte CC´| escala _1:500

Corte EE´| escala _1:500

Esquiços

Parque Miyashita_ Tóquio. Japão
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Esquiços

Corte FF´| escala _1:500

Corte HH´| escala _1:500

Corte GG´| escala _1:500

Corte JJ´| escala _1:500



Corte BB´| escala _1:200

Parque Miyashita_ Tóquio. Japão
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Corte CC´| escala _1:200



Corte EE´| escala _1:200

Parque Miyashita_ Tóquio. Japão
FAUTL 2010/2011_ orientador: professor doutor Carlos Dias Coelho. discente: Tiago da Silva Coelho #6284. miarq12|

Corte FF´| escala _1:200



Corte GG´| escala _1:200

Parque Miyashita_ Tóquio. Japão
FAUTL 2010/2011_ orientador: professor doutor Carlos Dias Coelho. discente: Tiago da Silva Coelho #6284. miarq13|

Corte II´| escala _1:200



pano de metal pré-oxidado 5mm
perfis metálicos de encaixe tipo cantoneira em abas iguais aparafusadas

pano de metal pré-oxidado 5mm aparafusado
muro de betão

rufo

banco em betão revestido em madeira de abeto circundando espelho de água
21mm pavimento em deck de madeira ipê

30/40mm estrutura de suporte assente em niveladores metálicos
300mm camada de gravilha percorrível com granulometria 15-25 mm

feltro geotêxtil resistente à perfuração
120mm isolamento térmico em poliestireno extrudido

impermeabilização membrana betuminosa
camada de forma com formação de pendente

200mm laje betão armado
tecto suspenso em placa de gesso cartonado 12.5mm

revestimento em quarzito
murete em betão

30mm pavimento exterior em quarzito cinza 600/400mm
argamassa de regularização e assentamento

160mm camada de gravilha
manta drenante geotêxtil

impermeabilização
terreno compactado

grelha metálica
160mm camada de gravilha

caixa de brita fina
tubo de drenagem

manta drenante geotêxtil
impermeabilização

pano de metal pré-oxidado 5mm aparafusado
muro betão

250mm substrato vegetal
300mm substrato subsolo mineral
filtrante em feltro de fibra de polipropileno
200mm camada drenante em gravilha com granulometria 15-25mm
feltro geotêxtil resistente à perfuração
120mm isolamento térmico em poliestireno extrudido
impermeabilização membrana betuminosa
cmada de forma com formação de pendente
200mm laje de betão armado
tecto suspenso em placa de gesso cartonado 12.5mm

21mm guarda de madeira de abeto 850/110mm
com espaçamento de 70mm
suporte metálico aparafusado

vidro duplo 6mm+12mm+6mm
aranha em aço inoxidável

pilar de aço inoxidável lacado a branco 150mm+150mm+7mm com preenchimento em betão

21mm guarda de madeira de abeto 850/110mm
suporte metálico aparafusado
pano de metal pré-oxidado 5mm aparafusado
muro de betão
rufo

21mm revestimento exterior em madeira de abeto
25/50mm ripado horizontal
câmara ventilada
2mm tela impermeabilização para vento e chuva
painel de tiras de madeira orientadas tipo OSB 12mm
70mm isolamento térmico em lã mineral em estrutura de madeira 50/70mm
250mm parede estrutural de betão armado
2mm barreira de vapor
50/40mm estrutura em madeira com isolamento térmico em lã mineral permitindo a passagem de instalações
21mm revestimento interior em madeira de abeto

21mm soalho em madeira de abeto
65mm sistema de pavimento radiante em camada de betomilha

membrana de separação
30mm isolamento a ruído de impacto

impermeabilização membrana betuminosa
250mm laje betão armado

barreira à capilaridade em tela de polietileno
100mm isolamento térmico perimetral em poliestireno expandido

60mm camada de regularização e assentamento
120mm camada de gravilha

terreno compactado

21mm soalho em madeira de abeto
65mm sistema de pavimento radiante em camada de betomilha
membrana de separação
30mm isolamento a ruído de impacto
impermeabilização membrana betuminosa
250mm laje betão armado
barreira à capilaridade em tela de polietileno
100mm isolamento térmico perimetral em poliestireno expandido
60mm camada de regularização
120mm camada de gravilha
terreno compactado

grelha metálica
tubo de drenagem
21mm pavimento em deck de madeira ipê
30/40mm estrutura de suporte assente em niveladores metálicos
camada de regularização e assentamento
160mm camada de gravilha
caixa de brita fina
manta drenante geotêxtil
impermeabilização
terreno compactado

perfis metálicos de encaixe com perfil em U

pingadeira 15/15mm
pingadeira 15/15mm

30mm pavimento exterior em quarzito cinza 600/400mm
21mm pavimento em deck de madeira ipê
30/40mm estrutura de suporte assente em niveladores metálicos
camada de regularização e assentamento
160mm camada de gravilha
manta drenante geotêxtil
impermeabilização
terreno compactado

pilar de aço inoxidável lacado a branco 150mm+150mm+7mm
com preenchimento em betão

aranha em aço inoxidável
vidro duplo 6mm+12mm+6mm

21mm pavimento em deck de madeira ipê
30/40mm estrutura de suporte assente em niveladores metálicos

soalho em madeira de abeto
com sistema de pavimento radiante

21mm revestimento exterior em madeira de abeto
25/50mm ripado horizontal
câmara ventilada
2mm tela impermeabilização para vento e chuva
painel de tiras de madeira orientadas tipo OSB 12mm
70mm isolamento térmico em lã mineral em estrutura de madeira 50/70mm
250mm parede estrutural de betão armado
2mm barreira de vapor
50/40mm estrutura em madeira com isolamento térmico em lã mineral
permitindo a passagem de instalações
21mm revestimento interior em madeira de abeto

pilar de aço inoxidável lacado a branco
150mm+150mm+7mm

com preenchimento em betão
aranha em aço inoxidável

vidro duplo 6mm+12mm+6mm

250mm betão armado com cofragem exterior aparente em madeira de abeto
110mm isolamento térmico em lã mineral em estrutura de madeira 50/110mm
painel de tiras de madeira orientadas tipo OSB 12mm
2mm barreira de vapor
12.5 mm placa de gesso cartonado

21mm pavimento em deck de madeira ipê
30/40mm estrutura de suporte assente em niveladores metálicos

soalho em madeira de abeto com sistema
de pavimento radiante

21mm guarda de madeira de abeto
850/110mm
com espaçamento de 70mm
suporte metálico aparafusado

pilar de aço perfil de secção H
150mm/150mm

viga metálica perfil de secção rectangular
150mm/150mm

27mm/145mm tábua de
madeira de abeto

15/35mm ripas de
madeira de abeto

9mm suporte metálico
perfil de secção  tubular

perfil de secção quadrangular
50mm/50mm

Corte zona comercial | escala _1:50
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Planta zona comercial | escala _1:10 Planta centro cívico | escala _1:10 Detalhe guarda | escala _1:20Perspectiva estrutura de sombreamento|  escala _1:30
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pano de metal pré-oxidado 5mm
perfis metálicos de encaixe tipo
cantoneira em abas iguais
aparafusadas
perfis metálicos de encaixe com perfil
em U

300mm camada de gravilha
percorrível com granulometria 15-25
mm
feltro geotêxtil resistente à perfuração
120mm isolamento térmico em
poliestireno extrudido
impermeabilização membrana
betuminosa
camada de forma com formação de
pendente
200mm laje betão armado
tecto suspenso com fixadores
metálicos em placa de gesso
cartonado 12.5mm

30mm pavimento exterior em quarzito
cinza 600/400mm
argamassa de regularização e
assentamento
160mm camada de gravilha
manta drenante geotêxtil
impermeabilização
terreno compactado

grelha metálica
160mm camada de gravilha
caixa de brita fina
tubo de drenagem
manta drenante geotêxtil
impermeabilização

1

21mm soalho em madeira de abeto
65mm sistema de pavimento radiante
em camada de betomilha
membrana de separação
30mm isolamento a ruído de impacto
impermeabilização membrana
betuminosa
250mm laje betão armado
barreira à capilaridade em tela de
polietileno
100mm isolamento térmico perimetral
em poliestireno expandido
60mm camada de regularização e
assentamento
120mm camada de gravilha
terreno compactado

250mm betão armado com cofragem
exterior aparente em madeira de abeto
110mm isolamento térmico em lã
mineral em estrutura de madeira
50/110mm
painel de tiras de madeira orientadas
tipo OSB 12mm
2mm barreira de vapor
12.5 mm placa de gesso cartonado

21mm pavimento em deck de
madeira ipê
30/40mm estrutura de suporte assente
em niveladores metálicos
grelha metálica
camada de regularização e
assentamento
160mm camada de gravilha
caixa de brita fina
tubo de drenagem
manta drenante geotêxtil
impermeabilização
terreno compactado

21mm soalho em madeira de abeto
65mm sistema de pavimento radiante
em camada de betomilha
membrana de separação
30mm isolamento a ruído de impacto
impermeabilização membrana
betuminosa
250mm laje betão armado
barreira à capilaridade em tela de
polietileno
100mm isolamento térmico perimetral
em poliestireno expandido
60mm camada de regularização
120mm camada de gravilha
terreno compactado

21mm soalho em madeira de abeto
65mm sistema de pavimento radiante
em camada de betomilha
membrana de separação
20mm isolamento a ruído de impacto
60mm isolamnto térmico em
poliestireno expandido
impermeabilização membrana
betuminosa
200mm laje betão armado
tecto suspenso em placa de gesso
cartonado 12.5mm

60mm camada drenante de gravilha
com granulometria 15-25 mm
feltro geotêxtil resistente à perfuração
60mm isolamento térmico em
poliestireno extrudido
impermeabilização membrana
betuminosa
camada de forma com formação de
pendente
200mm laje betão armado
tecto suspenso com fixadores
metálicos em placa de gesso
cartonado 12.5mm

21mm pavimento em deck de
madeira ipê
30/40mm estrutura de suporte assente
em niveladores metálicos
grelha metálica
feltro geotêxtil
20mm isolamento a ruído de impacto
impermeabilização membrana
betuminosa
camada de forma com formação de
pendente
200mm laje betão armado com
cofragem exterior aparente em
madeira de abeto

pano de metal pré-oxidado 5mm
aparafusado
membrana betuminosa
muro de betão

250mm substrato vegetal
300mm substrato subsolo mineral
filtrante em feltro de fibra de
polipropileno
200mm camada drenante em gravilha
com granulometria 15-25mm
feltro geotêxtil resistente à perfuração
120mm isolamento térmico em
poliestireno extrudido
impermeabilização membrana
betuminosa
cmada de forma com formação de
pendente
200mm laje de betão armado
tecto suspenso em placa de gesso
cartonado 12.5mm

vidro duplo 6mm+12mm+6mm
pilar de aço inoxidável lacado a branco
150mm+150mm+7mm com
preenchimento em betão
aranha em aço inoxidável

21mm soalho em madeira de abeto
65mm sistema de pavimento radiante
em camada de betomilha
membrana de separação
30mm isolamento a ruído de impacto
impermeabilização membrana
betuminosa
250mm laje betão armado
barreira à capilaridade em tela de
polietileno
100mm isolamento térmico perimetral
em poliestireno expandido
60mm camada de regularização
120mm camada de gravilha
terreno compactado

21mm guarda de madeira de abeto
850/110mm
suporte metálico aparafusado

21mm pavimento em deck de
madeira ipê
30/40mm estrutura de suporte assente
em niveladores metálicos
grelha metálica
camada de regularização e
assentamento
160mm camada de gravilha
caixa de brita fina
tubo de drenagem
manta drenante geotêxtil
impermeabilização
terreno compactado

pingadeira 15/15mm

pano de metal pré-oxidado 5mm
aparafusado
membrana betuminosa
muro de betão

rufo
impermeabilização

pingadeira 15/15mm

rufo
impermeabilização
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21mm revestimento exterior em
madeira de abeto
25/50mm ripado horizontal
câmara ventilada
2mm tela impermeabilização para
vento e chuva
painel de tiras de madeira orientadas
tipo OSB 12mm
70mm isolamento térmico em lã
mineral em estrutura de madeira
50/70mm
250mm parede estrutural de betão
armado
2mm barreira de vapor
50/40mm estrutura em madeira com
isolamento térmico em lã mineral
permitindo a passagem de instalações
21mm revestimento interior em
madeira de abeto
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