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EMERGÊNCIAS URBANAS E TERRITORIAIS: NOVOS DESAFIOS

Apesar de, desde sempre, se sentir o apelo e a necessida-

de de se adequar as construções ao contexto particular de 

cada habitat, ao senso comum, e às convicções políticas e 

filosóficas de cada um, o forte imperativo económico que 

tem caracterizado toda a civilização industrial, a globali-

zação da informação e das vivências associadas ao boom 

tecnológico das últimas décadas parece ter conduzido a 

arquitetura e o urbanismo a um processo de virtualização 

dos seus impulsos e intentos, dependente do ritmo de di-

vulgação de novos modelos internacionais, mais ou menos 

massificados e quase sempre dependentes do mediatismo 

associado aos chamados fazedores de opinião, conduzindo 

as principais cidades do mundo ocidental a afastarem-se 

culturalmente dos seus contextos particulares.

Após o marco simbólico do 11 de Setembro de 2001 e da crise 

económica, financeira e social que o seguiu ou, ainda das 

várias catástrofes ambientais que assolaram o planeta du-

rante primeira década deste século, agudiza-se o debate 

sobre as consequências das decisões políticas do passado, 

forçando-se, cada vez mais, a ciência e a técnica a justifi-

carem-se socialmente, não pelas suas causas, mas, funda-

mentalmente, pelas suas consequências. 

Hoje, quer ao nível do desenho da cidade, quer do proje-

to das principais infra-estruturas urbanas ou mesmo dos 

objetos arquitectónicos de per si, os outrora símbolos de 

prosperidade e de desenvolvimento, inspirados em modelos 

socioeconómicos tidos como de sucesso, tendem a trans-

formar-se em excessos que contrariam as reais necessi-

dades e as apetências de uma população e de um território 

profundamente metamorfoseado.

Os constrangimentos associados ao atual contexto social, 

político e económico configuram um ambiente propício à 

crítica e à transformação do território construído e, fun-

damentalmente, ao modo como se o perspetiva e sobre ele 

se actua. 

Temas como a habitabilidade, a sustentabilidade ou a via-

bilidade financeira e ambiental estão a retomar um papel 

URBAN AND TERRITORIAL EMERGENCES: NEW CHALLENGES 

Despite the fact that there has always been a call for and a 

need to make buildings fit in with the particular context of 

each habitat, with common sense and with the political and 

philosophical convictions of each person, the strong eco-

nomic imperative that has characterized the whole of in-

dustrial civilization, and also the globalization of information 

and the experiences associated with the technological boom 

in recent decades, seem to have driven architecture in a pro-

cess of virtualizing of its impulses and intents, dependent on 

the disclosure rate of new international models, more or less 

mass-produced and almost always dependent on the media 

frenzy associated with the so-called opinion-makers, dri- 

ving the main cities of the western world into withdrawing 

in cultural terms from their particular contexts.

If, on one hand, Architecture tends to culturally reflect this 

passive, media driven and globalized behavioral pattern, on 

the other hand, as a cultural act, it is not unaware of its his-

toric past, it continues to lay claim to its tradition of social in-

tervention and, naturally, it cannot be indifferent to the risks 

of this new fin-de-siècle Internationalism (Ibelings, 1998)

Referring to this dilemma, as well as to the urgent need for 

deep reflection on the way of thinking and doing architec-

ture, Luis Fernández-Galiano (2006) points out that the fall 

of the Berlin wall (1989) corresponded to the end of the 20th 

century in terms of the history of architecture, with the 21st 

century only beginning with the terrorist attack of Septem-

ber 11 (2001) and the myriad political and social phenomena 

associated with it. Today, still in the aftermath of Septem-

ber 11 and in the midst of an environmental, economic and 

financial crisis on a worldwide scale, the emergence of this 

“new century” seems to be even more evident, questioning 

to what point architecture and urbanism, as privileged pers- 

pectives of the real, are methodologically coming to form a 

part of this new paradigm.

Once symbols of prosperity and development, the major 

urban or architectural projects of the last years, inspired 

by socio-economic models considered as successful, now 

tend to become excessive and contradictory of the real 
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significativo nos modos de fazer e de pensar a arquitetura 

e o urbanismo. 

A presente edição d’A Obra Nasce reúne um conjunto de 

contribuições direcionadas a estes desafios emergentes e 

aponta caminhos para outras estratégias urbanas e terri-

toriais complementares que direta ou indiretamente são 

enquadráveis no contexto social, político e económico que 

hoje tende a informar as práticas contemporâneas da ar-

quitetura e do urbanismo.

Rui Leandro Maia 

Luís Pinto de Faria

needs and desires of a population and of a territory deeply 

metamorphosed.

The constraints related to the current social, political and 

economic context set up a panorama that challenges cri-

tique and transformation, not only on built environment, but 

fundamentally, on the way reality is perceived and inter-

vened. Issues such as livability, sustainability, affordability 

and environmental impact are felt by all, with a particularly 

strong resonance within the architectural profession. 

For this 8th issue of “A Obra Nasce” it was collected an in-

teresting set of contributions that embrace this challenges 

and tackle the urgency for urban and territorial emerging  

and/or groundbreaking strategies and which open the way 

for an interdisciplinary conversation and/or confrontation.

Rui Leandro Maia 

Luís Pinto de Faria
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Clonación y re-valorización de la identidad 
en la arquitectura contemporánea

Laura Gallardo Frías, ARQUITECTA
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Roberta Krahe Edelweiss, ARQUITECTA
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RESUMEN 

Se abre una reflexión sobre la copia y la ausencia del origi-

nal, sobre las distintas teorías del proceso de reconstruc-

ción de edificaciones revisando diferentes puntos de vista, 

sobre la consideración del ser humano como “stock” y la 

pérdida del aura de las obras relacionada con la pérdida de 

sentido.

Por lo que se reivindica una puesta en valor del genius loci, 

del espíritu del lugar atreviéndonos a mirar al presente, a 

considerar al otro, al contexto, la ciudad y sus habitantes 

revalorizando la identidad.

PALABRAS CLAVE

Copia, Original, Clonación, Arquitectura, Identidad

ABSTRACT

This article proposes a reflection on the copy and the lack 

of the original, on the various theories of the buildings’ re-

construction process of reviewing different points of view, 

on the consideration of the human being as “stock” and the 

loss of the aura of the works related to the loss of sense.

The genius loci claim for an enhancement, with its spirit of 

place daring to look to the present, to consider the others, 

the context, the city and its inhabitants revaluing identity.

KEYWORDS

Copy, Original, Cloning, Architecture, Identity

A Obra Nasce
dezembro 2014, 8, pp. 9-18
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0. INTRODUCCIÓN

“Nuestra época, sin duda alguna, prefiere la imagen a la 

cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la 

apariencia al ser... Para ella, lo único sagrado es la ilusión, 

mientras que lo profano es la verdad. Es más, lo sagrado se 

engrandece a sus ojos a medida que disminuye la verdad y 

aumenta la ilusión, tanto que el colmo de la ilusión es para 

ella el colmo de lo sagrado”. Feuerbach. Prólogo a la segun-

da edición de La esencia del cristianismo. (Citado en Debord. 

2008, p. 37)

Copiar es un acto que continuamente realizamos en nues-

tros días, copiamos: música, imágenes, películas, textos, 

etc. es algo que se ha convertido en un hábito, ¿cómo dis-

tinguir la copia del original?

Baudrillard en su libro Cultura y simulacro recuerda la fábula 

de Borges donde los cartógrafos del imperio trazan un mapa 

tan detallado que llega a cubrir todo el territorio. Aquí co-

mienza a esbozar la idea de la confusión que producen las 

imitaciones con lo real. Sin embargo, la simulación hoy en 

día no se corresponde con un territorio, una referencia o una 

sustancia, sino que es la “generación por los modelos de algo 

real sin origen ni realidad: lo hiperreal” (2007:9). Así, el terri-

torio ya no precede al mapa, sino el mapa al territorio. Bau-

drillard hace emerger esta característica de precesión de los 

simulacros.

Pero ya no se trata ni del mapa, ni del territorio, pues se es-

fumó la diferencia entre ambos, la que producía el encanto 

de la abstracción. Así, ya no se da el espejo del ser y las apa-

riencias, de lo real y de su concepto, la verdadera dimensión 

de la simulación es la “miniaturización genética”, donde lo 

real se produce a partir de minúsculas células de matrices 

y memorias, por encargo, reproduciéndose a partir de aquí 

infinitas veces.

Así “la era de la sim ulación” rompe con todos los referen-

tes. Por lo que no se trata de imitación o reiteración, sino de 

“suplantación de lo real por signos de lo real” (Baudrillard. 

2007, p. 11).

1. DE LA RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES

En lo que respecta al ámbito de la arquitectura, hay muchas 

y diferentes teorías sobre la reconstrucción de edificacio-

nes: desde Ruskin y Morris, que afirman que un edificio en 

ruinas no se debe volver a levantar pues está muerto, al 

igual que Alessandro Baricco, que con respecto a la recons-

trucción de la Fenice afirma que con ella se “restauraba un 

mundo perdido”, como describe Ascensión Hernández en 

La clonación arquitectónica (2007:46). Hasta la teoría de la 

“restauración histórica” de Luca Beltrami donde indica que 

es legítimo realizar copias exactas, pues llevan consigo un 

valor simbólico; al igual que Rossi quien pone de manifiesto 

Fig. 1 y 2: Carcassone antes y después de los trabajos realizados por Viollet-le Duc. Fuente de la imagen: http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Carcassonne_avant_viollet_le_duc_par_panouill%C3%A9.jpg
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la importancia de la memoria colectiva que justifica la ma-

nutención y reproducción de lugares. En esta línea también 

mencionar a Paolo Marconi y Leonardo Benévolo que coin-

ciden en que la réplica arquitectónica es el único método 

para conservar por más tiempo la arquitectura y la ciudad. 

Otra visión distinta es la propuesta por Viollet-le-Duc, quien 

declara que “restaurar un edificio no es conservarlo, repa-

rarlo o rehacerlo; es restablecerlo en un estado completo 

que puede no haber no existido jamás en un momento dado. 

Así que la operación restauradora era, a su vez, gravemente 

alteradora” (citado en Morales, 1999:50).

2. DE LA PÉRDIDA DE LA AUTENTICIDAD

Podríamos afirmar que de la anastilosis, de la reconstruc-

ción arquitectónica se ha pasado a la clonación, es decir, 

a copiar obras arquitectónicas, de diversas tipologías, en 

cualquier parte del mundo. Así, si el concepto de “original”, 

reciente en el arte occidental desde el romanticismo, hacía 

referencia a una obra firmada por su autor, con lo que origi-

nal implicaba una relación de proximidad con el origen; con 

la clonación se produce un profundo alejamiento, una gran 

distancia que separa las obras de su origen.

Como indica Benjamin en su texto La obra de arte en la épo-

ca de su reproductibilidad técnica, con la copia se pierde el 

alma de la obra. Y si bien el autor afirma que una obra para 

ser comprendida debe ser poseída o reproducida de algún 

modo y que desde siempre la obra de arte ha sido suscepti-

ble de ser reproducida, indica que la copia anula el carácter 

del original de la obra, lo que denomina el “aura”, a la que 

define como “la manifestación irrepetible de una lejanía 

(por cercana que puede estar)” (Benjamin, 1936, p. 5), el au-

tor pone como ejemplo el descansar viendo una cordillera y 

siguiendo con la mirada como una hoja se mece en su rama, 

“sería aspirar el aura de esas montañas, de esa rama”. Con 

lo que la pérdida de aura, ante la proliferación de tantas co-

pias implica la disipación del aquí y el ahora.

Así, el fenómeno de la clonación arquitectónica lleva aso-

ciado una pérdida de autenticidad, que se vuelve inalcan-

zable con las múltiples copias. Con lo que esta autenticidad 

que anudaba la arquitectura al territorio, que construía los 

lugares enlazando pasado y presente ligada al movimiento, 

está perdiendo su significado al ser reproducida sin cesar, 

y perdiendo con ello la tradición que implica la transmisión 

del pasado. Por lo que más que un legado, el retomar una 

sabiduría del pasado, se van acumulando objetos inconexos. 

(Gallardo, 2010).

Convirtiéndose las ciudades en colecciones de objetos, de 

edificaciones aisladas, que más que hacer ciudad la frag-

mentan en entes desconectados, con una tendencia hacia 

una “ciudad genérica” (Koolhaas, 2006).

Toma tanta importancia el culto a la marca o firma de los 

objetos, que una casa que “se precie”, al igual que una ciu-

dad, no puede no tener “objetos de…” y no hay algo más frío 

que un collage de este tipo, donde al final nosotros mismos 

pasamos a ser una pieza de este “patchword”, de estas pie-

zas inconexas que están puestas unas al lado de otras sin 

nada que ver, sin una textura, sin un hilo conductor, donde 

se da un culto al objeto más que al sujeto.

Si tomamos el concepto de autenticidad de Baumgarten 

de su Estética, que recordemos recentra la teoría platóni-

ca donde lo bello es la perfección fenomenal, la forma más 

perfecta en que algo que está en lo bello puede represen-

tarse esta autenticidad del objeto, es decir, que sea cohe-

rente consigo mismo, en la misma línea que Benjamin en La 

obra de arte en su reproductibilidad técnica, define auten-

ticidad, constituido por el “aquí y el ahora”, su existencia 

única en el lugar donde se encuentra, sería interesante ex-

trapolarlo a la arquitectura.

Así, cuando una obra de arquitectura, tomemos por ejem-

plo el templo de Sta. María de la consolación en Todi (1508-

1607), obra atribuida a Bramante, constituye un ejemplo de 

quintaesencia de la arquitectura, origina un efecto de “po-

der estar en cualquier lugar” dada su autenticidad.

Ahora bien, muchas de las edificaciones contemporáneas, 

también podrían estar “en cualquier lugar” pero no porque 

encierren en sí la quintaesencia de la arquitectura, sino jus-

tamente por lo contrario, por su falta de autenticidad.
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Entonces, ¿cómo dos hechos opuestos pueden, a simple 

vista, producir el mismo efecto? Mientras el templo de Todi, 

al contemplarlo y al entrar se forma parte de él, se pro-

duce una experiencia estética, pues te transporta hacia su 

interior aislándote de lo demás. Por el contrario, las edifi-

caciones “clonadas” te transportan hacia el exterior, siendo 

imposible una experiencia estética. Ya que justamente la 

experiencia estética te invita a pararte en un instante en el 

que “todo se detiene”, por el contrario, estas arquitecturas 

te invitan a la velocidad. Si bien ambas juegan con el tiempo 

y el lugar, producen efectos muy distintos, la primera con 

su quietud y la segunda con su movimiento (Gallardo, 2013).

Es importante aclarar que es la esencia el elemento a com-

parar. La esencia de un interior proporcionado en sus for-

mas, luz, texturas, etc., con un interior vacío, pendiente de 

un programa cambiante.

Con lo que se pone de manifiesto, cómo con la clonación se 

pierde el “aura” lo que implica una pérdida de esencia de la 

obra arquitectónica al ser copiada una y otra vez sin tener 

relación con el lugar, los habitantes, el clima, etc.1 de dónde 

se inserta, con lo que se pierde la identidad que implica una 

pérdida en la posibilidad de dar lugar, pues en vez de abrirse 

se produce una especie de cerramiento, llegando al concep-

to de no-lugares o lugares que nos son ajenos, extranjeros.

Esta pérdida de “alma”, relacionada con la “pérdida de sen-

tido”, está íntimamente ligada a los no-lugares o “lugares 

sin alma”, “lugares sin sentido” y en definitiva a los lugares 

fuera de lugar, que no tienen lugar. 

La falta de sentido, de alma, implica que al construir, se ha-

gan edificaciones des-lugarizadas. Y en general cualquier 

cosa que se haga sin sentido está fuera de lugar, ya que no 

tiene un rumbo, una dirección, un carácter, una idea, una 

esencia, un alma...un sentido.

Sentido como directriz, como guía.

“Mientras tanto había llegado a aquella parte en el extremo 

norte de la gran ciudad donde estaban los barrios nuevos 

con sus casas, todas iguales, y las calles tiradas a cordel 

hasta el horizonte. Momo siguió corriendo, pero como todas 

las casas y calles eran exactamente iguales, pronto le pa-

reció que no se movía, que estaba corriendo siempre en el 

mismo sitio. Era un verdadero laberinto, pero un laberinto 

de regularidad e igualdad” (Ende, 2000, pp. 73-74).

Se puede destacar un “punto de humor” en este proceso de 

clonación, como indica M. Ende a través de Momo, pues si 

cada vez se van construyendo las mismas casas, las mis-

mas edificaciones, a pesar de todo lo que nos desplacemos, 

de recorrer medio mundo o el mundo entero, si llegamos al 

punto de destino y encontramos las mismas edificaciones, 

es como si no nos hubiésemos movido, y a pesar de que 

corremos más y más se produce un efecto de “inmovilidad” 

al encontrar todo igual, todo similar a lo ya visto una es-

pecie de déjà vu, de perpleja detención ante una obra que 

ya habíamos encontrado en un entorno totalmente distin-

to. Efecto contrario al que se produce en los lugares, que 

si bien nos invitan a la quietud, a pararnos, también llevan 

asociados, tras encontrar esa quietud, la iniciativa a seguir 

buscando, seguir ad-mirando, que a su vez lleva asociado 

el movimiento.

Así, se pasa del comprender que equivale a “abarcar”, a un 

reproducir o imitar. Paso de la comprensión de la arqui-

tectura, a pensarla, reflexionando por tanto, a cerca de las 

necesidades del ser, a la clonación a la reproducción casi 

instantánea sin tener en cuenta ni al lugar ni al ser humano 

que la habitará.

Pasamos de un comprender, a un reaccionar, como indica 

Rubert de Ventós (1980, p. 14) ante este fenómeno que tam-

bién se constata en las indicaciones de nuestro entorno. Así, 

nos acostumbramos a no buscar lo que algo “es” sino “para 

que” es. Esta situación, sumada a que todo esté “adapta-

do” a nosotros, nos convierte en seres pre-ontológicos, a 

medio camino para alcanzar plenamente una ontología, una 

comprensión, quedándonos cada vez más en el ente del ser. 

Y quizás es ahora más que nunca cuando debiéramos plan-

tearnos la pregunta por el ser.
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3. DEL REFLEJO COMO ILUSIÓN

“Sin embargo, ¿el reflejo no parece más espiritual que el 

objeto reflejado? ¿No es la expresión ideal de este objeto la 

presencia liberada de la existencia, la forma sin materia? ¿Y 

los artistas que se exilian en la ilusión de las imágenes no 

tienen acaso por tarea el idealizar a los seres, elevarlos a su 

semejanza descarnada?” Blanchot (1992, p. 245)

Esta presencia liberada de la existencia, con la que defi-

ne Blanchot la copia, es también una buena definición para 

los no-lugares, que se han ido formando por la hipnosis de 

un reflejo de un coleccionar objetos ajenos a la realidad de 

donde se instalan. Colecciones que transfiguran las cosas 

y las privan “tanto de su valor de uso como del significado 

ético-social que la tradición les había otorgado” (Agambén, 

2000, p. 169). Con lo que esta liberación de las cosas de “la 

esclavitud de ser útiles” hace de la reproductibilidad un va-

lor en sí misma.

Con el desarrollo de la reproductibilidad, de la técnica, se 

genera una apertura a este universo que le da el soporte al 

ser humano, dejando a un lado la ausencia de fundamentos, 

la “nada” que propone Baudrillard (1999) como nihilismo ra-

dical, donde radica el sentido, produciendo así un debilita-

miento de todo lo que ha sostenido el ser humano a lo largo 

de la historia.

Ya no existe posibilidad de un discurso totalizador o abar-

cador (como por ejemplo la fe) que nos entregue conductos 

y soportes éticos, por eso el ser humano queda suspendi-

do en el vacío, anulándose la jerarquía de los valores. Bau-

drillard en El intercambio imposible, afirma que existe un 

nihilismo de los valores, una ausencia de los mismos que 

genera una situación de inestabilidad del ser humano. Para 

controlar esta situación aparece la técnica, como un valor 

en sí mismo. Su gran valor es que es “objetiva”, y con su 

desarrollo se genera una apertura a este universo que le da 

el fundamento al ser humano.

Fig. 3: Chrysler Building. New York, 1930. Arquitecto: William Van Alen. 

Fuente de la imagen: http://www.elcinedehollywood.com/2008/04/

viaje-de-cine-new-york-8-el-empire.html 

Fig. 4: Edificio corporativo Cruz Blanca. Santiago de Chile. 1992. Arquitecto: 

Gustavo Krefft. Fuente de la imagen: http://www.skyscrapercity.com/

showthread.php?t=567876
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Y es que esta reproductibilidad técnica es una revolución, 

pues occidente tarda casi cinco siglos en conseguirla. Fue 

un anhelo tan grande, que su acogida ha sido inmensa. Hei-

degger en El origen de la obra de arte,  habla de la técnica a 

escala industrial, siendo la modificación radical del mundo 

la revelación de las potencias. La técnica a escala industrial 

explota a ultranza la naturaleza, lo que se pone en crisis a 

partir de esta técnica es que el mundo se transforma en 

susceptible de ser explotado a ultranza, es decir, que trans-

forma en stock a la naturaleza o al mundo.

Esta modificación no es ingenua ya que descubre, extrae, 

modifica y distribuye las energías de la naturaleza. Preo-

cupación a escala industrial debida a que, si todo ente se 

transforma en susceptible de ser explotado, el Dasein tam-

bién, es decir, el ser humano también es stock. En definitiva, 

lo que hace la técnica es modificar la relación ser huma-

no-mundo, por tanto, modifica la experiencia, teniendo una 

consecuencia ontológica.

Heidegger plantea que “la obra de arte hace patente lo que 

el útil es”, en la obra de arte habita la aletheia, la verdad, 

no hay que entenderla según la tradición en que verdad es 

igual a sujeto y predicado; sino verdad en tanto “desoculta-

ción”: implica que existe algo oculto y lo muestra, lo revela 

la obra de arte.

La técnica también es un des-ocultar. Y en la obra de arte 

también existe una técnica, un producir, un hacer que se 

funda en el revelar de la obra, en la verdad. Para Heidegger 

hay una revelación de algo que está en el origen, si soy ca-

paz de revelar lo que existe en el origen, la obra de arte se 

abre a mi comprensión.

El arte sería una verdad que se manifiesta en la obra, para 

que esta verdad sea evidente para que sea explícita, se tie-

ne que conocer el origen. La obra de arte, para Heidegger, 

se puede entender como una apertura que es igual a com-

prensión, para acceder al ser.

Sin embargo, Heidegger, a diferencia de Benjamin, no men-

ciona la modificación que la técnica va a generar en la pro-

ducción artística.

Walter Benjamin se pregunta desde dónde se puede evaluar 

el arte (poniendo en crisis la autonomía del arte), y respon-

de que el arte se evalúa poniéndolo en su contingencia his-

tórica, no pudiéndose desvincular de la misma. La posición 

crítica que observa Benjamin es el riesgo que corre la re-

productibilidad técnica, es decir, el reproducir para la nada, 

que esta reproducción masiva vaya a parar a la nada.

4. SAPERE AUDE

Así, habría que preguntarse: ¿dónde radica el origen de la 

reproductibilidad técnica? ¿Para tener todo al “alcance de 

la mano”?, ¿para coleccionar, entendido este coleccionar 

como un acto de querer atrapar el tiempo que se nos es-

capa?, ¿o es un síntoma de que el original se ha perdido? 

Fig. 4: Réplica del Partenón. Realizada en Nashville, Tennesse, EEUU, 

1895. Fuente de la imagen: http://forum.belmont.edu/students/800px-

Parthenon.at.Nashville.Tenenssee.01.jpg

Fig. 3: Partenón de Atenas. Construido entre 447-432 a. C. Fuente de la 

imagen: http://ipaez2.blogspot.com/2011/11/partenon.html
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Y perdiéndose éste ¿a qué atenerse? ¿Copiar incansable-

mente para no caer en el vacío, o para no tener que cons-

truir nuestro propio mundo? Es más fácil construir sobre lo 

validado, sobre lo re-conocido... como dijo Kant, como lema 

de la ilustración, “sapere aude” atrévete a pensar: atrevá-

monos a construir nuestro propio mundo mirando siempre 

a nuestro alrededor, dándonos el tiempo de mirar, de ver al 

otro, de respetar, tanto el entorno como el pasado, el pre-

sente y el futuro.

Pues al perderse la territorialidad de la obra, se produce 

una desterritorialización (Deleuze, 1998) del ser humano. 

¿Qué significa la reproducción técnica del mundo? Existe 

un elemento sustancial del ser humano que se suprime: la 

experiencia (esto será lo que modifique la técnica). Así, el 

ser humano se distancia del mundo sufriendo un trastorno 

sustancial.

Con lo que se podría relacionar la reproductibilidad con el 

alejamiento, con lo que estaría vinculada al no-lugar, a lo 

idéntico, a la globalización, a lo temporal, a los sitios, que 

son opuestos al lugar, ya que éste es irrepetible y singu-

lar, es significativo y se relaciona con el origen, lo próximo, 

aproximándose a lo eterno.

En relación con la arquitectura, el problema al reproducir o 

copiar edificios es la relación entre estas copias, convirtién-

dose las ciudades en extraños “collages” de objetos incone-

xos de los que el ser humano se siente lejano. Esta lejanía se 

ve reflejada en las fotografías de Eugène Atget de principio 

de siglo XX, donde se elimina al ser humano.

Al mirar una imagen fotográfica se mira directamente al 

sujeto sin considerar la mediación. La reproducción es de 

tal calidad mimética, que es como si se materializara, per-

mitiendo una vinculación estética con las reproducciones. 

Al eliminar al ser humano de la fotografía se elimina el valor 

puntual, el anhelo del fotógrafo de hacer un retrato, es de-

cir, de capturar ese algo único, así aparece el valor exhibi-

tivo: se exhibe la superficie sin ningún valor puntual. Algo 

similar sucede en la arquitectura donde se hace “flexible el 

interior”, es decir, se produce un vacío en interior, quedando 

la arquitectura como puros contenedores.

5. DE LA CONDICIÓN DE SIMULACRO

”Las torres del World Trade Center expresan, ellas solas, 

el espíritu de la ciudad de Nueva York bajo la forma más 

radical: la verticalidad –las torres son como dos bandas 

perforadas. Son la ciudad misma y al mismo tiempo aquello 

por lo que la ciudad como forma histórica, simbólica, fue 

liquidada; la repetición, la clonación. Las dos torres gemelas 

son clones una de la otra. Es el fin de la ciudad, pero un fin 

muy bello, y la arquitectura dice lo uno y lo otro, el fin y el 

cumplimiento de ese fin. Y esta finalidad, a la vez simbólica 

y real, se sitúa más allá del proyecto que sostenía el diseño 

del arquitecto en sí mismo, más allá de la definición primera 

de objeto arquitectónico –y eso se dice literalmente.” Bau-

drillard (2006, p. 58).

Baudrillard y Nouvel también cuentan como París se carac-

terizó por su “formolización”, consistente en conservar las 

fachadas de carácter histórico construyendo departamen-

tos nuevos. Pero llámese “formolización” (Baudrillard, 2006, 

p. 68) o “fachadismo” (Hernández, 2007, p. 121), el punto es 

Imagen: Coin rue de Seine. Adjet. 1924. Fuente de la imagen: http://commons.

wikimedia.org/wiki/File:Eug%C3%A8ne_Atget_Coin_rue_de_Seine.jpg
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que se está produciendo un vacío detrás de la conservación 

de las fachadas, revelando una condición de simulacro, y 

dónde más se da este fenómeno es en los cascos históricos 

convirtiéndose en museos, donde el pasado se convierte en 

una escenificación.

Centros históricos y ciudades enteras que embalsamadas y 

clonadas revelan

“(…) nuestra ansiedad ante el futuro, una cierta desconfian-

za en nuestra capacidad creativa, evidente en las agudas 

críticas hacia la arquitectura actual, y un fetichismo hacia 

obras canónicas (…)” (Hernández, 2007, p. 140).

Para escapar de la ciudad contemporánea se crean estos 

simulacros de ciudades donde se evoca que todo pasado fue 

mejor, pero ¿Por qué no enfrentarse al presente? ¿Descon-

fianza de la actualidad? ¿Por qué no revisar las necesida-

des del ser de nuestros días? ¿Qué hay detrás de todo este 

“montaje”? ¿O es que quizás las necesidades del ser actual 

sea el atrincherarse en un “revival” arquitectónico? ¿Hemos 

aceptado la contemplación de una copia como sustitución 

del original? Fuerte dicotomía pues pareciera que por un 

lado rocemos el futuro con la conquista del espacio y por 

otro construimos ciudades de épocas pasadas.

Es interesante la distinción que hace Platón entre dos clases 

de imitación a las cuales corresponden dos clases de imá-

genes: la que produce copias (iconos) y la que produce si-

mulacros (fantasmas). A una la llama el “arte de las copias” 

(eikastikén) y a la otra “el arte de los simulacros” (phan-

tastikén). El primero consiste en copiar con un máximo de 

fidelidad, nos dice Platón, un modelo del cual se quieren 

producir tanto sus dimensiones exactas como caracterís-

ticas idénticas de color. En cambio, el segundo arte produ-

ce solamente simulacros, es decir, figuras o imágenes que 

aparecen distorsionadas, ya sea por la ubicación desfavo-

rable del espectador o por las proporciones considerables 

del modelo, las cuales no pueden menos que crear ilusiones. 

(Sofista, 235e-236c; 264c).

Por lo que es importante distinguir entre una copia federa-

taria, donde se reconstruye tal cual la memoria colectiva lo 

tiene fijado (com’era e dov’era) y un clon que se impone en 

el territorio como icono vacío de significación.

Según Edelweiss (2008), la arquitectura puede asumir tres 

posturas frente al contexto: la identidad, la neutralidad o el 

dialogo. La identidad, entendida como una situación ideal, 

cuando las identidades particulares son comunes, no pro-

voca rupturas de lectura entre el ser humano y la arquitec-

tura, pues pertenecen a un mismo contexto. La arquitectura 

neutra, por otro lado busca no posicionarse para valorar el 

ser humano y el contexto, si es que es posible alcanzar la 

neutralidad con objetos construidos. Y la arquitectura dialó-

gica, a partir de la extensión del entendimiento del dialogo y 

su aplicación a las artes, según Bakhtín, entiende que la ar-

quitectura busca estrategias para proponer un diálogo entre 

su contexto y el contexto del ser humano. (Bakhtin, 2003)

El marco de la dialogía es una interesante herramienta de 

comprensión y proyectación, pues ubica la arquitectura 

dentro de un sistema que relaciona ser humano, contex-

to, cultura, memoria individual y social. Una vez que la ar-

quitectura contemporánea se referencia a sí misma como 

estrategia formal, la búsqueda de la revalorización de la 

identidad es esencial a partir de una mirada presente, a 

considerar al otro, al contexto, la ciudad y sus habitantes.

6. RE-VALORIZACIÓN DE LA IDENTIDAD

La mímesis comprendida por Aristóteles (1982), en la Poéti-

ca es una imitación de acciones, en la búsqueda de provocar 

sensaciones a los espectadores. Para ello, es importante la 

comprensión de que las acciones imitadas tienen un ob-

jetivo dentro de una trama. Esta comprensión refuerza la 

importancia del contexto, puesto que cada grupo de espec-

tadores es capaz de tener una diferente lectura.

Ricoeur al hablar de los distintos tiempos de la narrativa va-

lora el contexto y la capacidad de la identidad a partir del ser 

humano de distintos contextos y tiempos. Es en el momento 

de lectura y relectura, la refiguración, en que se compren-

derá el significado de una narrativa, y su comprensión será 

distinta según el contexto (Ricoeur, 2003).
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Se pone de manifiesto la importancia de la identidad, don-

de no se plantea una genealogía de la identidad, sino una 

continua búsqueda. Curiosamente la palabra identidad sig-

nifica, según la RAE (Real Academia Española de la lengua), 

tanto la cualidad de lo idéntico, como las cualidades que 

caracterizan, ya sea un individuo o una colectividad, de los 

demás, es decir, las diferencias. Así, la identidad es en sí un 

fracaso como indica Lévinas (2006, p. 116) pues implica una 

búsqueda que lleva a volver a encontrarse, pero al volver al 

yo ya es otro; Por lo tanto, es importante no sólo buscar las 

uniones sino las rupturas, no sólo un hilo conductor sino sus 

fragmentos y las líneas y puntos de fuga, las riquezas de las 

mezclas y la diversidad. Esta continua búsqueda que en sí 

encierra la esencia de la identidad.

“Si nuestros rostros no fuesen semejantes, no sabríamos di-

ferenciar al hombre de la bestia; si no fuesen desemejantes, 

no sabríamos diferenciar al hombre del hombre”. Montaigne, 

Oeuvres complètes. (Citado en Givone, 2001, p. 107).

Para lo que se propone revalorizar la identidad del terri-

torio unida a su genius loci, a su “espíritu del lugar” (Nor-

berg-Schulz, 1981), que da vida a pueblos y lugares, y los 

acompaña desde su nacimiento hasta su muerte y determina 

su carácter o su esencia. Incluso los dioses tienen su genius, 

lo que explica la naturaleza fundamental de este concepto.

Utilizando las palabras de Louis Kahn, Norberg-Schulz afir-

ma que el genius demuestra que una cosa “existe”, que ella 

“quiere existir”. Así, el hombre antiguo experimentó su me-

dio como algo que consistía en caracteres definidos; y es 

que el hecho de pactar con el genius de la localidad en la que 

debían vivir, tenía una importancia vital para ellos tanto en 

forma física como psicológica.

Existe un equilibrio en el genius loci, pues por una parte el 

lugar tiene una función temporal, ya que cambia con las es-

taciones, los días, las condiciones de luz diferentes; y es que 

los lugares deben tener esta “capacidad” de recibir conte-

nidos diversos – un lugar destinado a un solo fin pronto se 

convertiría en inútil. Y por otra parte, tiene que convivir con 

la stabilitas loci, condición necesaria para la vida humana. 

Así, “la historia del lugar es su “auto-realización”, con lo que 

“proteger” el genius loci implica “concretizar” el sentido en 

un contexto histórico siempre nuevo” (Norberg-Schulz, 

1981, p. 18).

Por tanto, el desafío es mirar al presente, atrevernos a ver-

nos en esta época, pensar y materializar la arquitectura 

desde una mirada del ahora, pero no sólo vinculada a un 

solar, sino a revisar al otro, al contexto y a la ciudad, afín 

de tejerla como unión y conexión entre proyectos arqui-

tectónicos y habitantes, donde se refleje el Lugar como un 

“algo mas, un concreto aquí con su identidad particular” 

(Norberg-Schulz, 1981, p. 7).
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NOTAS

1. Es interesante revisar como las distintas Cartas de Restau-

ración, en especial la Carta de Venecia de 1964, indica en su 

artículo 1º la definición de monumento como el que “se refiere 

no sólo a las grandes creaciones sino igualmente a las obras 

modestas que han adquirido con el tiempo un significado cul-

tural”, es decir, se habla de la relación específica de la obra 

con el lugar y sus habitantes. Esta carta recoge lo establecido 

en la Carta de Atenas e incorpora a la obra arquitectónica el 

ambiente. Por lo tanto, ¿Cuál sería el vínculo con el lugar, el 

ambiente y los habitantes de una obra clonada en otra parte?
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RESUMO

Os elementos construídos, principalmente as casas, são 

fundamentais para a vida e bem-estar. Nos últimos anos 

tem-se assistido a um aumento considerável de desastres, 

principalmente naturais, que têm levado à destruição mas-

siva de edifícios. No mesmo período tem-se assistido a um 

crescimento abrupto de assentamentos informais onde as 

pessoas vivem em condições precárias. São quase sempre 

estes edifícios precários os maiores responsáveis pelas 

consequências das catástrofes.

Nestas situações de crise, o papel e envolvimento do arqui-

tecto tem vindo a ser criticado e questionado, sendo consi-

derado um interveniente com pouca importância. Contudo, 

alguns exemplos têm demonstrado a sua capacidade para 

criar estratégias e espaços que melhoram a qualidade de vida 

dos habitantes nessas situações.

Recorrendo a casos de estudo, o artigo procura demonstrar 

a importância e contributo que os arquitectos podem ter 

em situações de emergência e precariedade.

PALAVRAS-CHAVE

Arquitecto, Habitação, Catástrofes naturais, Precariedade, 

Emergência

ABSTRACT

Built elements, particularly houses, are essential to live 

and for well-being. Natural disasters have considerably in-

creased in the last years destroying many buildings. Like-

wise, there has been a huge raise of informal settlements 

where people are living under precarious conditions. Most 

of the times, these informal constructions are the main re-

sponsible of disasters effects.

In these crisis scenarios, the architect’s role and engage-

ment have been criticized and questioned, being conside- 

red an unnecessary element. However, some examples 

have shown its capacity to develop spaces that improve the 

quality of life of these vulnerable people.

Through case-studies, the paper intends to show the ar-

chitect’s role in dealing with precariousness and emergen-

cy situations.

KEYWORDS

Architect, Housing, Natural disasters, Precariousness, Emer-

gency

INTRODUÇÃO

O homem habita o espaço que resulta da relação do am-

biente natural com o ambiente construído. Os elementos 

construídos representam a materialização de uma cultura, 

de um modo particular de viver e de se relacionar com o es-

paço. O espaço construído caracteriza uma sociedade e cria 

os seus símbolos (Bedoya, 2004). A cidade é provavelmente 

o expoente máximo dessa materialização espacial de de-

terminada cultura; a sua célula mínima, a habitação, é um 

dos elementos mais decisivos para garantir o bem-estar e 

a qualidade de vida dos seus habitantes.

Nas últimas décadas tem-se registado um aumento consi-

derável de catástrofes, particularmente desastres naturais, 

que têm devastado cidades e regiões, criando cenários de 

destruição desoladores. O número de desalojados atinge 

com frequência valores impressionantes, tal como sucedeu 

após o terramoto no Haiti, em 2010, que provocou 1.500.000 

desalojados, ou após o tsunami em Aceh, Indonésia, em 

2004, que provocou 500.000 desalojados.

Contudo, as catástrofes naturais não têm que ser sinónimo 

de desastre. Grande parte das consequências de fenómenos 

naturais como terramotos, tsunamis, cheias, etc., resul-

ta da destruição de edifícios e infraestruturas que cedem 

perante a força da natureza. Tal destruição deve-se so-

bretudo a erros cometidos no que diz respeito à segurança 

das construções, ao deficiente ou inexistente planeamento 

territorial, e à ocupação de zonas de risco.



21

Simultaneamente, a migração das populações para os nú-

cleos urbanos tem crescido a um ritmo elevado. De acordo 

com a UN-Habitat (www.unhabitat.org), em 1950 um terço 

da população vivia nas cidades. Passados cinquenta anos, 

a proporção aumentou e passou a representar metade 

da população, sendo previsível um aumento continuo, até 

atingir a proporção de dois terços em 2050, o equivalente a 

seis biliões de pessoas. No entanto, em muitas destas cida-

des, e principalmente nos países em desenvolvimento, mais 

de metade da população vive em favelas e em condições de 

habitabilidade precárias, o que aumenta a vulnerabilidade 

em caso de uma catástrofe.

Assim, em grande parte dos casos as cidades não estão a 

crescer de um modo sustentável e multiplica-se o desen-

volvimento de grandes metrópoles e dos seus subúrbios 

que crescem descontrolada e desordenadamente. Mais 

alarmante é o facto de esta explosão de construções estar a 

ocorrer com qualidade questionável, tanto ao nível espacial 

como das próprias soluções construtivas. Nos países em 

desenvolvimento esta situação é ainda mais preocupante, 

pois a dificuldade em adquirir uma habitação leva ao recur-

so a soluções de construção espontânea, dando origem a 

favelas onde as questões de segurança e salubridade ten-

dem a ser preocupantes. A maior parte do colapso de edifí-

cios durante catástrofes naturais, que têm causado inúme-

ras mortes, feridos e desalojados, deve-se aos problemas 

descritos anteriormente.

Em situações como as descritas, seja em emergências após 

catástrofes ou em ambientes com deficientes condições 

de habitabilidade, é urgente encontrar soluções que per-

mitam criar espaços habitáveis seguros e de acordo com 

os padrões de vivência locais. Após desastres é necessário 

realojar rapidamente as vítimas, bem como desenvolver 

estratégias de reconstrução sustentáveis que permitam a 

curto prazo recuperar o equilíbrio natural das populações 

afectadas. Em situações de vulnerabilidade e precariedade 

é urgente desenvolver estratégias para melhorar a qualida-

de dos espaços e das condições de vida. É ainda desejável 

que estas estratégias permitam melhorar a resiliência face 

a possíveis desastres, pois é nestas situações que se en-

contram as populações mais vulneráveis.

Nestes cenários de crise, o papel do arquitecto tem vindo a 

ser questionado e criticado.

A IMPORTÂNCIA DA HABITAÇÃO

A casa é um dos bens mais importantes para as pessoas 

e essencial para o seu bem-estar, assegurando condições 

para viver com protecção, segurança, conforto e privacida-

de. Assim, mais do que a perda de um bem material, a des-

truição de uma casa representa a perda de dignidade, iden-

tidade e privacidade (Barakat, 2003). Numa situação caótica 

após um desastre, a casa é um elemento vital para resta-

belecer alguma normalidade na vida da população afectada, 

bem como para prevenir e impedir o aumento de mortes e 

a disseminação de doenças e epidemias, pois protege dos 

factores externos como as condições climatéricas, assegu-

ra condições para os cuidados e higiene pessoal, bem como 

garante conforto.

Contudo, as situações pós-catástrofe apresentam todos os 

factores para dificultar as acções de resposta em termos 

de realojamento, principalmente devido à necessidade de 

acção em larga escala e com escassez de recursos. Con-

sequentemente, muitas das soluções e estratégias imple-

mentadas têm-se revelado inadequadas (Barakat, 2003; 

Kronenburg, 2009; Lizarralde e Davidson, 2006; Twigg, 

2006). Além disso, os processos de reconstrução e realo-

jamento são extremamente complexos e englobam várias 

fases. Os trabalhos de reparação das casas danificadas, a 

par da necessidade de construir novas unidades para subs-

tituir as destruídas, tendem a demorar muito tempo, e são 

por isso necessárias soluções de alojamento temporário. 

Seja no envolvimento dos trabalhos de reparação, seja no 

desenvolvimento de novas habitações, ou ainda no desen-

volvimento de soluções temporárias, os arquitectos podem 

desempenhar um papel crucial para proporcionar espa-

ços adequados e seguros às populações afectadas. Podem 

também desempenhar um papel decisivo para melhorar as 

condições de vida das populações mais vulneráveis e que se 

encontram nos locais de risco mais elevado.
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O ARQUITECTO E A HABITAÇÃO PÓS-CATÁSTROFE

Apesar das competências do arquitecto, enquanto pro-

fissional habilitado para conceber espaços adequados às 

necessidades dos seus habitantes, o seu envolvimento em 

situações de emergência tem vindo a ser criticado. A crítica 

tem surgido pelo pouco envolvimento, sendo os arquitec-

tos acusados de prestarem serviços apenas para quem tem 

poder económico, fugindo do seu papel social de criadores 

de espaços adequados para todos. De facto, poucos arqui-

tectos têm mostrado interesse em orientar a sua prática 

para estas situações, permanecendo desinteressados e 

pouco empenhados em participar activamente na constru-

ção para as populações mais vulneráveis e empobrecidas 

(Coulombel, 2011). Seguindo esta linha de pensamento, Shi-

geru Ban (2008) acrescenta que os arquitectos não têm sido 

socialmente activos e que na generalidade as pessoas têm a 

impressão que estes cobram valores elevados ou desenvol-

vem projectos egoístas.

Além disso, a crítica tem tido um tom mais acentuado no 

que respeita a algumas das soluções desenvolvidas por ar-

quitectos para estes cenários. Alguns críticos consideram 

mesmo que os arquitectos são quase sempre a última pes-

soa necessária em processos de reconstrução pós-catás-

trofe, pois a maior parte deles está mais preocupada com os 

edifícios do que com as pessoas (Sanderson, 2010).

Existem de facto algumas soluções que pelo seu aparente 

enfoque na imagem, por vezes com resultados finais de al-

guma estranheza, têm-se revelado demasiado formalistas 

e de pouca utilidade para situações de crise ou emergência. 

O protótipo desenvolvido por Sean Godsell (Fig.1), a provo-

cativa solução apresentada por Andrew Maynard (Fig.2), e 

as habitações desenhadas por vários arquitectos de renome 

para a fundação Make It Right (Fig.3) são exemplos que pa-

recem enquadrar-se nesta crítica.

A solução apresentada pelo arquitecto Godsell é um protóti-

po para habitação de emergência de produção em série que 

se baseia na reciclagem de contentores. Contudo, a solução 

necessita de meios de transporte pesados, o que dificulta 

a sua deslocação para locais de difícil acesso, e maquinaria 

para ser colocada no terreno, representando custos adi-

cionais. Apesar de ser considerado um objecto amigável e 

facilmente adaptável às tipologias de habitação local de-

vido à sua cobertura (Helsel, 2001), o objecto não considera 

as condições culturais locais e tem um interior demasiado 

detalhado, sendo supérfluo e dispendioso (Hamilton, 2012).

A especulativa AirDrop House do arquitecto Maynard repre-

senta uma solução aparentemente capaz de simultanea-

mente proporcionar abrigo, água e produção de alimenta-

ção, e que pode ser transportada numa simples embalagem. 

Apesar da aparente séria provocação de como os arquitec-

tos podem responder a cenários de crise (ibidem), também 

esta solução parece não considerar as reais necessidades 

dos habitantes e condições locais, podendo até dizer-se 

que se trata de uma proposta com alguma ironia e humor.

Após o furacão Katrina, o actor Brad Pitt criou a fundação 

Make It Right com o objectivo de ajudar na reconstrução. 

Um dos programas da fundação é a construção de 150 ca-

sas acessíveis, sustentáveis e resistentes a catástrofes em 

Nova Orleães. Este projecto conta com a participação de vá-

rios arquitectos de renome internacional como Gery Part-

ners, Morphosis, Shigeru Ban, Elemental, entre outos, e têm 

neste momento várias casas construídas e habitadas. Con-

tudo, tem sido alvo de ampla crítica que considera o projec-

to um exercício de vaidade de arquitectos conhecidos, bem 

como classifica as soluções muito dispendiosas e identifica 

o projecto como um obstáculo para o lugar (Firestone, 2011; 

Deppilis, 2013).

Apesar de estes exemplos procurarem respostas para o 

problema, alguns autores (Kronenburg, 2009; El-Masri e 

Kellett, 2001) consideram que este tipo de solução pode ter 

algum interesse para abordagens mais relacionadas com 

questões de desenho mas não têm qualquer relevância ou 

significado para as vítimas de desastres, pois representam 

abordagens caras e alienígenas.
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PARA ALÉM DA CRÍTICA

Existem no entanto exemplos de intervenções de arquitec-

tos em situações pós-catástrofe e de precariedade que têm 

sido relativamentebem sucedidas.

Shigeru Ban (http://www.shigerubanarchitects.com/) é 

provavelmente o arquitecto que mais notoriedade tem al-

cançado pelo seu envolvimento na elaboração de projectos 

e construção de edifícios para situações de desastres, prin-

cipalmente pelas soluções construtivas à base de tubos de 

papel. Desde o início da sua actividade profissional que Shi-

geru Ban se tem envolvido activamente no desenvolvimento 

de soluções construtivas pós-catástrofe, nomeadamente, 

abrigos, casas temporárias e definitivas, escolas, igrejas e 

auditórios.

Tal como Shigeru Ban, existem outros profissionais do 

ramo da arquitectura que se têm dedicado a esta temática. 

A obra da organização Article 25 (http://www.article-25.

org/) é mais um exemplo do envolvimento de arquitectos 

na produção de edifícios seguros e adequados para vítimas 

de catástrofes, bem como em situações de precariedade 

e pobreza.Para além do projecto, a instituição assume a 

construção e o controlo de todo o processo através da re-

colha de donativos para suportar a sua actividade. As suas 

acções incluem não só abrigos e habitação, mas também 

escolas, clínicas e hospitais. Pode ainda referir-se Ele-

mental (http://www.elementalchile.cl/), TYIN Tegnestue 

Architects (http://www.tyinarchitects.com/), Gyaw Gyaw 

(http://gyaw.org/), Kéré Architecture (http://www.ke-

rearchitecture.com/), Anna Heringer Architecture (http://

www.anna-heringer.com/), Sandra D’Urzo (http://www.

sandradurzo.org/), entre outros. A par destes profissionais 

e instituições, existem ainda várias organizações no âm-

bito da arquitectura que têm trabalhado activamente em 

situações de crise, nomeadamente Emergency Architects 

(http://www.archi-urgent.com/), Architecture for Huma-

nity (http://architectureforhumanity.org/), Building Trust 

International (http://www.buildingtrustinternational.

org/), e ainda Architecture & Developpement (http://www.

archidev.org).

Fig. 1 – Future Shack (http://www.seangodsell.com)

Fig. 3 - Casas construídas pela Make It Right  

(http://makeitright.org/see/new-orleans/)

Fig. 2 - Airdrop house (http://www.maynardarchitects.com)
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Estes exemplos destacam-se pela produção de soluções 

onde o contributo do arquitecto tem sido importante em 

processos de reconstrução pós-catástrofe, bem como na 

melhoria das condições de habitabilidade das pessoas mais 

vulneráveis e desfavorecidas. Apesar de o número de arqui-

tectos empenhados nestas questões não ser assinalável, e 

admitindo o insucesso de algumas propostas, é pertinente 

reconhecer que também existem alguns entraves à partici-

pação dos profissionais da arquitectura.

OS ENTRAVES À PARTICIPAÇÃO DO ARQUITECTO

Uma das consequências mais visíveis das situações pós-

-catástrofe é a destruição de edifícios, principalmente os 

edifícios habitacionais. Em situações destas, é comum os 

governantes e autoridades locais, bem como as internacio-

nais, terem o objectivo de mostrar rapidamente a sua capa-

cidade de reacção. Como consequência, na maior parte das 

vezes os programas de reconstrução e realojamento aca-

bam por incidir em soluções estandardizadas e de produção 

em série. Como consequência, uma parte considerável das 

soluções acaba por ser mal sucedida, pois apresenta proble-

mas de falta de adequação cultural e local, bem como baixos 

índices de sustentabilidade (Félix et al., 2013a). Na genera-

lidade, quer as soluções de habitação temporária, quer as 

soluções definitivas acabam por materializar quase sempre 

assentamentos do tipo “militarista”, com falta de espaços 

livres e carência de espaços de utilização pública. A inade-

quação destas soluções leva frequentemente os utilizadores 

a abandonarem as habitações, ou a tentarem introduzir al-

terações, que dada a sua precariedade tendem a tornar os 

edifícios mais vulneráveis a futuros eventos (Fig. 4a-4b).

Por outro lado, é comum a instalação de diversas institui-

ções de apoio e ajuda internacional nas regiões atingidas 

por desastres, que, embora prestem um trabalho meri-

tório, actuam muitas vezes sem qualquer plano geral de 

coordenação e orientação entre si e com as autoridades 

locais. Desencadeiam por isso com frequência situações 

que, embora possam atenuar algumas necessidades de 

abrigo a curto prazo, acabam por revelar-se desajustadas 

e insustentáveis a médio e longo prazo. Estas instituições 

raramente têm nos quadros arquitectos, e assim, apesar da 

generosidade do seu trabalho, a ausência de conhecimento 

e domínio técnico na área impede-as de desenvolver solu-

ções mais eficazes. Deve contudo ser mencionado que essa 

ausência de arquitectos não resulta só da falta de recruta-

mento, mas também do desinteresse dos profissionais da 

arquitectura em colaborar em tais acções.

O PAPEL DO ARQUITECTO EM SITUAÇÕES DE CRISE

Apesar de toda a crítica ao papel do arquitecto em situa-

ções de crise, a sua formação profissional abrange diversas 

Fig.4b – Habitação temporária habitada  

(http://openarchitecturenetwork.org)

Fig.4a – Habitação temporária antes de ser habitada  

(http://openarchitecturenetwork.org)
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competências que podem ser importantes para o desen-

volvimento de soluções para situações de emergência como 

cenários pós-catástrofe.

O ambiente construído resulta da combinação de múltiplos 

factores e actores, como a economia, a política, a cultura, 

a sociologia, entre muitos outros. A materialização de um 

edifício envolve múltiplas disciplinas, como as engenharias, 

a construção, os materiais, a térmica, a acústica, a ilumina-

ção, a segurança, etc., que têm de ser conjugadas com as 

reais necessidades e possibilidades dos utilizadores, com as 

características locais, entre outras. Os espaços construídos 

devem reflectir todos estes pressupostos e simultanea-

mente criar ambientes onde as pessoas se sentam seguras, 

confortáveis e integradas.

Numa situação de crise ou emergência, conjugar todas es-

tas condicionantes com a urgência da intervenção e a falta 

de recursos é uma tarefa árdua. Os arquitectos são profis-

sionais capazes de ver o arco de um projecto (Harris, 2011), 

de interpretar todas estas questões e de combiná-las em 

espaços que suportam a vida das comunidades.

De acordo com Aquilino (2011), entre muitos outros, existem 

três importantes pontos em que o know-how dos arqui-

tectos pode ser crucial em situações de emergência:

a) Capacidade: existem arquitectos qualificados com am-

pla experiência em construção, que, para além das suas 

competências para conceber edifícios seguros e durá-

veis, são também especialistas na gestão de contratos 

capazes de calcular as necessidades, recursos e orça-

mentos, ajudando a economizar recursos e melhorar a 

ajuda humanitária.

b) Representação: arquitectos a trabalhar em ampla co-

laboração com as comunidades locais podem actuar 

em benefício das mesmas. Actuando como projectistas, 

historiadores, negociadores, e defensores, os arquitec-

tos desenvolvem alternativas locais para assegurar o 

direito ao solo, melhores infraestruturas de água, sa-

neamento, electricidade, etc., melhores condições de 

salubridade, introdução de espaços públicos, e a melho-

ria na relação com a ecologia local. Podem representar 

o consenso da comunidade em projectos viáveis face a 

governantes intransigentes e indiferentes, promovendo 

assim a defesa dos interesses comuns das populações.

c) Visão: a recuperação pós-catástrofe estende-se mui-

to para além da necessidade de abrigo. Numa situação 

de emergência, os profissionais da arquitectura podem 

promover a saúde pública, encorajando o investimento 

em novas infraestruturas e consciência ambiental, de-

fendendo a redução do risco, simultaneamente assegu-

rando um modo de vida sustentável e seguro.

De facto, a formaçãodo arquitecto confere-lhe compe-

tências que extravasam a noção de arquitectura como um 

mero exercício de desenho ou formalismo. Os arquitectos 

são profissionais aptos a perceber as reais necessidades 

da população de áreas específicas, reconhecendo os seus 

modos de vida, as suas expressões culturais e característi-

cas locais, os modos de utilizar os espaços e a forma como 

usam esses espaços para materializar e possibilitar aquelas 

vivências. Estão por isso em condições de conceber espa-

ços e edifícios que respeitam o lugar, que tiram partido dos 

recursos locais, assegurando a integração no contexto e 

potenciando as economias locais, sem descurar as possibi-

lidades de inovação. Através de processos participativos, os 

arquitectos podem traçar estratégias de desenvolvimento 

sustentável a médio-longo prazo, considerando simulta-

neamente as necessidades mais imediatas de privacidade, 

protecção e conforto que uma habitação deve garantir, não 

só em situações de emergência mas em qualquer circuns-

tância.

CASOS DE ESTUDO

Existem vários exemplos que demonstram a importância da 

colaboração de arquitectos no desenvolvimento de edifícios 

para situações de crise, quer de carácter mais emergencial 

ou temporário, quer de carácter mais perene ou definitivo. 

Os exemplos a seguir apresentados demonstram como as 

soluções arquitectónicas contribuíram para o sucesso de 

processos de alojamento pós-catástrofe, bem como situa-

ções que contribuíram para melhorar as condições de vida e 

reduzir o risco de comunidades vulneráveis.
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Shigeru Ban –‘Paper log houses’

As Paper Log Houses foram desenvolvidas pelo arquitecto 

Shigeru Ban para realojar temporariamente as vítimas do 

terramoto em Kobe, Japão, em 1995. A solução usa maio-

ritariamente tubos de papel para a sua construção, sendo 

por isso constituídas essencialmente por elementos leves 

que são fáceis de transportar e manipular. A simplicidade 

da estrutura permitiu que os trabalhos de montagem fos-

sem realizados pela população local (Fig.5), o que também 

contribuiu para diminuir os custos, bem como para ajudar 

as vítimas a ultrapassar o trauma, pois estavam ocupadas 

e a trabalhar para o bem da comunidade. A primeira versão 

utilizava grades de cerveja carregadas com sacos de areia 

para a fundação, tubos de papel nas paredes e estrutura, e 

material plástico na cobertura (Fig.6a). Dado o potencial de 

reutilização, estas unidades foram desmontadas e transfe-

ridas para a Turquia para realojar as vítimas do terramoto 

de 2000. A flexibilidade do sistema permitiu algumas alte-

rações para adequação ao lugar, nomeadamente o aumen-

to das dimensões para melhor adequação às famílias mais 

numerosas da Turquia, bem como ao tamanho padrão dos 

contraplacados.

A elevada flexibilidade da solução permitiu ainda que este 

sistema construtivo fosse utilizado na Índia após o terra-

moto de 2001, introduzindo várias alterações ao sistema 

original (Fig.6b). Dada a inexistência de grades de cerveja 

no lugar, foram utilizados detritos dos edifícios destruídos 

para a fundação, sobre a qual foi realizado um piso tradicio-

nal à base de lama. Para além disso, a cobertura foi cons-

truída com uma estrutura em bamboo feita no local que 

assegurou ventilação natural. Deste modo, foi possível co-

zinhar no interior, contribuindo para repelir os mosquitos.

Assim, esta solução construtiva permitiu um sistema rá-

pido, económico e fácil de montar, que, apesar de utilizar 

maioritariamente elementos produzidos em série, apre-

senta flexibilidade para se adaptar a diferentes contextos, 

bem como a diferentes tipos de edifícios, como escolas, 

igrejas e auditórios.

Article 25 –‘Seismic Resistant Housing’, Paquistão 

Após o terramoto de 2005 no Paquistão, a organização Ar-

ticle 25 foi responsável pelo projecto e construção de várias 

casas resistentes a sismos. A solução implementada re-

correu ao uso de técnicas de construção locais, bem como 

promoveu meios de subsistência e formação de competên-

Fig. 5 – Paper log houses: trabalhos de montagem (https://archnet.org)

Fig.6a – Paper log houses no Japão (http://www.shigerubanarchitects.

com)

Fig.6b – Paper log houses na Índia (http://www.shigerubanarchitects.com)
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cias técnicas para a população local (Fig.7). Assim, as casas 

foram construídas por trabalhadores locais e com materiais 

da região. A solução desenvolvida tem por base uma tipo-

logia de construção local, a ‘dhaji da’, que foi alterada atra-

vés da introdução de componentes leves e simples reforços 

para melhorar a resistência sísmica. As acções de formação 

realizadas durante a construção das casas permitiram que 

a construção desta solução continuasse mesmo após a fi-

nalização dos trabalhos da Article 25.

Architecture & Developpement – projecto MPC Jacmel, Haiti

Após o terramoto de 2010, no Haiti, a Architecture & Deve-

loppement desenvolveu uma solução de auto-construção 

assistida e sustentável para a reabilitação do habitat rural. 

Numa abordagem semelhante ao exemplo anterior, a orga-

nização levou a cabo actividades de formação para os arte-

sãos e construtores locais, desenvolvendo uma abordagem 

integrada para uma tecnologia de construção antissísmica 

Fig.8 – Aspecto exterior de uma casa desenvolvida pela Architecture &  

Developpement (http://www.archidev.org/spip.php?article1183).

Fig.7 – Seismic Resistant Housing (http://openarchitecturenetwork.org)

simplese baseada em materiais locais (Fig.8). Para além da 

construção de casas, o projecto engloba a construção de 

outros edifícios, como escolas. Esta nova tecnologia procu-

ra incentivar a indústria de construção local, contribuindo 

para o desenvolvimento da região.
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Gyaw Gyaw – Dormitórios temporários

O longo conflito armado em Karen State, Myanmar, leva 

muitos refugiados e emigrantes a partirem diariamente 

para a Tailândia. Na cidade de Thai, próxima da fronteira, 

muitas escolas e orfanatos tentam disponibilizar alojamen-

to e educação. A falta de espaço e a necessidade de aloja-

mento imediato para os novos alunos obrigam as escolas a 

implementar soluções temporárias. Não sendo uma catás-

trofe natural, este desastre cria consequências e necessi-

dades de emergência em tudo semelhantes.

Numa dessas escolas, a Gyaw Gyam desenvolveu uma solu-

ção para dormitórios temporários de baixo custo e de fácil 

montagem. Os edifícios foram construídos com materiais 

locais e através de estruturas extremamente simples eri-

gidas apenas com força humana (Fig.9a-9b). A montagem e 

manutenção dos edifícios foram simplificadas dada a utili-

zação de técnicas e materiais que a população local conhece 

e manipula com facilidade. Ao usarem materiais da região, 

os edifícios enquadram-se no ambiente local e promovem 

uma solução sustentável que não necessita de meios de 

transporte complexos nem maquinaria de montagem. Após 

o período de uso, as construções podem ser facilmente 

desmontadas, os materiais reutilizados e o estado original 

do terreno recuperado.

Elemental – Quinta Monroy

Este projecto não surge em consequência de uma catástro-

fe ou desastre natural, mas sim da necessidade de realojar 

famílias chilenas que viviam em condições precárias num 

terreno ocupado ilegalmente. Apesar de não ser um cenário 

de destruição representava uma situação de relativa emer-

gência onde os habitantes viviam sem condições de salu-

bridade e de conforto.

Face a escassez de recursos, o projecto apostou na introdu-

ção de espaços colectivos que promovessem a socialização, 

e numa solução que permitiu o crescimento e evolução das 

casas ao longo do tempo e de acordo com as necessida-

des dos seus utilizadores. Cada habitação foi fornecida com 

as infraestruturas necessárias para a área máxima que a 

casa pode atingir, e assim ao longo do tempo os utilizadores 

Fig.9a – Dormitórios temporários, em construção  

(http://openarchitecturenetwork.org/)

Fig.9b – Dormitórios temporários, aspecto final  

(http://openarchitecturenetwork.org/)

Fig.10a – Quinta Monroy após a construção (http://www.elementalchile.cl)

Fig.10b – Quinta Monroy com as alterações dos habitantes  

(http://www.elementalchile.cl)
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podem investir e valorizá-la com poucos recursos. Sendo 

o orçamento disponível suficiente para apenas metade do 

projecto, a solução procurou disponibilizar logo de início a 

parte que dificilmente cada família individualmente poderia 

alcançar, e assim foi criado um lugar com as infraestruturas 

necessárias para viver com bom nível de conforto.

DISCUSSÃO

Os exemplos apresentados representam diferentes inter-

venções arquitectónicas para distintas situações e reali-

dades. Existe, no entanto, algo que parece ser um deno-

minador comum. Todas lidam com situações de crise ou 

emergência, contextos onde mais do que simplesmente 

disponibilizar abrigo foi necessário criar ou recuperar con-

dições para a vida familiar e em comunidade. Face à crítica 

inicial apresentada, os casos de estudo apresentados mos-

tram pelo menos três situações distintas de intervenção: 

habitação de emergência logo após uma catástrofe, re-

construção ou construção de habitação definitiva nas mes-

mas circunstâncias, e melhoriada segurança e qualidade de 

vida de habitantes em situações de precariedade. Os casos 

pós-catástrofe discutidos, para além de apresentarem 

soluções arquitectónicas que consideraram a adequação 

cultural e os recursos locais, implementaram estratégias 

abrangentes de desenvolvimento sustentável. O papel do 

arquitecto não se resumiu às questões espaciais ou cons-

trutivas pois englobou o diálogo com os actores e popula-

ções locais, actividades de formação, gestão de recursos, 

desenvolvimento de estratégias para melhorar o desenvol-

vimento e economia locais, etc. Estas acções são cruciais 

para assegurar um processo de reconstrução e recuperação 

pós-catástrofe sustentável a médio e longo prazo.

Foi ainda apresentado um caso que não sendo pós-ca-

tástrofe apresentava condições preocupantes e de grande 

vulnerabilidade, uma situação muito comum nas periferias 

das grandes metrópoles. A estratégia implementada me-

lhorou as condições de vida e reduziu o risco dos habitantes, 

aumentando a sua resiliência face a possíveis desastres. 

Também aqui é visível como a intervenção do arquitecto 

pode ser importante para reduzir a vulnerabilidade em lo-

cais de grande risco.

Os exemplos demonstram a capacidade do arquitecto em 

lidar com estas condicionantes adversas, desenvolvendo 

projectos que lidaram com os problemas sem esquecer 

que uma abordagem sensível às condições locais focada 

nas pessoas e não nos aspectos físicos das construções é a 

chave para produzir melhores soluções (Félix et al., 2013b).

CONCLUSÃO

A crítica que tem sido efectuada aos arquitectos no que diz 

respeito a intervenções em situações de crise não pode ser 

ignorada pois existem fundamentos que justificam a sua 

existência e pertinência. O desinteresse do arquitecto pe-

ranteas questões discutidas e abordadas é talvez o factor 

mais preocupante.

Contudo, e como as questões e exemplos discutidos neste 

estudo demonstram, os arquitectos podem ter um papel 

crucial para melhorar as condições de vida de populações 

em situações de grande dificuldade. Foram apresentadas 

situações nas quais o papel do arquitecto foi decisivo para 

desenvolver soluções que conseguiram lidar com as ne-

cessidades e adversidades de uma forma sistémica, crian-

do soluções sustentáveis e localmente adequadas. Esta 

capacidade estende-se desde a habitação, temporária ou 

permanente, até ao desenvolvimento de todo o tipo de edi-

fícios e espaços envolventes, bem como toda a estratégia 

de desenvolvimento local. Assim, e apesar de toda a crítica, 

parece inquestionável o importante contributo que o arqui-

tecto pode ter em processos de realojamento e reconstru-

ção pós-catástrofe, bem como em situações de ambien-

tes precários e vulneráveis. A intervenção arquitectónica 

é indiscutivelmente uma ferramenta importante para au-

mentar a resiliência das populações mais vulneráveis, bem 

como para lhes proporcionar condições de vida condignas.

É previsível que devido às alterações climáticas os fenóme-

nos naturais sucedam com maior frequência. É ainda ex-

pectável que as zonas habitadas de grande risco continuem 

a aumentar em número e proporção. Assim, o arquitecto 

deve tomar consciência do seu contributo social e ter em 

consideração o importante papel que pode desempenhar 

nestas situações de crise e emergência.
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ABSTRACT

The paper presents the results of an experimental design 

implemented in response to the International Design Com-

petition “Housing Contest”, sponsored by the Municipality 

of Milan, in order to have an extensive repertoire of low 

cost housing, with significant technological and typological 
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repertoire for five years.
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1. INTRODUCTION TO THE CONTINGENT CONTEXT

The concluded “government’s reconstruction” period of the 

second post-war has oriented the public residential building 

design towards the renewal of the urban and building typol-

ogies all over Europe, paying a deep attention to morphology 

and configuration aspects. They have not fully considered 

the consequences on comfort, produced by a changed con-

struction system (from heavy to light envelope).

In fact, the environmental quality of the new housing mod-

els (a low cost house for everybody) had been studied by 

the rationalist movement (Gropius, 1963), especially in 

terms of dimensional and distributive optimization (Ex-

istenzminimum), without any particular close examination 

of the performing aspects linked with the choice of mate-

rials and construction systems, fitted to the different cli-

matic and socio-environmental contexts.

Historically the following ended period, characterised in 

Italy by a construction speculation, let people move to the 

urban areas, with the consequent expansion of shapeless 

outskirts. The public administrations have privileged the 

construction of a large amount of buildings without consid-

ering their quality. It compiled efficient tools and technical 

legislations focused above all on the typological characteri-

zation and amount of endowment of services for housing 

(Amirante and Rinaldi, 2002).

We have assisted, therefore, to an increasing process of so-

cial and environmental “decay” of the city (Mumford, 1954). 

The modern man, who lives in the existing building heritage 

of scarce energy-environmental and construction quality, 

is often also in the impossibility to be guaranteed one of his 

basic needs: housing.

The actual dramatic economic depression strikes, in fact, a 

whole generation, being excluded by the target of the pub-

lic residential building, but practically unable with its eco-

nomic strength to access the housing Market.

Low Cost and Low Energy Social Housing is a “friendly” al-

ternative to the popular houses, thanks to which we can 

have low costs for construction and management.

In order to satisfy the Market demand, in a period char-

acterised by changing economic conditions and reduced 

perspectives of development, the construction sector must 

give more importance to a low environmental impact (by 

now considered as a moral duty!), low costs of construc-

tion and management (a real demand!) together with high 

energy performances.

From an economic point of view buildings must be carried 

out with a subsidized rent, built in collaboration between 

the publicly and privately owned firms. The energy ef-

ficiency of the building organization, and particularly the 

control of the energy consumptions for the summer air-

conditioning especially in those countries belonging to the 

Mediterranean Area, where climatic conditions seem to be 

characterized by hotter and hotter summers and generally 

short, not too much cold but very rainy winters, depends on 

the way according to which the designer is able to valorise 

the physical and biological factors with which the building 

must interface in every moment of the day and in all the 

seasons of the year, above all in the summertime (Amirante 

et al., 2011; Bradbury, 2006).

In order to reach the goals of reduction of the energy con-

sumptions and emissions, established at a European level 

(2010/31/EU and 2012/27/EU Directives) it is a priority to 

undertake effective professional politics of energy rehabili-

tation of the existing building heritage, that currently rep-

resents, both numerically and for typological, construction, 

technological and maintenance characteristics the most 

critical crux of the problem.

2. NEEDS BECOME OPPORTUNITIES

The renewed models of production of the energy efficient 

design lead to re-orientate the specialist contributions and 

the professional competences, especially in the technological 

sector, pushing more and more towards the experimenta-

tion and innovation of materials, but above all components, 

able to satisfy very high performing levels in the control of 

the material and energy flows, coming in and out from the 

building system. When we speak about renewed models of 

production of the design, the technological planning plays a 
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central role. It results more and more evident that an energy-

environmentally friendly behaviour, with which the techno-

logical solutions must be studied and the strategies for the 

minimization of the consumptions and the maximization of 

the passive earnings must be carried out, must be a solid 

wealth of knowledge and experience to have an architecture 

where sun, air, wind, water, green are elements of the design 

itself and the environmental surrounding is the real legislator 

who establishes the rules of the game.

This must be the methodological approach at building scale 

but, at the urban scale, the city, which is the habitat of the 

modern man, must be a place of experimentation that can 

be able to compete in its process of regeneration and de-

velopment.

The risk of fragmentation of the interventions is, in this 

way, reduced and the planning proposals, that are more 

and more competitive on the Market as they are efficient 

and innovative, contribute to regenerate the city and pro-

duce demand of qualified housing.

In this scenario, the Municipality of Milan (Department of 

Development of Territory), the Order of Architects of the 

Province of Milan, the In/ARCH (National Institute of Archi-

tecture) and the Assimpredil ANCE promoted an announce-

ment of the international design competition “Housing Con-

test”. It was aimed at having an ample repertoire of social 

housing designs with significant technological and typo-

logical characteristics, achievable at low cost.

The Municipality of Milan aims at focusing on an eco-

friendly behavior and a high performance energy tech-

nology, continually moving towards design choices that 

efficiently manage all resources, on the base of skills ac-

quired from the construction industry. This is premised on 

a strong tendency to innovation, where the incidence of the 

knowledge factor has a high added value.

If it is true that planning and innovating mean “to know how 

to choose”, the mechanisms of complex development of the 

planning ideas must know how to answer to a question that 

in the meantime is evolved/renewed towards higher and 

higher performing standards.

New models of production of the design lead to set the con-

tributions newly and redefine the competences of the tech-

nological sector for innovation. In some cases creativeness 

and courage are needed, in other cases an eco-friendly be-

haviour is required; but in both circumstances there can be 

no technological innovation without any mental innovation: 

a renewed approach to the interdisciplinary design with a 

range of conceptual lines on which methodology and op-

erational routine can be based.

Design stands for “research” both to interpret the phenom-

ena and/or problems linked with the human habitat and to 

gather the links between cause and effect with the aim to 

take decisions. With the creative act of designing we can 

have a range of particularly proportionate solutions to the 

needs, which are suited to the environmental and social 

conditions.

The process of innovation has half-way stops and one of 

these is certainly the generation of the ideas: the “concept 

design.”

In this direction, a renewed design, oriented to the ap-

proach of the eco-friendly behavior principle, combines the 

compositional instances of architectural culture with the 

techniques instances of the building construction culture. 

This approach involves the use of biophysical and biocli-

matic factors to qualify and advise the design choices. The 

biophysical and bioclimatic factors must be turned into el-

ements/materials of the architectural design (Cannaviello 

and Violano, 2012). Only in this way, it can become a creative 

opportunity to mediate between knowledge construction 

and design culture.

Thus, the relationship between architectural form and 

energy-environmental performance is a relationship of 

cause-effect. Its aware management is a requirement to 

obtain buildings that are not only beautiful and function-

al, but also comfortable and energy efficient. Orientation, 

glazing ratio, type of construction and architectural form 

are features that help the envelope to be more efficient in 

its role as a frontier: a mediator between the external and 

internal environmental climatic conditions.
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Therefore, the architect decides on shape, color and orien-

tation of his buildings not only according to law require-

ments, but also in relation to the needs dictated by the 

stresses of the external environment (climate and environ-

ment surroundings).

3. SPEAKING ABOUT THE TECHNOLOGICAL 

DESIGN METHODOLOGY

From the methodological point of view, this project is an 

interdisciplinary research-action, in which the high-tech 

design and low-cost construction converge towards a 

technologically powerful and socially adequate solution.

The announcement doesn’t ask for the design of a build-

ing located in a specific area, but it aims at a five-year-old 

Repertoire of design-type of residential building, reward-

ing architectural quality, typological and technological re-

search and innovation, supplying high performances at a 

low cost that satisfy specific requirements.

So the planning result is not a residential building, but a 

vast range of possibilities of aggregation of residential 

units, able to answer to the diversified demands of differ-

ent typologies of direct end-users who can show their own 

architectural-formal demands and dimensional needs dur-

ing the final designing phase. This in answer to a social need 

not to be “standardized”, a need of characterization and 

uniqueness of the single real-estate unit, even if inserted in 

a unitarily structured context.

The conceptual reference is, on the one hand, that ana-

tomical one of the cell that, also being part of a tissue, has 

its own characteristics of uniqueness in itself (principle of 

identity and difference by Heidegger); on the other hand, it 

is the socio-cultural reference of the aggregative traditions 

of the  historical built, stratified of the urban settlements 

of the Mediterranean area, like the case of the Borgo della 

Corricella on Procida, where the fisherman could individual-

ize, without any possibility of mistake, his own  house from 

the sea and even check his wife!

So the simple, but effective aggregative geometry, in com-

parison with the conditions of natural sunshine and ven-

tilation, guarantees a modular and flexible system able to 

freely aggregate according to a linear typology, on a mesh 

at a constant step (3,60mt.), the 5 housing typologies re-

quired by the announcement.

In this experimental design, the limit of the pure compo-

sitional research is overcome towards a new constructive 

typology, whose focus of interest is a renewed concept of 

envelope joint product between different approaches: de-

Picture 1. The building: east front. (Source: Prof. Arch. Lorenzo Capobianco)
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sign, technology, plant system... which meet the composi-

tional and structural, technological and energy, plant sys-

tem and functional requirements, at the same time.

Therefore, the real writer of this scenario is the envelope, 

technologically built as a structural wall system, based on 

the Plastbau technology: an insulated “disposable” form-

work that eliminates the thermal bridges, characterized by 

elevated thermal and sound insulation and easy installation.

Picture 2. East-West fronts and typological schemes. (Source: Prof. Arch. Lorenzo Capobianco)
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4. THE TECHNOLOGICAL DESIGN

A bioclimatic research on synergies and exchanges of matter 

and energy between closed and open spaces have dictated 

the rules of composition of the various parts of the envelope.

The Glazing Ratio was calculated equal to 0.18 and the 

transparent envelope is, in relationship to sunny conditions 

(Mattioni, 1984): an horizontal ribbon window (with very 

backward glass in order to enjoy of their selective shad-

ows, especially for exposures to the south), a French win-

dow designed as a vertical slot shielded by prominent septa 

(ideal for east-west fronts) or a bow-window, which has 

the bioclimatic behavior of a solar greenhouse. The result 

is a free design, a continuously variable composition of the 

front of the building.

The building orientation is appropriate to the climate zone 

E, with the north-south axis in order to have the two pre-

vailing fronts (east and west) both sunny, for at least half of 

the day. However, since the construction contexts are un-

known, there are studied/proposed different design solu-

tions that are also suitable to the prevailing north and south 

exposures, appraised case by case, too.

The structural walls (the opaque envelope) were designed 

using Plastbau Technology, with excellent in both con-

structive (rapid construction and complete elimination of 

thermal bridges), energy (U = 0.13 W/m2 K with only 35 cm 

thick, attenuation = 0.14; phase shift = 12 hours) and envi-

ronmental performance (non-toxic, inert, without chloro-

fluorocarbons or hydro-chlorofluorocarbons).

From the chemical and biological point of view, it is not a 

threat to environmental health and groundwater; from the 

point of view of protection of human health, it doesn’t mold, 

so it doesn’t favor the growth of fungi, bacteria or other 

microorganisms. From the point of view of renewable en-

ergy, in order to fulfill the provisions of the DG, R. n. 8/5018 

of 26 June 2007: “Determinations regarding the certifica-

tion of buildings in the implementation of Legislative Decree 

no. 192/2005 and Articles. 9 25 of Regional Law 24/2006”, 

the design includes that the building contributes to primary 

energy demand, producing in situ domestic hot water and 

electricity.

Passive and active solar systems are integrated into the 

roof. The design provides for block n. 1 to block n. 7 har-

boring a solar thermal (for a total of 145 square meters of 

panels that meet the needs of 50% of the sanitary hot water 

for 242 users) and a photovoltaic system (waterproof and 

flexible, amorphous silicon and triple-junction thin-film, 

for a total of 1033 square meters of surface installed with a 

production capacity of 42 kWp).

The solar panels, with a forced circulation to allow a free 

installation of the reservoirs, are situated on the roof with 

an inclination of 30° and oriented to the south.

The criteria used for the sizing make reference to statistic 

and technical data (given by the manufacturing firm of the 

panels) and to the number of people who are in the building.

The daily consumption of hot water (at a temperature of 

about 45°C) per person, currently used for the calculation of 

a solar thermal plant system, is of about 70 litres. Accord-

ing to an approximate evaluation, six hours of sun in the 

summertime and ten hours in the wintertime are needed 

to heat the water contained in the reservoir, obviously this 

evaluation is correct if the volume of the reservoir is cor-

related to the superficial extension of the panel (a volume of 

the reservoir equal to 60-70 litres must correspond to each 

square metre of panel).

Considering the potentialities of a standard plant system 

and, therefore, the quantity of hot water produced for each  

square metre of panel in an interval compatible with the Picture 3. Plastbau System. (Source: Prof. Arch. Antonella Violano)
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end-users’ demands in accordance with the meteorological 

conditions and the seasons, it can be asserted that gener-

ally 1,2 square metres of solar panel per person are needed 

in Northern Italy. Therefore, to meet the needs of domestic 

hot water should have 290.4 square meters of solar panels.

The highly-performing plan solar panel, model TopSon 

F3-1, used for sizing is produced by WOLF (http://www.

wolfitalia.com/); it is 2099 (h) × 1099 (b) mm for a gross 

surface of 2.3 square metres. In reference to such dimen-

sional characteristics, they will be installed on blocks from 

n.1 to n.7, n. 9 solar panels (lined up on an only line) that will 

satisfy also the requirement of block n. 8.

Table 1 – Dimensioning of solar panels 

Building 
block  
(n.)

People  
(n.)

Needs 
(m2)

Solar  
Panels 

(n.)

Solar  
Panels 

(m2)

1 46 55,2 9 20,761209

2 21 25,2 9 20,761209

3 40 48 9 20,761209

4 35 42 9 20,761209

5 35 42 9 20,761209

6 35 42 9 20,761209

7 25 30 9 20,761209

8 5 6 0 0

TOT 242 290,4 63 145,328463

Source: Prof. Arch. Antonella Violano

Picture 4. Sizing of the solar thermal and PV systems. (Source: Prof. Arch. Antonella Violano)
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For the photovoltaic roof an innovative, flexible and im-

permeable system, General SOLAR PV, has been selected, 

that exploits the technology of the solar cells in amorphous 

silicon with a thin film and a triple junction.  The product 

is made up of two inseparable functional layers: a special 

bituminous impermeable adhesive mantle that constitutes 

together with the underlying Phoenix Solar membranes 

both the waterproofing roof and the technological support 

for the anchorage of the photovoltaic modules; the UNI-SO-

LAR® flexible photovoltaic modules in Amorphous Silicon, 

that together with the other components (inverter, cables, 

connectors, special channel, etc.) constitute the real photo-

voltaic plant system. The surface of the photovoltaic cells 

is covered by a special transparent anti-adhering, anti-

scratches and anti-reflection Teflon, with a high resistance 

to ultraviolet rays and bad weather.

Each General SOLAR PV module excludes possible damaged 

photovoltaic cells or cells in overall shadowing, thanks to 

by-passing diodes, so guaranteeing the productivity of the 

module that, in fact, keeps on working. For the installation 

there is no necessity of supporting structures, no perfora-

tions or linking works must be carried out between metal 

and existing membrane that would jeopardize the water-

proofing of the roof itself.

The General SOLAR PV modules are laid as any other water-

proofing bitumen polymer membrane. It allows the pass of 

people, both during its laying and for the possible following 

demands of maintenance. It is interesting to notice that new 

waterproofing layers or new modules can cover General SO-

LAR PV, at the end of its Life Cycle.  The designed photovoltaic 

field is divided into seven of eight building blocks.

The design of a system of collection and reuse of rainwater 

is consistent with the need for a rational use of water re-

sources. The Lombardy Region, with the Regulation n. 2 of 

24th march 2006, in the art. 6, regulating the provisions for 

saving and reuse of water resource, prescribes that “pro-

jects of new construction and restoration work of existing 

buildings, provide for uses other than human consumption, 

where possible, the design of systems for capturing, filter-

ing and storage of rainwater from the roofs of the build-

ings, [...]. “. The calculation of the annual yield of rain (R), 

expressed in litres, is according to the formula of the Norma 

E DIN 1989-1:2000-12:

R = S (m2) x Vp (litre/m2) x Vt x Hfil = 790.795,2 litres/year

Table 2 – Dimensioning of Photovoltaic system

Building 
block  
(n.)

People  
(n.)

Module 
(n.)

PV  
Panels 

(m2)

Max power 
string 
(Wp)

1 46 24 Solar PV 408 157,92 9792

2 21 16 Solar PV 204 54,72 3264

3 40 16 Solar PV 408 105,28 6528

4 35 16 Solar PV 408 105,28 6528

5 35 16 Solar PV 408 105,28 6528

6 35 16 Solar PV 408 105,28 6528

7 25 16 Solar PV 204 54,72 3264

8 5 0 0 0

TOT 242 1033 42432

Source: Prof. Arch. Antonella Violano

Table 3 – Main characteristics of the collecting and recycling system

Description m. u. Design data

S
Totalizing of 
surfaces- 
enhancing

m2

Flat photovoltaic Roof: 835 m2 

solar panels Roof: 145 m2 

Flat Roof with gravel: 38 m2

Vt
Runof f 
coefficient

%
Flat photovoltaic Roof: 90% 
solar panels Roof: 90% 
Flat Roof with gravel: 60%

Vp
Amount of 
precipitation 
(flow)

mm

920,00 mm 
Weather station of Milan - Linate 
Climate data referred to the 
thirty years 1971-2000

Hfil
Filter 
efficiency

% 95%

Source: Prof. Arch. Antonella Violano

It satisfies partially needs (36%) for both WC discharges 

and watering green areas. In fact, the water needed for WC 

discharges, calculated according to the number of people 

living in the building (242 people), is 2,179,920 litres/year.

The collecting and recycling rainwater system has n. 9 

polyethylene tanks (in recyclable material) with a capacity 

of 6000 litres each one (size l x L x H: 186 × 258 × 212cm), 

with class B cast iron cover plate according to EN124, that 
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is vehicular (700mm ≤ TE ≤ 1500mm) and childproof lock, 

located in the courtyard/garden on the east front.

The housing typology, in response to the bioclimatic re-

quirements, has a functional articulation of central services, 

the living room (facing west, which defines the front of the 

building through horizontal cuts which alternates with bow-

window) and the sleeping area (facing east, overlooking the 

inner square and the green terraces, which arises in connec-

tion with a controlled space and protected from the road).

The building energy certification was made by the software 

CENED +, which is based on the primary energy demand for 

heating, cooling, sanitary cold-water production, ventila-

tion and illumination.

Moreover, the economic data is relevant, because the total 

cost per m2 of gross floor area (excluding garage/parking 

spaces, valued €15,000 each) is of 1,590€/m2 (excluding VAT).

CONCLUSIONS

This project was selected. The evaluation committee has 

awarded the typological flexibility and technological effi-

ciency of the project, which guarantees low construction 

costs and high performance. Then, in support of this very 

interesting project experience, I remind Ugo Sasso’s words:

“It’s important for every “designer of the future” to achieve 

clarity about the social impact of his choices, with conscious-

Picture 5. The system for collecting and recycling rainwater. (Source: Prof. Arch. Antonella Violano)

Picture 6. The building: west front. (Source: Prof. Arch. Lorenzo Capobianco)



42

ness to know what is actually “quality of life” for which he 

undertakes. The difficult challenge of being able to combine 

history and transformation requires effectively a higher con-

sciousness. For those who feel they have no space or energy 

to be engaged in changing history, we have no arguments. 

We are only interested in talking about the few or many 

things, that we think we can do.” 1 (Sasso, 2004, p. 3)
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Location: Milan. Italy
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NOTES

1. The original quote is: “[…] è importante per ogni “pro-

gettista di futuro” raggiungere chiarezza circa le inci-

denze sociali delle sue scelte, sapere con adeguata pro-

fondità cosa voglia effettivamente dire la “qualità della 

vita” per la quale si impegna. La scommessa difficile di 

riuscire a coniugare dal vivo e in corsa, storia e tras-

formazione, richiede in effetti molta, più alta consa-

pevolezza. Per quanti ritengono di non avere spazi né 

energie per impegnarsi nel modificare la storia, non ab-

biamo argomenti. Solo di quello, poco o tanto che pen-

siamo di poter fare, ci interessa parlare.”
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RESUMO

Assistimos hoje, como civilização, a uma mudança global 

profunda a várias escalas e níveis, uma enorme alteração do 

nosso mundo físico, tecnológico e cultural. Próximo do co-

lapso, o planeta está a lidar com um desequilíbrio de forças e 

energias, com repercussões em todo o ecossistema e biomas. 

Algumas teses científicas defendem um ponto sem retorno, 

outras defendem um ciclo natural, não tão alarmante. No 

entanto, ambas concordam com a mudança, como um facto 

inegável. A consequência mais visível é o aquecimento global, 

ainda um tema controverso, mas mesmo assim já mensura-

do e testemunhado através de métodos científicos. Quando a 

temperatura média sofre mudanças, o efeito sobre os ecos-

sistemas é enorme, alterando, portanto, a face do planeta tal 

como o conhecemos. Este trabalho estabelece e aponta uma 

possível posição do arquitecto face a essas mudanças de pa-

radigma, recorrendo à tecnologia digital como uma forma de 

melhor compreender e desenhar com os princípios naturais, 

propondo o resultado do projecto, o nosso universo construí-

do, como um organismo ecossistémico.

PALAVRAS-CHAVE

Bio desenho, Padrões, Projecto sustentável, Sistemas digi-

tais, Metabolismo

ABSTRACT

We, as a civilization, are witnessing today a profound global 

change on a variety of scales and levels, facing a huge shift 

of our physical, technological and cultural world. On the 

edge of collapse, the planet is dealing with an unbalance of 

energies and forces with repercussions on all ecosystems 

and biomes. Some scientific thesis defend a point of no re-

turn, others defend a natural cycle, not so alarming. Both 

agree on the change taking place, turning it into an undeni-

able fact. The most visible consequence is global warming, 

still a controversial theme, but nonetheless already mea- 

sured and testified by scientific methods. When the tempe- 

rature changes the cause and effect on ecosystems is huge, 

therefore changing the face of the planet as we know it.

This work establishes and points a possible position of the 

architect facing these paradigm shifts and through the use 

of digital technology as a way to better understand and de-

sign with the natural principles proposing the project out-

come, our built universe as an ecosystemic organism.

KEYWORDS

Bio design, Patterns, Sustainable design, Digital systems, 

Metabolism

* Texto escrito segundo a antiga ortografia.
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1. INFORMAÇÃO E PROJECTO

O arquitecto tem hoje que lidar com imensa informação 

quando projecta o nosso ambiente construído, seja à escala 

da cidade, seja à escala do edifício. Tornou-se já um padrão, 

um pré-requisito, considerar questões energéticas e ma-

teriais, para além de todas as outras variáveis como local, 

terreno, programa, forma, volume, funcionalidade, legisla-

ção de variados campos e áreas, cliente, infra-estruturas, 

orçamento, mencionando apenas algumas. O acto de pro-

jectar, ao responder a tantas variáveis e condicionantes, 

constitui um desafio cujo grau de complexidade é cada vez 

maior. Os edifícios já não são apenas abrigos para garantir 

a nossa sobrevivência e bem-estar, tornaram-se, como Le 

Corbusier previu na sua obra “Por uma Arquitectura”, em 

“máquinas de habitar”, dependentes dos seus elementos 

mecânicos para garantir conforto. A sua complexidade 

é cada vez maior, convertendo a equipa de projecto num 

grupo de conhecimento transversal e heterogéneo liderada, 

normalmente, por um arquitecto que tem a responsabili-

dade de transformar todos esses aspectos técnicos, cons-

trangimentos e necessidades num objecto final coerente – 

um edifício, uma cidade, enfim, em arquitectura.

O acto de pensar a cidade não representa uma excepção. 

Todos os princípios atrás mencionados são aplicáveis à 

metodologia e requisitos do projecto urbano. Apresenta, no 

entanto, uma grande diferença, a informação a tomar em 

consideração é consideravelmente em maior quantidade e 

complexidade. Aspectos ambientais, sociais e económicos, 

para além de todos os já mencionados, que constituem e 

são transversais ao nosso ambiente construído, comportam 

uma capacidade de lidar com informação muito acrescida.

A abordagem geralmente seguida pelos projectistas, e que 

se tem convertido num “modus operandi”, é geralmente 

a resolução de problemas por adição. Os nossos edifícios 

e cidades têm-se gradualmente convertido em sistemas 

cada vez mais complexos. As exigências cada vez maiores 

de qualidade, conforto, custos energéticos e de manuten-

ção, tornaram estas estruturas, que constituem o nos-

so “habitat”, em sistemas extremamente complexos. Nas 

sociedades contemporâneas assistimos, cada vez mais, a 

uma tendência generalizada do ser humano para passar 

mais tempo “dentro” de ambientes construídos pelos seus 

semelhantes. Ambientes “artificiais”, com grande parte da 

população mundial a viver em cidades, tendência que se 

tem vindo a acentuar e que, de acordo com os dados da 

Organização Mundial de Saúde, não tem dado sinais sig-

nificativos de reversão, prevendo-se que em 2030, 6 em 

cada 10 pessoas viverão em ambientes urbanos. As cidades 

têm atingido dimensões gigantescas e a população mundial 

tem crescido exponencialmente, tornando as necessidades 

humanas insustentáveis para a capacidade do planeta. Es-

tas necessidades não podem ser suportadas sem recursos 

materiais e energéticos. Apesar de a nossa maior fonte de 

energia ser o sol, os combustíveis fósseis ocupam ainda 

um lugar de destaque na nossa preferência, uma vez que 

são os mais facilmente controláveis e previsíveis, e como 

tal os que mais tempo e investigação merecem. O “mundo” 

humano é alimentado por este tipo de combustíveis. Estas 

duas variáveis, recursos materiais e energéticos, a par de 

uma “forma de fazer” linear e não cíclica e ecossistémica, 

conduziram o planeta ao ponto de desequilíbrio em que nos 

encontramos.

Assim, o simples acto de existir chegou ao ponto de arris-

car a nossa própria sobrevivência como espécie no planeta. 

As cidades e os edifícios não representam uma excepção a 

este facto, uma vez que necessitam, precisamente, de cada 

vez mais recursos materiais e energéticos para satisfazer 

as nossas crescentes necessidades e exigências. Numa di-

mensão e escala crescentes, apresentam neste momento 

um consumo de praticamente metade do que extraímos e 

produzimos.

O paradigma não está a funcionar. Urge pensar em alter-

nativas. Esta preocupação não é novidade e muito antes 

de chegarmos a este ponto, alguns profissionais de várias 

áreas do conhecimento incluindo arquitectos, mostraram 

preocupação com este problema. A situação em que nos 

encontramos era previsível. Futurologia, ou apenas bom 

senso? É irrelevante, uma vez que não foram tomados em 

consideração assim que as circunstâncias o permitiram. O 

próprio desenvolvimento tecnológico existente, não reunia 

condições para responder e acompanhar, de forma concre-

ta, os problemas e soluções apontados. Frank Lloyd Wright 

desenhou cidades e edifícios de acordo com princípios na-
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turais. Richard Neutra desenhou e projectou de acordo com 

os mesmos princípios, deixando mesmo alguns livros sobre 

o tema, nomeadamente “Survival through design”1 (Neutra, 

1969), aqui entendido como o acto de projectar, onde reflec-

tiu profundamente as suas preocupações sobre a relação 

entre o ambiente construído e o natural e as respectivas 

repercussões no ser humano. Victor Olgyay escreveu “De-

sign with Climate”2 (Olgyay, 1998) onde expôs os princípios 

fundamentais do cruzamento da arquitectura com a biolo-

gia, a climatologia e a tecnologia. Estes são apenas alguns 

exemplos, entre muitos, que nos permitem perceber que 

esta informação estava já acessível nas décadas de 50 e 60. 

No entanto, parecem nunca ter feito tanto sentido como 

agora que atravessamos uma situação crítica.

Como pode o arquitecto contemporâneo lidar, incorporar e 

responder a tantas variáveis e requisitos sem perder a “ar-

quitectura” no próprio processo, tornando-se apenas um 

gestor técnico? Aliás, será possível ao arquitecto usar essa 

informação de forma integrada como elemento metodoló-

gico e sistemático de projectar?

2. O PROJECTO E A TECNOLOGIA

A nossa relação com a tecnologia é tão profunda, hoje em 

dia, que se tornou praticamente impossível imaginar as 

nossas vidas sem ela. A tecnologia tornou-se verdadei-

ramente uma extensão natural de nós próprios. A forma 

como nos relacionamos com os nossos semelhantes e com 

o que nos rodeia é, em grande parte, estabelecida pela tec-

nologia. A evolução da humanidade está intrinsecamente 

relacionada e articulada com conquistas tecnológicas. O 

arquitecto lida com este factor numa base diária. Aliás, po-

demos mesmo afirmar que a arquitectura é um dos feitos 

tecnológicos mais importantes da nossa existência. As nos-

sas cidades e os nossos edifícios são por si, em simultâneo, 

conquistas tecnológicas e culturais. A tecnologia faz parte 

integrante da nossa cultura, assumindo mesmo, em alguns 

casos, esse papel na íntegra. Este aspecto relacionado com 

a componente cultural é particularmente importante quan-

do falamos de cidades, edifícios e máquinas. Representam 

as nossas conquistas mais importantes, vivemos fascina-

dos por elas. Mas foram estas mesmas conquistas que nos 

trouxeram a este ponto de luta ecossistémica que hoje en-

frentamos.

A máquina ganhou uma vida própria, quer gostemos quer 

não. Vive através de nós e nós vivemos através dela. A nos-

sa existência depende da sua existência. Mas a nossa visão 

e abordagem à máquina tornou-se também uma sintaxe 

em si mesma. Conseguimos evoluí-la, utilizamo-la para a 

produção de outras máquinas e, por vezes, esquecemo-nos 

de levantar a cabeça e olhar em redor, para o mundo que 

nos rodeia e que sempre constituiu uma fonte inesgotável 

de informação e inspiração. A máquina começou por uma 

base de observação da natureza. As máquinas de Leonar-

do da Vinci foram inspiradas pela natureza. Os edifícios de 

Gaudí também encontraram a sua fonte de inspiração na 

natureza.

Hoje temos um maior conhecimento sobre os princípios na-

turais, desde complexos ecossistemas a simples seres vi-

vos. Este conhecimento é muito vasto e acarreta uma enor-

me quantidade de informação intrínseca. Usar e processar 

estes princípios representa uma tarefa árdua e difícil. A 

tecnologia como extensão do nosso pensamento, sob o seu 

domínio digital, converte-se num poderoso aliado nesta 

mudança conceptual e metodológica. O cruzamento de in-

formação e articulação de pensamento é de enorme impor-

tância nos dias de hoje. A investigação hermética conduz a 

respostas isoladas para problemas específicos. No entanto 

muitas questões têm que ser entendidas e enfrentadas sob 

uma perspectiva holística, correndo, inclusivamente, o risco 

de criar mais ou outros tipos de problemas na tentativa de 

resolver os anteriores.

O arquitecto procurou desde sempre inspiração em outros 

campos do conhecimento. Num contexto mais recente, 

a biologia tem-se apresentado como um desses campos, 

despertando um interesse crescente e maior relevância em 

certos conjuntos de circunstâncias temporais e sociais. É 

necessário mudar os paradigmas do nosso ambiente cons-

truído, passando por mudar a nossa tecnologia construtiva 

para garantir uma saída aos problemas ecossistémicos. É 

importante pensar em alterar o modelo de edifício como 

barreira aos elementos naturais, repensar o conceito de 

“dentro” e “fora” e começar a enfrentar os problemas com a 
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natureza como o nosso “habitat” natural. Isto não significa 

sair do nosso ambiente construído, mas antes transformá-

-lo num ambiente mais vivo para ser vivido. Funcionar com 

e para a natureza, tornando-a a nossa próxima tecnologia. 

Estão a ser dados passos enormes no sentido deste novo 

paradigma filosófico, nomeadamente em outros campos 

científicos, como, por exemplo, o computacional e infor-

mático com a descoberta da possibilidade de armazena-

mento de informação em DNA e computadores orgânicos 

com capacidade de processamento melhorada, no campo 

da transformação de energia com a produção de tecnologia 

fotovoltaica a partir de materiais naturais como a madei-

ra, ou no campo empresarial com a criação de modelos de 

gestão baseados em comportamentos ecossistémicos, en-

tre muitos outros exemplos.

Quanto mais entendermos a natureza, mais podemos tra-

balhar com ela. O que todas estas áreas pesquisam é a ca-

pacidade de adaptação a estímulos externos a par de uma 

eficiência que só milhões de anos de evolução conseguiram 

atingir.

A arquitectura geralmente recorre à natureza como uma 

fonte de inspiração directa que tem como resultado formas 

e ambientes. Não se tem debruçado tanto numa análise pro-

funda do seu funcionamento e criado soluções tecnológicas 

baseadas nos seus princípios. Quando falamos de arquitec-

tura sustentável, ou ecológica, referimo-nos geralmente a 

eficiência, especialmente em termos energéticos, ao uso 

sustentável de materiais, garantindo a sua continuidade 

como recurso e ao seu impacto ambiental global com base 

no ciclo de vida. As cidades seguem conceitos similares. 

Mas ainda não começámos a olhar para o nosso ambiente 

construído como um organismo vivo, com um metabolismo 

próprio, capaz de responder a estímulos externos, aos seus 

ambientes, à envolvente. Um organismo com capacidade de 

regulação dinâmica do seu clima interior, extremamente 

eficiente em termos energéticos, sem compromissos am-

bientais e parte integrante de um ecossistema actuando 

como receptor e como colaborador. Quando este conceito 

for alcançado podemos realmente usar o termo “ecológico” 

quando falamos sobre cidades e sobre edifícios, sobre ar-

quitectura e sobre construção. É possível estabelecer esta 

conexão? É possível mudar o paradigma actual para uma 

perspectiva biológica? Podemos transformar edifícios em 

verdadeiros organismos?

Sabemos pelos princípios Darwinianos que os organismos 

vivos dependem da sua eficiência e capacidade de adapta-

ção para sobreviver. Estes factores determinam o futuro 

desse organismo. Temos certamente muito a aprender com 

estes modelos.

3. O ORGANISMO CONSTRUÍDO

Para melhor compreender o que um organismo pode, ou 

poderia ser, e de que forma pode relacionar-se e contribuir 

para a arquitectura, vamos tentar entendê-lo e defini-lo a 

partir de um ponto de vista estrutural e conceptual.

É uma palavra ou definição que, como tantas outras, tem 

vários significados e usos. Mas existe um conceito que é 

transversal a qualquer uso e contexto em que é usada: a 

ideia de um grupo de “órgãos” que trabalham em conjunto 

para um propósito particular. Assim, a palavra organismo é 

utilizada em situações como seres vivos, empresas, corpo-

rações, instituições ou até mesmo na definição das várias 

componentes de um estado ou do próprio Estado.

O conceito de ter várias “partes”, ou corpos, em cooperação 

para um objectivo comum não se encontra muito afastado 

do conceito da máquina e de grande parte da tecnologia.

A palavra organismo tem sua origem etimológica na pala-

vra grega “organon” que, por sua vez, deu origem no la-

tim a “organum” que significa “ferramenta”. Esta origem é 

muito interessante, pois permite que a analogia feita an-

teriormente entre o organismo e a máquina se torne ainda 

mais próxima e muito mais perceptível. A ferramenta é, por 

definição, um objecto elaborado com vista a facilitar a rea-

lização de uma tarefa mecânica que exige uma aplicação 

adequada de energia. Além disso, a máquina é um conjunto 

de partes, de elementos fixos e móveis, cujo funcionamen-

to permite apreender, direccionar, regular e transformar 

energia, ou executar um trabalho com um propósito es-

pecífico. Ao que parece, a máquina e o corpo têm mais em 

comum do que pode parecer à primeira vista.
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Basicamente, em termos biológicos, um organismo é um 

ser vivo extremamente organizado. Com isto queremos di-

zer que um organismo possui um elevado grau de ordem 

biológica, um padrão altamente organizado.

Todos os organismos têm algum tipo de estrutura. A estru-

tura é, literalmente, uma “construção” de algo a partir de 

um determinado número de diversas partes. A estrutura de 

um organismo é, portanto, o arranjo “construído” ou padrão 

a partir das suas diversas partes. Em biologia e medicina 

este conceito é também referido como anatomia. (Russell 

et al., 2011)

Assim, podemos verificar que a palavra “organismo”, ape-

sar de, etimologicamente, estar com frequência ligada a 

utensílios e ferramentas, foi “roubada” por académicos 

do meio natural e biológico para definir um ser vivo. Estes 

nunca deixaram de fazer analogias entre os órgãos e seus 

mecanismos para assegurar o bom funcionamento dos 

corpos a que pertencem. No entanto, a fisiologia é, no seu 

sentido mais puro, o estudo ou conhecimento da natureza, 

superando o organismo fechado e dedicando-se ao estudo 

das interacções do ser vivo com o seu meio ambiente.

Os organismos vivos são sensíveis a mudanças no seu am-

biente e apresentam capacidade de lhes responder, sejam 

estes um estímulo, uma mudança física ou química no am-

biente interno ou externo. Todos os organismos respondem 

a estímulos, mas nem sempre aos mesmos estímulos da 

mesma forma. Têm que ser capazes de responder e reagir 

a mudanças no seu ambiente para garantir a sua sobrevi-

vência, regulam os seus sistemas. Mantêm as suas condi-

ções internas garantindo a vida. Mesmo quando se altera 

o ambiente ao seu redor, os organismos tentam manter 

constantes as suas condições internas. (Russell et al., 2011)

Reflectindo um pouco sobre edifícios e arquitectura, este 

assunto representa uma analogia quase directa com os 

problemas de construção, os seus órgãos, os seus mate-

riais, a sua fisiologia, ou seja, o seu comportamento interno 

e sua relação com a envolvente e com o meio ambiente. É 

importante, portanto, estudar o que distingue os seres vi-

vos das máquinas tecnológicas para assegurar um princípio 

aplicável à arquitectura.

Associada a esta questão, mas dentro de um conceito um 

pouco distinto, encontra-se a homeostase. Todos os seres 

vivos, desde a célula individual até organismos complexos 

completos, têm mecanismos para manter as condições 

internas estáveis. Sem esses mecanismos, os organismos 

não conseguem manter e garantir a vida. A homeostase é 

a capacidade de manutenção de um nível estável de condi-

ções internas apesar das constantes mudanças das condi-

ções ambientais. Os organismos têm sistemas de controlo 

para manter as condições internas, tais como a tempera-

tura, teor de água e a absorção de nutrientes pelas células. 

De facto, os organismos multicelulares, geralmente, apre-

sentam sob várias formas as suas capacidades para manter 

os factores importantes do seu ambiente interno. (Russell 

et al., 2011)

Os organismos vivos recorrem ao metabolismo para a pro-

dução de energia e eliminação de resíduos não necessários 

ao seu funcionamento. A palavra metabolismo significa 

“mudança” ou, no caso de um ser vivo, “um estado de mu-

dança”. Os organismos vivos usam energia para todos os 

seus processos vitais, tais como reparação, manutenção, 

movimento e crescimento. Esta utilização de energia de-

pende do metabolismo. O metabolismo é a soma de todas 

as reacções químicas que transformam a energia e matéria 

do ambiente circundante, da envolvente. (Russell et al., 2011)

Agora que temos uma melhor compreensão do que é, ou o 

que constitui um organismo para a biologia, introduzimos o 

conceito de um organismo como uma metáfora para mui-

tos fenómenos arquitectónicos. A ordem e os sistemas que 

compõem os edifícios. As “ferramentas”, ou “órgãos”, que 

o constituem, a sua capacidade de reagir com os aspectos 

externos como o clima ou a luz, para manter suas condições 

ideais no interior, e a energia necessária para se manter em 

funcionamento. Podemos até falar do DNA cultural da lin-

guagem arquitectónica, que muitas vezes é o aspecto mais 

importante que “passa” da arquitectura para a sociedade. 

As soluções construtivas constituem também um DNA do 

edifício, o projecto é indubitavelmente a informação para a 

sua materialização.

Aparentemente, sob esta perspectiva, a maioria dos edifí-

cios são “organismos” muito rudimentares, que geralmente 
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não possuem essas características e capacidades comuns 

aos seres vivos. O seu comportamento em relação a estas 

questões é, na maioria das vezes, inexistente, defeituoso 

ou rudimentar, primitivo. Grande parte dos edifícios não é 

pensada para responder às demandas no seu ciclo de vida 

de acordo com os princípios de eficiência existentes na na-

tureza, fazer “mais com menos”, uma célebre frase do ar-

quitecto Mies van der Rohe, os mesmos princípios que os 

sistemas naturais procuram e implementam há já milhões 

de anos de evolução através do comportamento global dos 

ecossistemas.

O arquitecto encontra hoje um novo caminho metodológico, 

conceptual e filosófico, uma nova abordagem para a profis-

são e para o acto de projectar edifícios e cidades que real-

mente e verdadeiramente se relaciona com, e quer ser uma 

parte de, um sistema ecológico, uma parte integrante da 

natureza. A introdução de conceitos tais como o metabo-

lismo, a fisiologia e/ou a homeostase no acto de projectar, 

pode conduzir o arquitecto a um universo muito distinto, 

com uma gramática e uma estrutura diferentes, permitin-

do desde o início responder a questões de eficiência sob a 

perspectiva biológica e não mecanicista. Para ser capaz de 

compreender essa complexidade, o mundo digital será um 

dos seus maiores aliados. Para ser capaz de aplicar estes 

mecanismos ao processo de criação como uma substância 

intrínseca, endémica, sem se perder até atingir o resultado 

final, as tecnologias digitais são essenciais.

4. ENTENDER A NATUREZA PELA TECNOLOGIA

Os conceitos relativos ao organismo e aos ecossistemas 

são extraídos, principalmente, da biologia. Muito embora 

a tecnologia e a ciência tenham sido sempre duas áreas 

do conhecimento cuja barreira é praticamente inexisten-

te e, como tal, tenham tido a capacidade de se influenciar 

mutuamente e produzir conhecimento útil a muitas outras 

áreas diferentes de pensamento, a arquitectura raramente 

de forma propositada estabeleceu ligação com a biologia. 

No entanto, o arquitecto sempre olhou para a natureza 

como uma fonte de inspiração.

Desde os períodos clássicos que a analogia é óbvia. Na maio-

ria das vezes a um nível simplesmente decorativo, mas que 

definiu importantes peças culturais. No entanto, a natureza 

sempre esteve presente e sempre significou uma busca in-

cessante de conhecimento e tentativa de compreensão. É 

claro que, antes do controlo ambiental interior mecanicista, 

os arquitectos tiveram que lidar com climas locais espe-

cíficos, e essas soluções representaram, geralmente, uma 

forma de fazer que se transformou em cultura. Assim, li-

dar com a natureza era a única maneira de desenhar, de 

resolver, tendo sempre representado um enorme papel de 

referência para os arquitectos, mesmo que às vezes apenas 

a um nível mimético, com ambientes feitos pelo homem que 

contaram com a presença de reinterpretações dos modelos 

naturais.

“The interplay between biology and design – especially ar-

chitecture – has a long history. Most of the design has been 

decorative and has been called biomorphic or zoomorphic. 

Such shapes can be immensely appealing but rarely give 

functional advantage.” (Vincent, 2012, p. 161)3

A revolução industrial alterou todos estes paradigmas de 

pensamento. A humanidade tentou quebrar os laços esta-

belecidos com o ambiente natural sob um forte sentimento 

de controlo. A partir do controlo energético estabeleceu, 

portanto, o controlo do ambiente. Deixamos de ser depen-

dentes de fontes de energia com características inconstan-

tes. A tecnologia foi levada a um nível nunca antes visto. A 

nossa relação com o planeta também mudou drasticamen-

te. Tornou-se o nosso “armazém” de matéria prima. Esta 

filosofia acabou por revelar-se extremamente perigosa. No 

entanto, permitiu-nos, através dos avanços tecnológicos, 

entender o planeta e nós próprios a níveis anteriormente 

impensáveis.

Quando o arquitecto tenta entender conceitos complexos, 

tais como a fisiologia, e aplicá-los a um projecto específico 

com o objectivo principal de atingir um resultado final de 

eficiência global, tem de trabalhar e processar uma quan-

tidade enorme de informação. As tecnologias digitais apre-

sentam pela primeira vez uma oportunidade para o arqui-

tecto entender esses fenómenos. A tecnologia permite-nos 

compreender melhor o mundo que nos rodeia, nós próprios 
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e as possíveis relações a estabelecer. Os biólogos têm vindo 

a utilizar tecnologia digital para entender a natureza, dos 

ecossistemas até à forma de vida mais simples. Traduzem 

toda essa informação em modelos matemáticos: padrões, 

algoritmos, estatísticas, etc. A complexidade das relações 

entre os componentes vivos e não vivos do ecossistema 

gera uma quantidade de informação muito difícil de pro-

cessar e entender. Sem os meios tecnológicos disponíveis 

hoje, seria impossível trabalhar com alguma dessa infor-

mação e/ou evoluir a um ritmo tão rápido.

“The conceptual apparatus of architecture has always gi-

ven a central role to the relations of mankind and nature. 

The human body has been a source of harmonious propor-

tions and the shapes of many living organisms have been 

adapted for architectural use. The current widespread 

fascination with nature is a reflection of the availability of 

new modes of imaging the interior structures of plants and 

animals, of electron-microscopy of the intricate and very 

small, together with the mathematics of biological proces-

ses.” (Hensel, et al., 2010, p. 26)4

A arquitectura pode encontrar na biologia uma analogia de 

vocabulário e de princípios. A natureza apresenta, no en-

tanto, uma enorme vantagem evolutiva. Milhões de anos a 

aperfeiçoar sistemas e estruturas, ambos vivos e não vivos. 

A natureza “construiu” incontáveis formas de vida, inúme-

ras soluções para variadíssimos problemas, encontrando-

-se em constante evolução. Estes organismos sobrevivem 

por eficiência. Exactamente o que os arquitectos procuram 

nos edifícios hoje em dia. A eficiência energética, funcio-

nal, material, comportamental, estética, entre tantos ou-

tros pontos. Claramente, os nossos resultados do desenho 

e projecto não podem, de forma alguma, ser comparados 

com a complexidade e eficiência das criações naturais. Até 

mesmo o mais simples elemento construtivo biológico na-

tural, a célula, apresenta uma complexidade que ainda es-

tamos a estudar, descobrir e tentar compreender.

“A cell is the simplest organisation of life but all living ce-

lls have complex internal systems separated into semi-

-autonomous functional areas. Each cell is enclosed and 

separated from its surroundings by a surface membrane, 

and able to dynamically maintain itself by the exchange of 

energy and material through that surface. Each cell also 

has within it the genome, an information set or programme 

for accurate construction of descendants identical to itself. 

The complex architecture of living forms requires more 

than the simple coexistence of many cells in close proxi-

mity; the spatial organisation of many cells has to enable 

interactions of each cell to its immediate neighbours, and it 

is the interaction that initiates the processes that produce 

hierarchical order and morphological complexity.” (Weins-

tock, 2010, p. 95)5

Sem a tecnologia disponível hoje, seria impossível entender 

os princípios da natureza a um nível tão profundo. Os ar-

quitectos podem encontrar na biologia um vasto campo de 

informação, inspiração e soluções para uma série de pro-

blemas que agora estão presentes. Mas a abordagem deve 

ser cuidadosa e inteligente. Estando presente na investi-

gação há já bastante tempo, tem recebido denominações 

como biomimetismo, ou biomimética, bio-inspiração, a 

par de toda uma nova série de termos que tentam enqua-

drar as menores diferenças no modo como as soluções são 

baseadas ou interpretadas a partir de fontes biológicas. O 

mimetismo puro não apresenta soluções viáveis. Tem de 

servir como princípios a serem aplicados de acordo com as 

circunstâncias e contextos adequados. Esses princípios de-

vidamente adaptados têm de ser testados, confirmados e 

por fim postos à prova. Essa situação vai exigir simulações, 

cálculos, resultados e protótipos. 

Uma coisa é clara, sem as tecnologias digitais e poder de 

computação disponíveis hoje, isso não seria possível ao ní-

vel a que nos propomos. Mesmo o que seria possível é ex-

tremamente acelerado, permitindo no mesmo espaço tem-

poral atingir objectivos muito mais ambiciosos.

5. O PROJECTO NATURAL PELA TECNOLOGIA

Não importa a quantidade de esforço que é aplicada a uma 

arquitectura ou projecto ecossistémico, o nosso espaço 

construído irá sempre pertencer à esfera ou ao domínio 

do não vivo, sendo sempre, também, um componente ar-

tificial. O que significa que, se o arquitecto quer realmente 

quebrar ou atenuar a barreira entre ambientes artificiais 
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e ambientes naturais, vai ter que trabalhar com princípios 

semelhantes aos utilizados pela natureza.

Os conceitos de natural e artificial não deveriam ser tão 

distantes, quase antagónicos, como são encarados hoje em 

dia. O artificial deve articular-se com o natural de tal forma 

que as diferenças possam ser esbatidas até que se atinja 

um nível de simbiose. Claro que todo o conceito natural, ou 

a própria definição de natureza, pode ser questionado, uma 

vez que o homem mudou a face do planeta, não deixando 

espaço para os ecossistemas seguirem um caminho próprio 

e livre da nossa presença. Não existe paisagem intocada 

pela mão humana. No entanto, a capacidade da natureza se 

adaptar e responder a estímulos torna-a um sobrevivente 

nato, desde a escala do ecossistema até ao organismo mais 

elementar.

Uma das contribuições mais interessantes sobre este as-

sunto em “The metapolis dictionary of advanced architec-

ture” (“O dicionário metapolis de arquitectura avançada”) 

dos arquitectos Ábalos & Herreros está na sua definição de 

natureza (avançada) e tecnologia e natureza (Tecnonatu-

reza).

“Definitely, nature does not exist. We recently digitali-

sed the last metre of the planet and we already have it in 

our artificialising pocket. (…) It would be useful to put into 

crisis the more naif ideas that have taken shape through 

the growing interest in nature. Only greater technological 

development and critical cultural attention can put a stop 

to the predatory dynamic that modern technology has 

unleashed on the territory. In this context, the architect’s 

work should exploit more intense forms of describing the 

contemporary idea of nature, understanding it as an es-

sentially cultural construction. If you like, to manufacture 

a cosmogony and give it physical form. As a work resource, 

environmental awareness is useful when we cross it with 

its apparent opposite: the artificiality of a real physical ex-

perience, as a theme for creating new paradoxes and new 

questions.” (Ábalos e Herreros, 2003, p.449)6

Se o arquitecto quer realmente estabelecer uma ligação 

com o meio ambiente, convertendo os termos arquitectura 

sustentável e ecológica em respostas válidas, com subs-

tância e valor acrescentado para nosso ambiente construí-

do, sob uma perspectiva e abordagem holística, tem agora 

uma oportunidade que as gerações passadas não podiam 

sequer imaginar. A capacidade de usar princípios biológicos 

para resolver as nossas estruturas construídas, aprender 

e ter a capacidade de os aplicar à sua prática quotidiana é 

um desafio que irá influenciar e caracterizar uma mudança 

metodológica dos actos fundamentais de desenhar, pensar 

e projectar.

As tecnologias digitais são capazes de processar e acele-

rar quantidades massivas de informação, representando 

uma nova ferramenta que vai muito além do desenho ou da 

simples gestão de informação do edifício (BIM7). Estas tec-

nologias, se utilizadas adequadamente, vão permitir uma 

nova ligação com a natureza. Representam uma revolução 

de projecto. Os primeiros programas informáticos, ampla-

mente espalhados por escritórios de arquitectura, foram 

simplesmente estiradores digitais. É claro que aceleraram 

tremendamente a logística do escritório, criando a possi-

bilidade de usar a informação digital. Hoje em dia a norma 

está em rápida mudança para o paradigma BIM, que permi-

te processar e trabalhar com um verdadeiro modelo virtual 

dentro da esfera digital o que trouxe uma nova dinâmica e 

algumas grandes mudanças no acto de projectar e nos pro-

cessos de trabalho do arquitecto. O fluxo de trabalho mudou 

drasticamente, e gestão da informação é agora natural para 

utilizadores de programas BIM. Estes modelos trouxeram 

enormes avanços para o arquitecto, permitindo-lhe con-

trolar e testar, trabalhar com informação. O modelo virtual 

permitiu o teste de soluções ainda em ambiente digital e, 

na fase de desenho, prever através de cálculos o impacto do 

edifício a vários níveis, atingindo mesmo a pegada ecológica 

e o ciclo de vida. Mas o uso de princípios naturais através de 

padrões de crescimento, adaptação e utilização de algorit-

mos naturais, por exemplo, ainda é uma abordagem difícil 

e morosa.

A próxima geração de programas permite aplicar e traba-

lhar com conceitos como “form-finding”8, onde o poder de 

processamento da máquina permitirá, ao arquitecto, gerar 

soluções, analisá-las, actualizá-las, testá-las, melhorá-

-las, torná-las mais eficientes, no fundo um processo 

evolutivo semelhante ao natural, recorrendo aos mesmos 
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princípios e algoritmos. O arquitecto será capaz de traba-

lhar com informação biológica. Nunca antes a profissão 

teve a possibilidade de cruzar tantos dados com outras 

disciplinas. O modo como, por exemplo, uma fachada irá 

comportar-se e trabalhar com os recursos naturais, como 

a energia e a luz, será encarado de uma forma completa-

mente diferente e nova. Tão radicalmente diferente que a 

nossa forma de olhar para o acto de projectar poderá nunca 

mais ser a mesma. A metodologia de obter e pensar a for-

ma, a sua lógica e os seus princípios geradores, assumirão 

também dimensões completamente diferentes. O acto de 

pensar a cidade, fazer urbanismo, não vai representar uma 

excepção.

Essas tecnologias já estão disponíveis há algum tempo, mas 

eram utilizadas apenas por um punhado de especialistas 

que tinham a capacidade de realmente entender e trabalhar 

com essas novas gramáticas. Os programas evoluíram, ac-

tualizaram-se e estão a tornar-se cada vez mais populares 

entre uma nova geração de pensadores que já dependem 

deles para encontrar soluções para os seus problemas. É 

um mundo completamente diferente que dá ao criativo a 

capacidade de experimentar novos conceitos e ideias. Tra-

balhar com geometrias mais complexas, padrões, formas, 

algoritmos são apenas algumas possibilidades entre muitas 

outras. No entanto, solucionar efectivamente problemas 

ecológicos é ainda uma abordagem nova e pouco explorada. 

Compreender a matéria e testá-la. Compreender os fluxos 

de energia e testá-los. Compreender a função e testá-

-la. Nunca esses factores estiveram tão disponíveis para a 

mente do arquitecto e vertidas no resultado final.

Se esse potencial for canalizado para uma forma de pen-

sar e fazer, os edifícios irão, verdadeiramente, evoluir no 

sentido mais biológico e ecossistémico, à semelhança do 

que a natureza consegue atingir com os seus organismos. 

O arquitecto será dotado de ferramentas que lhe conferem 

a capacidade de realmente pesquisar e encontrar soluções 

inesperadas com a ajuda da caneta, papel e tecnologias di-

gitais.

No entanto uma base estrutural conceptual é de extrema 

importância, para que essas ferramentas sejam usadas na 

direcção certa e representem uma mudança responsável e 

significativa nas nossas vidas, e não meros exercícios de 

estilo vazios de conteúdo e significado.

“Organically oriented design could, we hope, combat the 

chance character of the surrounding scene. Physiology 

must direct and check the technical advance in constructed 

environment. This setting of ours is all powerful; it com-

prises everything man-made to supply man, from the airy 

storage compartment of our toothbrush to the illumination 

of a speedway interchange, or the neighborhood day-car 

center for toddlers” (Neutra, 1969, p.4)9

O desafio foi definido há muito tempo.

“Architecture is undergoing a systemic change, driven by 

the changes in culture, science, industry and commerce 

that are rapidly eroding the former boundaries between the 

natural and the artificial.” (Hensel et al., 2010, p. 26)10

6. O NATURAL ATRAVÉS DO DIGITAL

O estudo dos sistemas ecológicos providencia conceitos 

e modelos para a complexa relação energética dos orga-

nismos com o seu ambiente, desde a simples análise do 

comportamento metabólico de um ser vivo à dinâmica dos 

padrões das espécies nesse sistema, a par dos fluxos ener-

géticos e materiais entre eles que regula o seu comporta-

mento através das gerações. As formas biológicas e o seu 

comportamento emergem do processo que produz, elabora 

e mantém a forma ou estrutura dos organismos biológicos 

e que consiste numa complexa série de trocas entre o or-

ganismo e o seu ambiente. Aliás, o organismo tem a capaci-

dade de manter a sua continuidade e integridade alterando 

aspectos comportamentais. Forma e comportamento estão 

intrinsecamente ligados. A forma de um organismo afecta 

o seu comportamento no ambiente, um comportamento 

particular irá produzir resultados diferentes em ambientes 

diferentes, ou se executado por formas diferentes no mes-

mo ambiente. O comportamento é não linear e específico 

ao ambiente. A evolução de todas as múltiplas variações 

de forma biológica não deve ser considerada como inde-

pendente da sua estrutura e materiais. O seu desempenho 

emerge das complexas hierarquias materiais dentro de es-
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truturas naturais. Forma, estrutura e material actuam entre 

si, e o seu comportamento conjunto não pode ser previsto 

pela análise isolada de qualquer um deles. Todas as formas 

biológicas são auto-construídas, e fazem-no sob a força 

gravitacional, tendo que obter os respectivos materiais e 

energia a partir de seu meio ambiente. A auto-organização 

Biológica ocorre sob “stress”11. (Hensel et al., 2010)

O urbanismo tem as suas raízes no domínio sobre a nature-

za. Este novo paradigma aponta um caminho de simbiose. 

De compreensão do meio natural e da sua extensão e fusão 

com o artificial, um novo ADN.

A cidade é uma expressão da tecnologia do presente. A no-

ção de cidade como uma máquina é criada implicitamente 

a partir de paradigmas arquitectónicos modernistas do sé-

culo XX, frequentemente referidos à escala do edifício no 

conceito de Le Corbusier da “casa como uma máquina para 

viver”. A cidade no século XX foi também concebida como 

uma máquina para viver. Na sequência das declarações dos 

Futuristas de há cem anos atrás, as cidades estão hoje mais 

alinhadas com os processos naturais do que com paradig-

mas de eficiência mecânica. Na década de 1960, os Metabo-

listas, no Japão, exploravam uma corrente de pensamento 

profundamente enraizada em analogias biológicas de cres-

cimento, adaptação e regeneração. A sua fundamentação 

para o uso do termo biológico “metabolis” era a convicção 

do grupo que o projecto e a tecnologia deviam ser um in-

dício de vitalidade humana. Os Metabolistas respondiam às 

contingências da urbanização acelerada no Japão, sendo a 

sua visão da cidade do futuro aquela em que “a tecnologia 

avançada existe em paralelo com uma natureza imaculada 

- a tecno-utopia.” (Verebes, 2014)

“Despite a latent and lingering belief in utopianism, the city 

can no longer be conceived of or maintained as an ideal 

construct. The complexities of urban change should be 

facilitated rather than constrained by the mechanisms of 

masterplanning. We now understand the city as complex, 

dynamic, and inherently difficult to manage and control. In 

effect, cities in the twenty-first century will benefit from 

the embracing of complexity, as opposed to the persistence 

of the notion that Planning prevents the apparent chaos of 

unplanned urban growth. How, then, do we manage change 

and evolution while also investigating the design implica-

tions of the greater cultural, social, economic, and environ-

mental endurance of cities and buildings? Cities can endure 

for great intervals, but how does history explain their fra-

gility and unpredictability? Cities are complex entities that 

are never entirely stable, always in a state of flux, growing, 

decaying, or dying. The paradigm of the city as a machine 

is increasingly being rejected in favor of biodynamic analo-

gies.” (Verebes, 2014, p. 22)12

A complexidade é uma característica inerente dos siste-

mas naturais e artificiais. As cidades, em particular, são 

exemplos da forma como a ordem pode ser criada a partir 

de processos verticais ascendentes (bottom-up) comple-

xos. Um resultado inesperado na adopção da complexida-

de no projecto é que ela é essencial para a sua integração 

na ciência de sistemas complexos. Há cinquenta anos, as 

cidades eram consideradas sistemas cujo funcionamento 

se baseava na interacção de diversas partes, cuja forma se 

manifestava numa hierarquia relativamente harmoniosa 

dessas partes (ou subsistemas). No entanto, os sistemas, 

nesses termos, estavam concebidos para serem contro-

lados centralmente. À medida que o paradigma se desen-

volveu, ocorreu uma subtil mudança à noção de que a or-

dem em muitos sistemas e as suas hierarquias resultantes 

emergiram da forma como as suas partes ou elementos 

interagiram de forma ascendente (bottom-up) e não por 

imposição descendente (top-down) de um plano. As ciên-

cias da complexidade desenvolveram-se para actualizar 

este paradigma de sistemas, com enfoque na mudança de 

uma analogia entre as cidades como máquinas para uma 

baseada em biologias de evolução, cuja forma é a resul-

tante de mudanças subtis e contínuas na sua composição 

genética, ao nível das suas componentes mais básicas. Essa 

mudança de raciocínio é mais vasta do que as cidades em 

si. É a transição do pensar o mundo em termos das suas ca-

racterísticas físicas para o pensar baseado na sua biologia, 

desde uma perspectiva descendente (top-down) para uma 

ascendente (bottom-up), de uma acção centralizada para 

uma descentralizada, e de formas planeadas a formas que 

evoluem organicamente. (Alexiou et al., 2010)

Como exemplo, podemos descrever aqui o caso apresenta-

do por Greenberg e por Jeronimidis, no seu artigo Variation 
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and Distribution: Forest Patterns as a Model for Urban Mor-

phologies presente na revista Architectural Design – Sys-

tem city, que coloca em prática uma grande parte destes 

conceitos aplicados ao planeamento urbano. Foi tomado 

como ponto de partida, para os princípios generativos da 

cidade, o modelo da floresta amazónica. Balizou-se assim 

um ecossistema nos seus princípios materiais e energéti-

cos. Os seres vivos com mais enfoque foram algumas es-

pécies arbóreas.

A partir do estudo da evolução de populações de árvores, 

é possível relacionar padrões matemáticos e funcionais da 

floresta para o desenho das cidades e das suas redes. Atra-

vés da compreensão da regra genética do conjunto inicial 

de árvores específicas, e das relações entre as hierarquias 

em que estas existem na floresta, a inteligência pode ser 

projectada em edifícios e na sua disposição na cidade ge-

rando organizações urbanas altamente performativas ca-

pazes de negociar as condições ambientais, a gestão de 

fluxos de energia, a distribuição de redes de infra-estru-

tura e a criação de ambientes espaciais e micro-climáticos 

complexos. A competição não só afecta a morfo-génese 

do organismo individual, mas também de toda a floresta. 

A negociação ambiental tem, portanto, um efeito directo 

sobre a morfologia e a criação de microclimas produtivos. 

Esta forma urbana pode surgir diferenciada dos padrões 

de distribuição dos blocos da cidade baseada na lógica de 

conjuntos estruturais da floresta tropical. Embora estes 

processos não sejam aleatórios, também não são parte in-

tegrante dos padrões observados dos conjuntos estrutu-

rais, uma vez que cada camada densa de floresta tropical 

contém numerosas espécies diferentes actuando dentro 

do seu estrato. Os efeitos emergentes da floresta não são, 

portanto, dependentes da sua posição planar na floresta, 

mas sim directamente ligados aos seus estratos, geridos 

pela sua energia incorporada e estratégias de crescimento 

passadas, presentes e futuras. A diferenciação seccional de 

altura como motor de projecto não só dita a variação for-

mal, mas também os efeitos organizacionais específicos, 

que podem acomodar microclimas, programas e, em última 

análise, fluxos de infra-estrutura variados, em toda a cida-

de. Gradientes diversos de densidade, produto de distribui-

ção variada dentro dos estratos, criam novas e inesperadas 

associações entre redes, nós e indivíduos. O tecido urbano é 

rico e diversificado, e torna-se, assim, um ambiente hete-

rogéneo de interacções emergentes dentro de um ambien-

te homeostático. Tal como a floresta tropical, o ambiente 

urbano pode beneficiar da diferenciação estruturada na ti-

pologia e forma; cidades dotadas de micro-climas variados 

permitem diferentes actividades com uso eficaz de energia 

e fluxos de informação. Desta forma, a cidade torna-se um 

agente na sua própria produtividade, com a troca de energia 

e informação que conduz ao crescimento dinâmico do es-

paço urbano e da cultura. (Greenberg et al., 2013)

Outro exemplo é o “Urban Reef” (Recife Urbano), uma pro-

posta urbana da “Team Shampoo”, desenvolvida no Design 

Research Laboratory da Architectural Association que tem 

conduzido uma série de propostas de investigação com 

grande enfoque nesta abordagem emergente da cidade ge-

rada a partir de princípios biológicos. Esta proposta assen-

ta na investigação de sistemas naturais, mais especifica-

mente, no modelo do recife de coral como exemplo de uma 

ecologia adaptativa, que é definida pelas relações locais. O 

princípio de crescimento do coral, de aumento da taxa de 

crescimento em áreas de elevado grau de curvatura, é usa-

do para organizar a distribuição e posicionamento das uni-

dades habitacionais dentro da rede proposta. Entretanto é 

investigado e aplicado o princípio de fusão para diferenciar 

a tipologia da construção de acordo com os parâmetros de 

altura, orientação e posição no local.

Dentro do mesmo programa a “Team Chimera” desenvol-

veu a Mangal City (Cidade Mangal) cujo objectivo foi a de-

finição de um ecossistema urbano que suporta programas 

culturais e habitacionais, com capacidade de adaptação, 

transformação, mutação e ajuste de acordo com o carácter 

urbano e social específico do local. Este sistema ecológi-

co urbano teve, como modelo, um organismo na nature-

za, especificamente a planta de mangue. Esta planta e seu 

colectivo, o Mangal, fornecem exemplos de princípios so-

ciais associativos, bem como as capacidades estruturais e 

respostas híbridas às condições ambientais e contextuais. 

A solução assenta nos princípios generativos da filotaxia e 

ramificação da espécie em questão pela sua elevada capa-

cidade de resposta ao meio envolvente, resultando na ge-

ração de uma ecologia urbana responsiva.
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“In effect it is a biological problem... Not only has biology 

become indispensable for building but building for biology.” 

(Otto, 1971, pp.7-8)13

7. CONCLUSÃO

O ambiente construído é cada vez mais responsável por pro-

blemas ambientais e sociais globais, representando uma 

vasta proporção dos resíduos, matéria e energia utilizados à 

escala do planeta, a par das emissões de gases de efeito es-

tufa atribuídos aos habitats artificiais criados pelo ser huma-

no (Mazria, 2003; Doughty and Hammond, 2004). É cada vez 

mais claro que a forma como o ambiente construído é criado 

e mantido necessita de um novo paradigma que garanta a 

manutenção e integração dos ecossistemas. Um dos cami-

nhos possíveis é a utilização de princípios naturais na geração 

do ambiente construído. A utilização de sistemas de optimi-

zação de recursos materiais e energéticos em todo o ciclo de 

vida garante uma abordagem ecossistémica integrada.

O arquitecto tem agora, ao seu dispor, ferramentas que lhe 

permitem uma nova abordagem à metodologia de projec-

to que possibilitam a aplicação da informação recolhida no 

campo da biologia, ao acto de projectar. O objecto arquitec-

tónico assume uma dimensão diferenciada, criada a partir 

de sistemas que regulam o desenvolvimento de seres vivos.

Ao mimetizar a vida, incluindo as complexas interacções 

entre os organismos vivos que compõem os ecossistemas 

é, simultaneamente, um exemplo e uma perspectiva ani-

madora para futuros habitats humanos com capacidade de 

articulação com ecossistemas e habitats de outras espécies 

numa solução mutuamente benéfica.

Embora este conceito tenha, actualmente, uma tendência 

teórica, com muitas ideias relacionadas com biomimetismo 

baseado em ecossistemas e biomimetismo arquitectónico 

em geral a serem ainda testadas na sua forma construída, 

o projecto que imita a forma como a maioria dos ecossis-

temas são capazes de funcionar de forma sustentável e até 

mesmo regenerativa, tem o potencial de transformar posi-

tivamente o desempenho ambiental do ambiente construí-

do. Isto pode ser potenciado se um sistema de base biomi-

mética, que replica o funcionamento do grau de maturidade 

dos ecossistemas, for incluído nos parâmetros iniciais do 

projecto e usado como uma referência de avaliação em todo 

o seu processo.

O ciclo tecnológico, num contexto temporal, permite ao ar-

quitecto aproximar-se do seu habitat original, a natureza.
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NOTAS

1. O título pode ser entendido como – sobrevivência pelo 

desenho – neste contexto como acto de projectar.

2. Projectar com o clima.

3. “A interacção entre biologia e desenho – especialmente 

na arquitectura – tem uma longa história. A maior par-

te do desenho foi decorativa e foi intitulada biomórfica 

ou zoomórfica. Essas formas podem ser extremamen-

te atraentes, mas raramente conferem uma vantagem 

funcional.” (Vincent, 2012, p. 161). Tradução livre do autor.

4. “O esquema conceptual da arquitectura sempre deu um 

papel central às relações entre humanidade e nature-

za. O corpo humano tem sido uma fonte de proporções 

harmoniosas e as formas de muitos organismos vivos 

têm sido adaptadas para utilização pela arquitectura. O 

actual fascínio generalizado com a natureza é um re-

flexo da disponibilidade de novos modos de visualiza-

ção das estruturas interiores de plantas e animais, de 

microscopia electrónica do complexo e muito pequeno, 

em conjunto com a matemática de processos biológi-

cos.” (Hensel, et al., 2010, p. 26). Tradução livre do autor.

5. “A célula é a organização de vida mais simples, mas to-

das as células vivas têm sistemas internos complexos 

separados em áreas funcionais semi-autónomas. Cada 

célula é fechada e separada do seu ambiente por uma 

membrana de superfície, e é capaz de se manter de 

forma dinâmica, através da troca de energia e matéria 

por essa mesma superfície. Cada célula tem também 

dentro de si o genoma, um conjunto de informações ou 

programa de construção precisa de descendentes idên-

ticos a si mesma. A complexa arquitectura de formas de 

vida exige mais do que a simples coexistência de várias 

células em estreita proximidade, a organização espa-

cial de muitas células tem de permitir as interacções 

de cada célula para com os seus vizinhos imediatos, e é 

a interacção que inicia os processos que produzem or-

dem hierárquica e complexidade morfológica.” (Weins-

tock, 2010, p. 95). Tradução livre do autor.

6. “Definitivamente, a natureza não existe. Nós digitalizá-

mos recentemente o último metro do planeta e já o te-

mos no nosso bolso artificializante. (...) Seria útil colocar 

em crise as ideias mais ingénuas que assumiram forma 

através do crescente interesse na natureza. Apenas um 

maior desenvolvimento tecnológico e atenção cultural 

crítica pode acabar com a dinâmica predatória que a 

tecnologia moderna tem desencadeado no território. 

Neste contexto, o trabalho do arquitecto deve explorar 

formas mais intensas de descrever a ideia contempo-

rânea de natureza, entendendo-a como uma constru-

ção essencialmente cultural. Se preferirem, fabricar 

uma cosmogonia e dar-lhe forma física. Como um re-

curso de trabalho, a consciência ambiental é útil quando 

cruzamos com o seu aparente oposto: a artificialidade 

de uma experiência física real, como um tema para criar 

novos paradoxos e novas questões.” (Ábalos e Herreros, 

2003, p. 449). Tradução livre do autor.
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7. BIM sigla para Building Information Modeling, ou Model, 

que pode ser traduzido como modelo, ou modelação, 

de informação do edifício. Programas de arquitectura e 

engenharia que permitem gerar e gerir modelos digitais 

com as características reais do edifício antes de cons-

truído.

8. Encontrar a forma, sistema generativo de forma, a par-

tir de dados, algoritmos e sistemas evolutivos.

9. “O projecto orientado organicamente poderia, espe-

ramos, combater o carácter aleatório da envolvente. A 

Fisiologia deve direccionar e verificar o avanço técnico 

no ambiente construído. Esta nossa definição é omnipo-

tente, compreende tudo o que foi feito para fornecer o 

homem, desde o armazém até à nossa escova de dentes, 

até à iluminação de um nó rodoviário, ou o infantário do 

bairro.” (Neutra, 1969, p. 4) Tradução livre do autor.

10. “A arquitectura atravessa uma mudança sistémica, 

impulsionada pelas mudanças na cultura, ciência, in-

dústria e comércio que estão rapidamente a esbater as 

antigas fronteiras entre o natural e o artificial.” (Hensel 

et al., 2010, p. 26) Tradução livre do autor.

11. Aqui entendida como pressão e tensão provocada pelo 

meio e pela competição entre espécies e indivíduos.

12. “Apesar de uma convicção latente e persistente na uto-

pia, a cidade já não pode ser concebida ou mantida como 

uma construção ideal. As complexidades da mudança 

urbana devem ser facilitadas em vez de constrangidas 

pelos mecanismos de projecto. Entendemos agora a ci-

dade como complexa, dinâmica e inerentemente difícil 

de gerir e controlar. Com efeito, as cidades do século 

XXI irão beneficiar da integração da complexidade, em 

oposição à persistência da noção de que o planeamento 

evita o aparente caos do crescimento urbano não pla-

neado. Como podemos, então, gerir a mudança e evolu-

ção ao mesmo tempo que investigamos as implicações 

do projecto na crescente resistência cultural, social, 

económica e ambiental das cidades e edifícios? As ci-

dades podem resistir por grandes intervalos de tempo, 

mas como explica a história a sua fragilidade e impre-

visibilidade? As cidades são entidades complexas que 

nunca estão totalmente estáveis, sempre num estado 

de fluxo, crescente, decadente, ou moribundo. O para-

digma da cidade como uma máquina é cada vez mais 

afastado a favor das analogias biodinâmicas.” (Verebes, 

2014, p. 22) Tradução livre do autor.

13. “Com efeito, é um problema biológico... Não só a biologia 

se tornou indispensável para a construção, mas a cons- 

trução para a biologia.” (Otto, 1971, pp. 7-8) Tradução  

livre do autor.
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RESUMO

No actual contexto do século XXI, amplamente integrado numa 

‘Era Ecológica’ e alegadamente em plena ‘Época do Antropo-

ceno’, cresce o consenso geral em torno da especificidade do 

momento de mudança que atravessamos e da necessidade de 

proceder a readaptações e desenvolver acções mais coaduná-

veis com uma nova realidade sócio-ecológica. Torna-se cada 

vez mais evidente que o fenómeno global das alterações cli-

máticas e o corrente processo de urbanização planetária estão 

profundamente relacionados com o agravamento de cumu-

lativos problemas ambientais, económicos e sociais que se 

conjugam numa profunda ‘crise ecosistémica’, no epicentro da 

qual surgem as cidades e, inevitavelmente, a Arquitectura. Hoje 

confrontada com profundos ‘desafios ecológicos’ – que afec-

tam a sua própria ‘orgânica’ interna –, a Arquitectura procura 

libertar-se de preconceitos e readaptar-se a novas realida-

des, através de uma ‘metamorfose’ disciplinar que lhe permita 

evoluir novos modos de interpretação e acção – ‘ecologização’. 

Nesse sentido, enunciamos aqui a génese e os fundamentos 

de/para um novo imperativo ecológico-arquitectónico.

PALAVRAS-CHAVE

Antropoceno, Crise, Desafio, Imperativo, Ecologização

ABSTRACT

In the context of the 21st century, broadly integrated in the 

‘Ecological Era’, and allegedly in the epoch of the ‘Anthro-

pocene’, grows a general consensus regarding the speci-

ficity of the current moment of change and the need of 

proceeding to re-adaptations and developing actions more 

compatible with a new socio-ecological reality. It is increa- 

singly evident that the current phenomena of global climate 

change and the ongoing process of planetary urbanization 

are deeply interrelated with the aggravation of cumulative 

environmental, economic and social problems that com-

bine in a profound ‘ecosystemic crisis’, at the epicenter 

of which are cities and, inevitably, Architecture. Now con-

fronted with profound ‘ecological challenges’ – that affect 

its own internal organic –, Architecture seeks to overcome 

preconceptions and readapt to new realities, by means of 

a disciplinary ‘metamorphosis’ that allows it to evolve new 

modes of interpretation and action – ‘ecologization’. In this 

sense, we enunciate the genesis and the fundamentals  

of/towards a new ‘Ecological-Architectural imperative’.
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THE ECOLOGICAL CONTEXT AND CHALLENGE

In 2008 the world hit an invisible but momentous milestone: 

the point at which the percentage of the world population 

living in urban spaces crossed the mark of 50%1 – in 1950 

this value was inferior to 30% – what can be seen as the 

second major civilizational revolution after the planetary 

sedentarism that occurred 10.000 years ago (Seixas, 2004, 

p. 54). Considering that today exist 20 ‘megacities’ with 

more than 10 million inhabitants – whereas in 1950 New 

York and Tokyo were the only cities with more than 10 mil-

lion people (Worldwatch Institute, 2007, p. xxiii) –; that the 

United Nations predict this number will raise to 22 in 2015; 

that 10 of these 22 cities will have more than 20 million in-

habitants; and amongst these 10 cities only one will belong 

to a developed country (Ledo, 2004, p. 19), one can deduce 

the immense responsibility that rests on the several agents 

who plan, condition and ‘sustain’ the processes and pat-

terns of urban development.

Coinciding with this unprecedented geo-demographic real-

ity, today we find an equally unprecedented global environ-

mental condition, one that already gave origin to a widely 

debated and broadly resonant concept which has been 

gaining acceptance in a growing number of fields – the 

‘Anthropocene’. A term coined over a decade ago by Nobel 

Prize-winning scientist Paul Crutzen and colleague Eugene 

Stoermer (Crutzen et al., 2000, pp. 17-18) to characterize 

the new geological epoch we have entered – one defined by 

human activity and denoting the idea of humans as a new 

planetary forcing agent.

A growing number of scientists now believe that human 

activity has so irrevocably altered our planet that we have 

pushed Earth into a new geological epoch of our own mak-

ing. The Anthropocene hypothesis was put forward at a 

time of dawning realization that humanity has been trans-

forming the Earth and the Biosphere2 in a way that matches 

the great forces of nature and on a scale only comparable 

with some major events of the ancient past. The complex 

range of man-made effects that result from human activi-

ties (beginning in large scale with the industrial revolution) 

such as industrial production and consumption, natural 

resource exploitation, urban development and construc-

tion, landscape remodelling and mass transportation, has 

reached a tipping point, after which science and society in 

general cannot ignore the causative human element and its 

decisive influence on planetary systems – i.e. its ‘ecological 

impact’.

Indeed, a growing evidence base of scientific and empiri-

cal observations demonstrate how human activity has been 

directly and indirectly linked to profound changes in the cli-

mate system over the past several decades. Changes which 

in turn induce further alterations on planetary processes 

and ecosystems. From altering the carbon, nitrogen, water 

and phosphorus cycles, to changing and degrading Earth’s 

life support systems: the atmosphere, oceans, waterways, 

forests, ice sheets, and biodiversity that ultimately allow 

us to thrive and prosper, not least survive. Basically, hu-

man civilization has become the prime driver of global en-

vironmental change – we are rapidly changing the physics, 

chemistry, and biology of the entire planet – and we have 

already exerted such influence on the biogeophysical world 

to the point where we need to take responsibility for our 

very existence.

While the underlying idea of the Anthropocene can be un-

derstood as a broad metaphor to denote human interac-

tions with planetary systems – interactions that are likely 

to increase in scale and intensity – it is also a reminder that 

the previous epoch of the Holocene – during which com-

plex human societies and settlements have developed – 

has been a stable accommodating environment. Therefore, 

the Anthropocene is also an alert to the reality and risks 

of a very different set of global ecological conditions, as it 

represents the acknowledgment that the world has sub-

stantially changed through human activity – an acknowl-

edgment akin to the Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) consensuous statements on climate change.

The headline statements of the latest IPCC Fifth Assess-

ment Report – which provides a scientific basis for consid-

erations of the impacts of climate change on human and 

natural systems and ways to meet the challenge of climate 

change – states that “(...) the warming of the climate sys-

tem is unequivocal (...) human influence on the climate sys-

tem is clear, and evident in most regions of the globe (...)”; 
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that “(...) continued emissions of greenhouse gases will 

cause further warming and changes in all components of 

the climate system (...)” – which implicates in the increas-

ing intensity and frequency of extreme weather phenom-

ena like heat waves or increased flooding –; and also that 

“(...) as a result of our past, present and expected future 

emissions of CO2, we are committed to climate change, and 

effects will persist for many centuries even if emissions 

of CO2 stop.” (IPCC, 2013(b)) Although the first conclusions 

of the latest IPCC Report (to be completed later this year) 

are not new or unexpected to most of us, they underline 

and reaffirm the seriousness of climate and environmental 

changes, and stress the need for corresponding ecological 

strategies and actions.

The advent of the Anthropocene hypothesis indeed poses 

a wide range of implications, but it is mostly the scientific 

acknowledgement and the collective awareness of a whole 

new ecological reality, and the perception of our place and 

our role within it, that brings up additional problems, new 

challenges, and unique opportunities – some of the most 

critical regarding a necessary ‘shift’ in our built-environ-

ments, our cities, our buildings, and even our lifestyles. As 

Paul Crutzen mentions:

“To master this huge shift, we must change the way we 

perceive ourselves and our role in the world. (…) Rather than 

representing yet another sign of human hubris, (the An-

thropocene) would stress the enormity of humanity’s re-

sponsibility as stewards of the Earth. (...) It would highlight 

the immense power of our intellect and our creativity, and 

the opportunities they offer for shaping the future. (...) Liv-

ing up to the Anthropocene means building a culture that 

grows with Earth’s biological wealth instead of depleting 

it.” (Crutzen et al., 2011)

Considering the context of global climate and environmen-

tal changes, in the perils of both an ever growing human 

population – projected to exceed 10 billion inhabitants later 

this century (United Nations, 2012) – and an ever expanding 

‘urban planet’, we can easily predict the rise of even more 

overwhelming socio-ecological problems and challenges. 

The contemporary process of ‘planetary urbanization’ that 

Henri Lefebvre anticipated over four decades ago by hinting 

at a whole new urban-social reality – not just of expanding 

cities but the phenomena of a rapid and complete urbaniza-

tion of society worldwide (Lefebvre, 2013) – with the sub-

sequent increase in demand for inputs (water, food, energy 

and material resources), shelter, infrastructure, transport 

and so on, not only rises environmental pressures but also 

brings up additional demographic, humanitarian, economic 

and socio-political problems.

“We spread our man-made ecosystems, including mega-re-

gions with more than 100 million inhabitants, as landscapes 

characterized by heavy human use – degraded agricultural 

lands, industrial wastelands, and recreational landscapes – 

become characteristic of Earth’s terrestrial surface. We in-

fuse huge quantities of synthetic chemicals and persistent 

waste into Earth’s metabolism.” (Crutzen et al., 2011)

While these endemically anti-ecological ‘anthropization’ 

processes unfold, both cities and architecture – due to their 

extensive and undeniable effects on the Biosphere – are in-

evitably pointed out as the main source of the global eco-

logical degradation. However, Jaime Lerner states that:

“If the last century was the century of urbanization, the 

twenty-first will be the century of cities. It is in the cities 

that decisive battles for the quality of life will be fought, and 

their outcomes will have a defining effect on the planet’s en-

vironment and on human relations. (...) Cities are not prob-

lems, they are solutions.” (Worldwatch Institute, 2007, p. xx)

The remarkable work and experience of Jaime Lerner – for-

mer mayor of Curitiba, Brazil, who implemented and coor-

dinated a strategy that turned the city into a world refer-

ence in waste management, sustainable public transport, 

ecological restoration, green industry and public services 

– may help to avoid the fallacy of reactively holding cities 

(and the urban condition in general) as the main cause of 

environmental problems but not their solution, especially 

considering that problems and solutions are often interde-

pendent. There are also many ways in which cities are key to 

both human development and environmental sustainability. 

Indeed, cities are now both pioneers of groundbreaking eco-

logical initiatives and the direct or indirect source of most of 

the global resource depletion, environmental pollution and 
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ecological degradation. This ambiguity means that the cause 

of the problem is not urbanization per se but the mode of 

urbanization – and the predominant kinds of architecture.

There is a growing awareness that urban development, 

constructed landscapes and architecture have been playing 

a very significant role in exacerbating the environmental 

problems that threaten humanity. However, they are also a 

crucial part of the solution. Urban sociologist Saskia Sassen 

explains that:

“Cities are a type of socio-ecological system that has an 

expanding range of articulations with nature’s ecologies. 

Today, most of these articulations produce environmental 

damage.” (...) “The enormously distinctive presence that is 

urbanization is directly and indirectly contributing to change 

a growing range of nature’s ecologies, from the climate to 

species diversity. (...) Urbanization and industrialization have 

made humankind the major consumer of all significant eco-

systems. (...) Major cities have become distinct socio-ecolog-

ical systems with planetary reach, going well beyond urban 

space.” (...) “The city is today a strategic space for the direct 

and often brutal encounter between forces enormously de-

structive of the environment and increasingly acute needs 

for environmental viability. Much of what we keep describing 

as global environmental challenges becomes concrete and 

urgent in cities.” (Sassen, 2009, pp. 45-52)

 

Fig.1 The Nested Scales of Urban Impacts on the Biosphere. 

Figure shows the interconnectivity of the world from the largest scale 

to the scale of the individual, with watersheds showing across regions. 

Energy and materials – which release carbon dioxide, sulphur oxides, acid 

rain, hormone disruptors, heavy metals, PCBs, and other poisons that are 

often shipped from developed countries to developing countries – flow 

into the city. Each urban combination of elements is unique, as is the way 

it fits within local and regional ecosystems. (Source: Berkshire Encyclo-

pedia of Sustainability. (2012). Volume 10: The Future of Sustainability, p. 

37. Berkshire Publishing Group.)

The global urban condition and the massive process of ur-

banization under way today are clearly major factors in our 

common urban-environmental future. Therefore, Saskia 

Sassen also states that:

“It is now urgent to make cities and urbanization part of 

the solution: we need to use and build upon those features 

of cities that can re-orient the material and organizational 

ecologies of cities towards positive interactions with na-

ture’s ecologies. These interactions, and the diversity of 

domains they cover, are themselves an emergent socio-

ecological system that bridges the city’s and nature’s 

ecologies. (...) Cities have long been sites for innovation and 

for developing and instituting complex physical and organi-

zational systems. Up till now many of these systems have 

been driven by narrow market criteria and corporate profit 

logics. (...) It is now time to develop and implement complex 

systems that address our environmental challenges.” (Sas-

sen, 2009, pp. 45-52)

This ‘urgency’ highlights the need to develop more inte-

grated studies and implement more effective measures in 

the framework of ‘sustainable development’ and ‘ecology’, 

focusing the urban context. At the centre of this new agen-

da and the target for change is not only ‘the city’ but also 

Architecture, now facing increasing scrutiny and inquiry of 

its capacity and competence – as a presumed autonomous 

discipline – to properly consider, integrate and respond to 

the new social-ecological solicitations. This means that cit-

ies and Architecture are now simultaneously in the epicen-

tre of the problem and the solution; both are strategic and 

decisive in defining our ecological future.

The current global urban condition – and the corresponding 

social-ecological reality – undoubtedly requires a profound 

change and a reorientation in the ways we interpret and 

engage with it. It stresses the need to alter our relationship 

with the planet we inhabit, calling for new kinds of ‘human 
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agency’. It forces us to ask new kinds of questions and de-

mands deeper reflections in the ways of thinking and do-

ing Architecture, requiring a critical reassessment of values 

and practices, and a greater accountability for our actions 

as architects and citizens.

On a more subjective level, this particularly critical mo-

ment of our history – marked by profound environmental, 

economic, and socio-political crises as parts of a whole 

‘ecosystemic crisis’ – also brings forward the perception 

of what the French philosopher Bruno Latour characterizes 

as the “entanglements” of all those things that were once 

imagined to be separable – science, morality, religion, law, 

technology, finance and politics. All of the human and non-

human associations are finally coming to the center of our 

consciousness. Science, technology and demography now 

make clear that we can never separate ourselves from the 

nonhuman world – that we, our culture, our technologies, 

and nature can no longer be “disentangled”. (Latour, 2011)

The perception of these deep interconnections underlines 

the necessity of seeking new perspectives and new com-

prehensive syntheses, while cultivating our capacity to dis-

cern complex-ecological systems – what the key ecologi-

cal-thinker Gregory Bateson once called “the patterns that 

connect” (Bateson, 1979, p. 16). This implies thinking eco-

logically and transversally across different meanings, ideas 

and fields, which is particularly important at a time when 

the density and complexity of relations between the eco-

logical and the social are increasingly evident and critical.

Considering the necessity of properly dialoguing with new 

realities and intervening in territories that are ever more 

complex, mutable and interconnected, Architecture – in its 

current plurality – tends to explore new conceptual and 

methodological approaches, which must be specific enough 

to keep sense of the most particular aspects of the indi-

vidual and contextual, but also comprehensive enough not 

to lose sense of the integrity and reciprocity of reality – the 

correlation between the whole and its parts.

In view of the current crisis and following an impulse to 

reinterpret today’s reality, we detect a new or renovated 

interest for the ‘natural/living world’. A tendency which, 

along with the advance of new technologies; enlightened 

by the new ‘complex sciences’ – i.e. those epistemologi-

cally distinct sciences that challenge the scientific revolu-

tion’s mechanistic and reductionist view of nature, like the 

science of Ecology itself –; and integrated in the evolving 

‘planetary consciousness’ and ‘ecological paradigm’ these 

help to inform, seems to provide a prolific metaphor, either 

in conceptual, formal, functional, or methodological terms. 

Besides, the natural/living world constitutes an appealing 

reference for practices that are intended to be more reso-

nant of current environmental problems, eventually pro-

viding the arguments for new architectural interventions, 

presumably in response to those problems.

In this sense, ‘ecology’ – despite frequently reduced to a 

mere rhetoric – has been gradually integrated in the dis-

course and practice of Architecture, first through the ‘al-

ternative’ environmentalist movement to which was ini-

tially associated with, and then, very reluctantly, regarded 

as a relevant source of knowledge and a potentially use-

ful methodological tool, scientifically and philosophically 

capable of dealing with organic-complex-ecological pro-

cesses and systems.

THE «ECO» PARADOX

Despite still residual, the importation of some conceptual 

and methodological principles of Ecology into the discourse 

and practice of Architecture has been generally precondi-

tioned by certain idealist notions to which ‘ecology’ is still 

connoted with, thus being frequently associated with vague 

adjectives such as ‘green’, ‘natural’, ‘bio’, ‘eco’ or ‘sustain-

able’. Consequently, the indiscriminate use of these adjec-

tives creates a few misunderstandings within the field of 

Architecture – feeding rhetoric discourses, general doubts 

and scepticism – which tend to result in a widespread in-

comprehension of what exactly is ‘ecology’ about. Effec-

tively, by analysing many studies and debates dedicated 

to this subject, we can prove some misconceptions and 

confirm that both a reductionist-dualist tendency and an 

idealist-environmentalist tone still prevail.
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Considering that the sophistication of the current means of 

communication and the subsequent globalization of infor-

mation have been ensuring an immediate and widespread 

divulgation of a series of global environmental issues which 

clearly translate the damage inflicted in the Biosphere, and 

that the factors most directly associated with the climate, 

natural resources, and energy are those which most per-

ceptively affect populations, the oversimplification and 

reduction of complex ecological problems to a set of sepa-

rated environmental(ist) issues was a predictable risk. Al-

though to some extent, this ‘globalized and mediatised en-

vironmentalism’ also has counterproductive effects, since 

its reductionism3 hampers adequate understandings and 

responses to major complex-ecological problems. Some of 

the most evident and quotidian examples of this are the new 

forms of ‘green consumerism’ and the growing market(ing) 

of products and services that are simply labelled as ‘eco-

friendly’ without a critical evaluation – part of the ‘green’ 

building industry and ‘greenwashed’ architecture included.

Meanwhile, global climate change, pollution, depletion of 

resources, deforestation and desertification, degradation of 

ecosystems, loss of biodiversity and extinction of species 

continue apace, and we remain largely unable to slow, let 

alone reverse, the rise in man-made greenhouse gas emis-

sions responsible for global warming. Despite the multiple 

signs of global ecological decline, it is clear that we are not 

properly responding to the problems around us and their 

endemic causes are not being effectively addressed. Hence, 

some contemporary ecological thinkers, noting that there 

is an environmental problem but also a problem with envi-

ronmentalism, now argue that mainstream environmental-

ism, in its current formulations and apparent incapacity to 

evolve, has even become an obstacle in addressing the most 

critical ecological problems (Nordhaus et al., 2011). Following 

this line of thought, Bruno Latour proposes “a breakthrough 

from environmentalism to postenvironmentalism” (Latour, 

2011, p.17), while in the essay “To Modernize or to Ecologize” 

the author questions the roots of our notions of ‘nature’, 

hinting at the possibility of understanding ecology beyond 

preconceived notions – as “a new way to handle all the ob-

jects of human and non-human collective life (...) another 

way of considering everything” (Latour, 1998, pp. 220-242). 

From a different perspective, ‘dark ecologist’ Timothy Mor-

ton advances a more radical idea – an “ecology without 

nature” (Morton, 2007). Without necessarily subscribing 

these polemic conceptions, they are thought-provoking 

and can raise pertinent questions about our inherited or 

idealized notions of ‘nature’, ‘environment’ or ‘ecology’, and 

eventually can help us rethinking and reformulating them. 

Something that might be useful within our field – more 

critical-reflexive and creative thinking – so that we can 

stay present in the current reality and participate in it more 

meaningfully, without unconscious prejudice.

Nevertheless, the attention that the media has been pro-

viding to environmental issues – despite often in a sensa-

tionalist and decontextualized way – and their subsequent 

globalization and mediatisation phenomena, are ultimately 

translated in the growth of a collective environmen-

tal awareness. The beginning of the new millennium was 

marked by aggravated experiences of confrontation with 

the global environmental damage, followed by an increas-

ing public concern about new ecological problems, above 

the usual environmental concerns such as pollution, extinc-

tion of species or deforestation. Global Warming stood out 

from other environmental concerns and it was generalized 

the notion that it would induce further systemic impacts, 

bringing severe consequences to most of the world popu-

lation. Suddenly, the global environmental problem turned 

into a ‘glocal’ socio-ecological problem that affects every-

one’s individual and collective sphere, being now perceived 

as a threat to our health and well-being, to our safety and 

prosperity, and even to our chance of survival – especial-

ly that of future generations. The turn of the millennium 

corresponded to a moment of decisive change in the way 

how environmental issues were acknowledged all over the 

world. It stressed the need to pay close regard to the more 

complex aspects of the environment and it was definitely a 

‘tipping point’ in our collective ecological awareness. At the 

same time, ‘ecology’ – even if subverted or reduced to en-

vironmentalism – quickly became one of the main themes 

of the 21st century, and has been subject of the most pro-

found and critical debates of our time, also within the field 

of Architecture.

However, this apparent sensibility to environmental issues, 

and the associated mediatisation-globalization phenom-
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ena, contrasts with an endemic separation and discon-

nection – i.e. an antagonist instead of symbiotic relation 

– between the built environment (architecture) and the 

natural environment. Noticing how buildings have become 

so sealed and divorced from their surroundings, William 

McDonough pertinently asks: “Could we be any further from 

an architecture that sustains us and connects us with the 

natural world? Perhaps not.” (Gissen, 2002, p. 8)

Confirming this dualist tendency we notice that despite the 

multiplication of architectural publications and formali-

zations explicitly dedicated to environmental issues, the 

majority is still (almost exclusively) focused on a reactive 

‘techno-functionalist’ response to the ‘energivorous’ char-

acter of modern construction methods, following a ‘tech-

no-environmentalist’ imperative that seeks to mitigate the 

global environmental problem by aiming at reducing CO2 

emissions through simple technocratic measures. Appar-

ently, this short-sighted focus limits the understanding 

of environmental (and architectural) issues as a primarily 

techno-functional matter, leading to an equivocal sense 

that environmental problems can be dealt with through 

technical fixes. Therefore it has generally resulted in the 

enunciation of normative, determinist and prescriptive 

‘models’, often reliant on specific products and technolog-

ical-fixes, as being the optimal or even the only possible 

responses to the pre-enunciated problems. In turn, this 

has led to an uncritical adoption and indiscriminate repli-

cation of standardized architectural solutions – a tendency 

that seems to suggest a new, or renovated ‘functionalism’ 

in Architecture, following a particular kind of thinking that 

resembles the paradigmatic (and pathological) ‘mechanis-

tic-rationalist-reductionist’ ideal of Modernity, and even 

a return to Le Corbusier’s canonical notion of buildings as 

(now presumably more efficient) “machines for living in”.

Too often in mainstream architecture, environmental issues 

are linearly and directly attached to the building in terms of 

control, performance and mitigation. It results that build-

ings tend to be treated as mere technical devices; archi-

tecture is conceived as a detached ‘object’; and environ-

mental concerns are focussed on a rigorous optimization 

of systems – often applied with a linear and mono-causal 

logic that acknowledges strictly functional, objective and 

quantitative criteria – to reduce energy use. In effect, the 

recent sustainability agenda towards low-energy buildings 

– despite the positive achievements concerning efficiency 

in energy consumption – if no other criteria are considered, 

actually tends to subvert sustainability itself by contra-

dicting elementary ecological principles. A clear example of 

these contradictions is given by Tom Wooley, who exposes 

the questionable specification of synthetic, petrochemical 

based, and highly toxic materials that are commonly used, 

almost by default, to achieve predicated energy-efficiency 

levels, while often disregarding the embodied energy and 

CO2, the process and methods of construction, the life-cy-

cle analysis, human and ecosystem health issues and many 

other environmental and social drawbacks implicated in 

the adoption of these solutions (Wooley, 2013, p. xiii) – thus 

creating what we see as an ‘ecological paradox’.

This practical example serves to highlight the limitations, 

problems and risks of too narrow ‘mechanistic’ responses 

to broad ‘complex-ecological’ problems. As it shows that 

the imperative for ‘low-energy buildings’, if nothing else, is 

narrowly focused and misses elementary aspects both of a 

genuine conception of sustainability and the real possibili-

ties for more appropriate and effective ecological-archi-

tectural responses, thus also missing the significance and 

critical potential of Architecture in a much wider ecological 

framework.

Undoubtedly, designing with concern for the environment 

is a fundamental part of Architecture, and energy efficiency 

and reduction of CO2 emissions are fundamental environ-

mental aspects that must be addressed, but these are in-

separable parts of a much larger spectrum that includes 

other ‘vital’ ecological, architectural, and social aspects that 

must be considered in order to effectively address major 

environmental issues. Due emphasis should also be given to 

other ‘ecological functions’ – such as local climate; biore-

gional conditions; endogenous natural resources; ecological 

flows and cycles (of materials, energy, water, nutrients and 

waste); ecosystem services; human and ecosystem adapt-

ability and resilience – and to other qualitative and ‘post-

functionalist’ aspects – such as the modes of architectural 

production; the design and building process; matters of oc-

cupation and use; adaptation to context, people and place; 
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urban and landscape integration; spatial and organizational 

patterns; temporality and contingency of the built-envi-

ronment; cultural and socio-economic preconditions; ways 

of living and inhabiting; or psychological and phenomeno-

logical factors.

This is to say that technical issues are important, but our 

main concern should be giving them context and connecting 

them into a consistent and coherent whole – in other words, 

seeking a ‘full-spectrum’ integrated application, while pre-

serving intrinsic ecological and architectural qualities. Nei-

ther ecological issues nor Architecture can be reduced to 

strictly objective-quantitative criteria or strictly technical 

measures. Neither can those be solely focused on norma-

tive standards, ‘mechanistic’ models and methodologies, 

nor simple technological-fixes. Instead, the focus should 

be primarily placed on more qualitative, comprehensive 

and competent ecological-architectural design. As William 

McDonough concludes, the fundamental solution isn’t more 

regulations or quick technological fixes, but better design – 

which means better Architecture – while observing that:

“The sustainability agenda tends to be a framework for the 

reform of the existing industrial system rather than a fun-

damental redesign, a way of being “less bad” by being more 

efficient. Most architects who are sensitive to sustainability 

issues try to do more with less by designing buildings that 

make more efficient use of energy and resources. But is be-

ing less bad the same thing as being good? Does mere ef-

ficiency meet our need to connect with the natural world or 

does it just slow down ecological destruction? And if sus-

tainable architecture falls short of fulfilling our needs, what 

would a sustaining architecture be like?” (Gissen, 2002, p. 8)

It is clear that adopting more comprehensive-holistic-eco-

logical approaches is crucial, whether to advance effective 

responses to pressing environmental problems or to pre-

serve the integrity of Architecture, enabling its wider socio-

ecological contribute. However, evidences suggest that the 

mainstream education and practice of architecture are fail-

ing to (co)respond both to the current socio-environmental 

solicitations and to the call for an ‘ecological shift’ in Ar-

chitecture. In this respect, we should acknowledge that the 

current ecological crisis is also a crisis of design – a crisis 

of our own discipline and profession – and further a crisis 

of perception, culture, paradigm and epistemology4. As Sim 

Van der Ryn observes:

“The everyday world of buildings, artifacts, and domesti-

cated landscapes is a designed world, one shaped by hu-

man purpose. The physical form of this world is a direct 

manifestation of what is most valued in our culture. (…) 

In many ways, the environmental crisis is a design crisis. 

It is a consequence of how things are made, buildings are 

constructed, and landscapes are used. Design manifests 

culture, and culture rests firmly on the foundation of what 

we believe to be true about the world. Our present forms 

of agriculture, architecture, engineering, and industry are 

derived from design epistemologies incompatible with na-

ture’s own.” (Van der Ryn, 2007, pp. 24-25)

This evident gap between what we already know and 

what we still do, between our awareness and our actions, 

between our scientific knowledge and our technical ca-

pacities, between the necessary changes and the rooted 

paradigmatic-civilizational models, leads to this «eco» 

paradoxical reality: if on the one hand, the collective con-

sciousness about the critical environmental threats we are 

facing seems to be gradually reflected on some behaviours 

of our society, on the other hand, its true integration on a 

much profounder socio-cultural, ecological and civiliza-

tional transformation is still in its early infancy.

THE SHIFTING AND EXPANDING ROLE OF ARCHITECTURE

“If beauty, function and structure have been throughout 

history the basic drives of architecture, today, the envi-

ronmental constraints have become another basic require-

ment that architecture must integrate and solve. (...) The 

challenge is to know whether humanity, with the tools of 

technology, will be capable of fixing the errors that threat 

the natural living conditions. Ecology also talks us about the 

search for a new modernity where paradigms are trans-

formed, an overcomed modernity where architecture and 

urbanism have the biggest responsibilities in overcoming 

the most destructive elements of the dominion of ration-

alism and modernity itself.” (Montaner, 2001, pp. 196-204)
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Over the years, the concept of ‘sustainability’ acquired 

many different meanings which exceeded the most com-

mon and apathetic definition born out of the highly influen-

tial Brundtland Report “Our Common Future” (World Com-

mission on Environment and Development, 1987), in which 

sustainable development was unobtrusively and unambi-

tiously defined as “the development that meets the needs 

of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs”. Meanwhile, more 

informed, mature and pluralist understandings were devel-

oped, and the current meaning of sustainability, far from 

being a single movement or approach, is now as varied as 

the groups and interests grappling with the many issues 

it raises. Considering the diversification and complexifica-

tion of the concept, and analysing how it has been imported 

into the architectural discourse, it is noticeable that the 

subject gained attention and rapidly became mainstream 

– with the so-called ‘sustainability’ now explicitly appear-

ing in the list of concerns and design intentions of many 

architecture practices worldwide – while also expanded its 

scope and application within our discipline. In effect, de-

spite the overuse of the term, we notice that the general 

understanding of sustainability in architecture has evolved 

and, in more committed circles, has been gradually shift-

ing from an initial short-sighted focus – almost exclusively 

based on objective and quantitative criteria – towards a 

new ‘(eco)systemic focus‘ – i.e. a broader, more qualita-

tive and holistic perspective, which without neglecting the 

previous criteria is capable of including and transcending 

them, contemplating other organic, complex and ecosys-

temic aspects (both quantitative and qualitative, objective 

and subjective, multi-functional and post-functional).

One of the first concrete reflexes of global environmental 

concerns within the architectural discourse was officially 

registered on the document “A Declaration of Interdepend-

ence for a Sustainable Future”, written in July 1993 – right 

after the Earth Summit of 1992 – at the World Congress of 

Architects in Chicago, by combined initiative between AIA 

(American Institute of Architects) and UIA (Union Interna-

tional des Architectes). A declaration in which architects, 

aware of the emergent environmental, social and political 

solicitations, committed to:

 > Place environmental and social sustainability at the 

core of architectural practices and professional re-

sponsibilities;

 > Develop and continually improve practices, procedures, 

products, curricula, services, and standards that enable 

the implementation of sustainable design;

 > Educate the fellow professionals, the building industry, 

clients, students, and the general public about the criti-

cal importance and substantial opportunities of sus-

tainable design;

 > Establish policies, regulations, and practices in govern-

ment and business that ensure sustainable design be-

comes normal practice;

 > Bring all existing and future elements of the built envi-

ronment - in their design, production, use, and eventual 

reuse - up to sustainable design standards.

If we compare the “Declaration of Interdependence” of 1993 

with the following “Barcelona Declaration on Sustainable 

Design” – “Declaración de Barcelona sobre Edificación Sos-

tenible” –, subscribed in May 2003 by the president of UIA 

– Jaime Lerner –, the Royal Institute of British Architects 

(RIBA), the American Institute of Architects (AIA) and the 

Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 

(CSCAE), we detect quite significant differences. Let us fo-

cus on the first three of the eight topics that constitute this 

declaration:

 > The design of cities and buildings is responsible for the 

urban metabolisms that can give rise to serious con-

sequences for the quality of life of human inhabitants;

 > The complexity of global ecological problems should 

inspire change in the course of uncontrolled growth of 

the human habitat;

 > Urban phenomena of crisis produce conflicts that must 

be studied with new criteria, using new tools and pro-

viding new approaches.
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We can notice that while in the first declaration the repeated 

concept of sustainable design appeared as a pre-conceived 

notion that was important to promote and implement in the 

practice of Architecture, the following Declaration of Bar-

celona clearly highlighted the complexity of the ecological 

problems faced by humanity and the consequent necessity 

of seeking new perspectives, tools and methods more ca-

pable of dealing with this complexity. The gradual consti-

tution of a new ecological consciousness within the field of 

Architecture can be noticed once more by comparing the 

previous documents with the more recent “Ljubljana Dec-

laration on Urban Regeneration & Climate Change” of June 

2008, where the European Forum for Architectural Policies 

(EFAP):

 > Stresses the importance of national and regional gov-

ernance frameworks, including at local community 

level, for evaluating public policies for the improvement 

of the built environment;

 > Calls for a greater involvement of the professional rep-

resentative organisations in the governance process 

and stresses their capacity to assist in devising holistic 

approaches towards implementing adequate and con-

crete solutions in preserving the public interest;

 > Recognizes the essential role of civil society in improv-

ing the quality of the built environment and achieving a 

change in individual and corporate behaviour.

As this demonstrates, the need to emprehend a philosophi-

cal and methodological readaptation in the ways of thinking 

and doing architecture is officially considered in the theo-

retical agenda of the discipline, making clear that the mul-

tiple aspects that constitute the ecological problematique, 

as well as the different perspectives, narratives, interests 

and “(…) aspirations that cohabit in it and, quite frequently, 

compete against each other” (Alphandéry et al., 1993, p. 175), 

are not compatible with the level of superficiality and mar-

ginality with which this subject tends to be treated, neither 

with the lack of understanding, attentiveness and commit-

ment that still persists in our field.

Ecology is now too important and complex an issue to be 

ignored or left neglected in the niche position of an ‘alter-

native’ movement. As it is also too important an issue, even 

for the sake of Architecture, to be simply relegated to other 

disciplines as just another ‘externalization’ – something 

that has got nothing to do with the discipline of Architec-

ture as traditionally understood, with its own internal logic, 

its self-referential discourse and its self-presumed auton-

omy. Professional and academic bodies of Architecture, and 

society at large, should acknowledge that ‘ecology’ today 

– in the context of a global ecosystemic crisis – is no longer 

an optional or ideological issue, but a real paradigmatic 

condition and problem; and that the marginalisation of 

ecological issues leads to a marginalisation of Architecture 

itself, and consequently to a loss of social relevance and 

value. But perhaps even more important, the problem with 

this marginalisation concerns missing the very significant 

role that Architecture can play in the ecological debate at 

large, and its considerable potential in solving critical prob-

lems. As Rory Hyde observes:

“The world today is defined by a constant state of crisis. 

From environmental degradation, ageing populations, fi-

nancial instability, natural disasters, housing shortages, 

global migration, xenophobia, and a growing wealth dis-

parity, to name just a few; our societies are increasingly 

challenged by systemic issues on an unprecedented scale. 

All of these crises have spatial consequences that architects 

are well prepared to confront, and yet instead of diving in, 

we seem to be having our own crisis: a crisis of relevance.” 

(Hyde, 2013, p. 17)

However architects are well positioned to critically inter-

pret the essence and the paradigmatic aspects of this ‘(eco)

systemic crisis’, and eventually recognize an historic op-

portunity to engage it meaningfully, rather than diverting 

from it. Effectively engaging this crisis probably implies as-

suming ecology not as an ‘alternative’, but as the appropri-

ate and, more than ever, necessary way forward.
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THE EVOLVING ECOLOGICAL-ARCHITECTURAL 

 CONSCIOUSNESS

“The future ecological consciousness should not conform 

to concerns with environmental factors such as  the at-

mospheric contamination, the predictable consequences of 

global warming, or the extinction of numerous species, but 

should also respond to the ecological devastation relative to 

the social and mental realms.” (Guattari, 2003, pp. 38-47)

Whether regarding the preservation of certain intergenera-

tional and multicultural values; the search for an ecosys-

temic relationship with our planet based on social values of 

coexistence; or the development of a post-industrial and 

post-capitalist economy that accounts broad environmen-

tal, social and ethical values; the evolving ecological con-

sciousness of our society tends to gather consensus not 

only about the intrinsic value of nature – the Biosphere in all 

its complexity – as part of our common  heritage, but also 

about its inextricable character, significance and vitality 

regarding the environmental, cultural and socio-economic 

sustainability of our civilization – what Gregory Bateson 

once called, our “ecological health” (Bateson, 2000, p. 502).

Therefore, invoking Ecology as an inevitable philosophical 

and methodological metaphor in the process of interpre-

tation of, and intervention in a reality that is known to be 

complex and multi-relational, implies adopting an eco-

systemic comprehension of that reality, including not only 

the environmental but also its social and mental spheres 

– what Félix Guattari referred to as “the three ecologies” 

(Guattari, 2005, p. 41). This requires an ecological conception 

of Architecture that is not reduced to environmental(ist) 

concerns, but one that also addresses the wider conditions 

of the whole environment, of social relations, and of human 

subjectivity.

The architect – due to his condition of citizen; his privileged 

relation both with the client, the potential users and the 

biophysical context in which he intervenes; the symbolic 

character and the socio-cultural influence of his work; and 

his active role as a designer and transformative agent of 

‘living’ environments and places – certainly has additional 

responsibilities, and possibly more capabilities and oppor-

tunities than most to make positive changes. Indeed, with 

his transversal knowledge, design skills and creative voca-

tion to put forward new scenarios, conditions and relation-

ships within place, the architect is uniquely positioned to 

influence ecosystemic changes. Co-operating on a wider 

field, architects can play a key role in bringing about socio-

ecological transformations for the better, while contribut-

ing to urban and social life.

However, if the ecological debate in architecture (and Ar-

chitecture itself) remains trapped within a ‘techno-envi-

ronmentalist’ framework and keeps being reduced to the 

energetic performance of buildings, it risks compromising 

its real significance by only contemplating partial ‘tech-

nical’ aspects which, despite integrating our disciplinary 

scope, are just another basic requirement that Architec-

ture, whether for ethical reasons or legislative impositions 

(more the latter since the implementation of the Energy 

Performance of Buildings Directive in the EU), must defi-

nitely comply with. Yet, solely meeting these (now man-

datory) energetic requirements should not be considered a 

sufficient argument for legitimizing an alleged ‘ecological’ 

architectural intervention, neither a justifiable reason for 

overriding other qualitative (and eventually more substan-

tial) aspects of both Architecture and ‘ecology’. For as much 

as buildings consume less energy, emit less carbon, or use 

fewer material resources, there are no circumstances in 

which these techno-environmental extrapolations, when 

broadly considered, actually constitute or promote an ‘ecol-

ogy’. In fact, Architecture and contemporary building prac-

tices generally do more than simply deplete resources and 

energy, they also tend to reduce biodiversity and land fer-

tility; increase pollution and waste production; disconnect 

people from nature; affect human physical and psychologi-

cal health; among many other social and ecological effects.

Likewise, as fertile and promising as the ‘natural/living’ 

metaphor may be – whether in discursive, formal, or sym-

bolic terms – its exploration within the field of Architecture, 

motivated by environmental(ist) concerns or not, does not 

imply, just by itself, the idoneity of the architectural inter-

vention nor its immediate and linear association with ‘ecol-

ogy’. In fact, the pertinence and use of the natural/living 

world as a metaphorical reference is not exactly new since 
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Architecture has sought inspiration from, and integration 

within nature throughout most of its history. Yet, we should 

be aware that the very idea of ‘nature’ – as a cultural-par-

adigmatic construct – is as prolific as it can be misleading 

if we are to advance an authentic ecological – or ‘ecolo-

gized’ – (re)conception of Architecture. As Sim Van der Ryn 

observes, nature is not a model for designs that are then 

kept rigidly apart in a purely cultural realm; it is a matrix 

within which designs find an identity and coherence that 

contribute to the integrity and health of the whole system. 

(Van der Ryn, 2007, p. 127)

THE SHIFT TOWARDS AN ‘ECOLOGIZED ARCHITECTURE’

Given the inherent holistic nature and the intrinsic com-

plexity of Ecology as a ‘new science’5, and considering its 

distinct ‘ecosystemic focus’ on the interrelations, dialogues 

and syntheses of the complex phenomena of reality, it 

would be contradictory to substantiate an alleged ‘eco-

architecture’ subjugated by any dualist, idealist, naturalist, 

environmentalist or techno-functionalist preconceptions. 

Instead, we advocate that Architecture should acknowledge 

the new ecological realities, recognize its new ecological 

responsibilities, and engage the new ecological challenges 

by means of an ecologically informed, dialectic, compre-

hensive and integrated approach.

This means that, without neglecting the ‘energetic im-

perative’, or any technical requirements, we consider it is 

essential to draw attention to the wider significance of an 

authentic Ecological Architecture, fundamentally for its eco-

systemic focus; its transversal and transdisciplinary scope; 

the comprehensive way it interprets and relates with a 

(non-idealized) complex-ecosystemic nature; and the dis-

tinct paradigmatic-epistemological way it adopts ‘ecology’ 

as a philosophical and methodological referential – providing 

other ways of dealing with reality, and other ways of think-

ing, doing and experiencing/living architecture.

Only by understanding the dialectical condition of the as-

sociation between Architecture and ‘ecology’ it becomes 

possible to realize its actual significance, relevance and 

potential. In the broadest sense, ‘ecology’ provides a new 

perspective, a comprehensive framework, a matrix of co-

herent principles and a holistic core basis, that are capable 

of (in)forming Architecture, broadly expanding its scope 

and field of action. Therefore, ‘ecology’ does not so much 

constrain Architecture – as often presumed – but rather 

complements and radically expands it beyond the most 

predominant notions, crossing disciplinary and profes-

sional boundaries; promoting the convergence of different 

types of knowledge; enabling more flexible, participatory 

and collaborative (design) practices; opening up new eco-

logical-architectural possibilities and opportunities.

An ‘ecological method’, as a tool of dialogic relation with the 

multiple complexities of reality, should guide architecture, 

not through a dualist and linear logic of reaction – tech-

nological or not – but through an ‘eco-logic’ of informed 

and conscious action. By adopting new critical perspec-

tives, creative approaches and flexible strategies that are 

free of preconceptions – instead of determinist models and 

rigid methodologies – this distinct ecological-architectural 

method should be capable of evolving new formal, spatial, 

technical, functional, typological, organizational, proces-

sual and relational capacities.

While the aptitude of ‘ecology’ to metaphorically (re)or-

ganize our knowledge in a whole new system through 

complexity thinking – the ‘complex-ecologized thought’, – 

correlated with a new ecosystemic perspective of reality, 

inevitably transforms the ways we perceive ourselves and 

our environment, and the ways we interact and transform 

it. As Edgar Morin explains:

“The ecologized thought has a paradigmatic aspect, as it 

breaks with the paradigm of simplification and disjunction, 

and requires a complex paradigm of eco-self-organiza-

tion.” (Morin, 1996)

This means that, only through an authentic paradigmatic-

epistemological shift – from the ‘mechanistic’ (Newtonian-

Cartesian) paradigm towards a ‘complex-ecological’ para-

digm – it becomes possible to apprehend the complexity of 

our (urban) socio-ecological systems and engage their in-

herent processes, patterns and relationships – such as the 

‘ecological flows’ and ‘metabolic cycles’, or the processes of 
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‘emergence’ and ‘eco-self-organization’ that occur within 

those systems.

“In order to successfully integrate ecology and design, we 

must mirror nature’s deep interconnections in our own epis-

temology of design. We are still trapped in worn-out me-

chanical metaphors. It is time to stop designing in the image 

of the machine and start designing in a way that honors the 

complexity and diversity of life itself.” (Van der Ryn, 2007, p. x)

Only this fundamental shift in the perception of our place 

and role in the world – a ‘metamorphosis’ of our human 

consciousness – can unlock the true potential of the ‘eco-

logical metaphor’, both applied in the integrated study of 

the environment and society as one, and in the foundation 

of comprehensive ecological-architectural practices and 

strategies that are fit for the many challenges and oppor-

tunities of the 21st century.

This ‘ecological shift’ suggests not a simple dislocation, but 

a profound transformation and reorientation – what we 

call an ‘ecologization’ of Architecture. It further hints at the 

emergence of an ‘Ecologized Architecture’, truly (in)formed 

by, integrated in, and interrelated with the new ecological 

and civilizational paradigm. This ‘ecologization’ should bring 

forth an Architecture that seeks far more ambitious and 

qualitatively different kinds of outcomes, implying a funda-

mental reformulation of its main intents: from seeking ‘low-

negative’ impact towards achieving real ‘positive’ impacts; 

from ‘minimizing’ environmental damage towards ‘maxi-

mizing’ socio-ecological benefits; from being less harmful 

and ‘malign’, towards being better and more ‘benign’; from 

solely meeting normative goals by replicating ‘models’ and 

code-minimum solutions, towards advancing more ambi-

tious, creative and progressive responses; from designing 

‘disconnected buildings-as-objects’ that ‘consume less’, 

towards designing ‘ecologically (re)connected buildings-

as-systems’ that ‘generate more’ (water, energy, food, re-

sources, and relations); from adopting ‘palliative’ measures 

that ‘mitigate’ or slow degeneration, towards deploying ‘re-

generative’ interventions that ‘restore’ and enhance human 

and natural systems; from only making things less unsus-

tainable, towards promoting a truly sustainable condition by 

‘ecologizing’ our socio-ecological systems.

With this in mind, architects can broadly rethink the cur-

rent and the potential role of architecture in our (urban) 

socio-ecological systems, and explore how human intel-

ligence, ingenuity and agency can be better applied. Then 

we should be able to liberate our many skills and design 

creativity to (re)create integrated and non-formulaic so-

lutions, with knowledge, responsibility, competence and a 

committed ethical-ecological sense of purpose as to how 

architectural interventions can affect both people and the 

environment for the better. This points at what architects 

should ultimately aim for: socio-ecologically benign archi-

tectural interventions, capable of creating aesthetic and 

economic as well as social and ecological values within 

community and place; focusing on ‘more positive’ effects 

instead of ‘fewer negative’ ones.

Furthermore, as a social practice and as an act of cultural 

expression, Architecture can be a catalyst for wider socio-

cultural and environmental transformations. In many ways, 

Architecture ‘cultivates’ and promotes our awareness of 

different environments and places, while fostering multiple 

interactions, relationships, cultures, values and ‘ecologies’. 

This aspect underlines the critical role and the radical po-

tential of Architecture in promoting other kinds of ‘living’ 

places, as well as more ‘ecological’ cultures and modes of 

existence.

Considering architecture within this wider socio-ecological 

framework requires a radical rethinking of the ‘architectur-

al object’ and the predominant design assumptions, posit-

ing a significant challenge to the profession, which consists 

in shifting from a focus on the building to a broader ecosys-

temic focus on the processes and relationships that exist 

within and beyond it, which means shifting the focus from 

what buildings supposedly delimit and represent as inert 

objects to what they promote, generate and make possible 

as socio-ecological interfaces. The expanded notion of ar-

chitecture as a socio-ecological process – with its intrinsic 

dynamics, complexities and ecologies beyond the bounda-

ries of the building – implies a much greater accountability 

for the relationship between the built-environment and the 

life that goes on within it.
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This wider ecological framework inevitably challenges in-

herited notions of what is to be an architect and brings 

new understandings of what architecture can be. As it also 

challenges normative conceptions of what a space, a build-

ing, a place, or what learning, working, living might look 

and be like. Indeed it represents a fundamental challenge 

to our profession – which many committed architects have 

already embraced – and a much richer set of possibilities 

that give new scope, purpose and hope for architectural 

practice.

The consolidation of this set of propositions based on to-

day’s reality, on the emergence of a global ecological con-

sciousness, and on the urgency for effective strategies and 

actions in response to a looming ecosystemic crisis, recon-

figures Architecture and the City – the primordial objects 

of our discipline – as inseparable parts of a whole socio-

ecological system. Now reintegrated in the several ‘ecolo-

gies’ which dynamically configure our habitat, Architecture 

should be better prepared to reassume its primordial role 

of mediation in a new symbiotic relationship between Man 

and the Environment. ‘Ecology’, and desirably Architecture, 

is all about re-establishing this missing link, creating a 

wider dialogue and allowing interventions that are mutu-

ally advantageous.

At the dawn of this ‘new century’, (in)formed by an emerg-

ing ‘ecological-civilizational paradigm’, and projected into 

an uncertain future, Architecture re-emerges from its 

theoretical origins to recombine itself technically, aes-

thetically and ethically. This time, not only having to justify 

itself for its real ecological intents and consequences, but 

also being able to legitimize and revalue itself through the 

social recognition of its virtues. Ultimately, the real value 

of Architecture lies in its ability to sustain life, and how it 

allows for a continuous (re)generation of social and eco-

logical meaning.

As Edgar Morin concluded:

“From now on, (...) we can understand better what was 

secondary and what was essential in the emerging ecologi-

cal consciousness. What was secondary, which some mis-

took as the principal, was the energetic alert.” (Morin, 1996)

THE NEW ECOLOGICAL-ARCHITECTURAL IMPERATIVE

In synthesis, based on the previous arguments which clari-

fied that the meaning and pertinence of the association 

between ‘ecology’ and Architecture is not reduced to the 

energetic efficiency of buildings or the use of sustainable 

building materials, but broadly concerns socio-ecological, 

ethical, epistemological, processual, relational and sys-

temic issues, we can now enunciate a set of fundamental 

‘steps’ towards the constitution of a new ecological-archi-

tectural imperative, which are summarized as follow:

 > To understand our ecological paradigmatic condition 

– which implies understanding the unprecedented ur-

ban socio-ecological reality of the 21st century; while 

acknowledging the complexity of the contemporary 

ecological crisis and its correlation with broad urban, 

environmental, economic and socio-cultural aspects; 

thus the critical role and responsibility of Architecture, 

due to its many socio-ecological implications;

 > To overcome predominant misconceptions – which 

means overcoming ‘mechanistic’ ways of thinking, 

paradigms and epistemologies, as well as dualist and 

idealist notions, misconceived frameworks and deter-

minist ‘models’; this implies questioning professional 

values, motives, norms, procedures and possibilities, 

so that new ecological practices and conditions can 

emerge;

 > To integrate ‘ecology’ – by promoting ecological literacy 

and improving ecological thinking/design skills within 

Architecture (and beyond it), while comprehending the 

essence of ecology, the dialectical association between 

ecology and Architecture, the interrelation between 

the built-environment and ecological systems, and the 

interdependency between the ecological realms of the 

environment, society, and mind;

 > To change Architecture – meeting the new and emerg-

ing challenges of our time requires the adoption of 

new ecological frameworks, and the development of 

comprehensive approaches, methods and strategies; it 

demands new kinds of ecological-architectural prac-
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tices and urges us, architects, to ‘ecologize’ our ways 

of thinking, our knowledge and design epistemology, 

our cultural-paradigmatic models and core values, our 

concepts and metaphors, our methods, procedures and 

actions;

 > To ecologize beyond Architecture – the ‘ecologization’ 

of Architecture should integrate and further contrib-

ute to a broader ‘ecologization’ (urban, environmen-

tal, technological, industrial, economic, socio-cultural, 

political, epistemological, mental-behavioural and 

civilizational). The reinterpretation of the role of Ar-

chitecture (in both a construction industry and broad 

socio-ecological context) hints at a new understand-

ing of the architect as a proactive agent of ecosystemic 

change. Considering architects are in a privileged posi-

tion to critically intervene in all these fields, they can 

play a prominent role in creating synergies and ena-

bling positive socio-ecological changes.

Ultimately, these five steps lead us in a progressive path 

to an essential ecological-architectural imperative, which 

is: to ‘ecologize’ Architecture and through/beyond Archi-

tecture.

In conclusion, today’s greatest social and ecological chal-

lenges imply fundamental changes in the expectations, 

responsibilities and capabilities of Architecture in the 21st 

century, demanding deeper reflections on its ideals. Global 

climate and environmental changes, depletion of natural 

resources, mainstream building trends and increasing so-

cial inequities, to name a few, undoubtedly frame an im-

perative for change to the architecture profession and aca-

demia, requiring a radical change of mindset and behavior, 

urging for committed architectural practices with ambi-

tious design intents. Architectural practices that reflect 

not only an aesthetic and technical competence, but a real 

recognition of the critical challenges ahead of us – authen-

tic ecological-architectural practices, capable of taking a 

central role in the future of ecological buildings and cities, 

and in our very own (urban) ecological future.

As Saskia Sassen asserts, it is critical that we understand 

and enable the capabilities of cities – and of Architecture 

– to transform what is today a negative ecological impact 

into a positive one; it is now urgent to make cities, urbani-

zation and architecture part of the solution. This might be 

our greatest challenge and responsibility as architects – 

‘ecologizing’ – finding innovative and integrated ways of 

turning urban-environmental problems and constraints 

into socio-ecological solutions and benefits. Herein lays an 

emerging role for architects, regarding the necessary re-

design of our built-environments, and a crucial opportunity 

to pay a decisive contribute in the emergence of new socio-

ecological systems.

Just as a building’s ecological impact and resource use can-

not be divorced from its surroundings – as it is always a 

part of a larger ecology – architects should understand 

themselves to be part of, and not outside of, a complex web 

of social-ecological processes and relations, because only 

through a dialectical-ethical approach that comprehends 

and values these, can Architecture play a truly meaningful 

and benign role, instead of being part of the problem – ar-

chitects are part of the whole ecology.

At the point that ‘green’ and ‘sustainable’ have become so 

ubiquitous as terms that they have come to mean nothing 

and everything to everyone, we hope these insights serve 

to remind us of the real possibilities and relevance of the 

‘ecological’ in Architecture. In the broadest sense, ‘ecol-

ogy’ does not refer to an ideology, a trend, a style, a label, 

a formula, or a ‘model’, but rather to a distinct approach, 

another way of dealing, thinking and doing Architecture. 

Indeed it provides new perspectives and a comprehensive 

framework that includes and transcends Architecture, pro-

viding the means for (re)thinking, (re)designing and ‘ecolo-

gizing’ our landscapes, buildings, cities, systems, and even 

ourselves.

This ‘Age of Ecology’ indeed challenges us as human beings, 

and our capabilities as architects, to envision new systems, 

new built-environments, new natures, new cultures, new 

values, new relations, and new/emerging ecologies. Now is 

the time to bring forth new ‘ecologies of ideas’, ‘ecologies 

of design’, ‘ecologies of practice’, and ‘ecologies of our ac-

tions’; while minding for the fragile ‘ecology’ of our profes-

sion itself.
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NOTES

1. According to UN-Habitat’s statistics, more than two 

thirds of EU citizens live in cities or other urban areas, 

whereas the current level of urbanization in Portugal is 

estimated around 65%. (UN-HABITAT, 2012, p. 148)

2. Supreme ecosystem that contains and includes all oth-

er planetary ecosystems. (Morin, 1996)

3. Reductionism can be defined as “(…) the task of every 

scientist to find the simplest, most economical, and 

(usually) most elegant explanation that will cover the 

known data. Beyond this, reductionism becomes a vice 

if it is accompanied by an overly strong insistence that 

the simplest explanation is the only explanation. The 

data may have to be understood within some larger 

gestalt.” (Bateson, 1979, p. 230)

4. Gregory Bateson defines epistemology as “a branch 

of science combined with a branch of philosophy. As  

science, epistemology is the study of how particular 

organisms or aggregates of organisms know, think, 

and decide. As philosophy, epistemology is the study 

of the necessary limits and other characteristics of  

the processes of knowing, thinking, and deciding.” 

(Bateson, 1979: 228)

5. As Edgar Morin explains: by studying ecosystems 

formed by physical, biological and social constituents, 

each one depending on specialized disciplines, ecology 

constitutes «a new type of science» that, contrary 

to the dogma of hyper-specialization that ruled the 

development of scientific disciplines, focuses on a 

global organizational knowledge that is competent in 

different domains and is capable of articulating the 

specialized competences in order to understand the 

complex realities. (Edgar Morin, 1996)
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ABSTRACT

The expected urban population growth and size in the next 

two decades, the fragility of the Neoliberal Democracy, the 

convergence between the trajectories of climate change, 

and the visibility and scanning of natural disasters in the 

global media, compose a critical chart of the actual models 

of development and urban growth. Research and reflec-

tion turned up in several disciplinary fields and proposals 

emerged. This article focus on some of those proposals/

tendencies and hopes to contribute to what we call “practi-

cal urbanism”.
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RESUMO

O crescimento e a dimensão espectáveis da população ur-

bana para as duas próximas décadas, as fragilidades do 

modelo social-democracia capitalista neoliberal, a conver-

gência da trajetória das alterações climáticas com a da pro-

dução de gases com efeito de estufa e a mediatização das 

“catástrofes naturais” constituem um quadro crítico dos 

atuais modelos de desenvolvimento e crescimento urbano 

para o qual se começam a perfilar propostas em diversos 

âmbitos disciplinares. É sobre algumas destas propostas 

que nos debruçamos, por quanto podem indiciar tendências 

e/ou apontar caminhos e daí avançar com um contributo 

para o que designamos de “urbanismo prático”.
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ção, Utopia, Urbanismo prático, Governância, Regionalismo, 
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A map of the world that does not include Utopia is not worth 

even glancing at, for it leaves out the one country at which 

Humanity is always landing. And when Humanity lands 

there, it looks out, and, seeing a better country, sets sail. 

Progress is the realization of Utopias.2

Oscar Wilde, 1890

PRÓLOGO

Atualmente sabemos, com relativa certeza, que o mundo, 

nas dimensões social, cultural, política, económica e finan-

ceiras e apresenta cada vez mais volátil, incerto, complexo 

e ambíguo – mundo VICA3 – e que esta perceção, de certa 

forma, atomiza empreendedoras e voluntaristas tentati-

vas de mobilização e construção de propostas alternati-

vas nos diversos domínios das políticas públicas (urbanas) 

com impacte territorial, mais ainda quando estas emergem 

cercadas pelo discurso hegemónico da globalização. Por 

outro lado, também sabemos que hoje os contornos do 

real podem chegar a ser insuportavelmente bem definidos 

(aparentemente as sínteses parecem ser cada vez mais ne-

cessárias mas mais impossíveis), de uma nitidez e detalhe 

ofuscantes, inacessíveis aos olhos, que estão para além da 

perceção. É portanto necessário ficcionar para conseguir 

tocá-lo – nas palavras de Lacan – c’est impossible de dire 

toute la vérité. Então [a pergunta que se coloca é] como po-

deremos chegar a alcançar uma perspetiva do real que nos 

envolve – deste mundo VICA – e (ultra)passar a imobiliza-

ção? Que perguntas formular, quando o mesmo Lacan nos 

diz que toda a pergunta está fundada numa resposta que 

sabemos de antemão? Comecemos por olhar o exemplo de 

uma “obra de ficção”, em que a “natureza” assume o papel 

de real e a sua percepção é dada pela ficção – mais real que 

o real – ou seja mais perceptível e experiencial – o Museu 

de Arte Contemporânea de Serralves, projeto do arquiteto 

Álvaro Siza Vieira. Desde logo o dramatismo do gesto ini-

cial – o arquiteto instala-se no centro da natureza para a 

apartar e deslocalizá-la para a condição exterior ao sujeito 

– o museu está implantado no sítio mais improvável4 – para 

depois ficcionar essa natureza/realidade através do per-

curso ilustrado por visões fragmentadas dessa natureza/

real. A “natureza” é uma presença constante e marcante 

em quase todos os espaços do museu5, mas sempre sob a 

forma de representação, na condição de instantâneos fo-

tográficos, por tanto, representações dessa natureza. Cada 

porta ou janela para o exterior oferece-nos uma perspeti-

va do real mediada pela “obra de ficção”. Em determinados 

momentos da obra, parece existir uma certa ironia sobre 

este tema da perceção do real, como acontece no centro6 

simbólico do museu, onde em determinado momento se 

justapõem dois enquadramentos, o do natural – que cor-

responde a uma janela aberta diretamente para o exterior 

e que permite a invasão do natural no interior do museu – 

com o artificial – que corresponde a uma janela interior que 

se abre para a exposição – para as “obras de arte”. Nesta 

“obra de ficção” não existe continuidade entre natural e ar-

tificial, real e virtual, existe pelo contrário uma rutura com 

o natural, enfatizada, e uma vez mais com ironia, por uma 

ligação artificial quase desajeitada de remanescência um-

bilical, com o natural/real – os jardins de Serralves – atra-

vés duma ligação angulosa em forma de cunha cravada na 

terra que não chega a tocar no edifício do museu, e que se 

desenvolve para nascente, parindo o visitando diretamente 

na “natureza”. Aqui a experiência-mediada (tornada pos-

sível) pela ficção do real completa-se na tensão entre as 

dimensões sensorial, emocional e racional do sujeito, pro-

duzida pelo seu deslocamento no espaço-tempo. É por de-

mais evidente que hoje uma parte significativa da produção 

arquitetónica e urbana perdeu este sentido ficcional e fílmi-

co de representação da relação entre natureza e constru-

ção (entre realidade e utopia) para dar lugar a arquiteturas 

virtuais (realidade virtual, no sentido da sua experienciação 

simbólica e imaginária) e que tiveram a sua mais recente 

realização apoteótica no Dubai. Alguém no seu prefeito juí-

zo construiria uma cidade no “meio do nada”7, onde não se 

pode viver sem ar-condicionado e que pouco mais serviu 

do que de um laboratório das operações financeiras à es-

cala mundial e onde a expressão máxima do “social” são os 

jantares de yuppies e de turistas à mesa do restaurante Al 

Muntaha no vigésimo sétimo andar do Burj Al Arab Hotel? 

Onde a arquitectura desempenhou um importante papel na 

construção imagética e na materialização dessa realidade 

virtual, mas onde, “no final de 2009, o Dubai e a sua jóia da 

coroa, a sociedade pública Dubai World, dificilmente esca-

param à falência com uma dívida estimada em 59 mil mi-

lhões de dólares” (Bourdin, 2011).
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Este fenómeno da virtualização do real, que se tem obser-

vado dentro da produção da arquitectura e do urbanismo, 

é transversal a outras áreas como o cinema8 ou a produ-

ção televisiva, como disso é exemplo, entre muitos outros, 

o programa “Portugueses pelo mundo”. Numa primeira 

impressão dir-se-ia que é um programa que de alguma 

maneira ilustra uma versão atual da imigração portugue-

sa, de uma geração que imigrou e imigra em circunstân-

cias e condições substancialmente diferentes das gerações 

que imigraram para o Brasil em finais do séc. XIX e para a 

Europa no pós-guerra. Os imigrantes apresentados neste 

programa são na sua maioria adultos [eternamente jovens], 

bem-sucedidos nos países de destino – desde Nice a Mel-

bourne, passando por Istambul ou Abu Dhabi até Macau – na 

sua maioria com formação académica superior, cultos, via-

jados, poliglotas, sofisticados e cosmopolitas. O programa, 

no formato de discurso direto descontraído e meticulosa-

mente improvisado, apresenta um flash do quotidiano das 

suas vidas no estrangeiro – dinâmicos e divertidos em ver-

são fashion, onde o bem-estar o lazer e o desporto são im-

portantes, ou numa versão mais ou menos hippie em que a 

cultura e as relações interpessoais assumem preponderân-

cia – falam das amizades, da vida social e do sucesso pro-

fissional, em países que são apresentados como se fossem 

parques temáticos e onde estes imigrantes hipermodernos 

são uma espécie de trabalhadores turistas. A permanência 

no estrangeiro não é definitiva mas também não é provisó-

ria e o regresso à terra-natal (terra-natal e imigrante são 

palavras que não se pronunciam neste programa: terra-

-natal é substituída por Portugal e imigração por mobili-

dade, oportunidade ou pela palavra mágica – globalização) 

não é tema, assim como as relações com “os que ficaram” 

são muito pouco abordadas – é uma versão da imigração 

feliz. O ponto aqui não é tanto em que medida este é ou não 

um discurso demagógico, ou uma construção virtual com 

o objetivo conspirativo de passar uma mensagem não-

-real do real – afinal de contas estes jovens imigraram e 

imigram, foram e são bem-sucedidos profissionalmente, 

etc. – ou ainda se estamos perante uma espécie de alie-

nação consciente gerada pela sensação de impotência pe-

rante uma realidade apresentada como esmagadoramente 

inalterável. A questão talvez seja: Porquê esta perspetiva da 

imigração? Porquê este género de programas9 tem proli-

ferado nos média e, aparentemente, tem tanto sucesso e 

adesão do público? O conjunto destas questões formam 

uma espécie de massa gelatinosa – se por um lado a super-

fície exterior está sempre trémula e pode assumir as mais 

diversificadas formas, por outro lado quando olhamos para 

o seu interior perscruta-se o silêncio – perante a qual po-

demos dizer que no mínimo temos dois níveis de interpre-

tação: da(s) forma(s) exterior(es) e da densidade interior. 

No primeiro nível estamos na superfície da questão. Quan-

do assistimos (melhor dizendo já quase não assistimos) a 

programas sobre a imigração no formato dito realista, onde 

tradicionalmente a história do imigrante é apresentada com 

dramatismo e sofrimento (neste formato não existe pro-

grama que não tenha testemunhos silenciosos e lágrimas, 

slow motion e low-key), este funciona como toxina10 (ad-

ministrada com prudência e parcimónia). Em primeiro lugar 

estes programas têm, na sua maioria, a configuração de 

documentário, ou seja, por um lado é um só programa (não 

tem periodicidade ou episódios), o que significa que não 

entram nas rotinas quotidianas de visionamento televisivo 

e não cria habituação/incorporação, por outro lado o for-

mato documentário está refém de um certo sentido ético, 

analítico, rigoroso e sistemático, é uma abordagem disci-

plinar, e por tanto representa uma certa cientificidade na 

abordagem deste tema – chamado retrato11 da realidade. O 

que significa que, aparentemente, entramos no domínio do 

racional, podem ser convocadas por exemplo as ciências-

-sociais ou económicas e portanto temos de ser coerentes 

e acolher diferentes perspetivas e teorias – a ciência dá-

-nos muitas respostas, mas não satisfaz tantos desejos12. 

Em segundo lugar o que é apresentado está construído, se-

gundo um modelo predeterminado e espectável de grande 

dramatismo e plasticamente muito trabalhado, é como se 

fosse uma realidade real, racional, racionalizável, interpre-

tável, que não atinge o plano subconsciente, aparenta ser 

o real não ficcionado, ou seja o sujeito não fica impregnado 

com o que vê, fica identificado, por simpatia ou empatia. 

Dependendo do sujeito13 o programa pode funcionar como 

espelho, onde este vê refletida uma imagem de si, da sua 

situação. Situação que, muitas vezes, ele rejeita. Esta visão 

depreciativa do eu-real é terreno fértil para o idealich (ego 

ideal freudiano).

Aposto a este formato óbvio de contornos pretensamente 

claros e precisos, está o formato aparentemente apolítico 
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de contornos pouco claros – obtuso – da imigração feliz. 

Muito provavelmente, é aqui que reside o poder empático 

destes programas – como? Para perceber o como, temos 

de passar para o segundo nível de interpretação. Desde logo 

temos que o contraponto à abordagem realista e crua da 

imigração é a abordagem light e fashion (contraponto, na 

medida em que esta é oferecida como alternativa possível 

à abordagem realista, à abordagem aparentemente soft 

como se não fosse possível uma terceira via14). Portanto 

existe aqui uma questão que se prende com uma tentativa, 

ora mais à esquerda ora mais à direita, de hegemonização 

da perceção, que passa invariavelmente pelo argumentá-

rio da extremização das posições relativas entre a via mais 

societal (esquerda) e a via mais individual (direita), e que 

mais não é do que um discurso enredado na visão mani-

queísta da história. Se a versão realista pode ser tóxica, a 

versão soft atua como antídoto (que como sabemos pode 

funcionar de várias maneiras: combinando-se com as 

substâncias tóxicas ou revertendo/anulando a sua ação). 

Ou seja, na toxicidade da reconstrução mediática de dra-

mas humanos encontramos o antídoto. Perante este tipo 

de programas o espectador está a gerir simultaneamente 

dois planos de perceção – o plano do racional e o plano do 

emocional. O plano da racionalidade percetiva desencadeia 

um mix de sentimentos de desconsideração e repulsa com 

a crítica objetiva e racional – ok, sabemos que estes jovens 

têm sucesso, são felizes, mas também sabemos que muitas 

destas pessoas têm um capital social em razão das suas 

origens e que uma parte expressiva da população não o tem 

ou está a perdê-lo, que não consegue manter a “condição-

-de-consumidor”, que está refém do desemprego, das 

dívidas e até da idade. O plano emocional trata de inter-

pretar a mensagem denotada, suportada pelo social, que 

pressupõe o reconhecimento automático da iconografia da 

ação, dos personagens e dos lugares. Assim sendo coloca-

-se a questão de como se faz o governo destes planos da 

perceção? Como, ou com que base, é que se constrói o po-

sicionamento individual? Esta balança de dois pratos é de-

masiado instável para o vulgar quotidiano. Seria esgotante 

vivê-lo numa permanente dicotomia racional/emocional. A 

resposta talvez esteja no que a psicanálise chama de sub-

consciente. O subconsciente é o que desconhecemos que 

conhecemos – dito de outro modo: conhecemos, mas des-

conhecemos que conhecemos. Este plano é profundamente 

envolvente e enleante, é a chapa de iodeto de prata onde 

é gerada a imagem latente do tão-somente real individual 

– um positivo ricamente detalhado – não sujeito à artilha-

ria crítica do racional. O subconsciente resulta em parte da 

sedimentação do meio, do social e da histórica no sujeito, 

nada tem de biologicamente intrínseco, é portanto artifi-

cial. Ora este meio envia sistematicamente inputs que se 

resumem à normalização, banalização e inevitabilidade do 

capitalismo, não como uma ideologia, antes, porém, como 

sendo a base de sustentação da sociedade democrática, 

que tem por instrumento executor o designado “mercado”. 

A resposta, às questões inicialmente colocadas, parece ser 

que o real individual – portanto ficcionado – está mais pró-

ximo de uma certa visão do mundo não real. Chegados a 

este ponto, a questão parece não estar nas perguntas que 

inicialmente formulamos, supostamente pertinentes, para 

melhor perceber a atual proliferação e adesão dos “públi-

cos” a este género de programas/discurso15. Talvez a ques-

tão esteja nas perguntas que não fizemos e porque não as 

fizemos – porque não reclamamos a utopia? Repare-se 

como UTOPIA se tornou “excessivo” para ser dito16. Voltando 

de novo a Lacan, toda a pergunta está fundada na respos-

ta que de antemão sabemos, e esta resposta – UTOPIA – é 

uma terra que tem vindo a ser salgada. Em relação à ideia 

de utopia existe um equívoco que resulta, em grande parte, 

da bipolarização esquerda/direita, que de alguma maneira 

enquistou a discussão sobre alternativas ao atual mode-

lo social-democracia capitalista, agora neoliberal. Ou seja, 

basicamente temos o que poderia designar-se por “utopia 

clássica” em que o lema poder-se-ia resumir a: sacrifica 

os teus desejos, como sendo uma “imposição voluntária” 

sobre o sujeito consciente e esclarecido. Depois temos a já 

esgotada “utopia capitalista”, que nunca se anunciou como 

tal, e cuja mensagem explícita é: satisfaz os teus desejos, 

com todo o discurso hedonista do indivíduo, da realização 

pessoal, do sucesso e prazer individual, be yourself 17, etc..O 

que está por imaginar, parece ser uma espécie de “utopia 

prática”, algo como: muda os teus desejos, possível atra-

vés de uma experiência traumática do sujeito-coletivo que 

permita um discurso que ainda não pode existir mas já está 

inscrito no agora. É um lugar-comum dizer-se que a crise 

financeira é uma clara evidência da falência do capitalismo 

neoliberal e da democracia representativa nas mais varia-

das versões etnográficas e que as democracias regiona-
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listas fundaram os seus estados sociais patrocinadas pelo 

capitalismo neoliberal e o impacto das suas crises e catás-

trofes são mundiais, de que são exemplo a crise do subpri-

me (no plano financeiro) ou o acidente na central nuclear 

de Fukushima (no plano ambiental). No entanto, já não é 

tão comum ouvirem-se vozes defenderem a utopia prática, 

talvez porque à direita e à esquerda ninguém parece que-

rer abdicar do status quo, mas por outro lado parece existir 

hoje um consenso cada vez mais alargado sobre a inevita-

bilidade de uma governação a nível mundial de pelo menos 

dois sectores influentes na governabilidade dos Estados, e 

que mais tarde ou mais cedo caminharemos nesse sentido, 

o sector financeiro e o sector energético. O problema, em 

relação a esta governação mundial, está no atual modelo de 

funcionamento e atuação das organizações internacionais 

e nos resultados obtidos, de que a UN18 e as suas agências 

especializadas como por exemplo o World Bank Group ou 

o International Monetary Fund, passando pela OECD19 até à 

NATO20, são um exemplo.

Voltando novamente à “utopia prática”, atualmente pare-

cem existir três caminhos possíveis: uma mudança radical 

do tipo bottom-up onde a força ativa se situa na classe-

-média (hipótese possível mas pouco provável), uma mu-

dança top-down em que é a arquitectura de governação a 

determinar as mudanças (hipótese provável mas a menos 

desejável) e um terceiro caminho que é a combinação dos 

dois primeiros. Por muito improváveis e utópicas que nos 

possam parecer estas opções, não adianta o olhar nostálgi-

co sobre o passado, ou efabular sobre um lugar paradisíaco 

algures no universo. Quais são as alternativas? Crises cícli-

cas cada vez mais frequentes, acompanhadas de “catás-

trofes naturais”, também estas cada vez mais frequentes? 

Alargar e engrossar a base da pirâmide social – aumentan-

do a escravatura e a exploração humana? Ou as versões de 

ficção científica e social do tipo realidade virtual, avatares e 

robotização, ou transhumanismo e hedonismo? Hoje o de-

bate sobre temas como por exemplo as alterações climá-

ticas, a sustentabilidade do modelo económico neoliberal 

ou o acesso aos recursos naturais e energéticos, continua 

aprisionado na ideia de externalidade fenomenológica21, que 

denuncia um certo mal-estar/má-consciência, por resol-

ver, da condição tecno-humana (Allenby, 2011) e que resulta 

em parte do estado obsoleto em que se encontram as ins-

tâncias interpretativas (locais, regionais ou mundiais, pú-

blicas ou privadas), sejam elas científicas, tecnológicas, po-

líticas, militares, sociais ou religiosas. Veja-se, por exemplo, 

o que acontece sempre que é divulgada/mediatizada uma 

nova descoberta na medicina – por um lado perspetiva-

-se o progresso e o desenvolvimento da humanidade como 

uma ode triunfal, por outro lado desses avanços emergem e 

põem em evidência as “fragilidades da humanidade” – dos 

avanços farmacêuticos sobressaem sempre os números da 

mortalidade infantil em África e os experimentalismos da 

indústria farmacêutica em várias regiões do mundo ou a 

manipulação genética, o transhumanismo e a atual inca-

pacidade dos Estados em lidarem com as questões éticas e 

morais que levantam. O mesmo acontece com as questões 

das alterações climáticas e respetivo impacte material e 

social. O Protocolo de Quioto22 e seus sucedâneos, são disso 

um bom exemplo. Foram precisos oito anos para que o pro-

tocolo fosse ratificado por países que à data representavam 

55% das emissões de gases com efeitos-de-estufa, tendo 

ainda assim ficado de fora, por exemplo, os Estados Unidos 

da América e a República Popular da China.

Entretanto algumas das recentes propostas de uma possí-

vel visão de progresso da humanidade, são suportadas pela 

conceção de uma sociedade hipertecnológica, que vai desde 

a captura e armazenamento do dióxido-de-carbono como 

forma de controlo do efeito estufa até à manipulação ge-

nética no combate a doenças oncológicas ou para conferir 

maior resiliência ao homem em meios hostis23, passando 

pela ingerência e controlo do domínio privado do indivíduo. 

Esta visão perspetiva um caminho que atualmente já está 

a ser trilhado e onde a tecnologia, em particular a con-

vergência de áreas como a nanotecnologia, biotecnologia, 

ciência cognitiva, robótica, tecnologias da comunicação e 

informação, ocupam um lugar crítico de pressão na acele-

ração de mudanças, para as quais a sociedade, em termos 

culturais e institucionais, parece não estar preparada24 ou 

finge não estar a ocorrer, pelo que, tem sido adiada sine die 

a discussão sobre essas reais mudanças. Mas elas acon-

tecem todos os dias no nosso quotidiano, nas coisas mais 

básicas e desde há muito tempo, como um simples vaci-

na – são introduzidas substância no corpo que o vai tornar 

mais resistente ao meio e possibilitar melhor qualidade de 

vida, melhores performances, maior longevidade (enquanto 
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que a esperança média de vida de um alemão é de oitenta 

anos, para um guineense é de apenas quarenta e seis). O 

mesmo acontece com as substâncias psicoativas, que são 

todos os dias utilizadas pelos estudantes, mesmo aquelas 

que são proibidas, para aumentar a concentração e obter 

melhores resultados, ou a utilização vulgarizada de fárma-

cos como o citrato de sildenafila (viagra). E num plano mais 

radical, a manipulação genética que oferece um catálogo de 

“assemblagens” físicas e neurológicas, apenas limitado por 

questões éticas. O problema aqui é que estas questões são 

uma face da mesma moeda. E a outra face está do “outro 

lado do mundo”. Países onde milhões de pessoas não têm 

acesso a bens e serviços básicos como cuidados primários 

de saúde e educação, água potável ou habitação, onde as 

organizações mundiais como a FAO25, UNESCO26, etc. não são 

mais do que uma espécie de taxa-de-solidariedade paga 

pelas democracias em modo capitalismo neoliberal, abrin-

do caminho à penetração do WB, IMF, OECD, em condições 

contratuais definidas unilateralmente, possibilitando/fa-

cilitando o acesso aos recursos desses países e a práticas 

do tipo land grabbing27, que, como assinala Saskia Sassen28, 

levantam questões geopolíticas e de soberania territorial. 

Ou seja, este também não parece ser o caminho mais inte-

ressante para uma perspetiva humanista do mundo.

De novo, à pergunta realidade ou utopia a resposta parece 

ser uma só – sejamos práticos, sim obrigado, queremos o 

melhor de dois mundos, porque não? Objetivamente, in-

sisto, não existe nenhuma prova concreta ou evidência da 

inabilidade ou da impossibilidade da humanidade trilhar 

o caminho da “utopia prática”, pelo contrário existem si-

nais da possibilidade de um processo de mudança, de um 

processo de rutura. E onde podemos observar sinais desse 

processo? Um pouco por todo o mundo. Um exemplo con-

creto, dois episódios, Tiananmen e Tahir. Em primeiro lugar 

é necessário desmistificar a leitura tecnocrática sobre o 

sucedido em Tiananmen e Tahir – que mais não é do que a 

visão cética encerrada no postulado hegemónico da demo-

cracia capitalista neoliberal – como se Tiananmen e Tahir 

evidenciassem o fracasso de objetivos de mudança, ou en-

tão o discurso cínico sobre a origem dos jovens estudan-

tes, convocados nas redes sociais facebook e twitter e que 

deixaram temporariamente a comodidade dos seus bairros 

burgueses de periferia (símbolos do capitalismo neoliberal), 

para se juntarem nas manifestações – mas outra coisa não 

seria espectável, porque representam uma parte significa-

tiva da população crítica e esclarecida e porque as platafor-

mas tecnológicas de comunicação – smart phones, face-

book, twitter, etc. – são importantes conectores do tecido 

social de muitos destes jovens, portanto estas são as suas 

“armas-de-guerrilha” urbana. A questão é que em Tianan-

men29 e em Tahir30 não havia propriamente uma agenda ou 

objetivos, mas antes a emergência do protesto em relação 

ao estado a que tinha chegado o sistema de governação 

nestes países, um sinal de impossibilidade, portanto uma 

ação pragmática e realista que mostrava não ser possível 

as coisas continuarem na mesma, sem pelo menos um si-

nal de descontentamento. Sejamos objetivos em relação a 

este ponto, em Tiananmen e Tahir o que estava em cima da 

mesa era a falência e a impossibilidade de um projeto social 

assente no modelo capitalista neoliberal. Tiananmen e Tahir 

são uma espécie de vazio momentâneo dentro do sistema. 

Um outro exemplo (a prova negativa) é o que se está a pas-

sar atualmente na República Popular da China, em relação 

aos gastos públicos com a segurança interna: pelo terceiro 

ano consecutivo a verba destinada à segurança interna é 

superior à destinada para a defesa. Este é um sinal claro das 

preocupações do Partido Comunista perante a eminência, 

probabilidade e expressão de conflitos ou protestos locais 

ou regionais, o que em certa medida significa que estes 

constituem uma real ameaça à atual governação. Ou seja, 

a segurança interna e a estabilidade social são atualmen-

te prioridades na governação de Estados como a República 

Popular da China ou os Estados Unidos da América, portanto 

indicadores da existência de ameaças internas reais à es-

tabilidade de funcionamento das suas políticas – portanto, 

de alguma maneira refletem a falência dos atuais modelos 

de governação destes países.

DE BABEL A DOHA

“A torre de Babel – 1.Em toda a terra, havia somente uma 

língua, e empregavam-se as mesmas palavras. 2.Emigran-

do do oriente, os homens encontraram uma planície na terra 

de Chinear e nela se fixaram. 3.Disseram uns para os outros: 

«Vamos fazer tijolos, e cozamo-los ao fogo.» Utilizaram o 

tijolo em vez de pedras, e o betume serviu-lhes de arga-



83

massa. 4.Depois disseram: «Vamos construir uma cidade 

e uma torre, cujo cimo atinja os céus. Assim, havemos de 

tornar-nos famosos para evitar que nos dispersemos por 

toda a superfície da terra.»5.O Senhor, porém, desceu, a 

fim de ver a cidade e a torre que os homens estavam a edi-

ficar. 6.E o Senhor disse: «Eles constituem apenas um povo 

e falam uma única língua. Se principiaram desta maneira, 

coisa nenhuma os impedirá, de futuro, de realizarem todos 

os seus projectos. 7.Vamos, pois, descer e confundir de tal 

modo a linguagem deles que não consigam compreender-

-se uns aos outros.» 8.E o Senhor dispersou-os dali por 

toda a superfície da terra, e suspenderam a construção da 

cidade. 9.Por isso, lhe foi dado o nome de Babel, visto ter 

sido lá que o SENHOR confundiu a linguagem de todos habi-

tantes da terra, e foi também dali que o Senhor os dispersou 

por toda a terra.”31

De Babel a Doha32, a urbanidade do território incorporou si-

multaneamente as dimensões física, social e política – urbs, 

civitas e polis – explicada segundo diferentes modelos, 

isto é, combinações várias destas três dimensões. A urbs 

é a dimensão física do construído e respetivas caracterís-

ticas morfológicas reconhecíveis como urbanas (edifícios 

ordinários e singulares, vias e infraestruturas), a civitas é 

o modo como se estrutura o social (economia, etnografia, 

costumes, religião, cultura) e a polis é a dimensão regu-

ladora do coletivo num território (poder, autoridade, leis, 

política, policia). Ou seja, a tríade urbs, civitas e polis per-

manece inscrita nos últimos cinco mil anos de urbanida-

de como um “código genético”, a “energia fundacional” da 

urbanidade é em parte resultado da tensão gerada entre 

a urbs, civitas e polis. Assim sendo, podemos considerar a 

hipótese de esta “energia fundacional” ser a condição sine 

qua non do urbano. E que os diferentes modelos urbanos 

são as formulações possíveis sobre o resultado/materia-

lização da desigual tensão – desequilíbrio – entre a três 

dimensões da urbanidade, presentes num determinado es-

paço físico-temporal. Por outro lado, atualmente, a cidade 

entendida como um lugar de exercício de poder sobre um 

território tende a desaparecer, ou seja, o poder deixa de es-

tar concentrado e localizado num lugar geográfico delimi-

tado, e cada vez mais funciona em “rede”. Simultaneamente 

o mesmo território vem sendo progressiva e densamente 

(infra)estruturado e conectado à(s) “rede”(s), e consequen-

temente adquire urbanidade. Portanto, podemos dizer que 

as três dimensões – urbs, civitas e polis – do urbano se es-

tenderam à generalidade dos territórios, o que significa que 

atualmente observamos o resultado de um processo en-

démico de desterritorialização33, que na realidade corres-

pondeu a uma visão tecnocrática da condição urbana para a 

qual a humanidade caminha. De Babel a Doha distam apenas 

oitocentos quilómetros e cinco mil anos. O tempo faz um 

arco que parece fechar-se.

O atual panorama da produção arquitetónica e urbanística, 

parece alternar entre uma espécie de ficção tecnológica e o 

melodrama ambientalista. O primeiro é, em certa medida, 

a expressão da mundialização de um punhado de happe-

nings (como os jogos olímpicos e campeonatos de futebol, 

cimeiras, festivais ou exposições universais) onde os ato-

res são invariavelmente os de sempre (a banca e as política 

públicas urbanas, as construtoras e os arquitetos do star 

system, etc.) e onde a competitividade entre cidades revela 

até onde pode ir a excentricidade na disputa por um maior 

protagonismo, e o segundo vai desde os suburban neigh-

borhoods, versão pós-moderna da cidade jardim, passando 

pelas hortas urbanas (o croissant da esquerda bourgeoisie) 

e pelas escorrências vegetais, pingentes dos lustres high-

-tech da Société du Grand Paris, até às eco casas susten-

táveis dos bairros chiques e dos condomínios fechados34. O 

outro lado desta farpela engomada luzente sem costuras 

nem pregas, o avesso deste real virtual é a visível miséria 

dos bairros-de-lata (atualmente 24% da população mundial 

vive em favelas ou musseques – slums – aproximadamente 

862,5 milhões de pessoas35, ou seja uma em cada quatro 

pessoas da população mundial não tem acesso regular a 

água potável, saneamento básico, habitação e energia elé-

trica – estima-se que 1,6 mil milhões de pessoas não tem 

acesso a energia fiável, o que no séc. XXI deveria ser in-

concebível). É visível no impacto do modelo económico dos 

países mais desenvolvidos sobre os recursos naturais (um 

“cidadão britânico médio é responsável por igual quanti-

dade de emissões de gases com efeito de estufa em dois 

meses que uma pessoa de um país com um IDH36 baixo gera 

ao longo de um ano, e um cidadão do Qatar37, o país com o 

maior volume per capita, fá-lo em apenas 10 dias38) e visível 

no impacto sobre largas franjas da população mundial que 

são empurradas para a exclusão (e.g. no Brasil os números 
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apontam para 170.000 pessoas desalojadas por causa do 

mundial de futebol de 2014 e dos jogos olímpicos de 2020, 

nos USA a crise do subprime fez disparar a homelessness e 

na China a construção da hidroelétrica Three Gorges obrigou 

à deslocação de aproximadamente 1,3 milhões de pessoas). 

Este paradoxo não impede que alguns atores do star sys-

tem, entre outros, arquitetos e urbanistas, se desloquem 

habilmente entre registo eco, tecno ou sócio.

Não fossem os dramas e sofrimento de milhões de pessoas, 

o debate em torno do desenvolvimento e progresso susten-

táveis, durante os últimos 30/40 anos, seria irónico. Senão 

veja-se: Nos anos 80 a grande ameaça era o efeito gree-

nhouse e que a população mundial acabaria cozida numa 

caldeirada tóxica, com Chernobil a fechar a década e a abrir 

o debate do nuclear, para logo a seguir ser esquecido com 

a entrada em cena e em direto da saga Guerra do Golfo e 

que recentrou a discussão numa putativa crise do petróleo, 

varrida em Fevereiro de 1991 pela Operação Tempestade no 

Deserto, que providenciou uma década de paz e prosperi-

dade (entretanto a URSS suicida-se e nos Balcãs, “andaram 

aos tiros” entre 1991 e 2001), tragicamente interrompida a 

11 de Setembro de 2001 por causa de deficiências técnicas 

nas orientações geoestratégicas dos USA, e a grande amea-

ça para o mundo passa a ser o fundamentalismo islâmi-

co. Em 2003 o George declara-se publicamente o guardião 

da paz mundial e avança com uma operação doméstica de 

limpeza da ameaça química e biológica do Iraque. Entre-

tanto do coração do império de Sua Majestade e dos seus 

verdejantes prados chegam pela mão do Tony as vacas 

loucas (grande impulsionador do veganismo) e aqui ao lado 

nuestros hermanos levam com o Prestige que também não 

foi pera-doce para o José María, e a agenda passa a ser a 

proteção ambiental e a soberania alimentar, esta última 

demonizada porque logo a seguir a pandemia da gripe das 

aves ia dizimar metade da população europeia. Em dezem-

bro de 2004 um tsunami na costa do Índico e em Agosto de 

2005 o Katrina, deixam um rastro de destruição e milha-

res de vítimas. E temos a actualidade focada num mix de 

alterações climáticas, globalização e sustentabilidade, de 

onde tão cedo não sairemos por causa de Fukushima, que 

ainda ferve, do tsunami que atingiu a costa Leste do Japão 

em 2011 e mais recentemente do furacão Haiyan que atingiu 

as Filipinas.

A regularidade e periodicidade de “catástrofes naturais” e 

tecnológicas funcionarão a médio prazo como uma espé-

cie bomba de pressão sobre as políticas públicas urbanas 

e sobre as ferramentas e metodologias que enquadram 

as orientações dessas políticas. De certa maneira [as “ca-

tástrofes naturais”] já o são, na medida em que produzem 

uma espécie de “território aberto” – terrain vague – e um 

momento excecional para sociólogos, arquitetos, urbanis-

tas, paisagistas, engenheiros, designers, etc., refletirem 

e avançarem com propostas teóricas, conceptuais ou até 

mesmo, porque não, formais, para um urbanismo da utopia 

prática. E esta não é apenas questão de urgência mas tam-

bém de emergência.

PARA UM URBANISMO PRÁTICO

If there is to be a new urbanism it will not be based on 

the twin fantasies of order and omnipotence; it will be 

the staging of uncertainty; it will no longer be concerned 

with the arrangement of more or less permanent objects 

but with the irrigation of territories with potential; it will 

no longer aim for stable configurations but for the creation 

of enabling fields that accommodate processes that refuse 

to be crystallized into definitive form ... it will no longer be 

obsessed with the city but with the manipulation of infra-

structure for endless intensifications and diversifications, 

shortcuts and redistributions – the reinvention of psycho-

logical space.

(Koolhaas e Mau, 1995, p. 969)

A emergência de uma nova condição urbana “extremamen-

te hibridizada” (Koolhaas, 2000) tem vindo progressiva-

mente (nos últimos 20/30 anos) a consolidar-se como um 

fenómeno de escala mundial (transversal à quase totalidade 

dos países, independentemente do grau de industrialização 

e/ou desenvolvimento, regime político, cultura ou religião) 

e com expressivo impacto em alguns valores demográficos 

(e.g. mais de metade da população mundial vive em áreas 

urbanas39 – cidades, metrópoles, conurbações, etc.), o que, 

a manter-se esta tendência, a curto prazo (duas décadas), 

aproximadamente 70% da população mundial “será urba-

na”, com particular incidência em alguns países asiáticos 
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(China, Índia, Indonésia, Vietnam e Bangladesh), da América 

do Latina (México, Argentina e Venezuela) e de África (Nigé-

ria, África do Sul e Egipto). Neste quadro, com fortes proba-

bilidades de concretizar-se, as questões e dificuldades que 

se colocarão à governação nesse futuro próximo, em parte 

resultarão da dimensão da população urbana e consequen-

te impacto nas dimensões urbs, civitas e polis, ou seja, i) o 

impacto sobre os equipamentos e (infra)estruturas urbanas 

e a possibilidade da sua rutura (seja por excesso ou carência 

de carga), ii) a concentração e disputa por um território co-

mum de diferentes atividades económicas, classes sociais, 

culturas e religiões e iii) as dificuldades de governabilidade 

de territórios complexos e consequentemente a demanda 

de mais mecanismos e meios de controlo e policiamento 

dos cidadãos.

Importa sublinhar que este não será um fenómeno homo-

géneo, com o mesmo grau de incidência em todo o mundo, 

e que as disparidades em termos de valores quantitativos, 

absolutos e relativos são expressivas, senão veja-se, por 

exemplo: i) na Europa a média da taxa de crescimento da 

população urbana, nas duas próximas décadas, estima-

-se que se situe nos 5,5%, no entanto para o mesmo pe-

ríodo a mesma taxa na Suécia será de -1,6% enquanto 

na Turquia e na Polónia ultrapassará os 8,0% e Portugal 

chegará aos 10,7%, por outro lado, ii) no caso do Améri-

ca Latina estima-se que a taxa média de crescimento da 

população urbana será aproximadamente de 3,6%, no en-

tanto a mesma população urbana representará 91,3% da 

população total – em cada dez pessoas nove viverão em 

cidades ou áreas metropolitanas – bastante acima da Eu-

ropa que se situará nos 80% e da Ásia que ficará nos 57,0% 

de população urbana. Ou seja, por um lado assistiremos 

ao crescimento global da população urbana mundial para 

valores da ordem dos 70%, por outro lado e em paralelo, 

dinâmicas locais e regionais surgirão com trajetórias um 

pouco em contraciclo, apresentando valores negativos do 

crescimento demográfico.

Tomando por referência a expectável “explosão demográfi-

ca” das cidades e áreas metropolitanas, nas duas próximas 

décadas, muito provavelmente assistiremos a três proces-

sos distintos de urbanização, dos quais são já hoje exemplo 

o que está a acontecer em alguns países da Europa e nos 

USA, na costa Leste da Ásia e na maioria dos países da Amé-

rica Latina:

i) A Europa e os USA apresentam-se atualmente com ele-

vadas percentagens de população urbana, altos padrões 

de urbanidade e uma taxa de crescimento da população 

baixa e estabilizada. Neste quadro o desafio será uma 

espécie de reciclagem do urbano, reinventando o teci-

do urbano existente a partir das temáticas que lhes são 

particularmente caras e que estão na agenda política 

da social-democracia, como a inclusão social, o em-

prego jovem, o multiculturalismo40, etc., mas também a 

sustentabilidade económica, com o património coletivo 

(material e imaterial) em pano-de-fundo, e onde o “tu-

rismo do antigo” e o sector dos serviços sociais (saúde, 

ensino, educação, cultura) assumirão ainda mais um 

papel determinante nas políticas públicas urbanas (al-

guns dos mais recentes exemplos destas políticas apre-

sentam tendências para a museificação ou artialização 

do património coletivo e a transferência das iniciativas 

e investimentos para o sector privado). A espacialida-

de da violência assumirá particular destaque na agenda 

política (em parte por via da sua visibilidade mediática), 

validando e banalizando opções de balcanização dentro 

da cidade e áreas metropolitanas (Soja, 2000) e de uma 

certa ruralização do urbano (Lefebvre, 1972);

ii) Nos países asiáticos – que registarão a mais elevada 

taxa de crescimento da população urbana, 12,35% em 

duas décadas, acompanhada do crescimento econó-

mico muito acima da média mundial – assistir-se-á ao 

que poderá designar-se por consolidação da revolução 

tecnológica. São países intensamente industrializados, 

tecnológica e cientificamente muito bem apetrechados, 

com excesso de mão-de-obra disponível e a baixo cus-

to, mas ao mesmo tempo com uma classe média com 

formação académica de nível superior, cosmopolita e 

com poder de compra a emergir e a aumentar em nú-

mero. Se por um lado os investimentos públicos no teci-

do urbano serão orientados no sentido de este funcionar 

como uma rede aberta e desobstaculizada de fluxos e 

capaz de otimizar os recursos e rentabilizar os investi-

mentos (um verdadeiro sistema de irrigação de fluidos e 

alimentação da máquina industrial), por outro lado é es-
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pectável que a classe média emergente venha a causar 

alguns problemas e alguma contestação, fazendo pe-

rigar a estabilidade social interna (fenómeno que aliás 

se tem vindo a agudizar nos últimos anos), o que levará 

à necessidade de deslocalizar esta população para zo-

nas residenciais menos “contaminadas” (e.g. as cidades 

satélite de Anshan, na província de Liaoning, localizada 

numa das regiões mais industrializadas da China);

iii) Os países da América Latina, para o mesmo período, 

apresentarão a mais baixa taxa de crescimento da po-

pulação urbana (3,36%), no entanto, nas duas próximas 

décadas manter-se-ão no top dos países com a mais 

elevada percentagem de população urbana (91,3%), sen-

do que uma parte significativa dessa população vive e 

viverá nas chamadas favelas. Portanto, o investimento 

urbano centrar-se-á por um lado em estender as redes 

de infraestruturas a essas áreas e modernizar as redes 

existentes e por outro lado promover a sua permeabi-

lidade e conectividade à “cidade estruturada”, onde a 

mobilidade poderá desempenhar um papel relevante 

no fortalecimento dos direitos de cidadania dos grupos 

sociais mais desprotegidos41.

Em síntese, poder-se-á dizer que a urbanização nas duas 

próximas décadas ocorrerá em três registos (em diferentes 

graus e intensidades, e com as respetivas variantes regio-

nais e locais): reciclar, ampliar e modernizar. Nada de novo 

(se olharmos a história do urbanismo), não fosse i) a dis-

seminação dos atuais agentes e promotores/fazedores de 

urbanização (onde o Estado desempenhará um papel cada 

vez menos relevante), ii) a condição tecnológica da urbani-

zação e do urbano (facilitando e potenciando a polissemia 

urbana, a aceleração temporal e compressão espacial, a co-

nectividade material e imaterial, os processos de exclusão 

social e a emergência e disseminação dos “não-cidadãos”) 

e iii) a consagração do social como fator determinante das 

políticas públicas urbanas, seja positivamente na sua reo-

rientação em razão de mais investimento no social, seja 

negativamente expressa em protestos e confrontos sociais, 

que assumirão contornos cada vez mais violentos.

Reciclar [em particular, para europeus e norte-americanos] 

significará mais atenção e investimento no espaço coleti-

vo, em particular nas estruturas de circulação e conexão 

– onde a rua poderá voltar a adquirir maior protagonis-

mo – no sentido da adaptabilidade física deste espaço a 

um maior número de usos e usuários e da sua flexibilidade 

programática, potenciando a conectividade deste enquan-

to espaço coletivo. Atualmente a programação, desenho e/

ou intervenção no/do espaço rua, ainda está impregnada 

de uma conceção excessivamente funcionalista, comparti-

mentada e rígida, transformando-o muitas das vezes, num 

espaço monofuncional, inseguro, hostil, portanto inabitável 

e autista. É necessário recentrar a discussão e reflexão no 

espaço público, atendendo em particular às potencialidades 

deste enquanto dispositivo conector, no plano social e eco-

nómico42, na produção de condições facilitadoras de mo-

bilidade (mas menos vinculadas a infraestruturas físicas) e 

nas atuais exigências43 de usabilidade do espaço coletivo. 

Neste ponto importa sublinhar, uma vez mais, a tendência 

que atualmente se observa, na dissolução das competên-

cias do Estado na gestão da coisa pública em razão de um 

programa social-mais, num momento em que ainda pouco 

se sabe sobre qual poderá vir a ser o seu impacto numa so-

ciedade tecno-dependente, e em que a gestão da rede de 

infraestruturas e equipamentos está progressivamente a 

passar para o domínio privado.

Ampliar, intensificar e densificar serão a expressão do 

desenvolvimento urbano (nos países que atualmente re-

gistam a mais elevada taxa de crescimento económico), 

principalmente na costa leste asiática e do Índico. Ampliar 

significará, por um lado estender pelo território a rede de 

infraestruturas, cuja marca diferenciadora será o seu ca-

ráter altamente tecnológico associado ao fluxo/fluidez de 

matérias-primas e bens e por outro lado aumentar a capa-

cidade de carga das infraestruturas existentes44. Em ambas 

as situações, a prática que hoje se pode observar e que pro-

vavelmente se irá manter nas próximas décadas, é a priori-

zação em responder à demanda do crescimento económico 

e simultaneamente o desinvestimento em espaços públi-

cos. Em relação a estes espaços a tendência será a sua pro-

gressiva deslocalização para o domínio privado em registo 

comercial45. Nestes países, a curto prazo, será pouco prová-

vel observarem-se mudanças de orientação deste modelo 

de desenvolvimento e crescimento urbano (com exceções, 

e.g. a República da Índia, a maior democracia do mundo – 



87

em 2030 a população será 1,5 mil milhões, ultrapassando a 

China que contará com 1,45 mil milhões46 – e uma conside-

rável diversidade religiosa, o que impõem à governação de-

terminadas limitações, mesmo estando em causa grandes 

investimentos em importantes sectores da economia47).

Modernizar será a estratégia das cidades e metrópoles dos 

países da América Latina, onde se regista um abrandamen-

to/estabilização dos índices de crescimento da população 

urbana, sendo que 25% desta população vive em favelas. 

Estas áreas urbanas carecem de infraestruturas capazes 

de responder não só a padrões mínimos de urbanidade de 

áreas residenciais (e.g. água, luz, saneamento, acessibilida-

de e recolha de lixo), mas também às atividades económica 

e social existentes e consolidadas. O desafio, nas próximas 

décadas, será por um lado modernizar as infraestruturas 

existentes e fazer chegar mais infraestruturas e por outro 

lado intensificar a conectividade/permeabilidade com/às 

áreas urbanas mais (infra)estruturadas.

Cinco propostas de um possível formato de políticas públi-

cas urbanas para o urbanismo prático:

i) Governância– Atualmente, mais importante que encon-

trar consensos é procurar compromissos (Bourdin, 2011) 

dentro de um processo aberto/disponível à inclusão de 

“interlocutores não institucionais” – convergência par-

ticipada no fortalecimento e/ou emergência da comuni-

dade – no sentido da qualificação/valorização e defesa 

do património coletivo. Portanto, por um lado, é neces-

sário um rearranjo do funcionamento dos dispositivos 

políticos e operativos mais ou menos instituídos, por 

outro lado, dotar de maior plasticidade os modelos de 

gestão (e.g. há muito agrilhetados e enredados em labi-

rintos jurídicos), de modo a melhor incorporar outsiders;

ii) Regionalismo – A implementação extensiva do modelo 

de “economia de escala” (muito baseado no conceito, 

positivista, da otimização de sinergias) nem sempre 

tem conseguido os melhores resultados (a este pro-

pósito, produziram-se, muitas das vezes, colossos 

pesados e inertes com custos excessivos), pelo que é 

necessário dotar de maior autonomia e responsabi-

lidade as instâncias locais e regionais. É necessária e 

possível a modernização das soluções energéticas e de 

transportes, por via de uma maior eficiência tecnoló-

gica ajustada à escala regional e/ou local, potenciando 

as suas “mais-valias” endógenas (e.g. climáticas, geo-

lógicas, topográficas, paisagísticas, culturais, etc.). Da 

(re)ação ao efeito/consequência da mundialização da 

economia no tecido produtivo e no (des)emprego, li-

nhas de defesa de novas e velhas fronteiras estão desde 

já a ser levantadas e outras mais serão, pelo que será 

necessário (re)desenhar os atuais modelos de gestão 

do(s) território(s). Regionalismo, objetivamente, tam-

bém como mecanismo de resistência e defesa contra 

investidas exteriores sobre territórios desprovidos da 

artilharia capaz de equilibrar as forças no teatro da glo-

balização.

iii) Adaptabilidade – Projetar dentro da heterogeneidade e 

da imprevisibilidade – menos volatilidade/risco e mais 

desaceleração do crescimento – implicará por um lado 

abandonar os atuais modelos de interpretação das re-

lações custo/benefício e por outro lado uma transfe-

rência substancial da afetação de recursos financeiros a 

novos equipamentos e infraestruturas, para operações 

de recuperação, adaptação e/ou transformação. Adap-

tabilidade significa, também, reorientar o atual modelo 

de financiamento no sentido da priorização dos inves-

timentos possibilitadores de maior mobilidade para as 

pessoas, disponibilizando mais recursos financeiros, 

públicos ou privados, para a educação e formação;

iv) Durabilidade48 – Incorporar conhecimento e experiência 

no planeamento e desenho urbano evitando desme-

surados investimentos49 em infraestruturas e equipa-

mentos, evitando a construção em locais disparatados, 

impróprios, de risco potencial, evitando a segregação 

socio-espacial (Ascher, 1998)– menos crescimento e 

mais desenvolvimento, menos desterritorialização e 

mais reterritorialização, menos especialização e segre-

gação espacial e mais justiça espacial (Soja, 2010).

v) Cleantech eecolife – Para além dos slogans de marketing 

greenfashion (muitas das vezes a incorporação da “eco-

-mais-valia” nos bens e/ou serviços, em realidade re-

presenta um aumento do seu valor comercial e portanto 
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o agravamento do esforço aquisitivo do lado do consu-

midor), será uma inevitabilidade valorizar e incorporar 

progressivamente as opções tecnologicamente mais 

eficientes e as cleantech, em paralelo com a via societal 

para a construção de um ambiente potenciador de pro-

gressivas mudanças dos atuais modos-de-vida. Tam-

bém a reversão ou pelo menos a contenção da esterroa-

da de infraestruturas prostradas sobre o território, em 

parte resultado da visão tecnocrática de progresso, será 

incontornável porquanto, nas palavras dos seus mais 

fulgurosos promotores: – Esta é insustentável!

As “cinco propostas de um possível formato de políticas 

públicas urbanas para o urbanismo prático” aqui apresen-

tadas não pretendem ser um postulado encerrado numa 

visão positivista de progresso, antes porém, estas apon-

tam para uma reflexão e questionamento rizomático e 

propositivo, sobre avulsas questões e ocorrências em tor-

no do urbano, evitando-se o mais possível a imobilização 

e atomização i) do discurso da globalização (recorrendo a 

exemplos/casos concretos atuais que, pese embora a par-

ticularidade/circunstancialidade que os caracterizam, po-

derão operar como sinalizadores/marcadores no processo 

de interpretação da fenomenologia urbana), ii) de um certo 

discurso particularmente caro a uma esquerda obstinada 

em apontar, nomear e punir responsáveis das atuais cri-

ses (social, política, económica e financeira), obliterando a 

sua incapacidade e, muitas das vezes, recusa em construir 

um espaço de reflexão e debate desembaraçado (porquanto 

esta esquerda se encontra entupida por um discurso dog-

mático, também este guardião do seu tão precioso status 

quo – imaculada esquerda intelectual) e iii) das premoni-

ções catastróficas sobre o futuro da humanidade (nas ver-

sões do tipo transhumanismo high-tech ou das metrópoles 

hipertecnológicas em formato Blade Runner, com os seus 

pequenos submundos de crime e resistência, às versões 

punitivas, da soberba humana, vindas do espaço tantas ve-

zes ficcionadas em invasões alienígenas ou nas versões de 

uma natureza vingativa que restituirão novamente à terra o 

seu equilíbrio natural).

Por último, não poderíamos deixar de referenciar a (in)ope-

racionalidade e (in)adequabilidade das atuais ferramentas e 

metodologias de leitura e interpretação do urbano e respe-

tivos modelos de representação. Temos que por um lado o 

prefixo (in) está cada vez mais presente, pese embora estes 

estejam intensivamente implantados e generalizados, por 

outro lado observa-se um estado de crise de propostas al-

ternativas (não tanto na hipotética proficiência, antes porém 

na possibilidade exploratória de outros olhares e constituição 

de outros campos). É de assinalar a necessária revisão crítica 

dessas ferramentas e metodologias e modelos de represen-

tação, porquanto são muitas das vezes tarefas rotinadas e 

redundantes com a finalidade de descrever um estado de fato 

– decalcomania – fundadas na ilusória ideia de competência 

(Deleuze e Guattari, 1980). Em contrapartida, a abordagem 

performativa e processual, no sentido da produção da sua 

autosignificação, isto é, ficcional e portanto mais real que o 

real – mais percetível e experiencial – poderá constituir uma 

das vias alternativas à decalcomania.

Même et surtout dans le domaine théorique, n’importe quel 

échafaudage précaire et pragmatique vaut mieux que le 

décalque des concepts, avec leurs coupures et leurs progrès 

qui ne changent rien.

(Deleuze e Guattari, 1980, p. 35)
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Poesia Concreta50

 

 

[texto] Italo Calvino. As cidades contínuas. 2. 1990.
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NOTAS

1. Ilustração, de autor desconhecido, da capa da primeira 

edição do livro Libellus vere aureus, nec minus salutaris 

quam festivus, de optimo rei publicae statu deque nova 

insula Utopia (Louvain, 1516), de Sir Thomas More.

 Wikipedia The Free Encyclopedia. Utopia (book). [Em 

linha]. Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/

Utopia_(book). [Consultado em 21/05/2014]

2. Escrito no ensaio The Soul of Man under Socialism, pu-

blicado em fevereiro de 1890 na The Fortnightly Review.

3. O correspondente acrónimo em inglês, VUCA – volatile, 

uncertain, complex and ambiguous – apareceu nos fi-

nais dos anos 90, no curso de liderança e estratégia da 

United States Army War College.

4. Razões de grande polémica, à data da sua construção, 

foram o museu estar implantado numa situação geo-

morfológica pouco aconselhável (sobre uma linha de 

água pré-existente, o que de certo modo é brutal, não 

apenas na dimensão técnica a que obriga a execução da 

obra, mas principalmente no que representa no plano 

simbólico – o equilíbrio entre homem e natureza, no res-

peito pelas “leis naturais” e na imagem de ininterrupção 

do ciclo-da-água enquanto referencial da “ordem natu-

ral”), e a “destruição” da horta da Casa de Serralves, re-

ferencial no contexto dos espaços da cidade do Porto.

5. Talvez esta presença, esta intromissão da natureza, seja 

a explicação para o facto de a grande maioria dos artistas 

que expõem no museu, optem por encerrar todos os con-

tactos visuais (portas, janelas e clarabóias) com o exterior.

6. Este ponto está claramente identificado – pela geo-

metria do espaço e por um conjunto de sinais visíveis, 

como por exemplo a estereotomia do pavimento e/ou a 

orientação das perspetivas interior/exterior no sentido 

dos pontos cardiais – com o átrio do museu, espaço de 

distribuição e organização.

7. Em realidade muitos são os exemplos conhecidos de 

cidades erigidas no nada e que são [em certa medida] 

uma representação da satisfação do desejo subcons-

ciente – um fetiche positivo – de um individuo, grupo 

social/económico ou Estado (e.g. Las Vegas, Brasília, as 

novas cidades da África Subsariana, etc..).

8. A este propósito, e a título de exemplo, veja-se o fil-

me estreado no final da década de 90 (em 1990 arran-

ca o Human Genome Project, em 95 a Microsoft põe no 

mercado o Windows 95 e no final de 98 a Sony lança 

a PlayStation), dos irmãos Wachowski, Matrix. A ação 

desenvolve-se simultaneamente em três planos, que 

num certo sentido são representativos da identidade 

do sujeito: o real virtual, o real real e o real. O primei-

ro plano (por ordem de entrada no filme) represen-

ta a realidade virtual, a Matrix, um mundo altamente 

regulado, tecnológico, funcional e sofisticado. Aqui 

o sujeito vive a projeção de si, sem as limitações cir-

cunstanciais, comezinhas e aborrecidas do quotidiano 

realmente real. O segundo plano representa a realidade 

real, o submundo da resistência de Morpheus, um mun-

do cavernoso e visceral, promíscuo e conflituoso (não 

é por acaso que o desejo, o ciúme e a traição apare-

cem nesta realidade real). É neste mundo que o sujei-

to vive aprisionado na condição de finitude material, é 

aqui que verdadeiramente se nasce e morre, se ama e 

é-se amado. O terceiro e último plano representa tão-

-somente a realidade, um mundo prosaico, banal e ao 

mesmo tempo ambíguo, contraditório (o oráculo vive 

num jogo de espelhos entre o real virtual e o real real, 

prevê a queda da jarra de flores mas engana-se, depois 

de uma consulta básica de clínica geral misturada com 

quiromancia, quanto a Neo não ser o eleito, enquanto 

faz bolachas e as crianças brincam de Jedi). Onde está a 

ideologia? O quadro ideológico entra pela mão do poder 

imagético da iconografia utilizada em cada um dos três 

planos. Ou seja, a realidade virtual não é perfeita mas é 

suficientemente perfeita para ser desejável (a virilidade, 

sensualidade e erotismo dos personagens, as roupas, 

os carros, a cidade e a mulher de vermelho), a fealdade 

da realidade real é o preço a pagar pelo sujeito político 

(o herói tem de sofrer e pagar o preço da verdade), e 

a realidade [tão-somente] é a possibilidade negada ao 

sujeito, nas palavras de Slavoje Žižek “a terceira pílula”, 

é aqui que se desloca a ideologia – nem no filme temos 
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o direito à terceira pílula – se Neo escolhesse uma ter-

ceira pílula o filme acabava nesse momento.

9. Repare-se na quantidade de programas que actual-

mente existem sobre viagens e destinos paradisíacos, 

sobre culinária exótica e sofisticada, sobre celebrida-

des e as suas luxuriantes intimidades, de casas e car-

ros inacessíveis, etc., etc.. O mesmo acontece em áreas 

disciplinares que nos finais do séc. XIX princípios do séc. 

XX estiveram ligadas às vanguardas, como é o caso do 

cinema ou da arquitectura, e hoje uma parte conside-

rável do seu discurso está muito próximo da frivolidade 

– mesmo quando vindo do núcleo académico.

10. A “toxicidade” nada tem a ver com o aparente voyeu-

rismo – não se trata de espreitar o quotidiano do outro, 

porque este está a representar uma imagem de si e esta 

representação é pública – nem tão pouco uma invasão 

da intimidade do sujeito, deste tipo de abordagem do-

cumental, antes porém com aquilo que Žižek designa 

por função-da-vergonha. A vergonha pelo que o outro 

faz – a representação pública de si –, no sentido de o 

outro causar-nos embaraço pelo facto de não ter ver-

gonha, é uma visão traumática do sujeito, porque apaga 

o imaginário-virtual do sujeito-outro.

11. O retrato do real na linha das trinta e seis fotografias de 

Street Life in London (1877-1878), tiradas pelo fotógrafo 

inglês John Thomson.

12. Veja-se por exemplo a teoria da relatividade. É um con-

junto de fórmulas que funcionam e provam uma teoria, 

mas que não conseguimos transportar para a nossa di-

mensão real física e ordinária – é impossível construir 

uma consciência ontológica a partir da física quântica, 

com mundos e realidades paralelas ou andar para a 

frente e para trás no tempo.

13. A condição social do sujeito determina, em diferentes 

graus, a sua perceção do meio (Bourdieu, 1972).

14. É cada vez maior o número de pessoas com grandes 

dificuldades de subsistência, que assistem à sua fren-

te a um desfilar de belos e felizes jovens de sucesso, 

ou à preparação das mais requintadas iguarias gas-

tronómicas em ambientes paradisíacos, ou à exibição 

de casas robotizadas comandadas à distância a partir 

de aplicações android – assiste uma e outra vez, du-

rante semanas, meses e anos – estes programas são 

maioritariamente de periodicidade diária e duração 

aproximada de um ano – interiorizando desta forma o 

seu afastamento/impossibilidade da condição de con-

sumidor (Auge, 2012), aproximando-se não da situação 

de excluído mas da situação latente de não-existente 

– fora-do-sistema.

15. Poder-se-ia de igual modo analisar a bipolaridade do 

discurso político instituído nos meios de comunicação, 

por exemplo durante os períodos de campanha eleitoral 

relativamente à saúde e educação, ao emprego, eco-

nomia, território, etc, ou analisar o ideário sobre a ci-

dade contemporânea, pejado de conceitos vagos como 

city-users, “cidade criativa”,etc, onde uma vez mais o 

“nosso espectador” parece não ter lugar no “discurso 

oficial”. A este respeito, alguns investigadores mais 

atentos e com leituras mais esclarecidas e menos ta-

xionómicas da territorialização pós-moderna, parecem 

apontar no sentido da impossibilidade ou da dificuldade 

de se construir um edifício teórico da urbanidade, no 

atual contexto da paisagem hipertexto, nas palavras de 

Álvaro Domingues, “Kitada” e abundante em “próteses”, 

e alertam para a tendência do discurso, de uma certa 

direita mais liberal, que faz passar muitas das vezes a 

ideia de que existe uma ordem reguladora de um certo 

estado caótico, garante do “ciclo natural da história”, 

aparentemente governada por uma ordem universal e 

impessoal – leis naturais – esquecendo que por detrás 

de muitas das decisões existem interesses localizados 

e particulares e por detrás desses interesses existem 

sujeitos coletivos e individuais com nome e com rosto.

16. Da mensagem repetida vezes sem conta emerge o pos-

tulado, da palavra não-dita emerge a impossibilidade. 

Talvez fosse revelador um “dicionário” da palavra não-

-dita – mais do que o léxico “dos nossos dias”, pejado 

de lugares comuns como globalização, tolerância, se-

gurança, sustentabilidade, mercado, mobilidade, com-

petência, identidade, etc..
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17. O que parece ser apenas e tão-somente um slogan dos 

dias de hoje (cada vez mais difundido e disseminado), 

encerra um determinado postulado moral sobre o in-

divíduo e que por vezes chega a ser explícito – aqui a 

questão é a palavra não dita, mas latente e que pulsa 

nesse discurso – é-se pobre por culpa do próprio, por-

que se quer. A este propósito, Max Weber (em A Ética 

Protestante e o Espírito do Capitalismo, 1904/5) explica 

que a base da “teoria económica” de Benjamin Franklin, 

apresentada como um conjunto de regras do funciona-

mento da economia, mais não é que uma enunciação de 

princípios éticos e morais.

18. United Nations.

19. The Organisation for Economic Co-operation and De-

velopment.

20. North Atlantic Treaty Organization.

21. As atuais abordagens políticas e tecnológicas às altera-

ções climáticas são exemplo desta ideia de externalida-

de fenomenológica, ou seja, vêem-nas mais como um 

problema a resolver do que uma condição, em relação à 

qual é necessário aprender como mitigar e gerir os seus 

impactes. E portanto procuram e apresentam soluções 

políticas do tipo acordos e protocolos internacionais, 

ou tecnológicas do tipo geo-engenharia e manipulação 

climática (Allenby, 2011).

22. Iniciado em Toronto, Canadá, em 1988, apenas entrou 

em vigor em Fevereiro de 2005, depois da Rússia o ter 

ratificado em Novembro de 2004.

23. É de realçar, pelo que pode indiciar, que uma parte sig-

nificativa destes avanços científicos é patrocinada e fi-

nanciada pela U.S. Army.

24. Por exemplo, porquê a atenção dada às alterações cli-

máticas e à biodiversidade? Porque deixaram de ser 

processos cíclicos e naturais que tinham como pano-

-de-fundo uma ideia de equilíbrio e renovação cíclica, e 

atualmente existe a possibilidade de serem desenhados 

e manipulados. E esta possibilidade levanta questões 

complexas e delicadas para as quais por agora não há 

respostas. Um outro exemplo é a atenção dada ao im-

pacto dos conflitos internacionais ativos com expres-

são militar ou paramilitar. Em primeiro lugar, é preciso 

perceber que com o fim da guerra-fria, a paz deixou de 

ser uma preocupação mundial, projetada no equilíbrio 

de forças USA vs URSS, para passar a ser administra-

da unilateralmente a partir de Washington, Moscovo, 

Pequim ou Telavive. Em segundo lugar, a geografia dos 

referidos conflitos coincide invariavelmente com inte-

resses estratégicos dos Estados Unidos da América, da 

Rússia ou da China. E aqui não se trata somente da re-

levância económica, ainda que este possa ser um fator 

determinante nas posições assumidas, mas também 

uma questão de segurança e estabilidade interna. Des-

sa forma os conflitos funcionam como reforço moral 

justificativo da ingerência de alguns Estados em países 

soberanos, que mais não serve do que para a manuten-

ção do seu status quo, alimentado pela imagem selváti-

ca desses conflitos. Um outro aspeto desta permanente 

tensão, prende-se com a impossibilidade de vazio, ou 

seja, a inexistência da escolha, por exemplo: apenas a 

existência de paz parece ser inconcebível, neste mo-

mento é impossível pensar-se o fim do conflito Israelo-

-palestiniano porque seria uma paz-podre.

25. Food and Agriculture Organization of the United Nations

26. United Nations Educational, Scientific and Cultural Or-

ganization

27. Um exemplo desta situação é o exposto no Human Deve-

lopment Report 2011. Sustainability and Equity: A Better 

Future for All (p. 39), sobre a aquisição de propriedades 

por parte de alguns países: “Private, government and 

public-private joint ventures, usually from capital-rich 

countries, are acquiring long-term leases or ownership 

rights to large portions of land (often more than 1,000 

hectares) in developing countries. Economically powerful 

developing countries, such as China, India and Saudi Ara-

bia, as well as developed countries, are joining the land 

grab. While sources differ, all suggest a recent accelera-

tion, with estimates of more than 20–30 million hecta-

res transacted between 2005 and mid-2009 and about 
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45 million hectares between 2008 and 2010. The rise  

in commodity prices appears to be motivating both  

government and private purchases.”Curiosamente, o 

relatório de 2013 não diz uma palavra sobre esta questão.

28. Saskia Sassan, socióloga, autora do livro The Global City: 

New York, London, Tokyo (1991).

29. Não deixa de ser curioso que os acontecimentos de 4 de 

junho de 1989 tiveram como palco a Praça da Paz Celestial 

e atores os estudantes e o Exército Popular de Libertação.

30. Tahir, no Cairo, foi o palco dos protestos contra o regime 

presidido por Hosni Mubarak em finais de janeiro de 2011.

31. BÍBLIA. Português. Nova Bíblia dos Capuchinhos. Coor-

denação geral de Herculano Alves. Fátima: Difusora Bí-

blica, 1998.Capítulo 11 do Génesis, p. 37-38.

32. Doha, capital do emirado do Qatar situada na costa leste 

da Península Arábica.

33. Terminologia introduzida/desenvolvida por Gilles De-

leuze e Félix Guattari, na obra Mille Plateaux (1980).

34. No entanto, importa referir que também existem pro-

postas que apontam possíveis caminhos alternativos, e 

que mais não são do que uma resposta objetiva a pro-

blemas concretos localmente circunscritos – uma for-

ma de utopia prática – sem a retórica holística tecno-

científica ou eco sustentável. Por vezes o problema está 

na algaraviada das questões trazidas para o projeto, às 

quais, generosa e voluntariosamente, se procura dar 

uma resposta transplurinterdisciplinar global, em vez de 

se procurar a assertividade da pergunta. Senão vejamos 

alguns exemplos ilustrativos de respostas objetivas a 

problemas concretos com benefícios efetivos. O proje-

to de mobilidade da Comuna 13, da cidade de Medellín. A 

Comuna 13, um dos bairros mais pobres da cidade, situa-

-se numa ladeira com 384 metros de altura, o que sig-

nificava para os seus 12.000 habitantes terem de subir e 

descer várias vezes ao dia esse desnível. Com a constru-

ção do projeto – escadas rolantes (a céu-aberto) gra-

tuitas – o percurso que antes levava 35 minutos a fazer 

foi encurtado para cinco minutos e tornou-se acessível 

a crianças, idosos ou pessoas com dificuldades moto-

ras. Um outro exemplo é o projeto TEREPs (Tsunami 

Evacuation Raised Earth Parks) desenvolvido pela Geo-

Hazards International juntamente com outros parceiros 

internacionais e locais, para a cidade de Padang (Suma-

tra, Indonésia), no pós-tsunami de 26 de dezembro de 

2004 (Great Indian Ocean Tsunami). Uma das causas do 

elevado número de vítimas em Padang deveu-se às ca-

racterísticas topográficas e urbanas da cidade – plana 

e baixa, e a existência de apenas uma via – caminho de 

fuga – em direção à montanha (ponto mais alto da cida-

de). Basicamente, o projeto TEREPs propõe a construção 

de parques urbanos elevados construídos simplesmente 

em aterro, disseminados pela cidade, onde, em caso de 

tsunami, as pessoas se possam refugiar.

35. UN-Habitat, State of World Cities Report 2012/2013.

36. IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.

37. País anfitrião do Campeonato Mundial de Futebol FIFA 

de 2022.

38. Human Development Report 2011. Sustainability and 

Equity: A Better Future for All. UNDP.

39. Segundo dados do relatório de 2013 do World Bank – 

World Development Indicators 2013, (p. 24) – em 2011 

a população urbana representava 52% da população 

mundial, o que em valores absolutos correspondia a 

3.626,58 milhões de pessoas.

40. Também aqui assistimos à paralaxe maniqueísta, ora 

da perspetiva da esquerda ora da direita, sobre a co-

-existência multicultural. Os confrontos sociais, parti-

cularmente quando evoluem para conflitos ou violência, 

são sistematicamente deslocalizados para territórios 

étnicos, raciais, religiosos ou tribais, donde emergem 

invariavelmente a tolerância e a segurança. A seguran-

ça legitima a exclusividade do Estado no exercício da 

violência em razão do cumprimento da lei e alimenta 

um certo discurso de direita que deseja ver reforçada 

[e instituída] a autoridade dos agentes de segurança, 
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dos professores, dos pais, etc., aproximando-se de um 

certo autoritarismo. O discurso enredado na tolerância 

(do latim tolerare – suportar), por um lado enfatiza a 

diferença (que é o mesmo que dizer que nos suporta-

mos uns aos outros, sejamos arianos ou chinos, negros, 

judeus ou muçulmanos, homo ou heterossexuais, desde 

que mantida a distância entre quintais), e que por outro 

lado, ao abordar esses confrontos num plano ético, são 

relegados para segundo plano as efetivas e pragmáti-

cas dificuldades com que determinados grupos sociais 

se debatem, como por exemplo para encontrar empre-

go, habitação, escola para os filhos, etc..

41. A este propósito, as manifestações no Brasil contra a 

subida dos preços dos transportes públicos, ilustram 

a perceção/consciência que estes grupos sociais têm 

sobre o papel que desempenha a mobilidade nos seus 

direitos e liberdades, e o potencial poder que detêm na 

reorientação das políticas públicas urbanas.

42. Este conceito de reciclagem pode-se encontrar em 

intervenções recentes no espaço público, como por 

exemplo, o projeto para a Brook Street Central – Wa-

rwick Junction Project – em Durban, África do Sul, 2010, 

onde basicamente se tratou de acomodar e compati-

bilizar distintas atividades/funções (comerciais, reli-

giosas, transportes, etc.), em melhores condições para 

os cidadãos (estimativas à data do projeto apontavam 

para 460.000, o número de pessoas que atravessam 

diariamente este local) através de limitadas e circuns-

critas intervenções físicas e financeiras (2,07 milhões 

de dólares). Um outro exemplo, em modo fashion e sa-

zonal, são as Paris Plages, que já vão na sua décima edi-

ção (em 2011 o investimento foi de 2,2 milhões de euros 

e teve mais de três milhões de visitantes).

43. As exigências de usabilidade do espaço coletivo, atual-

mente, colocam-se em âmbitos tão distintos como a 

mobilidade, a segurança, ou o conforto. Exemplos não 

faltam, mesmo quando reunidas as condições neces-

sárias, em que a intervenção (projeto, obra e gestão) no 

espaço coletivo torna-o hostil e portanto, de alguma 

maneira, atenta contra os seus usuários. Tomemos a 

título de exemplo a intervenção na Avenida dos Alia-

dos no Porto, da autoria de arquitetos de reconheci-

do valor, Eduardo Souto de Moura e Álvaro Siza Vieira. 

Antes de mais, uma nota breve sobre a algaraviada em 

torno desta intervenção. Quando a polémica se tornou 

pública, o presidente da Câmara escudou-se silencio-

samente atrás do reconhecimento internacional dos 

autores do projeto, quando o problema começara pre-

viamente no programa elaborado pela Câmara Munici-

pal do Porto, nas palavras do próprio: “A exemplo das 

principais cidades da Europa, o Porto passará, assim, 

a contar com um espaço ainda mais imponente e, aci-

ma de tudo, mais adequado às celebrações que tanto 

gosta de fazer, a começar por essa grande festa que 

é o S. João.”. Por outro lado os beligerantes, munidos 

dum argumentário vácuo (do tipo: sala de visitas, fa-

tor de modernização, impessoal e fria, cinzentismo, 

etc.) e o próprio arquiteto Siza Vieira (incrédulo com as 

“alterações como as que foram feitas sem dizer nada 

aos projetistas”, isto é, trocaram os acer platanóides 

por magnólias de folha perene e colocaram bancos nos 

passeios), pouco acrescentaram à discussão sobre as 

exigências que atualmente se impõem às intervenções 

no espaço coletivo. Também aqui temos de ser prag-

máticos e objetivos quão possível, como por exemplo: 

i) o nível de ruído na Avenida dos Aliados (muitas das 

vezes acima do limite legal), que em parte decorre da 

solução adotada pelos projetistas para os pavimentos, 

é desaconselhado e desconfortável para quem anda a 

pé, está numa esplanada ou à espera do autocarro; ii) 

a mobilidade pedonal está subjugada à mobilidade au-

tomóvel, ao ponto de em alguns semáforos as pessoas 

esperarem mais de 3 minutos pelo sinal verde para 

atravessarem a rua; iii) a aclamada “sala de visitas da 

cidade” apenas reconhece [no seu perfil funcional] duas 

classes de usuários: os veículos mecânicos e os peões. 

Em contrapartida recebe muito mal velocípedes, cegos 

ou idosos; iv) os abrigos de passageiros [dos STCP] são 

objetivamente inadequados em termos funcionais, e.g. 

abrigam no máximo uma dezena de pessoas e possuem 

apenas quatro lugares sentados.

 Muito do discurso em torno do urbano está pejado de 

“conceitos-contentor” (Bourdin, 2011), como por exem-

plo o “direito à cidade”, “cidade inclusiva” ou “city-

-users”, no entanto se olharmos objetiva e pragma-
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ticamente para algumas das intervenções no espaço 

coletivo, constatamos, com relativa evidência, o quão 

vago pode chegar a ser cada um dos conceitos no que 

respeita à usabilidade desse espaço.

44. Entre 2002 e 2012 a rede rodoviária na China cresceu 240%, 

totalizando 4.237.500 km, onde as auto-estradas tiveram 

um crescimento neste período de 380%. No ano de 2012 

a rede ferroviária chinesa transportou 3,9 mil milhões de 

toneladas de carga e 1,9 mil milhões de passageiros.

45. Dois dos muitos exemplos da transferência do espaço 

público para o domínio privado em registo comercial 

são i) o recentemente inaugurado (em abril de 2013) 

centro comercial New Century Global Center, localizado 

na cidade Chengdu (com 4,5 milhões de habitantes dis-

tribuídos por nove distritos), capital de Sichuan (14,04 

milhões de habitantes) província interior do sudoeste da 

China, é um edifício multiusos (1,7 milhões de m2) com 

comércio (400.000 m2), escritórios, hotéis, teatros, 

cinemas, complexo universitário, pista de gelo, praia 

artificial, uma vila mediterrânea, etc., outro exemplo 

ii) um projecto do sector de investimentos imobiliários 

Property Division do grupo sueco Inter IKEA Grup, para 

transformar uma área industrial com aproximadamen-

te 10,5 hectares (no distrito de Stratford, a 30 minutos 

de Piccadilly Circus e a Sul do Olympic Park), numa es-

pécie de bairro iKeal com o pacote completo, “WORKING 

AND LIVING; LOVING AND LAUGHING; EATING AND RESTING” 

(slogan promocional).

46. Em 2030, Índia e China registarão valores absolutos de 

população urbana de 611,4 e 879,9 milhões, respetiva-

mente, e a Indonésia e o Paquistão ultrapassarão a fas-

quia das centenas de milhões, seguidos das Filipinas com 

93,8 milhões e da Turquia com 71,8 milhões de população 

urbana (no caso da Turquia a dimensão relativa da popu-

lação urbana representará 78% da população total).

47. No caso indiano, a execução de investimentos, mesmo 

quando classificados de “económica e socialmente es-

tratégicos”, não se processa com a mesma linearida-

de que a observada na China, isto é, na Índia emergem 

com frequência constrangimentos de ordem social que  

obstaculizam de alguma forma aquele que seria o 

processo “normal” desses investimentos, como o de-

monstram dois exemplos recentes: em 2008, o maior 

fabricante indiano de automóveis, a Tata Motors, viu-

-se obrigado a relocalizar o projeto de produção do 

“automóvel mais económico do mundo” por força de 

protestos populares. Mais recentemente (julho de 2013) 

uma das maiores empresas de siderurgia do mundo, a 

ArcelorMittal, abandonou um investimento de 8,5 mil 

milhões de dólares para a construção de uma unidade 

siderúrgica a leste de Odisha, por causa dos protestos 

dos moradores.

48. A opção pela palavra durabilidade (do francês – dura-

bilité), parece mais ajustada do que a adoção da ver-

são portuguesa de sustainability – sustentabilidade 

– ideologia dos nossos dias, muito assente numa cer-

ta cientificidade tecnológica garante de um progresso 

estável e permanente, mas sem beliscar o status quo 

do capitalismo neoliberal, muito centrado nas caracte-

rísticas materiais do objeto (o selo verde, o certificado 

biológico, a reciclagem, etc.), e na ideia repugnante de 

“respeito pela natureza”. Em contrapartida, durabilida-

de aponta mais no sentido da permanência e de uma 

tentativa de compromisso ideológico possível.

49. Segundo previsões do Banco Mundial haverá uma ligei-

ra aceleração do crescimento do produto interno bruto 

global (PIBG) para 2014 e 2015 de 3,0% e 3,3%, respecti-

vamente, invertendo a desaceleração do PIBG registada 

em 2012, portanto um crescimento mais lento mas mais 

estável.

50. A designação “Poesia Concreta” apareceu em 1955 no 

número dois da revista brasileira Noigandres (palavra 

que significa “o olor que afasta o tédio”), publicada pelo 

grupo de poetas com o mesmo nome, do qual faziam 

parte Haroldo de Campos (poeta. São Paulo SP, 1929 – 

2003), Augusto de Campos (poeta e ensaísta. São Paulo 

SP, 1931) e Décio Pignatari (poeta, ator e ensaísta. Jundiaí 

SP, 1927 – São Paulo SP, 2012).
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RESUMO

Apesar de ser expectável que a prática de planeamento 

territorial fosse informada pelos avanços mais recentes na 

ciência que estuda as formas urbanas, a verdade é que os 

dois campos têm vindo a desenvolver-se de costas volta-

das. Neste artigo procura-se perceber as causas do afasta-

mento entre planeamento territorial e morfologia urbana e 

refletir sobre os passos necessários para uma efetiva apro-

ximação disciplinar. Esta reflexão parte de uma análise de 

três casos de aplicação de teorias, conceitos e métodos da 

morfologia urbana na prática profissional de planeamento. 

A seleção dos casos assentou num conjunto de critérios as-

sociados a uma diversidade de: i) abordagens, ii) períodos 

temporais em que estas são desenvolvidas, e iii) países e 

sistemas de planeamentos em que são aplicadas.

PALAVRAS-CHAVE

Morfologia urbana, Planeamento urbano, Abordagem histó-

rico-geográfica, Abordagem tipológica processual, Sintaxe 

espacial

ABSTRACT

Although it would be expectable that planning practice would 

be informed by the latest advances in the science of urban 

form, the truth is that the two fields have been developing 

back-to-back. This paper intends to understand the reasons 

for the gap between planning and urban morphology and to 

reflect on the necessary steps for an effective disciplinary 

approach. This reflection draws on the analysis of three 

cases of application of theories, concepts and methods 

of urban morphology into professional planning practice. 

The selection of these cases was based on a set of criteria 

associated with a diversity of: i) approaches, ii) time periods 

in which they were developed, and iii) countries and planning 

systems in which they were applied.
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INTRODUÇÃO

O estudo sistemático da forma física das nossas cidades (no 

sentido genérico da palavra) começou há pouco mais de um 

século com o trabalho de investigação desenvolvido por um 

conjunto de geógrafos alemães (Oliveira e Monteiro, 2014). 

Durante as três primeiras décadas do século XX o ‘centro’ 

da investigação morfológica manteve-se na Alemanha. No 

entanto, a partir dos anos 30, a geografia urbana alemã al-

tera o seu enfoque da forma para a função. Este facto, bem 

como a emigração de alguns personagens chave da cultura 

alemã, em larga medida justificada pela ascensão do par-

tido Nacional-Socialista, irão mover o ‘centro’ da investi-

gação científica em morfologia urbana para outros países 

europeus. Em 1933, no mesmo ano em que tinha apresen-

tado a sua dissertação na Universidade de Berlim, o geógra-

fo M.R.G. Conzen chega a Inglaterra. Durante mais de duas 

décadas, Conzen vai continuar a desenvolver o seu modo de 

descrever e explicar os fenómenos urbanos, sendo que em 

1960 publica a sua obra fundamental, Alnwick Northumber-

land: a study in town-plan Analysis (Conzen, 1960), que lan-

ça as fundações para uma nova abordagem em morfologia 

urbana. Quase em simultâneo, e num ambiente marcado 

pela revisão crítica das propostas do Movimento Moderno 

(com graus de profundidade muito diferentes consoante 

os diferentes intervenientes no debate), o arquiteto italia-

no Saverio Muratori publica Studi per una operante storia 

urbana di Venezia (Muratori, 1959), um trabalho notável que 

recupera a história urbana como elemento que procura ga-

rantir uma continuidade na prática arquitetónica e urba-

nística. Se no início do século XX a história da morfologia 

urbana, enquanto área do conhecimento, passou inevita-

velmente pelos trabalhos dos geógrafos alemães, em mea-

dos do século XX ela passa por este conjunto de trabalhos 

de geógrafos em Inglaterra e de arquitetos em Itália. Nas 

últimas décadas do século XX, a história disciplinar da mor-

fologia urbana vê emergir uma nova abordagem, a sintaxe 

espacial (inicialmente desenvolvida por arquitetos ingle-

ses), estruturada a partir das relações fundamentais entre 

espaço e sociedade.

Ao longo dos últimos anos a relação entre investigação 

em morfologia urbana e prática de planeamento – o tema 

central deste artigo – ganhou considerável protagonismo 

no debate internacional sobre forma urbana. Entre outros 

eventos e desenvolvimentos, esta relação mereceu a aten-

ção de um número temático da revista Built Environment 

(ver, por exemplo, Çali kan Marshall, 2011), de um conjunto 

significativo de viewpoints incluídos na revista Urban Mor-

phology (ver, por exemplo, Ding, 2013; Hall, 2013; Scheer, 

2013) e de uma Task Force do International Seminar on Ur-

ban Form (ISUF) dedicada exclusivamente a este tema (Ba-

rke, 2013; Oliveira et al., 2014; Samuels, 2013).

No entanto, apesar do enfoque recente este é um tema com 

uma longa tradição nas diferentes abordagens morfológicas. 

Na abordagem processual tipológica (Cataldi et al., 2002), um 

dos casos mais notáveis foi desenvolvido pelo próprio Mura-

tori no final dos anos 50. Em 1959, Muratori aplicou os resul-

tados da sua investigação sobre a história urbana de Veneza, 

em particular sobre os três tecidos históricos fundamentais 

desta singular cidade italiana, no concurso para Barene di San 

Giuliano. O resultado é um conjunto de propostas em clara 

continuidade com a história urbana da cidade (este caso será 

desenvolvido na secção seguinte).

Na abordagem histórico-geográfica, desenvolvida a partir 

do trabalho de Conzen (ver Whitehand, 2001, ou Whitehand, 

2013, para a versão portuguesa deste artigo), três concei-

tos têm vindo a ser sistematicamente aplicados. O conceito 

de ‘região morfológica’ foi aplicado num plano para Barnt 

Green (Whitehand, 2009) e num estudo para uma área re-

sidencial em Stratford-on-Avon (Larkham et al., 2005). 

Baseado em princípios semelhantes, o conceito de ‘tecido 

urbano’ tem sido aplicado num conjunto de planos para 

cidades francesas – incluindo Saint-Gervais-Les-Bains 

(Samuels, 1999) e Rennes – e numa série de guias de de-

senho e de ‘orientações suplementares em planeamento’ 

para algumas cidades Inglesas como Stratford-on-Avon e 

Rotherham (Samuels, 2008). A aplicação dos dois conceitos 

anteriores demonstrou as vantagens de construir uma pro-

posta de zonamento baseada na forma e não no uso do solo, 

como acontece na esmagadora maioria dos casos em que 

este instrumento de planeamento é utilizado. Outro concei-

to explorado na prática profissional é a ‘cintura periférica’, 

sendo que Kropf (2001) descreve a sua aplicação no guia de 

desenho de Stratford-on-Avon. Esta aplicação demonstrou 

a importância, para o processo de planeamento, da conser-
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vação dos elementos fundamentais da estrutura geográfi-

ca e histórica de uma cidade. Para além disso, Hall (2008) 

apresenta o contributo da morfologia urbana para o dia-a-

-dia da gestão urbanística, e para o conjunto de decisões 

incrementais que dão forma às áreas urbanas, na cidade 

inglesa de Chelmsford.

Neste artigo procura-se perceber o contributo potencial da 

morfologia urbana para a prática de planeamento. Esta re-

flexão parte de uma análise de três casos que se apresentam 

nas secções seguintes. Procurou-se escolher um conjunto 

de casos que apresentasse uma considerável diversidade no 

que se refere ao tipo de abordagem (desde a abordagem ti-

pológica processual até à sintaxe espacial), ao período tem-

poral em que essa abordagem é desenvolvida (desde os anos 

50 até à atualidade) e ao sistema de planeamento (mais ou 

menos flexível, mais ou menos discricionário) que enquadra 

a sua aplicação. Os casos escolhidos são: o plano de Saverio 

Muratori para Barene di San Giuliano (Veneza, Itália), enqua-

drado pela abordagem processual tipológica, elaborado no 

final da década de 50; o plano de Ivor Samuels e Karl Kropf 

para Asnières-sur-Oise (França), enquadrado pela aborda-

gem histórico-geográfica, preparado no início dos anos 90; 

e, por fim, os planos da Space Syntax Ltd (dirigida por Tim 

Stonor) para Jeddah (Arábia Saudita), enquadrado pela sin-

taxe espacial, elaborado na primeira década deste século.

O PLANO DE SAVERIO MURATORI PARA BARE-

NE DI SAN GIULIANO, VENEZA, ITÁLIA (1959)

A obra de Saverio Muratori (1910-1973) constitui o elemento 

fundador da abordagem tipológica processual, também de-

signada como Escola Muratoriana (ver Cataldi et al., 2002). 

Esta abordagem, desenvolvida ao longo da segunda metade 

do século XX e da primeira década deste século por arquite-

tos como Gianfranco Caniggia, Gian Luigi Maffei ou Giancarlo 

Cataldi, tem como ideia central, a história como processo de 

recuperação do sentido de continuidade na prática arquite-

tónica. Muratori define e desenvolve um conjunto de con-

ceitos, intimamente ligados entre si, que são fundamentais 

para o entendimento do território: ‘tipo’, ‘tecido’, ‘organis-

mo’ e ‘história operativa’. Segundo este arquiteto, o conceito 

de tipo não se individualiza senão numa aplicação concreta, 

isto é no tecido; o tecido não se individualiza senão na sua 

envolvente que é o organismo urbano; e, por fim, o valor do 

organismo urbano só se concretiza na sua dimensão histó-

rica, numa construção temporal que parte sempre das con-

dições sugeridas pelo passado. Para Muratori, a crise arqui-

tetónica e urbanística que se vivia nos anos 50, quando ele 

desenvolveu os elementos fundamentais da sua abordagem, 

baseava-se na presunção de se poder operar na cidade com 

maior eficácia, dividindo os fenómenos urbanos em aspetos 

cuja validade dependia de cada contexto concreto.

Studi per una operante storia urbana di Venezia

Em 1959, nove anos após ter sido convidado para lecionar 

no Instituto Universitario di Architettura di Venezia, inician-

do então um novo ciclo de investigação, Muratori publica o 

seu livro mais influente, Studi per una operante storia urba-

na di Venezia. O desenvolvimento do conceito fundamental 

de ‘história operativa’, proposto neste livro, implicou uma 

análise exaustiva das várias fases do crescimento urbano de 

Veneza. Para isso, Muratori realizou um levantamento notá-

vel do espaço urbano e dos edifícios que compõem os vários 

quarteirões da cidade. O livro inclui plantas gerais da cidade 

à escala 1:4000 e, para cada um destes quarteirões, um con-

junto de plantas à escala 1:1000 e 1:500 (com uma análise do 

interior dos edifícios), não só para a altura em que o livro é 

publicado, os anos 50, mas também para cada uma das três 

fases cruciais do processo de crescimento da cidade.

Por fim, importa referir que este livro deve ser visto em 

conjunto com dois outros livros publicados nos anos se-

guintes – o seu Studi per una operante storia urbana di 

Roma (Muratori et al., 1960) e o livro do seu assistente, Paolo 

Maretto, L’edilizia gótica veneziana (Maretto, 1960).

O plano para Barene di San Giuliano

No mesmo ano em que publica Studi per una operante 

storia urbana di Venezia, Muratori tem a oportunidade de 

aplicar os resultados da sua investigação morfológica num 

concurso de planeamento de uma área localizada a Nor-

deste da Veneza histórica, entre a lagoa e o assentamento 

‘continental’ – a área de San Giuliano (Figura 1). O programa 

do concurso definiu a criação de uma nova cidade para 40 



102

000 habitantes que incluísse o conjunto de funções, típicas 

de uma cidade contemporânea, que o tecido histórico de 

Veneza não podia acomodar.

Neste concurso, Muratori aplica uma metodologia designa-

da como ‘desenhar por fases’ (para uma descrição detalha-

da ver Cataldi, 1998 e Maretto, 2013) que o leva a apresentar 

a concurso não uma proposta final, mas sim tantas pro-

postas quantas as fases de crescimento que constituem a 

história de Veneza – neste caso três fases e portanto três 

propostas. Cada uma das três propostas adota a designa-

ção Estuario e constitui uma re-interpretação estrutural (e 

não uma cópia ou um ‘pastiche’ da linguagem arquitetónica 

do passado, como virão a fazer muitos arquitetos pós-mo-

dernos, anos mais tarde) da Veneza do século XI e XII, do 

período gótico e do período Renascentista, respetivamente. 

Muratori vencerá o concurso com o Estuario III e receberá 

uma menção honrosa pelo Estuario I, sendo que o segundo 

prémio será atribuído a Ludovico Quaroni, com quem Mura-

tori tinha trabalhado na década de 30.

O Estuario I (Figura 2) é uma re-interpretação da Veneza 

dos séculos XI e XII (numa altura em que o esquema de or-

ganização urbana dominante era o de uma praça localizada 

no meio de um conjunto de ilhas, e onde os canais predomi-

navam relativamente às vias terrestres) correspondendo a 

uma cidade estruturada num conjunto de bairros em ilhas 

ligadas entre si, e com a costa, através de pontes, cons-

tituindo unidades auto-suficientes dispostas ao longo de 

ambas as margens do estuário de San Giuliano.

O Estuario II (Figura 3) é uma re-interpretação da Veneza 

gótica (com a sua organização urbana em ‘pente’, apresen-

tando um equilíbrio entre canais e vias terrestres dispostos 

paralelamente) propondo um conjunto de bairros em pe-

nínsulas dispostas em torno da lagoa. Os conjuntos edifica-

dos definem uma série de pátios dispostos ortogonalmente 

face ao eixo de cada península.

Por fim, o Estuario III (Figura 4) é uma re-interpretação da 

Veneza renascentista (com uma predominância das vias 

Figura 1. Barene di San Giuliano (A) e ‘Veneza histórica’ (B). (Fonte: Google Earth)

Figura 2. Estuario I. (Fonte: Maretto, 2013)

Figura 3. Estuario II. (Fonte: Maretto, 2013)

Figura 4. Estuario III. (Fonte: Maretto, 2013)
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terrestres sobre os canais, e com uma ocupação edifica-

da dos limites junto aos canais, libertando assim o espaço 

‘interior’ para percursos terrestres) propondo uma cidade 

disposta ao longo de duas faixas paralelas às duas margens 

do estuário, abrindo-se gradualmente para a lagoa e para 

Veneza. Um conjunto de canais, longitudinais e transversais, 

formam duas séries de ilhas que, de algum modo, relacio-

nam as características das duas propostas anteriores: um 

sistema estruturado em ilhas e um sistema estruturado em 

penínsulas. Importa referir que, apesar da sua qualidade, o 

plano não foi implementado, sendo que esta área especifica 

da Barene di San Giuliano permanece até hoje sem qualquer 

intervenção de fundo, como é possível verificar na Figura 1.

O PLANO DE IVOR SAMUELS E KARL KROPF 

PARA ASNIÈRES-SUR-OISE, FRANÇA (1992)

À semelhança da obra de Muratori, em relação à abor-

dagem tipológica processual, também a obra de Conzen 

(1907-2000) constitui o elemento fundador da abordagem 

histórico-geográfica. Como foi referido, Conzen publica em 

1960 o seu livro sobre a cidade Inglesa de Alnwick onde defi-

ne os três elementos básicos para uma leitura da paisagem 

urbana: o ‘plano’ de cidade (composto pelos sistemas de 

ruas, de parcelas e de edifícios, numa leitura bidimensional), 

o tecido edificado (numa leitura tridimensional) e os usos 

do solo. Para além disso, define um conjunto de conceitos 

fundamentais referentes ao processo de desenvolvimen-

to urbano: ‘região morfológica’, ‘cintura periférica’ e ‘ciclo 

da parcela burguesa’ (ver Whitehand, 2001). Catorze anos 

após a publicação de Alnwick, Jeremy Whitehand funda na 

Universidade de Birmingham o Urban Morphology Research 

Group (UMRG) que rapidamente se vem a constituir como 

o ‘centro’ desta abordagem. Ao longo de quatro décadas, 

este grupo – que inclui a participação de Terry Slater, Peter 

Larkham, Ivor Samuels, Karl Kropf, entre outros – tem vindo 

a desenvolver um notável trabalho de investigação e prática 

morfológica levando esta abordagem muito além do corpo 

inicial definido por Conzen em meados do século XX.

Os conceitos de região morfológica e de tecido urbano

Na viragem para os anos 90, Ivor Samuels coordena um tra-

balho académico do Joint Centre for Urban Design do Oxford 

Polytechnic em Asnières-sur-Oise (Figura 5), uma pequena 

comuna francesa com uma população de cerca de 2400 habi-

tantes, localizada a 35km de Paris. Um dos participantes nesse 

trabalho é Karl Kropf, que em 1986 tinha concluído a sua tese 

de mestrado, sobre a orientação de Samuels, e que em 1993 

viria a concluir a tese de doutoramento, sob orientação de Je-

remy Whitehand. Nas duas teses, Kropf propõe uma simplifi-

cação do conceito de ‘região morfológica’ de Conzen (enquanto 

área de grande homogeneidade formal ao nível do tipo de im-

Figura 5. Asniéres-sur-Oise. (Fonte: Google Earth)
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plantação, do tipo de tecido edificado e do tipo de uso do solo, 

distinguindo-se como tal, das áreas envolventes), cruzando-a 

ainda com o trabalho de Gianfranco Caniggia. Para Kropf (1993) 

o ‘tecido urbano’ (próximo do conceito de região morfológi-

ca) constitui um todo orgânico cuja forma pode ser descrita 

a vários ‘níveis de resolução’ (Figura 6). Os níveis de resolução 

correspondem aos diferentes momentos em que os diferen-

tes elementos de forma urbana podem ser identificados numa 

análise tipo-morfológica – as ruas e os quarteirões, as parce-

las, os edifícios, os diferentes tipos de espaços, as estruturas, 

e por fim, os materiais. Estes diferentes elementos estão in-

terrelacionados numa hierarquia, sendo que os elementos de 

uma escala mais reduzida se combinam para formar elemen-

tos de uma escala mais elevada. Usando esta hierarquia como 

estrutura de enquadramento é possível definir tecidos urbanos 

de forma sistemática com diferentes graus de especificidade, 

descrevendo os elementos que os constituem nos diferentes 

níveis de resolução. Três características específicas podem ser 

usadas para descrever cada elemento, a sua ‘posição’, o seu 

‘contorno’ (forma, dimensão e proporção das fronteiras desse 

elemento) e a sua ‘organização interna’ (diferentes partes que 

o compõem, número de partes e posição relativa).

O Plan d’Occupation des Sols (POS) para Asnières-sur-Oise 

Após a conclusão do trabalho académico referido no ponto 

anterior, a equipa coordenada por Samuels foi convidada 

pelo presidente da autarquia para elaborar um novo Plan 

d’Occupation des Sols que substituísse o POS de 1987. O 

objetivo fundamental do novo POS seria a manutenção da 

identidade local (marcada por um interessante património 

arquitetónico) evitando os processos de suburbanização 

que estavam a ocorrer nas comunas vizinhas em torno de 

Paris (Mairie d’ Asnières-sur-Oise et al., 1992). Os outros 

objetivos do POS eram: regenerar as partes mais antigas 

da cidade e reforçar o comércio tradicional, regenerar as 

áreas industriais abandonadas, e integrar as novas áreas 

residenciais no conjunto urbano (Samuels, 1993). Em termos 

de conteúdo material, o POS é uma figura de plano muito 

semelhante ao PDM português sendo constituído essen-

cialmente por um regulamento, uma planta de zonamento 

e um relatório. Importa sublinhar que, comparativamente 

com o plano de Saverio Muratori, existe aqui uma intenção 

mais forte de permanência do que de inovação.

Figura 6. Níveis de resolução. (Fonte: Kropf, 1993)
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Usando os conceitos de ‘tecido urbano’ e ‘níveis de reso-

lução’ a equipa dividiu a forma urbana de Asnières em seis 

níveis de resolução – a comuna no seu todo, os bairros, as 

ruas e os quarteirões, as parcelas, as formas edificadas, e 

os elementos de construção – que formam a base quer para 

a descrição e explicação quer para a prescrição. Ou seja, as 

referências para as novas formas urbanas em cada uma das 

partes que constitui o território de Asnières estão nas for-

mas existentes nessa mesma parte.

A abordagem passa assim por um esquema de zonamento 

tipo-morfológico – ao invés da tradicional separação funcio-

nal – que conduz à identificação de sete zonas: quatro tipos 

de zonas urbanas e três tipos de zonas naturais. Para cada 

zona são ilustradas as formas urbanas aceitáveis e as inacei-

táveis (uma tradição dos guias de desenho ingleses), sendo 

que existe um leque de escolha mais restrito nos níveis de 

resolução mais baixos do que nos níveis superiores, ou seja, é 

maior a possibilidade de escolha da dimensão da parcela e da 

organização do edifício do que do detalhe da janela.

A Figura 7 inclui um conjunto de desenhos referentes à 

zona histórica designada como Le Village. Para esta parte 

do território de Asnières, o plano identifica quatro situa-

ções possíveis com base na ‘posição’ da parcela no quar-

teirão: parcela localizada na zona frontal do quarteirão, 

localizada nas zonas laterais do quarteirão, localizada nas 

esquinas do quarteirão, e localizada num conjunto de es-

quinas excecionais identificadas pelo plano. Uma análise 

do primeiro caso – parcelas localizadas na zona frontal 

do quarteirão, ilustrado na Figura 7 – indica-nos que as 

novas parcelas deverão ter uma forma aproximadamente 

retangular, com a parte mais estreita localizada na zona 

de contacto com a rua, e que o acesso à parcela deverá ser 

feito por essa parte. O plano indica ainda que as dimensões 

mínimas das novas parcelas deverão ser 7m x 25m, define 

uma zona de construção a partir do alinhamento frontal 

ocupando toda a largura da parcela, e define uma área 

máxima de implantação de 60%. Quanto aos tipos de im-

plantação do edificado, o plano permite quatro hipóteses 

distintas: i) um edifício implantado no alinhamento frontal 

da parcela ocupando toda a sua largura; ii) um edifício im-

plantado no alinhamento frontal ocupando mais de metade 

da largura da parcela, sendo a parte restante delimitada 

por um muro; iii) um edifício implantado no alinhamento 

frontal ocupando toda a largura da parcela, permitindo 

uma passagem inferior de acesso ao interior da parcela, e 

um outro edifício mais recuado ocupando também ele toda 

Figura 7. O POS de Asniéres-sur-Oise : Le Village. (Fonte: Mairie d’Asnières-sur-Oise, 1992)
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a largura da parcela; e, por fim, iv) um edifício em L com 

uma das partes implantada no alinhamento frontal ocu-

pando toda a largura da parcela. Samuels (1993) sublinha 

que no plano não é proposto um modelo, mas sim uma sé-

rie de escolhas a cada nível de resolução – um conjunto 

de partes possíveis, com ‘instruções para sua montagem’.  

A intenção do plano é promover a variedade de resposta 

nos níveis de resolução em que isso deve acontecer, ga-

rantindo assim a diversidade formal de Asnières.

Cinco anos após a conclusão da fase de preparação do pla-

no, Samuels regressa a Asnières-sur-Oise para uma ava-

liação do processo de implementação do plano (uma in-

tenção pouco comum em planeamento – ver Oliveira, 2011). 

Utilizando um conjunto de entrevistas aos principais atores 

envolvidos neste processo, Samuels discute um conjunto 

de temas fundamentais como a necessidade de construir 

um maior consenso político para suportar uma abordagem 

desta natureza, de garantir a presença de uma equipa ade-

quada para a elaboração e para a implementação do plano, 

e ainda, de perceber o grau de controlo do detalhe de dese-

nho adequado a cada situação específica.

OS PLANOS DA SPACE SYNTAX LTD  PARA JE-

DDAH, ARÁBIA SAUDITA (2006)

Nos anos 70 são publicados os primeiros artigos que fazem 

referência a uma nova abordagem morfológica que estava 

a ser desenvolvida na University College London, a sintaxe 

espacial. No entanto, são dois livros publicados nas duas 

décadas seguintes que vão lançar as fundações da sintaxe 

espacial, The social logic of space (Hillier e Hanson, 1984) e 

Space is the machine (Hillier, 1996). No primeiro é proposta 

uma teoria com um enfoque no espaço enquanto dimen-

são da vida social. Bill Hillier e Julienne Hanson constroem 

um modelo conceptual onde as relações entre espaço e 

sociedade são analisadas, tendo em consideração a di-

mensão social dos padrões espaciais e a dimensão espacial 

dos padrões sociais. O segundo livro, Space is the machine, 

sintetiza o desenvolvimento desta abordagem durante os 

anos 80 e princípio dos anos 90, sublinhando as suas es-

pecificidades, em particular as dimensões configuracional 

e analítica. O enfoque no espaço e nas relações entre espa-

ço e movimento, o modo como as relações espaciais num 

edifício ou numa área urbana são representados através de 

um mapa axial (ou de segmentos) e como são analisadas 

com base num conjunto de medidas sintáticas (assentes, 

em larga medida, num critério de acessibilidade espacial) 

são alguns dos elementos distintivos da sintaxe espacial.

Os assentamentos informais

A questão dos assentamentos informais (claramente dife-

rente dos temas abordados nos planos de Muratori e de Sa-

muels e Kropf) é um desafio fundamental que se coloca ao 

planeamento de um número crescente de cidades em todo 

o mundo. Ao longo dos últimos anos, a sintaxe espacial tem 

vindo a desenvolver investigação nesta área demonstrando 

que a configuração espacial tem um papel significativo na 

melhoria gradual e endógena dos assentamentos informais 

(Hillier et al., 2000; Karimi et al., 2007). Nesse sentido, esta 

abordagem morfológica tem vindo a propor um modo de 

intervenção que assenta na identificação das áreas mais 

integradas destes assentamentos, recomendando em se-

guida um conjunto reduzido de intervenções físicas nessas 

áreas (privilegiando a seletividade e a eficácia) que per-

mitam a sua articulação com a estrutura global da cidade, 

melhorando não só a sua integração, mas também a inte-

gração das áreas que as rodeiam.

O planeamento de Jeddah

Na década passada a Space Syntax Lda foi contactada pela 

autarquia de Jeddah, na Arábia Saudita, para desenhar uma 

estratégia de desenvolvimento para a cidade. Jeddah é uma 

cidade com quase 3 000 000 de habitantes (população que 

espera duplicar nas próximas duas décadas), localizada en-

tre as cidades santas de Meca e Medina. Trata-se portanto 

de uma realidade absolutamente distinta das duas cidades 

europeias apresentadas nas duas secções anteriores.

A intervenção da Space Syntax Ltd começou com um diag-

nóstico da cidade, recorrendo à análise axial para perceber 

como é que a evolução da cidade ao longo do tempo condu-

ziu aos atuais padrões de densidade, uso do solo, e às prin-

cipais características socio-económicas desta cidade. Em 

seguida, identificaram-se as causas espaciais que parecem 
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suportar as maiores barreiras ao desenvolvimento de uma 

coesão social efetiva. Por fim, a proposta da Space Syntax 

Lda integra três cenários urbanos e propõe um conjunto de 

áreas de intervenção que incluem o centro histórico, um 

conjunto de assentamentos informais (com uma dimensão 

significativa na cidade e que separavam o centro históri-

co do resto da cidade), um conjunto de áreas centrais, uma 

zona do antigo aeroporto, e uma frente de água (Figura 8). 

A Space Syntax Lda utiliza assim o espaço urbano (o siste-

ma de espaços públicos de circulação e permanência) como 

mecanismo para minimizar a segregação de uma parte da 

população extremamente pobre.

Um dos contributos fundamentais desta proposta é o modo 

como lida com os assentamentos informais de Jeddah. Um 

dos aspetos chave da sintaxe espacial é que constitui uma 

teoria e uma metodologia analítica, mas não ‘impõe’ um 

layout urbano. Pelo contrário, ajuda a potenciar as qua-

lidades (no sentido de criar uma maior acessibilidade es-

pacial e como tal uma maior interação social) do layout 

específico de cada cidade. Neste sentido a proposta para 

estes assentamentos informais procurou identificar os 

seus eixos mais integrados da sua estrutura local para em 

seguida potenciar a sua articulação com a estrutura global 

da cidade (Figura 9).

REFLEXÃO

Partindo dos três casos de estudo, e de um conjunto de 

questões generalizáveis levantadas por cada um deles, 

apresenta-se nesta secção uma reflexão sobre a rela-

ção entre teoria e prática. Conforme foi possível verificar 

ao longo das três secções anteriores – contendo três ca-

sos muito diferentes – existe de facto uma relação entre 

investigação em morfologia urbana e prática profissional 

de planeamento. Esta relação tem vindo a existir nas di-

ferentes abordagens morfológicas, em diferentes períodos 

temporais e em sistemas de planeamento muito diferentes. 

No entanto, é marginal à prática corrente de planeamento. 

Como tal, há um longo caminho a percorrer no sentido de 

uma maior utilização das teorias, dos conceitos e dos mé-

todos da ciência da forma urbana no dia-a-dia da prática 

de planeamento das autarquias locais.

O vazio (quebrado pelas relações pontuais referidas aci-

ma) entre teoria e prática em morfologia urbana não difere 

muito do que se passa nas ciências sociais e humanidades. 

Apesar de ser expectável que a morfologia urbana fosse uma 

das disciplinas a informar, de forma sistemática, o planea-

mento das nossas cidades, em particular a sua dimensão 

física, a verdade é que estas duas atividades existem, em 

larga medida, em mundos separados. Esta realidade está 

de algum modo institucionalizada e adquire expressão num 

cenário marcado por organizações quase exclusivamente 

dedicadas à investigação e ao ensino, e por organizações 

quase exclusivamente dedicadas à prática, quer seja a nível 

Figura 9. Mapa axial de Jeddah: cenários alternativos. (Fonte: SpaceSyntaxLda)

Figura 8. Jeddah : Centro histórico (A), assentamentos informais (B), 

antiga área do aeroporto (C), frente de água (D). (Fonte: Google Earth)
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público quer seja a nível privado. Por outro lado, é hoje evi-

dente que os diferentes modelos e abordagens fornecidos 

pela teoria de planeamento ao longo das últimas décadas, 

apesar da sua utilidade em relação a todo um conjunto de 

temas, não ajudaram a prática de planeamento a lidar com 

a dimensão física das cidades. Ou seja, o reduzido canal de 

comunicação entre as duas atividades e o reduzido suporte 

efetivamente proporcionado pela morfologia urbana, não 

foram compensados por inputs da teoria de planeamento.

Um outro elemento que fragiliza esta relação é a tendên-

cia de especialização do conhecimento, comum em muitas 

disciplinas. Numa estrutura de conhecimento muito com-

partimentada, a capacidade de identificar relações quer 

com a prática quer com outras disciplinas, ainda que re-

levantes, é muito reduzida. Quatro aspetos ajudam a ex-

plicar este fenómeno: uma presença não muito forte da 

língua inglesa na área da morfologia urbana que se traduz 

na presença de muitas línguas que impedem uma fluida 

comunicação global; a tendência para os investigadores 

desenvolverem trabalho sobre as formas urbanas dos seus 

países, normalmente acompanhada pela tendência desses 

estudos individuais não estarem conectados com outros, 

sob uma estrutura de enquadramento comum; o facto de 

os investigadores não explorarem devidamente o canal de 

comunicação para apresentação dos resultados da sua in-

vestigação, de modo a demonstrar a sua relevância para as 

cidades e sociedades contemporâneas; e, por fim, o facto 

das diferentes disciplinas que convergem na morfologia 

urbana (arquitetura, geografia, história, entre outras) não 

preparem os seus estudantes para estabelecerem pontes 

entre diferentes áreas do conhecimento (Whitehand, 2000). 

Face a este cenário, o desafio fundamental será encontrar 

um equilíbrio entre dois pólos que irão sempre existir – in-

tegração e especialização. Importa lembrar que a ciência se 

foca em primeiro lugar naquilo que é invariante no universo, 

e que o seu propósito é necessariamente especializado ao 

invés de se preocupar sobre como é que os vários fenóme-

nos que ocorrem sobre a superfície terrestre se relacionam 

uns com os outros para criar os ambientes urbanos em que 

as pessoas vivem (Whitehand, 2006).

Esta relação é também fragilizada pelo facto de as diferen-

tes abordagens morfológicas serem científicas na análise 

mas não serem científicas na prescrição – isto é visível 

quer nos três planos apresentados anteriormente quer 

nas abordagens que os enquadram. De facto, ao longo de 

um século de existência, a morfologia urbana formou um 

conjunto de teorias, conceitos e métodos que conseguem 

descrever e explicar, com um elevado rigor, as dinâmicas da 

forma urbana. Essa descrição e explicação rigorosa é capaz 

de fornecer todo um conjunto de orientações prescritivas. 

No entanto, haverá sempre um momento nesta passagem 

da explicação para a prescrição em que os nossos valores, 

enquanto técnicos ou políticos, irão influenciar a tomada de 

decisão e a escolha de uma determinada alternativa em de-

trimento de outra.

Importa também referir a questão dos recursos – huma-

nos, financeiros e fator tempo. A natureza específica das 

atividades de investigação e da prática de planeamento 

conduz, quase inevitavelmente, a um desajuste (variável 

consoante as instituições específicas em causa) no seu en-

foque fundamental. Por exemplo, não será expectável que 

uma direção de urbanismo de uma autarquia local passe a 

dedicar mais recursos à conceção e ao desenvolvimento de 

uma técnica de análise da forma urbana do que os recursos 

que dedica à apreciação dos projetos de licenciamento no 

âmbito da gestão urbanística. Assim sendo, é importante 

desenvolver esforços de compatibilização das duas ativida-

des. A este propósito, refere-se que Ivor Samuels, após a 

avaliação do processo de preparação e implementação do 

plano para Asnières, veio a conceber uma metodologia de 

análise e prescrição morfológica menos consumidora de 

recursos humanos, financeiros e do fator tempo, que veio a 

aplicar, anos mais tarde, em Saint-Gervais-Les-Bains (Sa-

muels, 1999).

Por fim, outro aspeto que tem vindo a fragilizar a relação 

entre teoria e prática é o facto de uma parte significativa da 

investigação morfológica ter vindo a centrar-se nos cen-

tros históricos e em cidades de pequena dimensão, como 

é o caso de Asnières-sur-Oise. Naturalmente que a con-

servação do património existente será sempre uma preo-

cupação fundamental para a morfologia urbana, mas não 

existe nenhuma razão para as teorias, conceitos e métodos 

que têm vindo a ser aplicados nos contextos referidos não 

serem aplicados na análise e no desenho das formas urba-
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nas emergentes. A verdade é que apesar de estas últimas 

adotarem padrões de combinação que as distinguem das 

primeiras, são estruturadas pelos mesmos elementos de 

forma urbana que constituem os tecidos históricos ou as 

cidades de dimensão reduzida – as ruas, os quarteirões ou 

sistemas de parcelas, e os edifícios (para referir apenas os 

mais importantes). Os planos de Muratori (para uma cidade 

nova com 40 000 habitantes) e da Space Syntax Lda são um 

bom exemplo disso mesmo.

Conforme foi dito, ao longo dos últimos anos a relação entre 

investigação em morfologia urbana e prática de planea-

mento ganhou considerável protagonismo no debate inter-

nacional sobre forma urbana. Um dos palcos fundamentais 

deste debate é o International Seminar on Urban Form que 

reúne a participação das três abordagens apresentadas 

nas secções anteriores: histórico-geográfica, tipológica 

processual e, embora com uma menor expressão, sintaxe 

espacial. No final de 2011, o presidente do ISUF criou uma 

Task Force para estudar esta temática, coordenada por Ivor 

Samuels, e da qual faço parte. Após meio ano de debate, em 

meados de 2012, a Task Force publicou um relatório com 

quatro recomendações concretas para desenvolver nos 

anos seguintes, no sentido de dar um contributo para a me-

lhoria desta relação (Samuels, 2013). A primeira recomen-

dação é a publicação de uma carta do ISUF. A carta do ISUF, 

dísponivel em isuf2014.fe.up.pt, serve para comunicar, de 

forma simples e direta, aos profissionais do planeamento, 

aquilo que a morfologia urbana tem para oferecer à prática 

profissional, e que se pode sintetizar numa compreensão 

objetiva das dinâmicas da forma urbana, ‘baseada na evi-

dência’. Nesse sentido, a carta não propõe um estilo, mas 

sim uma abordagem para o conhecimento.

A segunda recomendação consiste na recolha de informa-

ção relevante sobre o modo como a morfologia urbana é 

incluída nos diferentes cursos nos diferentes países. Dado 

que a grande maioria dos profissionais adquire e consolida 

uma parte das teorias, conceitos e métodos que utiliza na 

prática durante a sua formação superior é necessário per-

ceber: que conteúdos de morfologia urbana estão a ser co-

municados nos estabelecimentos de ensino superior (para 

uma análise da realidade portuguesa ver Oliveira, 2012); que 

conteúdos devem ser introduzidos; e, ainda, que conteúdos 

existentes deverão ser melhorados.

A terceira recomendação é a preparação de um catálogo de 

boas práticas sobre ‘como’ e ‘onde’ é que a morfologia ur-

bana está a ser utilizada com sucesso. No início de 2013, foi 

lançada a avaliação de quatro casos de estudo: Porto, New-

castle-upon-Tyne (Inglaterra), Ahmedabad (India) e Saint-

-Gervais-Les-Bains (França). É fundamental que a ciência 

da forma urbana, como todas as outras ciências, possa 

ser sujeita a uma avaliação sistemática. Só esta avaliação 

sistemática poderá demonstrar a utilidade e a eficácia da 

morfologia urbana aos profissionais mais ‘céticos’. O caso 

do estudo do Porto foi o primeiro a ser concluído e apre-

sentado (Oliveira et al., 2014) sendo que os resultados dos 

outros três casos foram apresentados na conferência anual 

do ISUF de 2014 (http://isuf2014.fe.up.pt/), fornecendo ele-

mentos importantes para relacionar morfologia urbana e 

planeamento de forma mais eficaz.

Por fim, a última recomendação da Task Force consiste na 

preparação de um manual de morfologia urbana. A este res-

peito foi já apresentada uma proposta estruturada nos se-

guintes conteúdos: os elementos da forma urbana; os atores 

e os processos de transformação urbana; a cidade na histó-

ria; a cidade contemporânea; a cidade em Portugal (aplicável 

apenas no caso português); o estudo da forma urbana: dife-

rentes abordagens; da teoria à prática; e, por fim, relações 

com outros campos do conhecimento (Oliveira, 2014).

A estas quatro recomendações da Task Force acrescentar-

-se-ia uma outra, que se centra na transmissão do conhe-

cimento morfológico. O modo como a morfologia urbana 

tem vindo a influenciar a prática de planeamento não se 

conforma necessariamente com os desejos e as prioridades 

de quem desenvolve a sua investigação em morfologia ur-

bana. O processo de difusão do conhecimento morfológico 

é lento e realiza-se de um modo não sistemático. Apesar de 

este ser um problema que necessita de uma reflexão cuida-

da, não difere muito da situação verificada nas outras ciên-

cias sociais ou mesmo da relação entre teoria de (ou inves-

tigação em) planeamento e prática de planeamento. Neste 

sentido, os investigadores deverão continuar a desenvolver 

esforços para construir pontes entre investigação e prática, 
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desenvolvendo as avaliações sistemáticas referidas na 3ª 

recomendação da Task Force, tentando perceber as neces-

sidades e as aspirações de profissionais de planeamento, 

e testando permanentemente a relevância e o potencial de 

difusão dos produtos e dos resultados da sua investigação.

CONCLUSÕES

Este artigo centrou-se na relação entre morfologia urbana 

e planeamento territorial. Para tal, partiu de um conjunto 

de três casos de aplicação de teorias, conceitos e métodos 

morfológicos na prática profissional: o plano de Saverio 

Muratori para Barene di San Giuliano, Veneza, preparado em 

1959; o plano de Ivor Samuels e Karl Kropf para Asnières-

-sur-Oise elaborado em 1992; e os planos da Space Syntax 

Lda para Jeddah preparados em 2006. Enquanto a aborda-

gem utilizada por Samuels e Kropf demonstrou a sua va-

lidade na definição de um zonamento tipológico capaz de 

estruturar todo o processo de gestão urbanística de uma 

cidade, as abordagens utilizadas pela Space Syntax Lda e 

por Saverio Muratori comprovaram, respetivamente, o seu 

potencial na definição do sistema de espaços coletivos de 

uma cidade e na gestão de um processo de transforma-

ção urbana mais atento à história urbana e ao sistema de 

património edificado dessa cidade. A reflexão sobre estes 

três casos e sobre os temas mais genéricos que informam 

a relação entre investigação em morfologia urbana e práti-

ca de planeamento foi ainda informada pela experiência do 

autor do artigo na ISUF Task Force on Research and Prac-

tice. Esta experiência aponta como passos fundamentais 

para a melhoria desta relação: a publicação de uma carta 

que comunica, de forma simples e direta, aos profissionais 

do planeamento, aquilo que a morfologia urbana tem para 

oferecer à prática profissional; a recolha de informação re-

levante sobre o modo como a morfologia urbana é incluída 

nos diferentes cursos nos diferentes países; a preparação 

de um catálogo de boas práticas sobre ‘como’ e ‘onde’ é 

que a morfologia urbana está a ser utilizada com sucesso; 

e, ainda, a preparação de um manual de morfologia urbana.
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RESUMO

A cidade difusa é o contexto, no quadro da cidade contempo-

rânea, de que parte o presente artigo. Apesar de comparável 

em certos aspectos a outras realidades urbanas mundiais, 

essa assume características estruturais específicas que lhe 

garantem uma localidade concreta, europeia, mesmo que 

não possa ser generalizável nesse espaço. É possível, então, 

descrever os seus atributos, sistematizando factos de in-

compreensão julgados caóticos, mas que assim se classifi-

cam – essencialmente – por recusa de ver a figura urbana 

que está diante dos olhos. A necessidade da sua conceptuali-

zação para, em consequência, definir um aparato técnico que 

lhe seja ajustado, é, contudo, condição para planear e intervir 

na nova realidade urbana. A noção de um “atlas ecléctico”, 

tal como descrito por Stefano Boeri (1997/2011) em vários 

textos, é pretexto para discorrer sobre a pertinência deste 

instrumento para o (re)conhecimento da cidade difusa, assim 

a legitimando como expressão urbana «plena».

PALAVRAS-CHAVE

Cidade difusa, Planeamento urbano, Representação urbana, 

Mapeamento urbano, Atlas Ecléctico

* Texto escrito segundo a antiga ortografia.

ABSTRACT

The diffuse city is the concept, within the contemporary city 

framework, from which stems this paper. Although com-

parable to some extent to other world urban realities, the 

diffuse city assumes specific structural features that grant 

it a concrete placement, a European rootedness, though it 

may not be generalized within this space as a whole. It’s 

therefore possible to describe some of its characteristics, 

pointing out its typical misunderstood aspects, broadly 

seen as chaotic, a classification mostly due to a refusal to 

see the urban figure that is before our eyes. The need of its 

conceptualization to define an adjusted technical apparatus 

is, however, a prerequisite to plan and act in the new ur-

ban reality. The notion of an “eclectic atlas”, as described 

by Stefano Boeri, is a pretext to discuss the relevance of 

this instrument for the (re)cognition of the diffuse city, thus 

legitimating it as full urban expression.

KEYWORDS

Diffuse city, Urban planning, Urban representation, Urban 

mapping, Eclectic Atlas
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1. A “CIDADE DIFUSA” (INDOVINA, 1990) – QUANDO FAZ  

SENTIDO DEFINIR O CONTEXTO…

É hoje comummente aceite que o mundo é globalmente ur-

bano, no estrito sentido de que mais de metade da sua po-

pulação vive em áreas urbanas1. Esta “urbanização plane-

tária”2 (Brenner, 2014), contudo, apesar de traços comuns3 

que a legitimam como questão de interesse disciplinar e 

geográfico transversal4, revela especificidades relaciona-

das com os seus contextos locais concretos, que permitem 

pelo menos distinguir a cidade por continentes, não sendo 

estranho ainda destacar, no interior destes, o Norte e o Sul, 

dando como distintas a cidade norte-americana da sul-

-americana, ou a cidade do norte e do sul da Europa. Em 

particular, interessa-nos focar esta mesma, “A cidade eu-

ropeia [que] é ainda muito diferente da dos outros conti-

nentes” (Secchi, 2013, p. 29) e, dentro desta, aquela que se 

designa como “cidade difusa” (Indovina, 1990), remetendo 

o seu entendimento para uma realidade que se retracta da 

“generalidade”5 de aplicação terminológica a que é com fre-

quência votada e que assim sintetizamos a partir de três 

condições estruturais enunciadas pelo autor (Indovina, 

1999, pp. 52-3):

(1) a existência de um território agrícola, cuja rentabilidade 

é complementar a outros rendimentos e onde a frag-

mentação da propriedade é assinalável;

(2) a existência de infra-estruturas, sobretudo de comu-

nicação viária, que na proporção da riqueza da rede in-

crementa a possibilidade de difusão;

(3) a existência de uma “«rede» de centros” populacionais 

de pequena/média dimensão, onde os aspectos funcio-

nais, sociais e económicos encontram a sua referência 

articuladora.

A partir desta conjuntura original, a cidade difusa constrói-

-se como tantas outras cidades contemporâneas euro-

peias, através do “predomínio das baixas densidades tanto 

em áreas residenciais de habitação unifamiliar como nos 

agrupamentos de habitação colectiva”, mas também do

“(…) carácter cada vez mais extensivo das novas áreas in-

dustriais, dos parques de escritórios fechados, dos equi-

pamentos desportivos e de todo o tipo, universidades, 

aeroportos e implantações civis ou militares, centros co-

merciais, instalações técnicas (…), etc. (sem contar usos 

«semiurbanos» como aterros sanitários, pedreiras, reser-

vatórios, estufas plásticas…)” (Monclús, 1998, p. 7)6.

Num contexto de mobilidade – a palavra-chave para com-

preender estes espaços (Ascher, 1995) – quer física7 quer 

virtual, estas peças organizam-se 

“(…) através de operações autónomas, indiferentes entre 

elas, que negam os atributos mais emergentes da cidade 

tal como a conhecemos, quer dizer, com interrelação de 

funções, com articulação e vertebração formais e com uma 

mínima coesão social.” (Español, 1996, p. 15)

Acresce Monclús (1998, p. 7) a esta descrição, a justaposi-

ção dessas peças “em forma descontínua e entre as quais 

proliferam espaços intersticiais, vazios urbanos e «terrains 

vagues»”, dando corpo a um processo, a uma maneira de 

fazer, mas igualmente a uma imagem com “espaçamentos” 

(Choay, 1969) novos e inusitados entre edifícios e funções, 

espaçamentos de e em várias escalas, que constituem ele-

mento intrínseco da nova cidade – talvez o mais perturba-

dor e o que mais interfira na imagem tradicional de cidade 

–, mas que não se sabem interpretar.

2. A FIGURA: RESISTÊNCIAS CONCEPTUAIS – QUANDO 

NÃO SE QUER VER O QUE ESTÁ DIANTE DOS OLHOS…

Perante o cenário apresentado, a questão principal que 

(ainda hoje) se levanta relativamente à cidade difusa é a do 

seu entendimento e aceitação como figura de cidade, ou fi-

gura urbana, que não se confunde com a cidade tradicional, 

não se explica (exclusiva ou determinantemente) nela e que 

é tão legítima quanto esta. Talvez a maior dificuldade resida 

exactamente nesta equivalência de legitimidade, que sig-

nifica situar no mesmo plano de importância as velhas ci-

dades e esta «coisa» emergente a que também se chama 

cidade. Talvez o que mais custe seja aceitar a perda de pro-

tagonismo dessas aglomerações centrais, mais ou menos 
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importantes no passado, as quais, no contexto da cidade 

difusa, deixam de ter não só essa sua importância maior, 

como a autonomia relativa, em prol de um conjunto alarga-

do onde são um de entre vários centros (mesmo que tal não 

signifique a sua indistinção relativamente aos restantes), e 

cuja expressão extrema, numa interpretação que os dilui no 

conjunto, pode ser a sua ignorância no âmbito da “cidade 

sem centro” (Dematteis, 1998, p. 24).

A construção da cidade difusa no tempo resultou de um 

processo cuja compreensão não é linear, surgindo como 

uma “mutação” e não “uma trivial evolução”, nas palavras 

de Choay (2004, p. 61), certamente pela simultaneidade de 

focos desse crescimento e a sua multiplicidade direccional, 

mas também pela sua percepção tardia que não favore-

ceu a captação de estádios intermédios de expansão que 

poderiam ajudar na sua apreensão. Perante o resultado fi-

nal – que não se percebeu chegar – os qualificativos mais 

frequentes para a sua (des)organização espacial, generica-

mente negativos, fixam o caos e a falta de inteligibilidade 

visual, tomando, de certa forma, o todo pela parte, já que 

é essencialmente o «espaço entre cidades» o receptácu-

lo privilegiado da urbanização das últimas décadas, aquele 

que é, de facto, o elemento novo da cidade contemporânea.

Este caos, contudo, importa retê-lo, é o efeito e não a 

causa, pelo que importa também ter a consciência de que, 

gostemos ou não do aspecto que o território tomou, esse 

representa a sua democratização, o direito a expressar na 

«terra» um modo de vida, o qual beneficia, progressiva-

mente, de uma maior autonomia relativamente aos padrões 

tradicionais, nomeadamente pela evolução tecnológica e 

pelos novos modelos de organização laboral e económica. A 

configuração do território é, assim, o resultado de um de-

terminado grau de liberdade a que todos temos direito e a 

que os aspectos culturais conferem uma particular expres-

são, paradoxalmente uma “democratização do espaço [que] 

parece que (…) se resolve no seu oposto, num espaço que 

nem a sociedade, nem os grupos enquanto tais conseguem 

assumir.” (Secchi, 2003, p. 99) Espelha esta incapacidade de 

aceitação, um dos três problemas8 que, interpretando as 

palavras de Secchi (2010, p. 4), “o século XX não conseguiu 

resolver”, exactamente o da democratização do espaço, que 

progressivamente acontece “no interior de uma profunda 

redistribuição de valores e de uma modificação dos imagi-

nários individuais e colectivos.” (Secchi, 2005, p. 27)

3. O INSTRUMENTAL: RESISTÊNCIAS OPERATIVAS 

– QUANDO NÃO SE SABE COMO FAZER…

A dificuldade de assumir a cidade difusa como figura tem 

como resultado imediato a impossibilidade de encontrar 

instrumentos que permitam efectivamente operar so-

bre ela. A falta de nexo que se lhe aponta é “antes de mais 

uma ordem difícil de compreender” (Corboz, 1994) ou, se 

se quiser, a sua “Desordem é simplesmente uma ordem 

que ainda não somos capazes de perceber” (Henri Berg-

son apud Ingersol, 2006, p. 10), o que evidentemente cla-

ma a necessidade de abandonar as avaliações segundo os 

mesmos princípios e regras de ordem ou de coerência, os 

mesmos padrões de beleza e harmonia (Corboz, 1994) que 

a cidade tradicional, nos quais, em geral, a cidade difusa 

não encontra correspondência. O que se impõe é a vontade, 

de facto, de querer perceber a nova realidade e assim en-

contrar novos mecanismos que permitam apreender a sua 

essência, com isto descobrindo instrumentos conceptuais, 

mas também técnicos e operativos, que permitam avaliar 

o «novo», i.e. ajustados à(s) sua(s) própria(s) realidade(s) 

(os quais podem não ser exactamente novos, mas rede-

senhados para responder à especificidade do recente). Tal 

como notava Choay, em “Le règne de l’urbain et la mort de 

la ville” (1994), sem a libertação das imagens preconcebidas 

e com ela dos velhos conceitos e do instrumental em que 

estes se suportam, a disponibilidade mental para que essa 

descoberta ocorra não acontecerá. Por isso, desenvolver a 

abertura intelectual que possibilite reconhecer e aceitar as 

novas ordens, as dissonâncias várias da nova realidade ur-

bana, é condição para ir ao encontro dos “gérmenes de uma 

possível nova estética urbana” (Secchi, 2003, p. 99), certa-

mente nesse percurso necessitando de desenvolver novos 

modos de percepção desse objecto de estudo de proporção 

não facilmente dominada (nem sequer) em termos visuais.

A este propósito, as imagens por satélite, vulgo o Google 

Earth e afins, possibilitaram uma apreensão da realidade 

urbana muito dificilmente conseguida de outro modo, e em 

certos aspectos impossível de adquirir a partir da tradicio-
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nal cartografia, devendo-se a essa “democratização de uma 

potente tecnologia para a observação do território (…) o efei-

to paradoxal de difundir um sentido de impotência nas dis-

ciplinas que estudam o espaço habitado” (Boeri, 2011, p. 55). 

Essa impotência, na verdade, resultou de uma consciência 

tardia que Secchi (2010, p. 3) retém quando coloca a ques-

tão não nos meios, mas no sujeito e no esquecimento a que 

votou o território, um ente omitido da história e estudos da 

cidade, tal como a sua representação na cartografia, e cuja 

consequência foi a de ter ficado “escondido do imaginário 

colectivo” enquanto se produzia, durante muito tempo e 

lentamente, “uma nova forma de cidade” (Secchi, 2010, p. 3).

O aparecimento das novas tecnologias de observação por 

satélite, ou mais concretamente, a sua banalização, sim-

plesmente revelou essa transformação, fruto da sua di-

ferente essência na captação ampla e menos selectiva de 

imagens, «apanhando tudo»; e foi impactante o resultado 

desse confronto forçado com aquela realidade urbana, que 

não se pressentiu chegar. Provado o mérito da visão zenital, 

o certo é que ela “induz o observador a «tomar distância» 

do território” (Boeri, 2011, p. 57), desde um ponto de vista 

mais científico, mas que no caso da cidade difusa se revela 

pouco útil a ser tomado como único, ou suficiente, para a 

sua qualificação e para o deslinde da sensação de caos a que 

antes nos referíamos, e que esta visão do alto potenciou. O 

que parece claro a este respeito é que

“(…) não é certamente juntando à representação zenital da 

nova «cidade difusa» algumas descrições agregadas da 

sociedade, das relações económicas e institucionais do ter-

ritório que conseguiremos sair da retórica do caos.” (Boeri, 

2011, p. 58)

A questão, designadamente para os arquitectos, não será 

nova, mas convém mantê-la presente num período em 

que a força das imagens é tão usurpadora e essa “potente 

tecnologia” que a suporta faz parecer os simulacros reali-

dade. Recupera-se, por isso, a título de exemplo e de re-

memoração, a percepção de Vittorio Gregotti, no clássico 

“Território da arquitectura”, de 1972, quando a propósito da 

paisagem discorria sobre a problemática da sua nomencla-

tura e descrição. A preocupação media-se pela necessidade 

de objectividade, centrada no encontro de uma unidade de 

leitura ajustada, no reconhecimento de homogeneidades 

e de estruturas formalmente organizadas (no campo e no 

conjunto), e, num segundo momento, nos instrumentos da 

sua representação. Aqui referia o “«mapa», o plano fo-

togramétrico ou topográfico (…) porém só como suporte”, 

acrescentando que

“(…) muito mais complexo que as representações geomé-

tricas da arquitectura é, sobretudo, estabelecer uma re-

lação eficaz entre representação e percepção da realidade 

territorial, realidade cuja dinâmica de substituição é muito 

veloz” (Gregotti, 2001, pp. 93, 95).

Ver a partir de baixo, em complementaridade, ajuda a ex-

plicar factos que, a partir de cima, são meras geometrias 

complexas, quiçá não inteligíveis. Essa perspectiva ajudará 

então, por exemplo, a perceber que é possível simplificar 

alguma da realidade complexa, designadamente a panóplia 

funcional e tipológica a que antes nos referimos como ca-

racterística dominante do «espaço entre cidades», mos-

trando que o que pesa nessa imagem é, como nota Boeri 

(1998), a repetição de um conjunto limitado de vocabulário 

tipológico9: “a casa unifamiliar, as casas em banda, o pe-

queno edifício multifamiliar em altura, a unidade comercial 

de média dimensão, o pequeno armazém, o centro de lava-

gem automóvel (…)” (Boeri, 1998, p. 15)10. E é nesse contexto 

de observação, próximo do chão, que percebemos também 

acontecer o contrário de uma monotonia visual que a afir-

mação supra poderia sugerir e como toma forma a confu-

são com que antes adjectivámos a nova cidade: as lógicas 

de afirmação individual justificam as implantações “para-

doxalmente orgulhosas do seu isolamento e sempre preo-

cupadas em delinear claramente os limites da sua proprie-

dade” ao mesmo tempo que denotam “pouca ou nenhuma 

preocupação com o espaço público” (Boeri, 1998, p. 15). Tal 

como é ainda a partir do chão que daqueles gestos banais e 

reiterados de implantação de objectos, dessa homogenei-

zação, se destacam “poderosos mecanismos de variação 

e diferença” (Boeri, 1998, p. 16) tradutores do seu enraiza-

mento nos sítios onde se localizam, manifestações, pois, de 

identidades locais que importará reconhecer11.

Conciliar pontos de vista distintos e complementares, e al-

ternar entre eles, é, portanto, uma necessidade dos dias de 
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hoje para abarcar as várias dimensões inscritas no territó-

rio e operar sobre elas. É essa articulação de escalas, como 

essência metodológica, que permite ressaltar alguns ele-

mentos físicos, os mais perenes, a partir da sua visibilidade 

diversa nos diferentes planos de observação e que permite 

percebê-los – e instituí-los – como estruturantes nesses 

vários níveis12. São eles que, numa primeira instância, se 

observam com o intuito de captar os sinais da sua trans-

formação, esse sendo talvez o passo inicial do urbanista 

que permite depois operar sobre aqueles, reforçando-lhes 

o carácter, tornando-os visíveis em caso de subjacência, 

reinterpretando o seu papel isoladamente e em articulação 

com outros elementos. Em certa medida esses elementos 

são facilmente identificáveis – a rede viária, as «polarida-

des» e alguns edifícios de função excepcional capazes de 

as fixar, o «verde» ou a «natureza» nas suas diversas 

dimensões e formas mais ou menos disciplinadas; menos 

clara, no entanto, é a concretização do seu papel no todo, 

matéria também ainda carente de um corpo de pensamen-

to, experimentação e ferramentas que a sustente.

4. O “ATLAS ECLÉCTICO” (BOERI, 1997/2011) – QUANDO,  

AFINAL, SE PODE COMEÇAR…

Na procura desse instrumental conceptual e técnico que 

nos permita sustentadamente (ou tanto quanto possível) 

intervir na cidade difusa, e mais concretamente no «es-

paço entre cidades», é ainda a Stefano Boeri13 que vamos 

buscar uma pista, seduzidos pela “representação «a várias 

entradas»” (Boeri, 2011, p. 59) – com que resume os “atlas 

eclécticos”. Nas palavras do autor:

“Estes são textos heterogéneos (relatórios, levantamentos 

fotográficos, descrições geográficas e literárias, classifica-

ções, relatórios de investigação científica, pesquisas qua-

litativas, ensaios e artigos, antologias e monografias, co-

lecções de planos ou projectos) mas similares à abordagem 

visual.” (Boeri, 2011, p. 59; 2003, p. 432)

Seria esta, então, uma aproximação possível à complexida-

de de uma realidade que, construída, essencialmente, nas 

decisões individuais, nas “tensões que estão entre o espaço 

e a sociedade” (Boeri, 2011, p. 58), assim permitiria (a)notar 

a espacialização dessas tensões. Encontramos eco de al-

guma semelhança de entendimento nas palavras de Secchi 

(2006, p. 34) quando, a propósito da “história urbanística de 

uma povoação qualquer”, da sua transformação no tempo, 

advoga a consideração da “colecção dispersa de discursos, 

desenhos, projectos e acções produzidas por uma multi-

dão anónima de autores”, com implicação na prefiguração 

da cidade e suas modificações, registos que não excluem o 

contributo dos documentos produzidos por autores espe-

cializados na temática urbana. Tal como o encontramos em 

Gregotti, para citar outro autor incontornável no campo da 

arquitectura, que voltamos a chamar na sequência do seu 

pensamento de 1972, acima, sobre a representação da “pai-

sagem antropogeográfica”14 e a complexidade dessa repre-

sentação enquanto suporte da percepção da realidade:

“(…) é, provavelmente, utilizável todo o material que nos 

fornece a tradição figurativa da paisagem pictórica e foto-

gráfica; lá onde a realidade aparece sempre deformada pela 

intenção expressiva, ela nos restitui quase sempre a estru-

tura dos valores concretos (objectivos, no plano da histori-

cidade da percepção) do conjunto geográfico examinado.” 

(Gregotti, 2001, p. 95)

Certamente como estes, outros especialistas da arquitec-

tura e do urbanismo têm uma compreensão análoga sobre 

a importância de alicerçar o pensamento sobre o urbano 

em conteúdos de vária índole15, mas o que cremos menos 

comum e mais importa, quanto a nós, é que esse consenso 

seja transposto para a compreensão da cidade difusa, so-

bretudo, do «espaço entre cidades», ajudando na sua ex-

plicação despreconceituosa, na sua habilitação conceptual 

como entidade plena e na intervenção requalificadora que, 

enquanto tal, necessita. Um “atlas ecléctico”, como o en-

tendemos, poderia ser parte (fundamental) desse processo.

Construindo-se no tempo, um “atlas ecléctico” tem a van-

tagem de poder começar a nascer a partir de questões 

concretas, de angústias pressentidas ou problemas espe-

cíficos, mas também de uma selecção de áreas geográficas 

concretas e limitadas, consoante o que se entenda ser o 

espaço em que essas questões têm sentido. Não falamos, 

portanto, da elaboração de um “atlas ecléctico” para o país, 

ou sequer para todas as suas regiões, municípios, e menos 



118

ainda para as cidades tradicionais16. Haverá que descobrir o 

nexo subjacente à opção por certas partes do território em 

detrimento de outras, embora, no caso que defendemos, a 

sua aplicação tenha claramente um alvo – a cidade difusa 

–, em particular as suas áreas mais negadas que generica-

mente agrupamos como “espaço entre cidades”. Mas por-

que também aqui o tempo de elaboração desse documen-

to está implicado, pode ser pertinente priorizar as partes 

desse espaço a afectar àquela elaboração, que não a sua 

totalidade, na dependência do que se estude, das questões 

que com aquele se queira indagar. Assumindo e trabalhan-

do com a complexidade, que sabemos ser característica e 

recurso qualitativo da cidade difusa, através de um instru-

mento cuja “representação «a várias entradas»”, como 

antes salientámos, lhe responde, o “atlas” serviria, por isso 

mesmo e em primeira instância, para o planeamento da-

quela (como quer que este se venha a formalizar), para su-

portar a acção sobre ela.

5. A CONSTRUÇÃO DO “ATLAS ECLÉCTICO” DA CIDADE 

DIFUSA – ALGUNS ASPECTOS METODOLÓGICOS …

Um “atlas ecléctico” da Cidade Difusa, por exemplo, do NW 

Português17, seria, portanto, um suporte compreensivo des-

sa realidade, dessa entidade, construído a partir da reunião 

de elementos de origens diversas que a suportassem como 

um todo. Recuperando os elementos que comporiam aque-

le documento, tal como acima os referiu Boeri, estudos e 

relatórios científicos, trabalhos fotográficos, mas também 

escritos literários ou jornalísticos seriam material capaz de 

informar um Atlas, tais como poderiam ser levantamentos 

censitários ou investigações temáticas cujo pano de fun-

do fosse aquela cidade extensa e o que melhor permitisse 

compreender a sua territorialização. Temas prioritários se-

riam, neste sentido, aqueles relacionados com a sua essên-

cia – a mobilidade enquanto principal causa dessa realidade 

urbana, ou o verde (assumido no seu sentido mais lato) en-

quanto matéria-prima da sua composição dispersa, ambos 

os elementos determinados por uma natureza de continui-

dade física que não se estanca em limites administrativos.

Poder-se-á talvez afirmar que boa parte dos conteúdos ne-

cessários para informar o “atlas ecléctico” existirá já. Os tra-

balhos desenvolvidos desde os primeiros anos de 2000 pelo 

Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura da Univer-

sidade do Porto (CE-FAUP) têm produzido uma série de in-

formação que retrata com bastante pertinência o estado de 

facto, sob o ponto de vista científico, da Cidade Difusa do NW 

Português. Na realidade, foi este Centro que, em 2002, assim 

genericamente descreveu aquela “cidade-região”:

“(…) possui uma população da ordem dos 3.000.000 habi-

tantes, dos quais 2.500.000 estão claramente organizados 

em sub-sistemas. A sua densidade média é de 680 hab/

km2 e as suas dimensões máximas são de 120 Km na direc-

ção N/S e de 50 na direcção E/O. Tem um perfil económico 

muito ligado à indústria transformadora (…) que se caracte-

riza por uma forte vertente exportadora cujo entreposto é 

polarizado pelo Porto.” (FAUP, 2002, p. 36).

Na sequência desse estudo, os dois volumes de Políticas Ur-

banas18, da autoria de Nuno Portas, Álvaro Domingues e João 

Cabral, embora não centrados naquela Cidade e visando an-

tes discutir “as políticas urbanas em Portugal” (Portas et 

al., 2003, p. 15), consagram-lhe alguma matéria específica 

que poderia ser directamente aproveitada e alguma outra, 

menos específica, que caberia reinterpretar. De modo se-

melhante, no âmbito da elaboração do PROT-Norte19 foram 

produzidos conteúdos temáticos diversos, quer por aquela 

mesma equipa quer por outras, os quais, embora novamen-

te não específicos da Cidade Difusa, se feito o seu reenqua-

dramento, poderiam ser utilizados.

Num contexto menos «científico», também Álvaro Do-

mingues tem, em certos aspectos, desenvolvido alguns 

trabalhos enquadráveis nesta ideia do “atlas ecléctico”. A 

Rua da Estrada (2009. Porto, Dafne) e A Vida no Campo (2011. 

Porto, Dafne), ainda que, também estes, não centrados na 

Cidade Difusa do NW Português aqui considerada, ilustram 

aspectos essenciais da sua construção, que já antes refe-

rimos. O primeiro registo, focado no tema da mobilidade, 

retrata, através de fotografias comentadas, a metamorfose 

do urbano (após as transformações da cidade e do campo), 

em que esta “emerge como resultado da relação, do mo-

vimento”; o segundo registo, no qual está subjacente uma 

boa parte do nosso imaginário relativo ao «verde», reflec-

te, através da recuperação e associação de textos (mais ou 
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menos) literários de autores diversos, textos próprios e fo-

tografias, sobre as transformações recentes “da realidade 

do rural” e as “múltiplas narrativas” a que dão origem, como 

se escreve nas contracapas desses livros.

A questão que permanece, contudo, sem resposta ante-

cipada é a da configuração desse Atlas, ou seja, como se 

compilaria a informação disponível, já que não o antevemos 

segundo uma interpretação de atlas clássico, aquele a que 

nos habituámos decorrente de uma perspectiva fundamen-

talmente geográfica. Sem capacidade para predeterminar 

um formato, que teria de ser, ele próprio, resultado de uma 

investigação específica, parece-nos central a vertente pro-

positiva, ou seja, a incorporação de aspectos sugestivos de 

proposta20. A pertinência desse documento, enquanto ins-

trumento, estaria exactamente, cremos, numa organização 

de conteúdos que conciliasse a lógica analítica com a su-

gestão de pistas de acção; ainda que sem esta.

Neste sentido, três estudos/publicações poderiam ser re-

ferência relativamente ao modo de fazer:

 > Project on the city (2001), dirigido por Rem Koolhaas e 

coordenado por Jeffrey Inaba, em particular o volume 

I – “Great leap forward” –, no qual uma série de alunos 

da Harvard Design School estudam o Delta chinês do Rio 

Pearl (China’s Pearl River Delta) através de uma série 

de “estudos interrelacionados que em conjunto tentam 

dar uma visão geral inicial da condição(ões) urbana(s) 

emergente(s).” (Koolhaas, 2001, p. 28) A abordagem 

dessa área (composta pelas cidades Zhuhai, Guangzhou, 

Dongghuan, Shenzhen e Hong Kong) é feita através 

de temas pertinentes que se apresentam a partir da 

cidade(s) que melhor os representa: Ideologia (Shen-

zhen), Arquitectura (Shenzhen), Dinheiro (Dongghuan), 

Paisagem (Zhuhai), Política21 (Guangzhou) e Infraes-

trutura (Pearl River Delta) – ilustrados por textos diver-

sos, mapas, diagramas e fotografias que complemen-

tam o escrito base. A transposição desta situação para 

o caso da Cidade Difusa do NW Português pressuporia, 

no nosso entender, a eleição de temas ajustada à sua 

especificidade, espacialmente suportados onde fizes-

sem sentido, independentemente da sua coincidência 

com (limites de) cidades, freguesias ou municípios.

 > USE, Uncertain States of Europe. A Trip through a chang-

ing Europe (2003), um projecto de Multiplicity22 que 

percebe a Europa como “(…) uma única imensa cidade 

(…) que abarca as diferenças mais extremas”, tal como 

se escreve na contracapa da publicação, e que a apre-

senta como um “caleidoscópio”. Através de fotografias, 

mapas e imagens mais ou menos diagramáticas, textos 

temáticos e entrevistas, a Europa é exposta por recurso 

a 26 casos de estudo23 de geometrias geográficas e 

administrativas diversas, de cuja análise resulta, para 

cada uma, um tópico-chave para a sua compreensão. 

Por um lado, esta ideia de tópico caracterizador de um 

individual que contribui, com essa especificidade, para o 

conhecimento do conjunto; e, por outro, a abertura para 

aceitar aquelas áreas de geometrias diversas como 

contribuintes com a mesma importância no conheci-

mento desse conjunto, independentemente do papel 

que desempenham no todo, são os aspectos que mais 

destacamos deste trabalho enquanto inspiração para o 

Atlas da Cidade Difusa do NW Português.

 > Switzerland, An urban portrait (Diener et al., 2006), um 

projecto do ETH Studio Basel24, que propõe um olhar so-

bre o País urbano segundo um novo entendimento, do 

qual resulta

“(…) um projecto, uma ideia para uma futura topografia 

do desenvolvimento da Suíça, baseada em cinco tipolo-

gias: as regiões metropolitan as, as redes de cidades, as 

zonas calmas, as terras de pousio alpinas e os resorts.” 

(Diener et al., 2006, p. 18)

O “mapa-tese”, como os autores o designam, espelho 

dessa visão, constitui o documento final de um conjun-

to de 3 “livros” temáticos25 que desmontam, primeiro, 

a Suíça urbana e, depois, as unidades em que essa é 

subdivida através de mapas gerais, parciais e mapas-

-diagrama, gráficos, esquissos e fotografias, maiori-

tariamente de formato-paisagem e aéreas; mas que 

fundamente questionam taxonomias e imagens pre-

concebidas. Para o “atlas ecléctico” da Cidade Difusa 

que aqui discutimos dois aspectos deste trabalho são 

particularmente motivadores: por um lado, a aborda-

gem do conjunto através do reconhecimento de figuras 
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tipológicas e das diversas sub-entidades geográficas 

que as concretizam, às quais se consagram várias pági-

nas de “retratos individuais” (Diener et al., 2006, p. 481), 

uma ponte facilmente estabelecida com o Noroeste 

Português e os subsistemas urbanos que o caracteri-

zam, pese embora a diferença de escala dos objectos de 

estudo em causa; daqui retemos especialmente o modo 

de apresentação desses “retratos” ao leitor, cuja leitura 

é orientada por uma ou duas perguntas que os autores 

elegem como chave em cada contexto específico e que 

são lançadas em género de subtítulo no início de cada 

capítulo. Por outro lado, e muito particularmente, des-

taca-se a vertente propositiva traduzida quer nas per-

guntas-chave apenas referidas, quer na representação 

sistematizada do “mapa-tese” que se oferece como 

novo ponto de partida para explorar, como acima dito, 

o “desenvolvimento da Suíça”, lançando o desafio sobre 

desfecho equivalente para o objecto de estudo nacional.

Os tópicos sugeridos pela análise destes trabalhos, enquan-

to se assumem como pistas para a construção do Atlas da 

Cidade Difusa do NW Português confrontam-nos também 

com a necessária conciliação entre objectividade e ideolo-

gia, a qual estará patente no que se representará ou não, no 

que queremos ver ou não, nos elementos do território/es-

paço que pomos em relação, que mostramos. De certa for-

ma é esta, na verdade, uma velha questão, mesmo que nem 

sempre consciente, que importa (re)lançar. Ou não tivesse 

estado sempre presente diante dos nossos olhos a cidade 

extensa que se apresenta como novidade contemporânea 

e que simplesmente nunca vimos/percebemos: em 1762, 

afirmava João Batista de Castro (apud Domingues, 2011, 

p. 41): “Parece toda a Província huma Cidade continuada”. 

Referia-se este autor à urbanização dispersa da Província 

do Minho… antecipando em séculos o que, apenas recente-

mente, concretizámos como cidade; ou parte dela.
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NOTAS

1. “Population Division” In: United Nations, Department of 

Economic and Social Affairs. [Em linha] Disponível em 

<http://www.un.org/en/development/desa/popu-

lation/theme/urbanization/index.shtml>. [Consultado 

em 01-03-2014].

2. Todas as citações transcritas das publicações em língua 

não-portuguesa são traduções da responsabilidade da 

autora.

3. Sieverts (2003, p. 3), embora salvaguardando as “di-

ferenças massivas, dependentes do desenvolvimen-

to económico, cultura e topografia”, regista a partilha 

entre as cidades de todo o mundo de “específicas ca-

racterísticas comuns: uma estrutura de ambientes ur-

banos completamente diferentes que à primeira vista é 

difusa e desorganizada com ilhas individuais de padrões 

geometricamente estruturados, uma estrutura sem um 

centro claro, mas por conseguinte com muitas áreas 

funcionalmente especializadas, redes e nós.”

4. Como o próprio livro editado por Neil Brenner teste-

munha, assumindo-se no Prefácio como “um diálogo 

transcontinental sobre urbanização e teoria urbana” 

(Brenner, 2014, p. 6) a partir de contribuições de inves-

tigadores de Cambridge, Zurique, Nova Iorque, Toronto, 

Belo Horizonte, Londres, Los Angeles, Madrid, Melbour-

ne, Miami, Singapura e Vancouver.

5. O artigo de Indovina, “La città difusa: cos’è e come si 

governa” (1999), é particularmente pertinente para a 

precisão terminológica do termo que primeiro cunhou 

em 1990. Nesse artigo inicial de 1990, o autor afirma re-

flectir sobre um fenómeno cuja “forma” é “não morfo-

lógica, mas de organização do espaço”(Indovina, 1990, p. 

1), sendo possível reconhecer as transformações que lhe 

deram origem noutras zonas de Itália e admitindo poder 

essa ser a resposta italiana, eventualmente europeia, 

aos problemas que geraram os subúrbios americanos 

(com os quais partilha algumas características). Alguns 

anos mais tarde, no artigo supra, de 1999, precisa essa 

primeira definição, constatando a (demasiada) genera-
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lização da aplicação terminológica a que foi entretanto 

sujeita. Mantém o privilégio dos “atributos funcionais 

e de relações sociais” sobre os “físicos-morfológicos” 

(Indovina, 1999, p. 48), mas o entendimento de cidade 

difusa é fixado no conjunto das três condições estrutu-

rais enunciadas no texto.

6. Esta é apenas uma descrição entre tantas as que se 

encontram em publicações diversas, em variantes múl-

tiplas, mas semelhantes, e que poderia ser transcrita a 

partir delas. Assim, e meramente a título de exemplo, é 

notável a sintonia de descrição em textos de autores e 

tempos de escrita tão distintos como Boeri, S.; Lanza-

ni, A.; Marini, E. (1993). Il territorio che cambia. Ambienti, 

paesaggi e immagini della regione milanese. Milano, Edi-

trice Sagesta; Sieverts, T. (1997). Zwischenstadt. Vieweg; 

Ingersoll, R. (2006). Sprawltown. Looking for the City on 

Its Edges. Nova Iorque, Princeton Architectural Press; 

Solà-Morales, M. (2009). Los vacíos de la metrópolis=The 

voids in the metropolis. In: Luciano G. Alfaya, Patricia 

Muniz (Ed.). la ciudad, de nuevo global=the city, glo-

bal again. Corunha, COAG, pp.129-139; Boeri, S. (2011). 

L’anticittà. Bari: Editori Laterza; Gottdiener, M. (2014). 

The New Form of Urban Space and Its Architecture. In: 

Santos, Paula M. e Seixas, Paulo C., (org). Globalization 

and Metropolization: Perspectives in Europe’s West 

Coast. Berkeley, Berkeley Public Policy Press, pp. 15-26.

7. Dizia Francesco Indovina, em 1990, que “(…) na ausência 

de um desenvolvimento da mobilidade através de um 

meio privado a cidade difusa não teria podido surgir, a 

qual surge e vive enquanto cidade automobilística.” (In-

dovina, 1990, p. 32) Em sintonia, confirmando-o como 

um entendimento comum a “muitos estudiosos e se-

gundo uma opinião difusa”, Secchi (2005, p. 4) afirma 

que “o automóvel se torna (…) o maior responsável pela 

dispersão na última parte do século.”

8. Os outros dois problemas a que Secchi (2010, p. 4) se re-

fere são: a “emergência do sujeito” e a “emergência do 

quotidiano”, que alguns anos antes identificava, (ainda) 

não como “problemas”, mas como “temas propostos 

pela sociedade do século vinte” (Secchi, 2005, pp. 26-7), 

e assim concretizava: o primeiro como “o emergir do 

sujeito e da sua irredutível autonomia, da sua exigên-

cia de um espaço da «privacy» e do isolamento”; e o 

segundo como “o emergir do quotidiano, da dimensão 

corporal e temporal da cidade como dimensões funda-

mentais do bem-estar individual e colectivo”.

9. Em 1999, também Paola Viganò (1999, p. 18) usa palavras 

semelhantes captando percepção equiparável: “No in-

terior desta cidade (…) notamos, no entanto, o repetir-

-se de alguns objectos, reconhecemos alguns mate-

riais recorrentes: parques de estacionamento, centros 

comerciais, vivendas, campos desportivos…; materiais 

nomeáveis, formalmente acabados, dotados de ca-

racterísticas precisas, que se declinam nas diversas 

sequências.” (Viganò, 1999, p. 18) É ainda interessante 

registar aquela constatação – que a cidade contempo-

rânea se faz determinantemente pela adição repetida 

de determinadas peças isoladas – em comparação com 

outra notada por Bernardo Secchi (2001, p. 59) relativa à 

cidade que “entre o Renascimento e o século XIX (…) se 

construiu através da disposição e composição de gran-

des blocos de materiais pré-fabricados”, numa evolu-

ção e aperfeiçoamento de que Paris de finais do século 

XIX é a expressão acabada, a partir da articulação de 

“traçados” e “complexos edificados emergentes” en-

quanto “elementos dessa nova linguagem urbana”.

10. Mais do que pesa, ainda segundo Boeri (1998, p. 15), a 

“adição de grandes áreas recém-construídas (comple-

xos residenciais ou de serviços, estruturas de recepção 

e multiusos, grandes «estações» de mobilidade con-

temporânea, infra-estruturas – estradas, viadutos, 

barragens, caminhos-de-ferro, túneis, etc.)

11. Refere Secchi (2010, p. 4) que “(…) a história da cidade 

difusa é ainda a da construção (…) de uma cidade «de-

mocrática», fortemente fundada nos valores comuni-

tários e identitários.”

12. Um exercício com estas premissas foi elaborado pela au-

tora deste artigo a partir da reinterpretação da rede viária 

numa área da Cidade Difusa do NW Português. V. Garcia, 

Sara Sucena (2010). Red Viaria y Territorio en el “Vale do 

Ave”. La red viaria de nivel intermedio como estructura 
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del paisaje urbano en NW portugués. Tese de Doutora-

mento. Barcelona, ETSAB-UPC (versão pdf: http://www.

tdx.cat/handle/10803/22725), Capítulos 4 e 5.

13. Desde 1997, em vários artigos, Stefano Boeri tem vindo 

a expor a noção de “atlas ecléctico”. Das versões que 

conhecemos, (em 1998, 2003 e 2011. Cfr. Bibliografia), 

parece-nos a definição coincidente de 2003 e 2011, que 

acima transcrevemos, a mais clara.

14. Nas suas palavras, em nota de esclarecimento: “indi-

cando «o ambiente modificado pelo trabalho ou pela 

presença do homem” (Gregotti, 2001, p. 61).

15. Se fosse este o intuito do presente texto, não faltariam 

testemunhos bibliográficos que o atestariam, os quais 

optámos por não sistematizar confiantes no sentido 

lógico de uma afirmação que deles prescinde sem ser 

posta em causa.

16. Na verdade, importa a este respeito clarificar que nem 

sequer nos referimos a limites administrativos institu-

cionais, quaisquer que sejam. Pode ser pertinente con-

siderar os existentes como outros que, no contexto das 

perguntas feitas, surjam como os mais pertinentes, os 

que fazem sentido.

17. «Cidade Difusa do NW Português», uma assunção que 

resulta da interpretação livre da autora do presente texto 

relativa a um estudo intitulado Cidade Difusa do Noroeste 

Peninsular, desenvolvido em parceria pelo Centro de Es-

tudos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do 

Porto, Direccion General de Urbanismo da Xunta de Galícia 

e Universidade da Corunha, e concluído em 2002.

18. Ver: Portas, N. et al (2003). Políticas Urbanas: tendên-

cias, estratégias e oportunidades. Lisboa. FCG e Portas, 

N. et al. (2011). Políticas Urbanas II: transformações, re-

gulação e projectos. Lisboa. FCG.

19. Documento concluído e em processo de sujeição “à 

aprovação do Governo Português” in: Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. 

[Em linha]. Disponível em <http://www.ccdr-n.pt/pt/

ordenamento-do-territorio/inst-de-gestao-territo-

rial/>. [Consultado em 02-05-2014].

20. Seria esta, na verdade, a questão-chave que diferen-

ciaria o “atlas ecléctico” que aqui se defende e a ver-

são tradicional de atlas. A este propósito, assumimos a 

perspectiva de Gregotti (2001, p. 63) quando distingue os 

campos disciplinares próprios da geografia e da arqui-

tectura fundamentalmente em dois aspectos: “a nível de 

escalas” e, colhendo o argumento que aqui particular-

mente nos interessa, “caracterizando a uma como dis-

ciplina descritiva e a outra, como disciplina projectual.”

21. No original, “Policy” (N. da A.).

22. Multiplicity – Um organismo de pesquisa da condição 

urbana”, tal como se define na contracapa da obra, 

constituído por Stefano Boeri, Maddalena Bregani, 

Francisca Insulza, Francesco Jodice, Giovanni La Varra e 

John Palmesino.

23. 01 Paris, 02 Belgrado, 03 Grã-Bretanha/Eslovénia,  

04 Alemanha, 05 Pristina, 06 Benelux, 07 Alpes Suí-

ços, 08 Elche, 09 Tyneside, 10 San Marino, 11 Mazara del  

Vallo/Túnis, 12 Helsínquia, 13 Bucareste, 14 Brianza, 

15 Zurique, 16 Porto, 17 Moscovo, 18 Riviera Francesa, 

19 Brabant, 20 Atenas, 21 Amesterdão, 22 Santiago de 

Compostela, 23 Roménia, 24 Valle del Belice, 25 Porto de 

Valência, 26 Ancona.

24. Encabeçado por quatro arquitectos – Roger Diener,  

Jacques Herzog, Marcel Meili e Pierre de Meuron – e um 

geógrafo – Christian Schmid.

25. Pelo carácter sugestivo que acrescentam à apresenta-

ção da obra, importa apresentar os títulos completos dos 

vários livros-capítulos: Livro 1: Introdução. Suíça – apre-

sentada em termos de Redes, Fronteiras e Diferenças; 

Livro 2: Fronteiras, Comunas. Uma breve história do ter-

ritório e Livro 3: Materiais para um Projecto Urbanístico.
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RESUMO

Num país que recorrentemente se encontrou em momen-

tos de escassez económica e agitação social, quais foram 

as opções arquitetónicas que deram voz a essa situação 

existencial? São as épocas críticas inerentemente propicia-

doras de sobriedade, conservadorismo e tibieza técnica? De 

posturas nacionalistas ou internacionalistas?

A história da arquitetura portuguesa demonstra-nos que 

existirão lógicas de reação, que talvez haja regularidades, 

mas dificilmente condenações deterministas.
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ABSTRACT

In a country often plagued by economical shortage and social 

unrest, what were the architectural choices that voiced such 

existential situations? Are critical periods inherently enablers 

of sobriety, conservatism and lack of technical ambition? Do 

they bring forth nationalistic or internationalist postures?

The history of Portuguese architecture clearly shows that 

there might be some logical paths of reaction, even some 

regularities, but hardly a deterministic single fate.
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Portugal não é, nem alguma vez o foi desde a sua funda-

ção, um país “naturalmente” próspero. Não possuindo uma 

combinação de território particularmente fértil ou rico em 

matérias-primas, e mão de obra que permitisse uma ex-

ploração em larga escala desses recursos, nunca se desta-

cou pela abundância de produtos diretos (Sousa, 1993, pp. 

316-320; Mata e Valério, 1994, pp. 240-242). Da mesma for-

ma, em nenhum momento se verificou um sucesso parti-

cular na produção de artigos manufaturados com impacto, 

particularmente extranacional1.

Como tal, uma situação de carência foi recorrente no per-

curso nacional, interrompida apenas quer por movimentos 

de expansão, quer por dinâmicas comerciais (ou por ambos) 

que permitiram acumular riqueza – posse fundiária, maté-

rias-primas, mão de obra – obtida externamente.

Se a esses períodos de escassez somarmos circunstâncias 

de instabilidade, social em geral e política em particular, 

obteremos uma sequência das mais nítidas épocas de crise 

em Portugal.

Assim, o primeiro exemplo claro após a independência su-

cede entre 1184 e 1248, quando o processo de acumulação de 

bens e terras, pelo saque e a presúria, se interrompe, com os 

desaires portugueses frente a Yusuf I e a Almançor, a que se 

seguem maus anos agrícolas e epidemias (entre 1190 e 1210), 

e a instabilidade do reinado de Sancho II, a que só a guerra 

civil de 1245-1248 porá fim (Mattoso, 1993, pp. 95-113).

O século XIV, terminada a Reconquista e ainda não iniciados 

os Descobrimentos, sob a “pequena era glaciar” e conse-

quentes prejuízos agrícolas, com a Peste Negra de 1357-

1358, e no momento de um abalo do sistema económico eu-

ropeu (Le Goff, 1983, vol. I, pp. 141-145), verá o fim da dinastia 

borgonhesa na convulsão do interregno de 1383-1385, que 

acarretará uma longa e onerosa sucessão de conflitos ar-

mados com Castela (Sousa, 1993, pp. 336-339; Mata e Valé-

rio, 1994, pp. 65-74).

Seguidamente, sob D. João III, percorrido o troço ascensional 

do processo da Expansão, o declínio da chegada de alguns 

produtos ultramarinos, a desvalorização (por saturação do 

mercado e pela perda de monopólios) de outros, e o au-

mento dos encargos para a manutenção da presença além-

-mar, sob o pano de fundo da crise civilizacional da Refor-

ma protestante europeia, assinalarão novas circunstâncias 

desfavoráveis, de meados do século XVI à hecatombe de 

Alcácer-Quibir (Magalhães, 1993, pp. 347, 349-353; Mata e 

Valério, 1994, pp. 100-101). Momentaneamente atenuadas 

pela inclusão de Portugal no bloco ibérico, no auge do poder 

económico e político espanhol, os desaires subsequentes da 

política europeia filipina (da Guerra dos 80 Anos à derrota 

da Armada Invencível), com as suas consequências no seu 

poder imperial, e a própria crise de escala duma presen-

ça global tão alargada, trar-nos-ão por arrasto de volta 

as dificuldades económicas, que o esforço das guerras da 

Restauração prolongarão (Hespanha, 1993, p. 223; Mata e 

Valério, 1994, pp. 103-111).

Após o novo balão de oxigénio que representará o ciclo do 

ouro e dos diamantes brasileiros, e com a catástrofe telú-

rica de 1755, um longo período de crise instalar-se-á, mau 

grado os esforços assinaláveis da administração pombalina 

– que a susterá entre as décadas de 60 e 80 do século XVIII 

– e que perdurará até às invasões francesas, primeiro, e as 

convulsões do Liberalismo depois, isto é, pelo menos até 

1834, senão até à Patuleia, em 1847 (Serrão, 1993, pp. 72-73; 

Mendes, 1993, pp. 315-319; Mata e Valério, 1994, pp. 124-144).

Os sinais subsequentes de crescimento financeiro, comer-

cial, industrial e agrícola, de meados de oitocentos, esfu-

mar-se-ão pelo fim do século, e uma situação profunda-

mente desfavorável dominará Portugal, das bancarrotas 

do erário público do final da monarquia, aos deficits que 

acompanharão a instabilidade republicana, o que conduzirá 

ao golpe de 1926 (Mendes, 1993, pp. 319-320; Fonseca, 1993, 

pp. 398-407; Rosas, 1994, pp. 243, 265-266; Mata e Valério, 

1994, pp. 162-186).

Posteriormente, pese embora as suas limitações, o cresci-

mento existe sob o Estado Novo, havendo entesouramen-

to pelo Estado e alguns grupos económicos, em particular 

durante a II Grande Guerra, capital acumulado que, com os 

governos tecnocráticos dos anos 1950, se traduzirá por in-

vestimentos e desenvolvimento infraestrutural; no entanto, 

com a emergência da Guerra Colonial primeiro, e com a per-

da do sistema económico que elas suportavam, depois de 
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1974, um novo período difícil surgirá e arrastar-se-á, dos 

inícios da década de 60 a meados da de 80 do século XX 

(Rosas, 1994, p. 267; Ferreira, 1993, pp. 140-148; Mata e Valé-

rio, 1994, pp. 205-209, 219-229).

Finalmente, passados os anos de (pelo menos aparente) 

crescimento do bem estar que sucederam à adesão à CEE 

em 1985, desembocámos, no final da primeira década do 

presente século, com a ajuda da recessão global, na crise 

em que nos encontramos hoje.

A todos estes momentos correspondem, naturalmente, re-

flexos estilísticos em arquitetura, quer optemos por realçar 

neles a alteração dos sistemas produtivos e dos interesses 

dos grupos sociais dominantes e as suas consequências 

artísticas, por detetar as mudanças de significação cultu-

ral que consagram, ou, fruto de todas estas alterações, por 

compreender que mude a Kunstwillen e os padrões formais 

que a acompanham, ou que a uma nova Weltanschauung 

corresponda uma nova articulação dos elementos linguísti-

cos. Mas interessará perceber, particularmente no momen-

to presente, se a condição existencial geral, comum a todos 

eles, de “dificuldade” e “incerteza” se traduziu, em Portugal, 

por alguns vetores gerais constantes.

Procuremos ver, portanto, a que modos arquitetónicos cor-

responderam os períodos elencados:

1184-1248 | Este intervalo corresponde a uma transição, entre 

o Românico e o Gótico, e já foi visto quer como Tardorromâni-

co quer como Protogótico. Devido à falta de meios e à insegu-

rança, poucas novas obras se lançarão e deter-se-ão muitas 

das que estavam em curso (Mattoso, 1981). Só com a estabi-

lização e desenvolvimento urbano do reinado de D. Afonso III 

o nosso primeiro Gótico, essencialmente mendicante, se ma-

nifestará; de qualquer forma, várias das obras românicas que 

se concluem nesta altura exibem sinais goticizantes, espacial 

e estruturalmente (como na verticalização da nave de Roriz, 

ou a nervuragem da abóboda da ousia em Fonte Arcada, de 

meados de duzentos); mais tarde, pelo contrário, a continui-

dade do Românico, em meios rurais e/ou menos dinâmicos, 

fechar-se-á no que se chamou um “Românico de resistên-

cia”, como encontramos em Cete, já do século XIV (Almeida, 

2001, p. 66; Almeida e Barroca, 2002, p. 22). (ver figura 1).

1348-1411 | Pelo menos da Peste Negra à paz definitiva com 

Castela (e antes do lançamento ativo da empresa da Expan-

são), a arquitetura nacional, depois de um século dominado 

pelo gosto mendicante no Gótico, revela sinais da progressão 

para o que se poderia chamar um Gótico Pleno, mais indivi-

dualizado nas opções estéticas de promotores identificados 

e sobretudo régios, e mais próximo do Gótico catedralício in-

ternacional: da construção da charola da Sé de Lisboa para 

abrigar o túmulo dum D. Afonso IV prestigiado pela vitória do 

Salado, à fase inicial do obradoiro batalhino em celebração da 

mudança dinástica, passando pelo coro alto de uso e túmulo 

pessoal de D. Fernando em S. Francisco de Santarém, a cons-

trução elabora-se e personifica-se, se não sempre em volu-

me de obras e escala do edificado, pelo menos em comple-

xidade construtiva (Pereira, 2011, pp. 312-321). (ver figura 2).

1548-1580 | Do encerramento da feitoria portuguesa em An-

tuérpia à União Ibérica percorre-se o período da Arquitetura 

Chã (Kubler, 1972, na leitura mais precisa de Correia, 1991), 

um modo singularmente português de interpretar as coor-

denadas pessimistas de retorno à seriedade moral do início 

do Maneirismo, sob efeito das ondas de choque da Reforma, 

e dos primeiros ecos do Concílio de Trento. Indo beber, tipo-

lógica e construtivamente, à tradição, e sendo compositiva-

mente anticlássica, a Arquitetura Chã começa a afirmar-se 

pelo programa das novas Sés de D. João III (Leiria, Miranda 

e Portalegre, no território continental, entre 1551 e 1566) e 

atingirá – literalmente – a sua estandardização com a série 

das modulares igreja columnárias sebásticas, sobretudo de 

meados ao último terço do século XVI (Pereira, 2011, pp. 572-

578; Serrão, 2002, pp. 187-194). (ver figura 3).

1621-1693 | Da quebra das tréguas da coroa espanhola com 

os holandeses, que se lançarão sobre o Brasil e outras pos-

sessões portuguesas, na Guerra dos 80 Anos (Veiga, 2005, 

pp. 35-38), ao início das remessas de ouro brasileiro, e 

passado o principal fulgor da introdução dum vocabulário 

maneirista internacional, nas campanhas filipinas de obras 

em Portugal (lançadas sobretudo do início do reinado de 

Filipe I, em 1580, à visita conciliatória do seu sucessor, em 

1619), a arquitetura nacional, além de permanecer viva a Ar-

quitetura Chã (Veiga, 2005, p. 124), vai, com a Restauração, 

encontrar um formulário de expressão que, não obstante a 

relativa escassez de obras não militares, parece refletir um 
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[fig. 1] São Pedro de Roriz e São salvador de Fonte Arcada

[fig. 2] As cabeceiras da Sé (c. 1341-1357) e do Convento do Carmo (1389-1423), em Lisboa

[fig. 3] A Sé de Miranda do Douro (1547-1566) e a Igreja Matriz de Monsaraz (c. 1563)
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encontro entre uma recuperação de sinais anteriores aos 

Filipes (“neomanuelinos”, “neorrenascentistas” e generica-

mente “chãos”) e uma abertura a figurinos protobarrocos 

(Serrão, 2003, pp. 126-142), como na planta centrada sob 

cúpula e a policromia marmórea, em Nossa Senhora da Pie-

dade de Santarém, de c. 1664 (Pereira, 2011, pp. 634-638). 

(ver figura 4).

Um pouco mais tarde, e após o fim das Guerras da Res-

tauração, mas antes dos desafogos permitidos pelos filões 

brasileiros, a transição para o Barroco completar-se-á com 

João Antunes (1645-1712), sob D. Pedro II, que, em Santa En-

grácia mas sobretudo em projetos menos grandiloquentes, 

criará um conjunto de soluções tipológicas (da “cruz grega 

inscrita em círculo” do Bom Jesus da Cruz de Barcelos ao 

“retângulo de cantos cortados” da Igreja do Menino Deus, 

em Lisboa), unindo a economia de meios projetuais (no-

meadamente geométricos) ao máximo efeito espacial, nas 

temáticas de síntese do espaço centralizado e longitudinal 

tão caras ao Barroco (Pereira, 2011, pp. 652-659; Serrão, 

2003, pp. 155-170). (ver figura 5).

1749-1834 | Da Pragmática de limitação dos luxos de D. João 

V ao fim da guerra civil portuguesa, com o intervalo da re-

cuperação financeira da segunda metade do reinado de D. 

José I, e apesar da complexidade da situação arquitetóni-

ca – que verá prolongar-se, a par da situação de crise, na 

encomenda estritamente cortesã e no Norte do país (reali-

dades de resistência ou divergência aos figurinos estatais/

centralizados), um gosto rococó descendente dos faustos 

d’O Magnânimo – verificar-se-á a manifestação de duas 

tendências racionalizadoras, o Pombalismo antes e o Neo-

classicismo depois2. (ver figura 6).

1890-1935 | Após o Ultimato inglês, a que se seguirão as 

bancarrotas nacionais de 1891 e 1892, e até à solidificação 

financeira do Estado Novo, iniciada em 1928 e consagrada 

ao tempo da Lei de Reconstituição Económica de 1935, a ar-

quitetura portuguesa, descontando a continuidade de ecle-

tismos vários (tal o Neomanuelino, cujas obras definidoras 

antecedem esta época) e fenómenos circunscritos, como o 

é a Arte Nova em Portugal, verá aparecerem duas correntes 

fortes e, à sua maneira, ambas modernas: o Neorromânico e 

a Art Déco. O primeiro marcará uma forma menos arqueoló-

gica e mais qualitativa de apropriação plástica do passado, 

e mesmo uma tendência mais funcional de desenho (Fran-

ça, 2004, pp. 171-173); a segunda corrente, na sua apetência 

por uma modernidade técnica e estética, desenvolver-se-á 

no essencial após o golpe do 28 de Maio de 1926 e será a 

primeira opção expressiva do Estado Novo (Tostões, 2004, 

pp. 106-118), precisamente no seu período de afirmação e de 

estabilização, económica inclusive, não perdurando assim 

que esta se atinge. (ver figura 7).

1961-1985 | O ocaso da ditadura, assim que se iniciam os 

levantamentos militares nos territórios ultramarinos, e a 

construção da democracia, depois de 1974, coincidem com 

o que se poderia chamar de Tardomodernismo (Frampton, 

2006, pp. 329-339; Jencks, 1989), primeiro dando azo quer 

ao Regionalismo Crítico, quer à exploração de formas mais 

individualizadas e fenomenológicas na tradição do Movi-

mento Moderno (Tostões, 2004, pp. 139-155; Urbano, 2013), 

e depois ao ciclo da arquitetura ligada ao SAAL e à iniciativa 

cooperativa (Portas e Mendes, 1991, pp. 24-35). Os primeiros 

movimentos representam a negociação tanto das propostas 

alternativas, exteriores ao Movimento Moderno (de Wright, 

de Scarpa, entre outros), como dos caminhos gradualmente 

centrífugos ao Funcionalismo (os de Aalto, de Kahn, ou do 

Team X), o segundo trabalha a charneira entre os resultados 

dessa prática e a Postmodernidade. (ver figura 8).

Mas o que caracterizou então as arquiteturas da emergên-

cia em Portugal?

Para abordar esse problema, algumas observações nascem 

diretamente desta elencagem:

a) a austeridade expressiva não é de forma alguma um 

princípio exclusivo adstrito às arquiteturas de crise – 

tanto o Gótico Mendicante, como o Maneirismo filipino 

e o Português Suave, que a ela recorrem (mesmo que 

na amplitude que vai entre a modéstia populista e a 

sobriedade erudita), não correspondem a períodos de 

depauperamento dos encomendantes; por outro lado, 

mesmo que com limitações financeiras e estratégias 

de compensação, o nosso Barroco inicial pré-aurífero, 

a Art Déco e o Movimento Moderno tardio procuram ex-

primir exuberância;
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[fig. 4] Nossa Senhora da Piedade de Santarém, João Nunes Tinoco (c. 1664)

[fig. 5] João Antunes: o Bom Jesus da Cruz de Barcelos e a Igreja do Menino Deus

[fig. 6] Do Pombalismo ao Neoclássico: Cadeia da Relação (Eugénio dos Santos, 1756) e Hospital de Santo António (John Carr, 1770)
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b) do mesmo modo se pode concluir ao observar esta di-

ferenciação no que toca a tendências de conservado-

rismo ou retorno expressivo a formas passadas (em 

fenómenos que não são forçosamente de nacionalismo) 

– que se observam no Gótico mendicante3, na arqui-

tetura manuelina, no Português Suave e no nosso pri-

meiro Movimento Moderno4, enquanto se deteta, pelo 

contrário, uma vontade de atualização e renovação no 

Neoclassicismo, na Art Déco e no Tardomoderno mais 

urbano; além disso, refira-se como, no percurso dos 

historicismos do século XIX, é sensivelmente mais “mo-

derno” o Neorromânico da crise económica finissecular 

que os “Neos” da Regeneração5;

c) não existe igualmente uma correlação entre as arqui-

teturas destas conjunturas e uma pobreza técnica – o 

Gótico Pleno, a arquitetura militar da Restauração, a in-

fraestruturação pombalina, a Art Déco e o Movimento 

Moderno tardio são tecnicamente inovadores onde o 

Maneirismo e o Português Suave não o são.

Não há portanto, face à incerteza, tanto quanto a História 

nos mostra, nenhum catálogo óbvio de respostas constan-

tes e/ou exclusivas. Quantitativamente, em todos os mo-

mentos considerados haverá uma diminuição do número 

de obras (mas não forçosamente do seu volume individual); 

qualitativamente, há uma tendência para a redução da de-

coração aplicada (escultórica, em pedra ou madeira) em 

favor de soluções mais robustas e integradas – o que pode 

sinalizar uma redução da energia despendida e um aumento 

da solidez dos edifícios – e talvez mesmo uma retração da 

adjetivação iconográfica, a favor de uma expressão volu-

métrica e espacial. Assim, a decoração escultórica historia-

da recua e aplana-se no Tardorromânico, da mesma forma 

que os embutidos pétreos são a opção antes do uso da ta-

lha, delicada, tridimensional e figurada, no Barroco.

Em termos de postura, dentro do largo grupo que se iden-

tifica com períodos de escassez e agitação, e que comporta 

sempre viragens estilísticas, existe uma adicional diferen-

ciação interna de atitude, entre o que chamaria uma res-

posta programática às crises, e as opções reativas. A Arqui-

tetura Chã, o Protobarroco/Barroco inicial, o Pombalismo, o 

Neorromânico, o Regionalismo Crítico e a arquitetura post-

-revolucionária, parecem incorporar programaticamente 

o condicionamento material6 e/ou o questionamento cul-

tural, optando por procedimentos de economia e robustez 

dos meios expressivos (abstração, estandardização, densi-

dade material, recurso preferencial a dispositivos técnicos 

comprovados pela experiência nacional). Já nas experimen-

tações goticizantes do Tardorromânico, no aparato cons-

trutivo do Gótico Pleno e na sintonização com o gosto inter-

nacional do Neoclassicismo, da Art Déco e do Tardomoderno 

urbano (dum Conceição e Silva, dum Chorão Ramalho, dum 

Hestnes Ferreira), há uma reação proativa, um salto para a 

frente e para fora. Ambas as categorias, clarifique-se, in-

corporam mentalidades igualmente eruditas e reflexivas, 

mas a primeira tende a verter os vetores culturais alarga-

dos da sua época em formulações dominadas por práticas 

autóctones (donde a sua maior “originalidade” estilística), 

e a segunda a procurar definições já clarificadas interna-

cionalmente, introduzindo dinâmicas exógenas, quiçá para 

diminuir a entropia de um sistema desequilibrado, através 

da adição de energia exterior.

Não existe assim nenhum indício dum determinismo que 

confirme que a arquitetura portuguesa se prepara hoje para 

infletir para a sobriedade formal, um retorno a soluções fa-

miliares e uma preferência pela elementaridade construti-

va. É claro que, nacional e internacionalmente, o caminho de 

desmesura e até absurdo construtivo (que nenhum “mila-

gre de Bilbao” – aliás, nunca repetido – podia sancionar) que 

dominou a criação arquitetónica por mais de duas décadas 

(Moix, 2010) não pode continuar, e é por demais evidente no 

nosso panorama da construção civil que o volume de edifi-

cação que não há muito tempo conhecemos, desapareceu. 

Faltará saber se a arquitetura portuguesa optará ainda as-

sim por investir em demonstrar que permanece em sinto-

nia com a cena internacional, nela contribuindo no mesmo 

dialeto, ou se assistiremos a uma descolagem de “digestão” 

subjetiva, singularmente portuguesa, de mais uma crise.

Ambas as possibilidades, já vimos, foram soluções válidas 

e férteis para um país habituado a crises poder manter um 

discurso atuante sobre a sua dinâmica existencial.



132

[fig. 7] Palacete-colégio (Álvaro Machado, 1904) e Instituto Superior Técnico (Porfírio Pardal Monteiro, 1927-1935)

[fig. 8] Pousada de Valença (João Andresen, 1962), Edifício Castil (Atelier Conceição e Silva, 1972) e Bairro da Bouça (Álvaro Siza, 1977))



133

BIBLIOGRAFIA

Almeida, C. A. F. (2001). O Românico. Lisboa, Presença.

Almeida, C. A. F., Barroca, M. J. (2002). O Gótico. Lisboa, 

Presença.

Correia, J. E. H. (1991). Arquitectura Portuguesa - 

Renascimento, Maneirismo, Estilo Chão. Lisboa, Presença.

Ferreira, J. M. (1993). A evolução da sociedade portuguesa, 

in Mattoso, J. (dir.). História de Portugal. Lisboa, Círculo de 

Leitores, vol. VIII, pp. 139-173.

Fonseca, F. T. (1993). Flutuações e crises económicas. In: 

Mattoso, J. (dir.). História de Portugal. Lisboa, Círculo de 

Leitores, vol. V, pp. 395-409.

Frampton, K. (2003). História crítica da arquitetura 

moderna. São Paulo, Martins Fontes.

França, J.-A. (2004). O Pombalismo e o Romantismo. 

Lisboa, Presença.

Hespanha, A. M. (1993). A fazenda. In: Mattoso, J. (dir.). 

História de Portugal. Lisboa, Círculo de Leitores, vol. IV, pp. 

203-239.

Jencks, C. (1989). Arquitectura Internacional: últimas 

tendências. Barcelona, Gustavo Gili.

Kubler, G. (1972). Portuguese plain architecture: between 

spices and diamonds, 1521-1706. Middletown, Wesleyan 

University Press.

Le Goff, J. (1983). A civilização do ocidente medieval. Lisboa, 

Estampa.

Magalhães, J. R. (1993). A estrutura das trocas. In: Mattoso, 

J. (dir.) (1993). História de Portugal. Lisboa, Círculo de 

Leitores, vol. III, pp. 315-353.

Mata, E., Valério, N. (1994). História económica de Portugal: 

uma perspectiva global. Lisboa, Presença.

Mattoso, J. (1981). O românico português: interpretação 

económica e social. separata de Mínia, 2.ª série, 4(5). 

Braga, Associação para a Defesa, Estudo e Divulgação do 

Património Cultural.

Mattoso, J. (1993). 1096-1325. In: Mattoso, J. (dir.). História 

de Portugal. Lisboa, Círculo de Leitores, vol. II, pp. 11-309.

Mendes, J. A. (1993). Evolução da economia portuguesa. In: 

Mattoso, J. (dir.). História de Portugal. Lisboa, Círculo de 

Leitores, vol. V, pp. 315-323.

Moix, L. (2010). Arquitectura milagrosa - hazañas de 

los arquitectos estrella en la España del Guggenheim. 

Barcelona, Anagrama.

Pereira, P. (2011). Arte Portuguesa – história essencial. 

Lisboa, Temas e Debates.

Portas, N., Mendes, M. (1991). Portogallo: architettura, gli 

ultimi vent’anni. Milão, Electa.

Rosas, F. (1994). O Estado Novo. In: Mattoso, J. (dir.). História 

de Portugal. Lisboa, Círculo de Leitores, vol. VII.

Serrão, J. V. (1993). O quadro económico. In: Mattoso, J. 

(dir.). História de Portugal. Lisboa, Círculo de Leitores, vol. 

IV, pp. 71-113.

Serrão, V. M. (2003). O Barroco. Lisboa, Presença.

Serrão, V. M. (2002). O Renascimento e o Maneirismo. 

Lisboa, Presença.

Sousa, A. (1993). 1325-1480. In: Mattoso, J. (dir.). História de 

Portugal. Lisboa, Círculo de Leitores, vol. II, pp. 310-548.

Tostões, A. (2004). Arquitectura moderna portuguesa: 

1920-1970. Lisboa, IPPAR.

Urbano, L. (2013). Between here and there. Rural and urban 

space as national identity in 1960’s Portugal. In: Leal, J. C., 

Maia, M. H., Cardoso, A. (eds.). To and fro: modernism and 



134

vernacular architecture. Porto, Centro de Estudos Arnaldo 

Araújo da CESAP/CEAA, pp. 207-221.

Veiga, C. M. (2005). A herança filipina em Portugal. Lisboa, 

CTT - Correios de Portugal.

NOTAS

1. O vinho do Porto pode ser uma exceção, mesmo assim 

algo tardia na nossa história, e, ainda mais recente-

mente, a produção vinícola em geral, a têxtil, a de corti-

ça, e a de calçado, têm gozado de um sucesso assinalá-

vel, mas de qualquer forma com uma escala e/ou uma 

visibilidade relativas nos mercados globais. Os serviços, 

nomeadamente aqueles relacionados com o turismo, 

têm um comportamento similar na nossa economia 

contemporânea. 

2. Ambas as correntes perdurarão (o Neoclassicismo terá 

mesmo um novo fôlego, politizado, depois de 1834, na 

arquitetura para as sedes das novas instituições do Li-

beralismo) para além destes momentos mais críticos, 

mas surgem e difundem-se na sua vigência; a reforma 

almadina do Porto marcará ainda uma ligação evolutiva, 

de uma para a outra (França, 2004, pp. 29-31, 39-44; 

Pereira, 2011, pp. 740-741, 754-759).

3. Herdeiro de tipologias e espacialidade românicas (Pe-

reira, 2011, pp. 292-295)

4. Que recupera, panfletária mas anacronicamente, os 

modelos do pré-guerra (Urbano, 2013).

5. Apesar de sinais contraditórios, o mesmo é ainda par-

cialmente observável no Tardorromânico já goticizante, 

e na arquitetura da Restauração protobarroca.

6. Que já vimos não ser sinónimo direto da austeridade 

expressiva.
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“O verdadeiro futuro pode ser unicamente o resultado reu-

nido do poder destruidor e do conservador. Não são preci-

samente os débeis quem se impressiona para cada evan-

gelho de uma nova época, mas os espíritos fortes, os que se 

mantêm simultaneamente agarrados ao passado e capazes 

de criar o verdadeiro futuro. (Schelling)”

(Sedlmayr, s.d. pp. 178, 179)

PARTE 1 – INTRODUÇÃO

1. A ideia de arquitectura

A arquitectura, enquanto arte, possui um carácter forte-

mente ambivalente e pluridisciplinar. Encontra-se indisso-

ciavelmente ligada às outras artes, seja a pintura, a escul-

tura, o desenho, etc. Este carácter é ainda acentuado pela 

componente programática de disciplinas mais rigorosas, 

como a matemática, a física e a geometria, ou ainda por 

disciplinas de formação teórica e humana, como por exem-

plo a sociologia, a antropologia, a psicologia ou a própria 

filosofia. No entanto, talvez seja com a música que detém 

maiores afinidades e, desde sempre, através da história da 

arquitectura, a ela se encontrou irmanada, quer por analo-

gia, quer pelos diversos movimentos e correntes artísticas.

Isto será facilmente percepcionável se, ao invés de consi-

derarmos os aspectos materiais e formais da construção 

tivermos em conta que, tal como dizia Bruno Zevi (1978, pp. 

17-28), o protagonista da arquitectura é o próprio espaço. 

Na realidade as primeiras manifestações arquitectónicas, 

de tentativa de apropriação do espaço, são muito mais sim-

bólicas do que construtivas, pois ao delimitar visualmente 

determinadas zonas, através de marcações na paisagem, o 

homem pré-histórico começava assim a “fazer” arquitec-

tura (Alves-Costa, 2003, pp. 7-13). Esta encontrava-se re-

lacionada não com uma ideia de “casa” ou de “abrigo”, mas 

sim com um carácter simbólico e espiritual. O mesmo tipo 

de concepção que ainda se encontra fortemente presente 

na arquitectura do Antigo Egipto.

Assim, verificamos facilmente que a arquitectura é a pró-

pria ideia em si, e não a concepção material. Mais ainda se 

atentarmos que a arquitectura é a única arte que lida direc-

tamente com o espaço e que lhe confere a sua verdadeira 

dimensão, na medida em que o torna habitável e portan-

to humano. No entanto, não podemos de deixar de ter em 

conta que a evolução se faz, sobretudo, tendo em conta 

princípios estéticos e de construção directamente relacio-

nados com a própria sociedade e cultura de cada época. O 

ideólogo da arquitectura estabelece sempre, ao longo da 

própria história, princípios estratégicos, formais e mate-

riais, com que intenta responder aos problemas colocados 

pela própria imanência sócio-cultural.1

Assim, inicialmente, este estudo que versava a relação tão 

próxima entre arquitectura e a música e procurava esta-

belecer, ao longo da história e dos seus períodos artísticos, 

a relação biunívoca entre estas duas artes, foi-se modifi-

cando, de forma natural, à medida que se percepcionava 

a noção de que cada período histórico aportava “algo de 

novo” a cada uma das épocas anteriores, não em termos 

meramente visuais ou formais, mas sim nas características 

e essência do próprio espaço.

2. A “dimensão” da arquitectura

A necessidade de nomear cada uma dessas “inovações es-

paciais” surge como um problema, já que ao longo do tempo 

a história da arquitectura foi sendo feita por historiadores 

de arte, que tendiam a ver apenas o seu lado mais material e 

visual, estabelecendo designações e nomenclaturas para os 

variados períodos artísticos que, muitas vezes, nada tinham 

que ver com o que se passava, verdadeiramente, na arqui-

tectura. Atentemos que, por exemplo, a nomeação “româ-

nico”, para designar o período histórico entre os séculos XI 

e XIII, apenas surge na segunda década do século XIX e não 

toma em conta as influências da arquitectura oriental que 

moldou a arquitectura dessa época. Mesmo Nikolaus Pevs-

ner não é objectivo, relativamente à arquitectura, porque 

não intui da sua inata vocação espacial quando afirma que: 

“As características, por si só, não fazem um estilo. A ideia 

central que surge é que dá vida a elas (...)” (Conti, 1984, p. 3). 

Assim, em se tratando do próprio espaço, acabou por pare-

cer lógica e racional a designação mensurável do mesmo, 

ou seja, as suas dimensões, aqui entendidas como sendo as 

suas características essenciais.
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Contudo, por vezes, não se torna fácil apercebermo-nos 

de qual é essa característica que molda o espaço de cada 

época, já que este não sendo visível, nem possível de com-

parar com as outras artes (exceptuando, talvez, a música), 

exclui a análise comum do historiador de arte. Desta forma, 

haverá que ter em conta, obviamente, que a arquitectura 

intenta sempre responder, em cada época, às questões e 

problemas fundamentais civilizacionais, da vivência quoti-

diana do ser humano, da sua cultura e sociedade, não sendo 

por isso possível um olhar sobre ela destituído da análise 

da própria sociedade e cultura onde se insere. É a resolução 

destes “problemas” que irá, assim, estar na génese de cada 

nova época na história da própria arquitectura, sendo esta 

a vertente onde se deverá procurar cada “nova dimensão”.

Assim é, quanto a nós, esta característica essencial do es-

paço que cada época aporta à arquitectura e que será a 

chave fundamental para a compreensão da evolução histó-

rica da arquitectura ao longo do tempo. 

Um outro factor inerente às próprias dimensões da arqui-

tectura parece ser o carácter de dualidade complementar. 

Esse de que nos fala Nietzsche, quando afirma que:

“(...) teremos dado um grande passo e promovido o progres-

so da ciência estética, quando chegarmos não só à indução 

lógica, mas também à certeza imediata deste pensamento: 

A evolução progressiva da arte resulta do duplo carácter do 

espírito apolíneo e do espírito dionisíaco, tal como a duali-

dade dos sexos gera a vida no meio de lutas que são per-

pétuas e de aproximações que são periódicas. (...). É pois 

às duas divindades das artes, a Apolo e a Diónisos, que se 

refere a nossa consciência do extraordinário antagonismo, 

tanto de origens como de fins, que existe no mundo grego 

entre a arte plástica ou apolínea e a arte sem formas ou 

musical, a arte dionisíaca.” (Nietzsche, 1985, p. 35)

Neste sentido podemos traçar um curioso paralelismo en-

tre a arquitectura e a música. Ou seja, se a música tem o 

poder de despertar os sentidos, as emoções, bem como de 

imaginar espaços e criar ambientes, também a arquitec-

tura, mediante esses espaços e ambientes que gera, pode 

despertar os sentidos e as emoções e sugerir a própria am-

biência musical.

Vejamos então pois o que se passava no Antigo Egipto, não 

porque pensemos que não existiam outras civilizações onde 

a arquitectura, a música ou as artes não fossem importan-

tes, mas por ser esta aquela que, provavelmente, maior 

influência viria a ter no desenvolvimento da arquitectura 

ocidental.

Iniciamos, desta forma, um périplo histórico/artístico, des-

de essa época até aos nossos dias, em que se abordam, de 

maneira sincrética, as etapas mais significativas, capazes 

de nos fornecer novas pistas e dados para uma percep-

ção mais concreta e profunda da História da Arquitectura. 

Tentamos assim observar cada etapa através de um factor 

preponderante, algo que caracterizasse o espírito da época 

e que fosse novo e enriquecedor, que sem anular as ante-

riores descobertas, atribuísse uma nova dimensão especial 

às artes e à própria sociedade.

PARTE 2 – PERSPECTIVA EVOLUTIVA E HIS-

TÓRICA EM DEZ DIMENSÕES

I. Antiguidade

1. O Antigo Egipto: A dimensão divina

Durante os cerca de trinta séculos que durou a civilização 

do Antigo Egipto a arquitectura sofreu uma evolução len-

ta, mas constante. Uma evolução que consistiu mais que 

numa procura de soluções novas, na “elaboração cada vez 

mais sistemática das mesmas intenções fundamentais” 

(Norberg-Schulz, 2004, p. 9). Mesmo assim, muitas das 

descobertas da civilização egípcia irão ser adaptadas e me-

lhoradas pelas civilizações e impérios posteriores, nomea-

damente na civilização ocidental, pelo que, desta forma, 

fará todo o sentido começar pela arquitectura egípcia este 

nosso périplo.

Esse povo, que sob o domínio do Faraó, construiu uma civi-

lização esplendorosa tinha no seu horizonte não a realidade 

humana do quotidiano mas a vida no Além. A vida depois 

da morte é uma preocupação constante, fundamental para 

o cidadão do Antigo Egipto. A glorificação dos deuses e do 

rei defunto divinizado constitui a pedra angular e o funda-
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mento ideológico primordial da sociedade egípcia. É uma 

sociedade que se foi aperfeiçoando e onde tudo se encontra 

perfeitamente hierarquizado.

O Faraó encontra-se no topo da hierarquia e é, para a pró-

pria sociedade, não uma mera representação, mas sim a 

própria divindade na Terra. Ele encontra-se ao nível dos 

deuses e é para eles que tudo é construído e erigido. As 

construções são a morada do próprio rei-sol e tudo é edifi-

cado à escala dos deuses e do divino.

As construções reflectem o desejo incessante de eternida-

de e tornam-se cada vez mais complexas e grandiosas, até 

atingirem a escala desmesurada das grandes pirâmides de 

Kheóps, Khéfren e Mikherinos. Desenvolvem o sistema tri-

lítico até à exaustão e edifícios como o templo de Ramsés 

II (Abu Simbel) são bem o exemplo da mestria alcançada na 

arte construtiva dos arquitectos egípcios. Mas também Lu-

xor e as próprias pirâmides (Norberg-Schulz, 2004, p. 20).

Este objectivo dos arquitectos egípcios, não de construir para 

o homem mas sim para os deuses e para a eternidade, es-

tabelece a característica fundamental da arquitectura dessa 

época. Será esta, talvez, a primeira dimensão da arquitectu-

ra – a dimensão divina – a procura de alcançar o lugar dos 

deuses através de edificações que têm em vista a sua própria 

glorificação e a sua permanência para a eternidade.

2. Grécia e classicismo: A dimensão humana

A arquitectura grega marca, na cultura Ocidental, o início da 

aprendizagem dos cânones mediante os quais se irá desen-

volver a aprendizagem e o ensino da disciplina. As regras 

clássicas então estabelecidas para a edificação irão per-

durar durante séculos, quase até aos dias de hoje. A con-

tribuição mais marcante terá sido, sem dúvida, a definição 

dos estilos, sobretudo dos três principais: dórico, jónico e 

coríntio, intimamente ligados com a sua própria concepção 

da vida, onde predomina o racionalismo, “(...) o amor pela 

beleza entendida como suprema harmonia das coisas, o in-

teresse pelo homem (...)” (Conti, 1984, p. 5).

O edifício mais emblemático da arquitectura grega é o tem-

plo, o qual não era concebido como “a casa dos fiéis” (como 

mais tarde viria a ser a igreja cristã), mas sim como sendo 

a morada inviolável dos deuses. Porém a sua escala, con-

trariamente ao que sucedia no Antigo Egipto, não é a dos 

deuses mas sim a do próprio homem, já que este deverá 

ser “a medida de todas as coisas”. Há que ter em conta que 

na Grécia clássica os próprios deuses são, na sua aparência, 

humanos. Os ritos religiosos passavam-se no exterior, em 

volta do templo e toda a atenção dos escultores/arquitec-

tos é para aí orientada, sendo as colunas sublimes obras-

-primas plásticas, assim como os magníficos baixo-relevos 

lineares e traves figurativas que cobriam os frontões e pa-

redes. O templo grego aparenta, quer pela sua graciosidade, 

quer pelo ritmo harmónico das colunas e pela sua escala, 

traduzir a própria essência do espírito dessa cultura, po-

rém, se por um lado o templo grego constitui um magnífi-

co exemplo de construção à escala humana, adornado por 

maravilhosas esculturas, peca, no entanto, pela ausência 

clara de um espaço interior.

A história da arquitectura das acrópoles é essencialmen-

te uma história urbanística, tanto pela sua humanidade de 

proporções como pela sua escala, mas também pelas in-

superadas jóias escultóricas, relativiza todos os problemas 

sociais e relega-os para segundo plano, assume-se per-

feitamente autónoma no seu fascínio contemplativo e re-

vela-se de uma digna espiritualidade não mais alcançada. 

Assim, neste aspecto a cultura grega clássica permanece 

ainda como um marco, chegando mesmo a ser vista como 

um auge civilizacional, como refere por exemplo Friederich 

Nietzsche (s.d., pp. 107-126), a partir do qual, para o filósofo, 

se inicia a decadência da própria civilização ocidental.

Toda a cultura grega se encontra imbuída de um espírito 

musical, dionisíaco, a que não é alheia a atribuição de uma 

força ética às suas escalas musicais. Não foi por mero aca-

so que elas receberam os nomes de populações. Os Dóricos 

provinham do norte e eram bravos e morigerados. À escala 

dórica eram portanto atribuídas características da virtude 

e da coragem. O contrário sucedia com a escala frígia. Ela 

era expressiva de materialismo e sensualidade. A escala lí-

dia era própria para revelar os sentimentos afáveis, doces 

e suaves. Neste aspecto podemos encontrar o equivalente 

aos modos musicais na própria arquitectura em que por 

analogia às escalas musicais referidas – dórica, frígia e lídia 
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– correspondem, respectivamente, as ordens arquitectóni-

cas, dórica, jónica e coríntia. A música tem na Grécia um pa-

pel preponderante quer em termos culturais, quer mesmo 

educacionais. 

Os gregos atribuíam à música uma elevada função moral. A 

doutrina ética da música, que passa por ser uma criação do 

filósofo Platão, aperfeiçoada pelo seu discípulo Aristóteles, 

resistiu aos séculos, de tal forma que, ainda no século XIX o 

próprio Beethoven defendia essa visão.

Conforme o edifício arquitectónico mais importante da Gré-

cia é o templo, o mais importante instrumento musical é o 

“aulos”, uma flauta de palheta dupla que emitia sons ás-

peros e penetrantes. O “aulos” acompanhava os coros na 

tragédia ática. Era o instrumento dionisíaco. A seguir, na 

ordem de importância, vinha a cítara, um instrumento de 

corda, em forma de lira que era dedilhada, ao qual corres-

ponderia provavelmente na arquitectura o anfiteatro, de 

perfeita acústica, onde os grandes concursos de música e o 

teatro atraíam multidões imensas.

A arquitectura, a escultura, bem como alguma pintura gre-

gas, permaneceram, e falam-nos com a mesma clareza e 

força com que lhes falavam a eles, transmitindo essa noção 

de ser de e para o homem, na procura da perfeição que é 

dada pela sua própria beleza e dimensão.

3. Roma - a força do império: A dimensão espacial

Se a arquitectura grega vive essencialmente do domínio das 

proporções, da escultura, da relação com o homem e com a 

sua escala, não se preocupando muito com o espaço inte-

rior, o mesmo não se verifica durante o tempo do domínio 

romano.

A expansão do Império Romano irá levar à criação de uma 

cada vez maior e mais sofisticada máquina organizativa 

que, com o tempo cresce desmesuradamente e reclama 

constantemente por edifícios organizativos cada vez mais 

complexos, capazes de suportar o funcionamento da má-

quina política e burocrática, para além dos da própria reli-

gião ou dos equipamentos sociais.

Esta necessidade leva a que os edifícios, já de si magnifica-

mente construídos, sejam cada vez mais funcionais, onde o 

ornamento se torna profuso, desde a pintura, à escultura, 

aos mosaicos, até como forma de “(…) dissimular muitas 

vezes, uma simplicidade enorme da estrutura subjacente 

(…)” (Jordan, 1985, p. 46). Porém, pela primeira vez a arqui-

tectura toma em consideração o espaço habitável, tal como 

afirma Bruno Zevi (1978, p. 51), em Roma “O espaço interior 

está já presente de maneira grandiosa, e se os romanos não 

tinham o sensível requinte dos escultores/arquitectos gre-

gos, tinham o génio dos construtores-arquitectos; que é, 

no fundo o génio da arquitectura”.

A noção humana da Polis grega irá ser substituída, durante 

o largo período romano, por uma afirmação musculada do 

poder imperial de César e de Roma. A arquitectura passa a 

ser o meio mais imediato e indicado para conseguir essa 

afirmação.

“Fundamentalmente a arquitectura romana exprime uma 

afirmação de autoridade, é o símbolo que domina a multi-

dão dos cidadãos e anuncia que o império existe e é potência 

e razão de toda a vida. A escala da arquitectura romana é a 

escala desse mito, depois, dessa realidade, dessa nostalgia, 

não é e não quer ser a escala do homem.” (Zevi, 197, p. 54)

A arquitectura de Roma é, desta forma, o reflexo de uma 

arquitectura que se preocupa com uma ideia de Estado e 

de sociedade, extremamente funcional, que denota um 

forte carácter vivencial e cuja técnica alcança grande com-

plexidade; estes aspectos acabam no entanto por ser ul-

trapassados pela magnificência dos símbolos do império e 

pela sua ânsia de poder, de tal forma que irá constituir, até 

aos nossos dias, a imagem preferida e a referência óbvia de 

todo o poder político opressor e ditatorial.

Será necessário chegarmos aos primórdios da era cristã 

para que seja recuperada a directriz humana que entretan-

to se havia perdido.
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4. A herança árabe: A dimensão poética

“Casa árabe onde correm a sombra, a penumbra e a luz: 

ensina-me o cansaço!” (Camus, 1972, p. 202)

A expansão do islamismo e, simultaneamente, da cultura 

árabe, revela-se de primordial importância para a com-

preensão da história da arquitectura ocidental (poderíamos 

mesmo dizer de toda a cultura ocidental, porém, no caso 

presente, interessa-nos essencialmente a arquitectura). Os 

árabes, herdeiros legítimos e pressurosos da fabulosa cul-

tura helenística legada por Alexandre, graças à conjugação 

de uma série de factores favoráveis (Lévi-Provençal, 1999, 

pp. 1-8), entram na Península Ibérica em 711.

A torrente migratória que então se despoleta é de tal forma 

acentuada e rápida que, em menos de três anos, pratica-

mente toda a Ibéria se encontra ocupada. A tolerância de 

que os povos árabes deram provas e a sua civilização po-

derosa levaram a um rápido movimento de aculturação, de 

tal forma que mesmo os cristãos passam a ser arabizados, 

a falar árabe e a viver segundo a sua cultura – são os deno-

minados moçárabes.

Os árabes retomam o ensino do «Quadrivium» romano, 

em que conjuntamente com a matemática, a astronomia e 

a geometria, era ensinada a música. Na Catalunha, nos limi-

tes do Islão, o conhecimento do Quadrivium “(…) estava muito 

mais desenvolvido que em qualquer outro lugar (…)” (Duby, 

1992, p. 43). As madrassas (ou medersas), precursoras na Pe-

nínsula Ibérica das primeiras universidades, agregam tanto o 

estudo da religião e da filosofia como das artes e das ciências. 

Os tratados musicais, matemáticos, científicos ou filosóficos, 

dos mestres árabes, tornam-se famosos e acabarão por ser 

traduzidos para o latim e difundidos pela Europa.

A partir do Séc. X a Ibéria muçulmana é um autêntico centro 

de peregrinação dos homens de ciência, artistas e clérigos 

de toda a Europa, à semelhança do que viria a suceder na 

Itália quase cinco séculos mais tarde. O livro tem uma tão 

grande expansão e divulgação que é aí que surgem as pri-

meiras fábricas de papel. Será de referir que, no tempo do 

Califa al-Hakam II, a sua biblioteca tinha mais de 400.000 

volumes.

O Islão é uma civilização urbana por excelência (Thoraval, 

2003, p. 37) e a arquitectura, que responde a inúmeras so-

licitações religiosas e sociais, desenvolve-se a par com a 

ciência, a filosofia e a poesia, mas também com as artes e, 

sobretudo, com a música. Será curioso verificar como por 

exemplo Ibn-Roshd (Averróis, m.1198), uma das mais signi-

ficativas figuras do al-Ândalus, era não só filósofo e jurista, 

como também músico e, à semelhança dos filósofos gregos, 

estudou mesmo a interdependência entre a arte musical e 

o comportamento humano. Também o célebre médico Ibn-

-Sina (Avicenas, 980-1037), cujo tratado de medicina, o 

“Kanun” (Canon), perdurou como referência e livro-base da 

medicina na Europa cristã até ao século XVIII, era não só 

poeta e músico, como filósofo, matemático e astrónomo.

O próprio comércio desenvolve-se de forma imensa com 

a expansão das rotas marítimas, sobretudo através das 

trocas estabelecidas com o oriente. As riquezas afluíam de 

forma contínua à Península Ibérica e originavam uma nova 

classe social que no resto da Europa só surgiria séculos 

mais tarde – burguesia.

O esplendor do al-Ândalus, consignado na verdadeira péro-

la da arte de construir que é o palácio de Alhambra, em Gra-

nada, alia novamente a arquitectura com a escala humana 

e anuncia claramente um retomar do espírito clássico. Esta 

dimensão humana é enriquecida na arquitectura islâmi-

ca com uma outra, poética, misteriosa e mística, que so-

bressai, sobretudo no espaço interior da fabulosa mesquita 

de Córdova, mas até mesmo nas próprias habitações civis, 

cujos muros exteriores salvaguardam o recato enunciado 

pelos princípios corânicos. 

Albert Camus (1972, p. 202) soube captar brilhantemente 

esta essência poética e misteriosa da casa árabe, a qual, 

segundo ele, “(…) oculta sob cores irónicas a importância de 

uma evasão para o ideal e o infinito.”

“Se pensarmos na inquietude que flutua sob a cúpula da 

entrada, que avança pela atracção incerta do corredor azul, 

mas que logo encontra uma cor dúbia para chegar por fim 
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à verdade infinda do pátio, não será lícito pensar que, da 

cúpula ao pátio, se desenvolve uma vontade de evasão que 

corresponde exactamente à alma oriental? Não creio que 

haja aqui unicamente uma subtileza intelectual. Porque não 

se pode negar que existe no Árabe uma vontade de criar um 

mundo íntimo e pessoal, ordenado, que lhe faça esquecer o 

exterior. Mundo que, precisamente, a sua casa lhe propor-

ciona. Um facto preciso: é impossível, do exterior, vislum-

brar outra coisa além da entrada. Não se consegue imagi-

nar, diante de uma casa mourisca, a riqueza da sua emoção 

interior.” (Camus, 1972, p. 233)

A essência arquitectónica é ainda adornada frequentemen-

te com subtis arabescos de formas intrincadas e sinuosas, 

de grande complexidade geométrica, que lhe reforçam o 

carácter etéreo e que as inscrições caligráficas contendo 

passagens do Alcorão apenas vêm acentuar. A habitação é, 

assim, construída para poder proporcionar o máximo con-

forto, tanto material como espiritual.

É este humanismo, que se reflectiu nas artes, na ciência, 

na filosofia, na música, na cultura, que constitui, de fac-

to, a pedra angular com que se iria construir mais tarde o 

“espírito renascentista”. Na realidade, podemos constatar 

que praticamente todos os elementos que irão caracteri-

zar o espírito do Renascimento se encontram já claramente 

enunciados no auge do al-Ândalus e não será descabido 

afirmar que o Renascimento tem, indubitavelmente, algu-

mas das suas mais profundas raízes na Península Ibérica.

Os árabes, que bebem na fonte da cultura greco-romana a 

essência da arte de construir, irão assim juntar à dimensão 

humana dos gregos e à dimensão espacial romana uma ca-

racterística verdadeiramente nova e enriquecedora, que se 

encontra ligada com a sua cultura e, sobretudo, com a sua 

religião – a dimensão poética. A sua cultura irá influenciar 

indelevelmente, durante largos séculos de convivência, os 

povos ibéricos que, posteriormente a irão irradiar através 

de praticamente toda a Europa.

5. O Românico: A dimensão dinâmica

O advento do cristianismo veio aportar consigo uma autên-

tica revolução no campo social e cultural e, consequente-

mente, na própria arquitectura. Os construtores cristãos 

vão seleccionar o que de mais significativo e fundamental 

existia nas experiências antecedentes, fazendo conviver no 

seu espaço religioso principal – a igreja – a escala huma-

na dos gregos, a consciência do espaço interior romano e 

a mística poética dos árabes. Isto nada tem de estranho, e 

não será despiciendo salientar aqui que, durante toda a Alta 

Idade Média, a cristandade terá como modelo a própria cul-

tura oriental (Benévolo, 1999, p. 90) e estaríamos, provavel-

mente, a cometer uma grave falta, se não observássemos 

essa herança oriental transmitida directamente, na Penín-

sula Ibérica, aos templos cristãos bem como, de forma ge-

ral, à arquitectura dessa época. Quantas vezes, na Península 

Ibérica, já mesmo após o domínio cristão, são os mestres 

pedreiros muçulmanos (mudéjares), detentores da arte da 

construção, a edificar as próprias igrejas cristãs (Coimbra, 

Cête, S. Pedro das Águias, etc.) (Herrero, 2002, p. 44).

No entanto se, em termos visuais e pictóricos, é muito 

profícua e enriquecedora esta interpenetração de culturas 

aportada pelo templo cristão, ela não opera, por si só, uma 

modificação fundamental na qualidade espacial precedente. 

Tal apenas sucede quando os cristãos aproveitam e trans-

formam o edifício basilical romano e o adaptam à escala 

humana e à sua religião, cujo intuito primeiro era acolher e 

elevar espiritualmente. Em termos formais, a modificação 

essencial passa pela deslocação da entrada que, de late-

ral na basílica romana, passa a localizar-se num dos to-

pos. Esta alteração leva à supressão de uma das absides e 

a planta perde parte da sua simetria. Esta é uma transfor-

mação quantitativa e profundamente dimensional: a revo-

lução espacial advém da ordenação de todos os elementos 

na linha do caminho humano, a ideia de percurso, o qual é 

pautado por uma métrica fortemente acentuada pelos ele-

mentos estruturais, (pilares e tramos) que ordena o espaço 

e lhe confere uma dinâmica verdadeiramente “musical” e 

que leva a que o ser humano passe a participar do próprio 

espaço à medida que o percorre. A arquitectura encontra-

-se também imbuída de um forte sentido simbólico a qual é 

complementada sobretudo pela escultura.

Assim, o espaço obtém agora uma dimensão dinâmica. 

Noção que era alheia até então à própria arquitectura. Ao 

estabelecer uma métrica e uma ideia de percurso, a qual é 
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acentuada nos templos pelo ritmo das colunas e dos capi-

téis, e que encaminham o visitante em direcção ao ponto 

fulcral do edifício, que é o altar, o ser humano deixa assim 

de ser um mero “espectador” e passa a ser elemento parti-

cipativo do espaço e, desta forma, da própria arquitectura.

6. O gótico: A dimensão religiosa

No final da Idade Média, entre os séculos XII e XIV, durante 

o que convencionou designar-se de período gótico, inova-

-se, procura-se a «Luz em Deus» e acelera-se o movi-

mento ascensional. Mas é sobretudo o contraste das forças 

dimensionais que gera a verdadeira inovação desta época,

“(…) os espaços estão em antítese polémica com a escala 

humana e produzem no observador, não uma calma con-

templação, mas um estado de desequilíbrio de afectos e 

solicitações antagónicas e contraditórias, isto é, de luta (…)” 

(Zevi, 1978, p. 68).

De facto esta é uma época de grandes convulsões que a ar-

quitectura bem reflecte.

Para acompanharmos esta inovação teremos agora que 

nos deslocar da Península Ibérica para o centro da Euro-

pa, nomeadamente para França (embora sejam igualmente 

importantes a Alemanha e Inglaterra), onde então começa 

a despoletar aquilo a que, sem se entender muito bem o 

fundamento, convencionaram os historiadores de arte de-

signar por “Estilo Gótico”.

A abóbada de berço e o arco de volta perfeita, caracterís-

ticos do período anterior, vão ser agora substituídos pela 

abóbada e pelo arco de ogiva. As superfícies planas são su-

cedidas pelas ramificações variadas.

“(...) la iglesia gótica se vuelve transparente e interactua 

com el ambiente. La desmaterialización  óptico o simbóli-

ca es reemplazada por una efectiva disolución del muro. El 

edifício se convierte en un «esqueleto diáfano» cuya masa 

está idealmente reducida a una red de líneas abstractas.” 

(Norberg-Schulz, 2004, p. 94).

Simultaneamente, o poder da Igreja cresce e os templos 

começam a ser cada vez mais a afirmação desse poder, 

crescendo em dimensão, riqueza e ornamentação. A Igreja 

controla toda a sociedade e as torres das enormes catedrais 

dominam não só todo o povoado onde se inserem como 

também os arredores mais próximos. As catedrais crescem 

desmesuradamente em dimensão e em altura, procuram a 

luz e a ascensão para Deus, servindo ao mesmo tempo de 

veículo de afirmação do próprio poder temporal da Igreja.

Este movimento ascensional irá constituir uma das prin-

cipais características da arquitectura deste período e con-

cordamos plenamente com Leonardo Benévolo quando 

afirma que:

“(...) Não é possível caracterizar o movimento gótico através 

da presença de determinados elementos construtivos (ar-

cos em ogiva, abóbadas nervuradas e arcobotantes) ou de 

orientações figurativas (verticalismo, linearismo, etc.) (...)” 

(Benévolo, 1999, p. 112).

Ao movimento direccional horizontal, segundo um percurso 

humano, iria agora ser acrescentado um movimento direc-

cional vertical, ascencional, que simbolizava “(…) a possibi-

lidade de ascender a Deus não só pela fé, como pela razão 

(…)” (Gozzoli, 1984, p. 8), mas que já não cabe na proporção 

do homem. Este entrecruzar de movimentos, profunda-

mente dotados de carácter simbólico, tem a particular ca-

racterística de afectar os sentidos do ser humano. O espaço 

é “moldado” de forma a transmitir sensações e a influenciar 

a mente humana, no sentido do intemporal, do metafísi-

co, no seu sentido estritamente religioso. Não fosse esta 

característica religiosa ser tão vincada e poderíamos dizer 

estar em presença de uma suposta dimensão “psicológica”.

Será sob este auspício que irão nascer as imponentes ca-

tedrais de Notre-Dame em Paris, de Reims, de Amiens e de 

Rouen.
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7. O Renascimento: A dimensão clássica

Com o fim do período gótico encerra-se a época a que con-

vencionou chamar-se Idade Média e inicia-se, com o cha-

mado Renascimento, a Idade Moderna. O despoletar desta 

nova corrente é vulgarmente designada como tendo o seu 

aparecimento em Itália. No entanto, como vimos, todas as 

premissas que definem o movimento renascentista haviam 

sido já enunciadas e desenvolvidas na Península Ibérica em 

pleno auge do al-Ândalus. O retomar do novo espírito re-

nascentista em Itália é novo apenas no sentido em que ele 

aparece pela primeira vez protagonizado pela sociedade 

cristã. Há que não esquecer que durante muitos anos sá-

bios de todos os países da Europa e do Oriente se dirigiram 

a Córdova, Granada e Sevilha, para estudar nas Universi-

dades Islâmicas, e que a Itália aparece como o local onde 

as circunstâncias, mercê de um grande contacto, troca de 

influência e de cultura com o Oriente, acabam por ser mais 

favoráveis para o desenvolvimento e expansão do espírito 

renascentista. O próprio Bruno Zevi (1978. p. 72) sustém que 

as origens da arquitectura da renascença remontam aos 

séculos XI e XII, e refere que os próprios “(…) centros meri-

dionais afundam a sua experiência no esplendor da arqui-

tectura árabe-normanda (…)” (Zevi, 1978, p. 72). No entanto 

será de notar que Zevi nem sequer refere o al-Ândalus...

À semelhança do que se havia passado na Ibéria, há agora, 

na Península Itálica, um adquirir de uma consciência indi-

vidual. O artista é considerado, na sua personalidade indi-

vidual, como o criador. As artes (e os artistas) deixam de 

ser anónimos e de estar sob o domínio exclusivo da Igreja. 

O impulso dado às ciências é grande e estas desenvolvem-

-se aceleradamente. Descobrem-se as leis da perspectiva. 

Fazem-se grandes descobertas a partir da Península Ibé-

rica: o caminho marítimo para a Índia, a América, a viagem 

de Circum-navegação. Copérnico desenvolve a teoria He-

liocêntrica. Tudo é caracterizado pela mudança e pelo pôr 

em causa.

O homem é objecto centralizado de estudo – sobrevém o 

humanismo, com figuras como Petrarca e Bocaccio nas 

letras; Brunelleschi, Miguel-Ângelo, Leonardo da Vinci, Al-

berti, Bramante, Rafael, etc., num rol de figuras ligadas ao 

mundo da arte como de facto nunca antes havia sucedi-

do. É Vitrúvio o personagem que começa por pôr em causa 

o sentido ortodoxo da arquitectura como projecto para a 

divindade. Com o “Renascimento” a música vai possuir, tal 

como na Grécia Antiga e no al-Ândalus, uma importância 

plena e é o próprio Vitrúvio quem afirma que: “O arquitecto 

tem que saber música (…).”

À dureza gótica precedente, sucede agora uma suavidade 

mais humana. Na Itália reflectia-se, de facto, melhor que 

em qualquer outro lugar, a herança clássica do helenismo. 

Por toda a Europa perdura, no entanto, a crise. O ano de 

1348 é de peste e miséria. A morte entrou em todos os paí-

ses. A guerra dos cem anos é declarada. Há peste negra e 

conspirações de toda a espécie. Na Ibéria, Granada vive os 

últimos dias de um esplendor que, na Península Ibérica, se 

iria apagar por muitos séculos.

Em Itália a população não se deixa influenciar por todo este 

clima de desordem, miséria e caos. A natural bonomia dos 

italianos consegue vencer o horror dos flagelos. Florença, 

na magnífica região da Toscânia, parece ter sido bafejada 

pelos deuses para protagonizar o berço do “Renascimento” 

e é à antiguidade clássica que se vão procurar os modelos 

e as linhas condutoras desta nova arte que desponta. Na 

arquitectura, não é porém a referência às ordens clássicas 

greco-romanas que caracteriza a novidade do espaço re-

nascentista, mas sim uma reflexão matemática desenvol-

vida sobre a métrica românica e gótica, que se verifica logo 

desde Brunelleschi.

Assim, vai-se procurar, através da matemática,

“(...)  uma ordem, uma lei, uma disciplina, contra a inco-

mensurabilidade, a infinidade e a dispersão do espaço gó-

tico e a casualidade do românico. (...) Trata-se de uma ino-

vação radical do ponto de vista sociológico e espiritual. Até 

agora o edifício havia determinado o tempo de caminhada 

do homem, conduzido a sua vista ao longo das directrizes 

apontadas pelo arquitecto. Com Brunelleschi, pela primeira 

vez, já não é o edifício que possui o homem, mas este que, 

podendo apreender a lei simples do espaço, possui o próprio 

segredo do edifício.” (Zevi, 1978, p. 73).
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Apenas uma breve referência, já que, nesta época, tudo se 

encontra imbuído de música e a própria arquitectura ad-

quire uma certa consistência musical até então apenas la-

tente. Guillaume de Machaut, não sendo porém ainda um 

verdadeiro compositor renascentista, é o mais ilustre re-

presentante da música da época. Conhecedor da teoria e 

organologia árabes,

“(...) a arte de Machaut resulta de um complexo processo 

de aculturação que havia começado, primeiro por imitação, 

através de escravas-cantoras, trovadores e Minnesanger, e 

depois com o estudo da teoria árabe. Traduzidos em latim, 

os tratados musicais de Al-Farabi, por exemplo, tornam-se 

referências na Europa de então.”(Alves, 1989, p. 94)

A música está de tal modo presente que cada jornada do 

“Decameron” de Bocaccio termina com música. Para as 

sedutoras danças da época os mestres músicos encontra-

ram melodias irresistíveis. As poesias de Petrarca (criador 

do soneto), Bocaccio e outros, foram postas em música, 

também por processos novos. Às novas formas musicais 

trazidas por esta época pertencem também as “canções”, 

“baladas” e ”madrigais”.

Florença, Bolonha, Pádua e outras cidades, à semelhança 

do que havia sucedido no al-Ândalus, estavam cheias de 

manifestações musicais profanas, as quais reflectiam, na 

arquitectura, uma dignidade espiritual que havia apenas 

sido alcançada na antiga Grécia e que só agora, na dimensão 

clássica do Renascimento, encontrava paralelo.

8. O Barroco: A dimensão cénica ou teatral

Miguel Ângelo, embora não fosse ainda um artista do bar-

roco, passa por ser, na arquitectura, o principal protago-

nista da definição de um novo espaço, o qual, ao ser carac-

terizado por uma forte componente cénica e pictórica, irá 

acabar por provocar uma viragem na mentalidade regrada 

do classicismo. O espírito do classicismo, pautado por nor-

mas rígidas e matemáticas, vai ser agora confrontado com 

uma nova ideia libertadora, de grande expressão, muito di-

nâmica e algo teatral. Embora se definissem a eles próprios 

como herdeiros do espírito renascentista, o facto é que a 

antítese entre a obra destes novos autores e os da renas-

cença era por demais evidente e, logo aqui, uma das carac-

terísticas do próprio movimento barroco – a sua constante 

ambiguidade, particularidade comum também, diga-se, ao 

próprio teatro.

Os elementos clássicos continuam a existir, mas as regras 

são constantemente postas em causa. É como uma másca-

ra que esconde, por baixo, o seu verdadeiro rosto.

Miguel Ângelo não teve os meios para criar a nova espacia-

lidade cristã, teve por isso de se limitar a corroer os muros 

que continham o espaço antigo; assim, ele não abandona o 

espaço quinhentista em nome de um novo tema, mas vai 

alterá-lo, subvertendo-lhe, de forma dramática, os vo-

lumes e os planos. Posta em crise a caixa mural, o artista 

detém-se, mas havia já aberto definitivamente as portas 

ao espaço barroco.

“O barroco é libertação espacial, é libertação mental das re-

gras dos tratadistas, das convenções, da geometria elemen-

tar e da estaticidade, é libertação da simetria e da antítese 

entre espaços interiores e exterior” (Zevi, 1978, p. 82).

O barroco que surge e se desenvolve na Roma dos Papas vai 

reflectir de forma evidente a sociedade dos séculos XVII e 

XVIII, expandindo-se em círculos concêntricos a toda a Eu-

ropa e mesmo à América Latina, adquirindo características 

regionais e locais. É uma época fértil em fantasmagorias e 

em excessos.

Os artistas rivalizavam a sua própria extravagância e, en-

quanto na arquitectura cada coluna parecia subverter-se 

ao peso dos ornatos, e na pintura a embriaguez e o êxta-

se predominavam, também na música os sentimentos se 

intensificaram. A música barroca tem os seus expoentes 

em músicos como Bach e Haendel e é na realidade prati-

camente impossível entrar num espaço barroco sem ime-

diatamente se nos afigurar mentalmente a música de um 

destes autores. O Barroco é facilmente identificável pelas 

suas formas exuberantes e opulentas e a analogia musical 

torna-se quase imediata e “(...) o mais intransigente dos 

arquitectos inovadores (...)” (Benévolo, 1999, p. 186) desta 

época é Francesco Borromini. Ao facto desse movimento 

possuir uma forte componente cénica e teatral não será 
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certamente alheio o facto de a ópera atingir nesta época 

um grande desenvolvimento.

Na arquitectura, como de maneira geral nas outras artes, 

este exaltar da “confusão”, este exagero da dimensão teatral 

que o caracteriza, que acaba por esconder e relegar o essen-

cial, e que culmina no “rococó” francês ou no “churregue-

resco” espanhol, em que se chega a perder por completo a 

percepção da estrutura, irá ditar o fim do próprio movimento 

que, desta forma, acaba por se consumir a si próprio.

9. Romantismo e neoclassicismo: A dimensão espiritual

Não haverá muito que dizer relativamente à arquitectura 

designada neoclássica. Aos excessos do Barroco sucede um 

retorno às regras mais claras e comedidas do classicismo. O 

século XIX marca o início da era da máquina e da industriali-

zação. Nas artes, o romantismo surge como uma reacção ao 

domínio crescente da máquina sobre o homem. Procura-se 

um ideal de vida profundamente tocado pelos sentimentos, 

pela beleza e por tudo o que possa elevar espiritualmente. 

A arquitectura tende agora a introverter-se. Os seus temas 

e espaços privilegiados deixam de ser a casa e a igreja, para 

passarem a ser as ruínas, os campos, os rios, os bosques, 

os jardins, ou mesmo a própria natureza. Um certo “senti-

mentalismo” exacerbado, quando não doentio, leva a que se 

chegue ao ponto de se construírem ruínas...

Bruno Zevi considera o neo-classicismo na arquitectura 

como sendo “(...) um período de eclectismo, de revivalismo, 

em que o mais deteriorado romantismo literário se casa 

com a ciência arqueológica (...)” (Zevi, 1978, p. 87). De facto 

(dando porém algum desconto às palavras um pouco exa-

geradas de Zevi, que resultam claramente de um resquício 

da reacção que o movimento moderno representou contra 

a “decadência do romantismo”), teremos que concordar 

forçosamente que, do ponto de vista dos espaços interio-

res, o século XIX apresenta variações de gosto, mas nunca 

novas concepções. Na arquitectura, ainda segundo Zevi, ao 

contrário da literatura e sobretudo da música, é uma épo-

ca de relativa “(...) mediocridade inventiva e de esterilidade 

poética (...)”.

Aquilo que a música romântica trouxe de novo, não teve 

uma componente idêntica na arquitectura. O carácter in-

dividualizante, libertador, procurador da expressão e do 

sentimento na música, vai-se traduzir, na arquitectura, em 

revivalismos patéticos e doentios num classicismo que na 

realidade pouco aporta de “neo” (novo).

De facto, a musicalidade sugerida pelos espaços arquitec-

tónicos então criados em nada se aproxima da música desta 

época. Se ao entrarmos numa catedral românica imediata-

mente “ouvimos” um belo coral gregoriano, não há edifício 

do século XIX que nos faça ouvir Beethoven ou mesmo um 

pequeno improviso de Schubert...

No entanto, aparentemente, será precisamente nesta 

época que se irão dar os primeiros passos na direcção da 

arquitectura moderna, que irá marcar todo o século XX, 

nomeadamente com autores como Étienne-Louis Boullée, 

Louis-Sylvestre Gasse, Viollet-le-Duc ou Karl Schinkel, não 

só pela aproximação linguística de que são pioneiros, ao 

procurar as formas puras para exprimir o seu gosto pelo 

utópico, dentro de um conceito de arquitectura intemporal 

e a-histórica, como também pela introdução de novos ma-

teriais e elementos construtivos proporcionada pelo desen-

volvimento da indústria, como o ferro e o vidro.

Teremos que admitir porém que, em termos estritamente 

arquitectónicos, ou seja das qualidades do próprio espaço, 

o que poderá ser salvaguardado deste período da história 

será, sobretudo, a tentativa de refrear o desastre urbanísti-

co, de retomar e desenvolver os planos clássicos de urbani-

zação, de esclarecer os problemas e ensaiar e propor as pri-

meiras soluções da “cidade moderna”, a que não será alheio 

também um certo gosto pela utopia e pelo transcendente.

10. Século XX, o movimento moderno: A dimensão social

Hoje possuímos já os dados suficientes, assim como uma 

relativa margem de afastamento temporal, que nos permi-

tem fazer uma abordagem crítica, sóbria e despreconcei-

tuosa, daquilo que constituiu a fundamentação “ideológica” 

do movimento moderno. Não iremos, contudo, fazer aqui 

essa crítica. Sabemos que, como qualquer movimento, o 

modernismo, teve as suas virtudes e defeitos e que a sua 
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complexidade, advinda das suas várias correntes progra-

máticas e por vezes antagónicas, não contribuiu, de forma 

alguma, para simplificar o processo analítico.

O movimento moderno deve a sua causalidade a factores 

de vária ordem, os quais têm a sua origem, sobretudo, no 

advento da Revolução Industrial e que são, nomeadamen-

te: políticos, económicos e sociais. Assim, a Revolução In-

dustrial, ao mesmo tempo que aporta graves problemas 

sociais, para as cidades que crescem desmesuradamente, 

vai aportar consigo uma grande evolução técnica e possi-

bilitar o aparecimento da arquitectura do ferro e do vidro, 

cujos melhores exemplos serão o “Cristal Palace”, de Joseph 

Paxton, na Grã-Bretanha, ou o “Carson Pirie Scott Store”, de 

Sullivan, nos Estados Unidos. 

Com o advento do movimento “Arte Nova” viriam a ser de-

monstradas a vitalidade, a capacidade construtiva, decora-

tiva e funcional do ferro e do vidro, com arquitectos como 

Victor Horta, Antoni Gaudi e Charles R. Mackintosh.

É ainda com a Arte Nova que se inicia aquilo a que cha-

mamos concretamente o Movimento Moderno. Surgem 

pintores como Klimt, músicos como Mahler e Débussy, ar-

quitectos como Mackintosh, imbuídos já de características 

proto-racionalistas. Mas é sobretudo com Adolf Loos, her-

deiro teórico de Sullivan e da chamada “Escola de Chicago” 

e com o apoio da doutrina funcionalista de Otto Wagner, que 

se começa a manifestar, na arquitectura, o “purismo” que 

viria a caracterizar de sobremaneira toda a corrente mo-

dernista. Adolf Loos defende uma arquitectura lúcida que 

não se esconda por trás de ornamentos e que, acima de 

tudo, expresse o fim a que se destina.

A arquitectura será, possivelmente, nesta época, a arte 

onde se irá primeiro manifestar esta procura pela pureza, 

pela depuração, pela procura do essencial.

 

IV – A relação das artes puras entre si

“Desde o momento em que cada uma das artes chegou a 

libertar-se ao máximo das interferências das outras, cada 

uma delas é algo “completamente diferente” das outras. 

Não existe entre elas qualquer meio de transição, ou não 

devia existir. Uma construção de Adolf Loos é algo com-

pletamente diferente de um quadro pictoricamente puro de 

Kandinsky, de uma escultura de Brancusi ou de um desenho 

de Klee. Cada coisa é “pura” por si.

Segundo a escala, só na realidade podem reunir-se entre 

si criações da arte absoluta, visto que a pureza alcançada 

mantém em cada uma o máximo da sua própria essência. 

Por isso, é impossível a sua reunião como o era na arte anti-

ga. Como a arquitectura, convertida em absoluta, deixou de 

ser elemento de ordenação de todas as artes, não lhe con-

cedem a pintura e a escultura nenhum lugar. Toda a arte, 

desde o momento em que se separa de tudo, tem que de-

terminar o lugar em que possa existir em completa pureza. 

Como qualquer coisa “completamente diferente” aparece a 

pintura absoluta, com a negação do tectónico, na parede de 

uma casa moderna puramente tectónica; como algo com-

pletamente diferente se encontra nos espaços interiores ou 

exteriores desta casa, uma escultura absoluta; mas falando 

em sentido restrito não “está” ali, encontra-se unicamente.

O princípio da sua coordenação é a associação, a compo-

sição no verdadeiro sentido da palavra, a composição ab-

solutamente isolada, enquanto nas obras de arte antiga se 

podia falar de uma commodulatio omnium partium.

Agora a composição é uma coisa do gosto. Todas estas 

obras estão aparentadas, mas estão-no espiritualmente 

porque constituem produtos do mesmo espírito purista, e 

isso há que, de certa maneira, levar em conta.” (Sedlmayr, 

s.d., pp. 66, 67)

Ao ler este texto, haverá que ter em atenção que Sedlemayr 

não refere a associação com a música, nem lhe atribui ne-

nhum papel preponderante, o que se torna imprescindível 

nesta época. A resposta a esta omissão estará, possivel-

mente, no facto de, quanto a nós, a arquitectura possuir a 

própria essência da música. Enquanto as outras artes se 

separam, a música permanece fortemente ligada à arqui-

tectura, isto apesar de tenderem ambas para caminhos 

algo abstractos e pouco determinados.
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“Esta indeterminação que tem algo de débil é precisamente 

o que prefere e procura a arte moderna, o impreciso signi-

fica por si só um valor. (...)

A renúncia ao significado torna o fenómeno vacilante, débil, 

subjectivo, coisa que foi reconhecida há pouco tempo pela 

psicologia da percepção; fenómenos livres de significado, 

são fenómenos vacilantes.” (Sedlmayr, s.d, p. 41, 47)

No entanto, se o modernismo possui uma vertente forte-

mente racionalista, representada na arquitectura por fi-

guras como, por exemplo, Walter Gropius, Adolf Loos e Le 

Corbusier, não poderemos esquecer que este movimento 

teve também uma vertente ambivalente fortemente ex-

pressionista.

O Expressionismo é uma corrente, tal como o romantismo, 

de forte carácter emotivo e sensitivo, que surge na Alema-

nha do pós-guerra. Os seus precursores são tidos como 

sendo, geralmente, artistas como Van Gogh, Ensor e Munch 

e expandiu-se através dos grupos “A Ponte” e “O Cavaleiro 

Azul”, vindo a alcançar um grande e profundo significado 

ideológico e estético, servindo-se de um figurativismo dra-

mático, brilhante e deformador do aparente naturalismo, 

que por sua vez serviu de base a um certo abstraccionismo, 

como o de Wassily Kandinsky e Paul Klee e que se virá a 

intitular “expressionismo abstracto”. Na arquitectura vão 

sobressair sobretudo dois nomes, Hans Scharoun e, sobre-

tudo, Erich Mendelsohn. Personagem de espírito conturba-

do, Mendelsohn realiza uma arquitectura de forte carácter 

dramático.

No entanto há um factor que liga praticamente todos os 

autores protagonistas da arquitectura modernista – a fun-

ção social da arquitectura. Pela primeira vez na história o 

arquitecto elege o cidadão comum como o alvo preferen-

cial da sua arquitectura. Já não é o rei, o príncipe, o burguês 

abastado ou a igreja, mas sim o operário, o povo, em suma, 

o próprio cidadão comum, que suporta a vida quotidiana 

em condições deploráveis, num clima de degradação social 

crescente, que as duas guerras mundiais vêm agravar.

Os temas caros à arquitectura, desde Le Corbusier, a Gro-

pius ou Mendelsohn, deixam de ser a igreja, o palácio ou a 

“villa”, para passarem a ser os bairros sociais, a habitação 

colectiva ou individual e as próprias fábricas. A arquitectura 

alcança assim a sua verdadeira dimensão social.

PARTE 3 – CONCLUSÃO: LIBERDADE, ECOLO-

GIA OU UTOPIA PARA O SÉCULO XXI?

O Movimento Moderno acabaria, porém, por ceder às suas 

próprias deficiências. O seu frágil alicerce ideológico, que 

preconizava o aparecimento de um “homem novo”, não se-

ria suficiente e acabaria por ruir após a explosão construti-

va que se seguiu à 2.ª Guerra Mundial. As premissas estabe-

lecidas para um determinado tipo de vida urbana, repetidas 

infinitamente por seguidores medíocres do movimento 

moderno (Wines, 2000, p. 12), viram-se ultrapassadas por 

uma poderosa teia que se serviu dos novos e simplificados 

processos construtivos, bem como das novas tecnologias, 

os quais acabaram por levar à construção exagerada e sem 

qualidade, que grandes grupos económicos aproveitaram 

ainda para obter elevados lucros com a construção em al-

tura e a especulação imobiliária.

Na arquitectura perdurou mais que o expressionismo, o 

funcionalismo e o purismo e hoje vive-se um período de 

transição. Pesquisa-se; procura-se; fazem-se experiên-

cias, desenvolvem-se novas filosofias. Nas artes, tal como 

nas ciências, constata-se que não há certezas absolutas. 

Afirmava o músico/arquitecto Iannis Xenakis, no princípio 

dos anos 80:

“Não atravessamos uma época de certezas: cosmonautas 

no meio de um pântano, navegamos no provisório, repen-

sando cada ideia a cada instante. (...) tudo à nossa volta se 

encontra em constante ebulição (...).” (Leiderfarb)

Acabaria mesmo por afirmar: “O acaso é uma forma à parti-

da. Cada desordem define-se pela lei da probabilidade. Será 

que partindo do acaso não podem aparecer coisas coorde-

nadas e coerentes?” (Leiderfarb)

Hoje vivemos a era da informação e o aparecimento do 

computador veio, sem dúvida, permitir uma maior liberda-
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de, bem presente, por exemplo, nos projectos de Zaha Ha-

did ou Frank Ghery, assim como um novo tipo de linguagem 

que ultrapassa claramente o carácter meramente telúrico 

e popular do chamado pós-modernismo. Este, influenciado 

de sobremaneira pela Arte Pop, foi um momento efémero 

na História da Arte que, aproveitando oportunamente a li-

berdade criativa enunciada, se permitiu variados equívocos. 

Porém teve o dom de chamar atenção para o que de essen-

cial se estava a perder na arquitectura, no seguimento cego 

dos “dogmas” modernistas.

Na arquitectura, embora tenha havido um claro regresso a 

uma espécie de “novo modernismo”, este encontrava-se já 

imbuído de um novo espírito de liberdade. À luz dos novos 

conceitos gerados pela constatação do falhanço da própria 

arquitectura modernista, já não se renega o adorno, nem 

o purismo, nem a cor (Aldo Rossi, Giorgio Grassi, Calatrava, 

Louis Khan, Venturi, Barrágan, Álvaro Siza, etc.).

Embora o século esteja no início e não possamos ter ain-

da certezas sobre a corrente dominante actual, uma coisa 

porém sabemos: o tema actual da arquitectura contempo-

rânea não é já o mesmo do movimento anterior. Embora 

fora do âmbito estritamente arquitectónico, talvez algumas 

pistas possam ser sugeridas por autores como Ítalo Calvino 

(2006), enunciadas nas suas “propostas para o novo milé-

nio”.

Porém, no presente, parece ser o conceito de construção 

“verde” ou ecologicamente sustentada, aliado a uma “pas-

sagem do físico para o mental” (Wines, 2000, pp. 12, 13), um 

dos factores que mais contribui para uma nova forma de 

pensar a arquitectura, até porque sendo a problemática 

ambiental um dos temas na ordem do dia, a nível mundial, a 

arquitectura não se poderá nunca dele alhear. Na realidade 

poderemos até constatar que a arquitectura, ao divorciar-

-se da responsabilidade ecológica, aportou (e continua a 

aportar) prejuízos incalculáveis ao meio ambiente (Wines, 

2000, p. 19), contrariando a sua própria vocação primordial 

de melhorar as condições da própria vivência humana.
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ABSTRACT

The Urban Green Structure is a system of promotion of the 

natural elements in urban landscapes, aiming sustainability 

and quality of life. Considered as a key strategy for urban 

planning, it has been implemented for a long time, following 

the cities development, in response to the challenges posed 

by the societies and cultures evolution.

Throughout the world and over the course of history, several 

models of Urban Green Structure arise, with different names, 

conformations and objectives, depending on each urban 

landscape, but having in common a genesis and, although 

indirectly, convergent functionalities.

The most relevant models of Green Urban Structure are 

presented here. They emerged in parallel with the evolution 

of cities, helping to understand the history of man’s rela-

tionship with nature, but also inspiring new strategies for 

articulation of natural elements with human needs, in res-

ponse to the new and ongoing challenges of sustainability 

that arise.

KEYWORDS

Urban Green Structure, Ecological Structure, Urban natural 

elements, Urban Landscape, Sustainability

RESUMO

A Estrutura Verde Urbana constitui um sistema de promo-

ção dos elementos naturais nas paisagens urbanas, visando 

a sustentabilidade e qualidade de vida. Considerada uma 

estratégia fundamental de planeamento urbano, é im-

plementada há já bastante tempo, tendo acompanhado o 

desenvolvimento das cidades, em resposta aos constantes 

desafios trazidos pela evolução das sociedades e culturas. 

Por todo o mundo, e ao longo da história, surgem diversos 

modelos de Estrutura Verde Urbana que, embora com dis-

tintas designações, conformações e objetivos, dependendo 

de cada paisagem urbana, tiveram em comum uma génese 

e, embora indiretamente, funcionalidades convergentes. 

Apresentam-se, aqui, os modelos mais relevantes de Es-

trutura Verde Urbana, surgidos em paralelo com a evolução 

das cidades, ajudando a compreender a história da relação 

do homem com o natural, mas também servindo de inspi-

ração para novas estratégias de articulação dos elementos 

naturais com as necessidades humanas, face aos novos e 

constantes desafios de sustentabilidade emergentes.

PALAVRAS-CHAVE

Estrutura Verde Urbana, Estrutura Ecológica, Elementos 

naturais urbanos, Paisagem urbana; Sustentabilidade
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As cidades constituem sistemas complexos, onde a ação do 

homem se tornou marcante. Nestas paisagens, os recursos 

e processos naturais, tal como a água e o solo, têm vindo 

a ser utilizados, em larga escala, de forma a responder às 

necessidades de uma sociedade em constante desenvolvi-

mento e transformação.

A génese e evolução das cidades ocorrem de acordo com 

as estratégias de desenvolvimento urbano, mas também 

em paralelo com a relação do homem com os elementos 

naturais. Das novas situações nascem novas necessidades 

e potencialidades, que conduzem à criação de estratégias 

para o aumento da sustentabilidade e qualidade de vida. 

Geram-se, assim, oportunidades de desenho, qualifica-

ção, expansão ou colmatação urbana, visando melhores 

condições de vida e maiores oportunidades de vivência 

às populações, aliada a uma maior proteção e valorização 

dos valores naturais. Na formulação destas estratégias de 

desenvolvimento urbano, geram-se novos conceitos ou re-

formulam-se os já existentes, de acordo com as condições 

locais, assim como os objectivos pretendidos.

Um dos grandes desafios do urbanismo consiste no con-

ciliar o natural com o construído, tendo-se tornado uma 

preocupação de cada vez mais importância nos modelos de 

desenho urbano. Originalmente, com preocupações mera-

mente estéticas, e mais tarde de protecionismo ecológico, o 

natural urbano assume-se, atualmente, como um elemento 

fundamental no planeamento urbano sustentável, assente 

numa articulação entre aspectos sociais, ecológicos e eco-

nómicos, numa perspectiva mais utilitária e holística.

A par com o desenvolvimento das áreas urbanas, também 

a história do planeamento dos espaços verdes urbanos foi 

evoluindo, de acordo com os factos históricos, as ideologias 

e os constrangimentos associados às várias épocas. Distin-

tas paisagens em diversos períodos temporais requerem 

diferentes estratégias de utilização e gestão dos elementos 

naturais e espaços verdes, podendo estes ser tratados de 

modo individualizado ou integrados em sistemas, de que é 

exemplo a Estrutura Verde Urbana.

A criação de espaços verdes e o resgate dos elementos na-

turais em meio urbano constituem métodos de promoção 

da qualidade de vida e sustentabilidade urbana que há mui-

to têm vindo a ser experienciados. Uma destas estratégias 

mais bem sucedidas é o planeamento da Estrutura Verde 

Urbana, que se assume como “um elo vital de ligação entre 

a natureza e o homem” (Alm, 2007, p. 13), essencial nas pai-

sagens mais impermeabilizadas como as cidades. 

Estrutura Verde Urbana pode ser definida como um sistema 

de espaços de caráter socioecológico, existente nas cidades, 

fundamental para o equilíbrio e desenvolvimento urbano 

sustentável, para a qualidade de vida e bem-estar das popu-

lações. Constitui uma estrutura física que faz parte integral 

das áreas urbanas, a par com a estrutura edificada, estrutu-

ra viária ou infraestruturas técnicas, que, juntamente com a 

população que as habita, forma o complexo sistema urbano. 

A Estrutura Verde não é uma estratégia nova, embora a 

forma como é criada e implementada tenda a ser cada vez 

mais inovadora. Encontra-se intimamente relacionada com 

a relação entre o território e os seus valores naturais e cul-

turais e como o homem os utiliza e gere de modo susten-

tável. Advém da necessidade de articulação entre ecologia, 

planeamento e desenho, relacionando o padrão espacial da 

paisagem com a sustentabilidade ecológica, mas também 

social e económica. 

A sua aplicação teve como precursores iniciativas que vi-

savam, por um lado, objetivos sociais, com a proteção e in-

terligação de espaços verdes em benefício das populações, 

mas também ecológicos, com a preservação e interligação 

de áreas naturais, de modo a promover a biodiversidade e 

contrariar a fragmentação de habitats (Benedict e McMahon, 

2006). 

Por todo o mundo, existem várias noções de estrutura 

verde, e mesmo distintas designações (Sandström, 2008), 

que dependem tanto do contexto político, como do objeto 

(paisagem urbana e suas condições locais), e dos objetivos 

de desenvolvimento das áreas urbanas. O panorama inter-

nacional apresenta-nos designações diversas, tais como: 

sistemas de espaços verdes/abertos, estrutura ecológica, 

estrutura verde, corredores verdes, grelha verde, e in-

fraestrutura verde, entre outras, com diferentes desenhos, 

ao mesmo tempo que são concebidas através de distintos 
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modelos de implementação, apesar de partilharem muitos 

dos objetivos. 

No entanto, a designação mais amplamente usada é estru-

tura verde (“green structure”), cuja definição não equiva-

le unicamente aos espaços verdes (“green spaces”), nem 

tão pouco às áreas vegetadas, mas a todo um sistema de 

elementos naturais e culturais, que possui funções na ges-

tão da água, microclima urbano e na biodiversidade, mas 

também funcionando como infraestrutura para o lazer, re-

laxamento, interação humana, além de outras atividades 

sociais (Werquin et al., 2005), contribuindo amplamente 

para a promoção da sustentabilidade nos seus três pilares 

ecologia, sociedade e economia.

A Estrutura Verde Urbana não é apenas um conjunto de ele-

mentos de carácter natural e cultural, mas deve ser enten-

dida sob uma perspetiva integradora e holística, como um 

sistema uno, complexo e articulado caraterizado tanto pela 

sua forma como função (Van Herzele e Wiedemann, 2003). 

A eficiência com que desempenha as suas funções depende 

das inter-relações entre as suas partes constituintes, mas 

também das interações com a envolvente. Deste modo, a 

sua funcionalidade não depende apenas dos elementos iso-

lados, mas das relações geradas, sendo o papel da Estrutu-

ra Verde Urbana superior à soma das funções de cada um 

dos seus constituintes. 

No processo de planeamento, desenho e gestão das cidades, 

devem ser adoptadas estratégias de desenvolvimento que 

tenham em consideração as várias funções que a Estrutura 

Verde Urbana desempenha, integrando e articulando esta 

estrutura com outros sistemas urbanos. Deste modo, as 

paisagens urbanas são encaradas como entidades unas, de 

caráter próprio, com usos múltiplos e funções diversas.

Um dos momentos mais relevantes da ação do homem na 

paisagem decorreu na Revolução Industrial, com a concen-

tração e expansão das áreas urbanas, com uma negligência 

da gestão dos recursos naturais aí existentes, “impelindo-

-os” para as periferias e áreas rurais, em sentido contrá-

rio à população que migrava para as cidades. Desta relação 

de afastamento surgiram sérios problemas, tanto a nível 

ecológico, como social, que se refletiram na necessidade 

de providenciar ambientes urbanos com maior qualidade 

de vida, dotados de higiene, salubridade, espaço, e ar puro. 

Neste sentido, várias soluções foram experienciadas ou ex-

planadas, tendo-se gerado diversas estratégias de criar e 

pensar a cidade, que objetivavam tornar os ambientes hu-

manos mais saudáveis, sustentáveis e apelativos.

A origem da Estrutura Verde Urbana parece remontar aos 

Séculos XVIII e XIX, aquando a Revolução Industrial, como 

resposta às necessidades de salubridade impostas pelo 

crescimento exponencial da população urbana. A preser-

vação dos espaços naturais ainda remanescentes e criação 

de uma estrutura ecológica tornaram-se primordiais (Ma-

galhães, 2001) e surgiu, nesta altura, o conceito de “espaço 

verde urbano”, designando as áreas onde se tentava recriar 

a natureza em meio urbano, funcionando como locais de 

encontro, estadia ou passeio público (Fulgêncio, 2001). 

No conjunto de soluções apresentadas para reformulação 

dos espaços urbanos, surgiram estratégias que se podem 

considerar como estando na génese da Estrutura Verde 

Urbana (Werquin, 2005). A primeira é a difusão de parques 

públicos iniciada na Europa, particularmente em Inglaterra, 

França e Alemanha. Embora a ideia de abrir os espaços de 

recreio à população se tivesse iniciado no Século XVII, tendo 

como exemplo o Tiergarten (Berlin) e o Hyde Park (Londres), 

só no Século XIX começou a ter maior expressão como so-

lução face aos graves problemas sociais e ambientais acar-

retados pelo rápido desenvolvimento urbano. 

“O conceito de jardim público começa a ser encarado como 

um instrumento de reforma social enquanto lugar essencial 

para o recreio das classes socialmente mais desfavorecidas 

(…)” (Andresen e Marques, 2001, p. 109). 

Os parques e jardins deixaram de ser vistos de um modo 

meramente estético, adoptando uma perspectiva mais uti-

litária, com um papel na saúde e recreio, mas também de-

sempenhando funções ecológicas e ambientais. 

Nesta altura, surgiram também importantes modelos de 

expansão urbana como adaptação das cidades existentes 

às novas necessidades de espaço, ar e salubridade, incor-

porando preocupações na glorificação das nações, através 



156

de um urbanismo elegante e dignificante. Destacam-se os 

planos para Barcelona e Paris que, embora em realidades 

territoriais bastante distintas, intervieram com a criação de 

largas avenidas e boulevards, proporcionando monumenta-

lidade na escala e na estética. A malha urbana foi rasgada 

por extensas e largas avenidas, com preocupações princi-

palmente a nível da simplificação da circulação, diminuição 

da insalubridade, regeneração dos bairros degradados e 

a valorização dos monumentos. O Plano de Barcelona (por 

Ildefons Cerdá, em 1859) baseava-se num sistema quadran-

gular cortado por largas vias diagonais, que permitiam a 

criação de novos espaços públicos distribuídos pela malha 

urbana (contemplando parques urbanos e um parque me-

tropolitano), assim como espaços entre os edifícios desti-

nado a pequenas hortas e jardins. A intervenção de Georges-

-Eugène Haussman em Paris (1853 – 1870) integrou novos 

traçados, com uma reestruturação fundiária, construção de 

infraestruturas, equipamentos e espaços abertos, em que 

foram criadas vias (boulevards) que confluíam em praças e 

cruzamentos. Incorporava também o Bois de Boulogne e o 

Bois de Vincenne, na periferia, que ligavam ao centro de Paris 

através de boulevards arborizadas, baseadas no traçado de 

Versailles de Le Nôtre (Turner, 1998; Delfante, 1997). 

Também o início do Século XX foi marcado por modelos de 

organização do território, que assentavam numa organiza-

ção funcional da cidade, como resposta aos problemas de 

insalubridade e congestionamento existentes. Neste sen-

tido, tanto a Inglaterra como os Estados Unidos desenvol-

veram ideias para a construção de “garden-suburbs” e foi à 

luz destes experimentos que nasceu o conceito de Cidade-

-jardim (“garden city”), em Inglaterra, com base nas ideias 

de Ebenezer Howard. 

O conceito de Cidade-jardim definia a dimensão limite na 

criação de novas cidades, devendo estar interligadas por 

Figura 1 – Grandes avenidas projetadas para Paris por Haussmann e, ao fundo, o Bois de Boulogne. (Fonte: Autor)
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redes eficientes de transportes públicos, e incorporando 

elevados índices de espaços verdes, bastante luz e vege-

tação (Carvalho, 2003). As cidades estariam divididas em 

várias zonas concêntricas, que rodeavam o centro admi-

nistrativo e comercial, em que avenidas formavam anéis, 

ligados por raios (Delfante, 1997). As Cidades-jardim deve-

riam expandir-se com a replicação e não com a dispersão, 

existindo sempre uma cintura verde em seu redor, num 

modelo que contemplava a criação da cidade incorporando 

elementos naturais.

Numa continuidade deste movimento, Barry Parker e Ray-

mond Unwin, seguidores de Howard, participaram nos 

projectos para New Earswick (1902), Letchworth (1903) e 

Hampsted Garden Suburb (1905), dando uma nova expres-

são à dimensão ambiental da Cidade-jardim, em oposição 

à visão principalmente social dada por Howard. Mais tarde, 

Unwin trabalhou as ideias de subúrbios auto-suficientes 

com cinturas definidas de espaços abertos e o conceito de 

Cinturões de parques (“parkbelts”), constituídos por anéis 

de espaços abertos recreativos localizados na periferia das 

áreas urbanas e metropolitanas (Turner, 1998). Estes, de-

pendendo da sua localização, poderiam ter várias tipologias, 

podendo consistir em estreitas cinturas de mata, avenidas 

arborizadas, campos de jogos ou áreas agrícolas. Unwin 

desenvolveu também o conceito de Cinta verde (“green 

Girdle”), que consistia numa cadeia de espaços abertos, 

estreita, circular, e por vezes descontínua, na envolvente 

das grandes cidades. Esta ideia foi inspirada nas paisagens 

inglesas e nas cidades europeias, cujo desenvolvimento ur-

bano conduziu à remoção das muralhas envolventes, tendo 

inspirado o Green Belt de Londres.

Embora estes modelos de cidade não propusessem verda-

deiras Estruturas Verdes, partilhavam conceitos de incor-

poração de espaços naturais e espaços públicos conectados 

e acessíveis, podendo ser considerados precursores dos 

modelos de implementação da Estrutura Verde Urbana que 

se vieram a desenvolver no seu seguimento.

Os parques e jardins europeus construídos no Século XIX, 

em resposta aos fenómenos ocorridos na Revolução Indus-

trial, serviram de inspiração a Frederick Law Olmsted, um 

arquitecto paisagista que transpôs estes conceitos para as 

paisagens urbanas americanas. Olmsted considerava que 

os parques urbanos permitiam uma equidade social, com 

disponibilidade de espaços verdes para todas as classes 

sociais, incluindo as mais desfavorecidas, que não tinham 

possibilidade de visitar os espaços naturais envolventes.

“(…) encontramos duas circunstâncias, comuns a todos os 

parques em distinção de outros locais nas cidades, nomea-

damente, um cenário oferecendo um agradável contraste 

relativamente ao do resto da cidade; e oportunidade para as 

pessoas se reunirem com o único propósito de prazer (…)” 

(Olmsted, 1866, citado por Beveridge e Hoffman, 1997, p. 87). 

Juntamente com Calvert Vaux, Olmsted apresentou, em 

1859, o projeto daquele que viria a ser um dos mais famosos 

parques urbanos da história: o Central Park (1858 – 1861), 

em Nova Iorque, com a criação de paisagens pitorescas no 

centro da cidade. A dupla Olmsted e Vaux trabalhou em di-

versos parques urbanos, mas também no primeiro sistema 

integrado de parques e corredores de parques. Os sistemas 

de parques (“park system”) permitiam efetuar a conexão 

de locais saudáveis para a metrópole, possibilitando a con-

tinuidade dos sistemas naturais, e tornando-os mais aces-

síveis à população, ao mesmo tempo que interligavam as 

áreas mais ricas e mais pobres das cidades, dotando-as de 

maior equidade. O conceito de corredores de parques (“pa-

rkways”) foi criado por Olmsted para designar corredores 

com uma vertente mais social, criados com o objectivo de 

proporcionar áreas verdes públicas de recreio contínuas, 

permitindo a circulação, ao mesmo tempo que mantendo 

o carácter das paisagens. Além disso, verifica-se que estes 

dois modelos têm um papel fundamental na estruturação 

da cidade, ao estabelecerem um padrão que poderá guiar o 

desenvolvimento urbano (Turner, 1998).

Mais tarde, Olmsted colaborou com a cidade de Boston na 

criação do Boston Emerald Necklace, entre 1878 e 1895. 

Compunha-se de um sistema contínuo de parques em 

redor da cidade, que permitiam o recreio, mas também a 

proteção dos elementos naturais existentes, que se encon-

travam ligados por corredores de parques, interligando vá-

rios espaços, desde o Franklin Park até ao rio Charles. O pri-

meiro parque foi construído em Back Bay Ferns, uma área 

de leito de cheia e pântanos, cuja concepção veio resolver o  
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problema de contenção de água, ajudando a promover a re-

generação natural e proteger a linha de costa, assim como 

fornecer oportunidades de recreio. No seu seguimento, fo-

ram-se desenvolvendo outros espaços integrados no Bos-

ton Emerald Necklace, dando oportunidade de proteger as 

linhas de água existentes na cidade. Com cerca de 800 hec-

tares de áreas protegidas e espaços de recreio, o sistema 

consistia em cinco parques (Back Bay Ferns, Muddy River 

Improvement, Jamaica Park, Arnold Arboretum e Franklin 

Park) e os corredores de parques que os uniam (Fenway, 

Riverway, Jamaicaway e Arborway). A Commonwealth Ave-

nue permitia a ligação entre este sistema de parques e o 

Boston Common, o espaço verde mais antigo de Boston, 

datando de 1634, e localizado no centro da cidade. 

Mais tarde, por volta de 1890, Charles Eliot estendeu esta 

ideia para os subúrbios, com um projeto para uma estrutura 

de corredores verdes na Área Metropolitana de Boston (Fa-

bos e Ahern, 1995). Recentemente, esta ligação foi prolon-

gada, com a construção do Big Dig, onde o enterramento de 

uma via rápida possibilitou a construção do Rose Fitzgerald 

Kennedy Greenway, composto por uma série de parques e 

espaços públicos, que, ao longo de 2,4Km, efetuam a ligação 

entre o rio Charles e o East Boston Greenway. 

Ao longo do Século XIX, estes modelos de Estrutura Ver-

de Urbana foram experimentados em várias cidades, não 

apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa, como 

Frankfurt e Copenhaga, que adoptaram estes exemplos na 

conversão das suas fortificações, transformando-as em 

sistemas de parques. Um outro exemplo de um corredor 

de parques de relevo é o Benjamin Franklin Parkway, em 

Filadélfia. Projetado em 1871, foi apenas construído em 1917, 

com a revisão do plano pelo francês Jacques Gréber, ins-

pirado nas avenidas de Paris, e assente nos princípios do 

movimento City Beautiful. Este corredor de parques esten-

Figura 2 – O Central Park, em Nova Iorque. (Fonte: Autor)
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de-se desde a Câmara Municipal até ao Museu de Arte de 

Filadélfia, prolongando-se, depois pelo Fairmont Parkway, 

ao longo do rio Schuylkill. Caracteriza-se pela amplitude, a 

vegetação exuberante, a profusão de fontes, estatuária e 

monumentos, e a grandiosidade dos edifícios envolventes, 

destacando-se o Instituto Franklin, o Museu Rodin e a Bi-

blioteca.

Simultaneamente surge o modelo de cinturão verde 

(“greenbelt”), que parece derivar do movimento Cidade-

-jardim, criado principalmente com o objectivo de conter 

o crescimento urbano, protegendo os terrenos não urbani-

zados (como áreas agrícolas ou florestas), em redor das ci-

dades (Erickson, 2006). Os cinturões verdes podem ter uma 

função produtiva, recreativa ou ecológica, controlando o 

crescimento urbano e definindo a forma das áreas urbanas 

(Turner, 1998). A sua forma, função e eficácia tem diferido 

bastante ao longo do tempo e de acordo com cada paisa-

gem, possuindo conformações distintas, sendo exemplos o 

London’s Metropolitan Green Belt, o Ottawa’s National Capi-

tal Greenbelt e os cinturões verdes de Viena.

Viena apresenta este modelo urbano, incorporando um cin-

turão verde interior e outro exterior. O plano de C. F. Förster 

(1859 – 1885) para o alargamento da cidade, motivado pela 

demolição da muralha, integrava o Ringstrasse, o cinturão 

verde interior, que constitui

 “(…) uma Boulevard com cerca de dois quilómetros de com-

primento que englobaria os edifícios cívicos existentes, as-

sim como novas construções, numa paisagem planeada de 

verde.” (Jellicoe e Jellicoe, 2000, p. 254)

Tendo sido construído algum tempo mais tarde, o Rings-

trasse foi enquadrado por edifícios monumentais, entre os 

quais: o Palácio Real, a Bolsa, a Igreja, a Universidade, o Tea-

Figura 3 - Arnold Arboretum, parque pertencente ao Boston Emerald Necklace. (Fonte: Autor)
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tro, o Parlamento, o Museu, a Academia de Belas Artes e a 

Ópera. Embora as construções aqui erigidas se destinassem 

à classe média/alta, também as classes mais baixas be-

neficiavam com o acesso à água, luz, drenagem e espaços 

verdes, considerados como os pulmões da metrópole (Del-

fante, 1997). Em 1905, foi criado o cinturão verde em redor 

da cidade, principalmente com objetivos de preservação das 

áreas florestais. 

Associado a estes modelos, surge o conceito de corredores 

verdes (“greenways”), podendo ser definidos como

“(…) sistemas de terrenos contendo elementos lineares que 

são planeados, projetados e geridos com múltiplos objeti-

vos, incluindo ecológicos, recreativos, culturais, estéticos, 

ou para outros fins compatíveis com o conceito de utiliza-

ção sustentável do solo.” (Ahern, 2002, p. 42)

Segundo Erickson (2006), a principal característica de dis-

tinção entre os corredores verdes e os cinturões verdes é 

que os primeiros têm como base elementos lineares exis-

tentes na paisagem (tal como vias e linhas de água), en-

quanto os cinturões verdes podem ter conformações dis-

tintas, localizando-se em redor da área urbana. 

Recentemente, o movimento de corredores verdes tem so-

frido um grande desenvolvimento a nível internacional, im-

pulsionado pelos trabalhos de Charles Little e Julius Fabos 

nos anos 90. Os corredores verdes constituem um modelo 

de Estrutura Verde que funciona como uma estratégia de 

planeamento territorial, contemplando novas funções rela-

tivamente aos modelos anteriores: 

“(…) primeiro, os corredores verdes são: corredores e siste-

mas naturais ecologicamente significativos; em segundo lu-

gar, corredores verdes recreativos, onde os usuários encon-

Figura 4 - Benjamin Franklin Parkway, em Filadélfia. (Fonte: Autor)
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tram uma rede de trilhos que efetuam a ligação entre locais 

e áreas de recreio baseados no solo e na água; em terceiro 

lugar, corredores verdes que proporcionam património his-

tórico e valores culturais.” (Fabos e Ryan, 2004, p. 143)

Um outro modelo é o de trama verde (“green web”) que, na 

segunda metade do Século XX, foi uma estratégia utilizada 

por muitas cidades para a integração de espaços abertos, 

interligando-os através de percursos, pontes, ciclovias, 

trilhos, linhas de água, parques lineares, frentes costeiras, 

vias arborizadas e todo o tipo de corredores verdes. A prin-

cipal distinção entre este modelo e os corredores verdes é 

que a trama 

“(…) deve ser constituída por um ambiente agradável de es-

paços livres nos quais as pessoas sejam livres de se movi-

mentar sem a influência do ruído, poluição, perigo ou outros 

efeitos nocivos colaterais (…)” (Turner, 1998, p. 162),

permitindo a interligação de espaços e um múltiplo uso. 

Pode-se considerar que a trama verde é um conceito mais 

alargado do que corredor verde, podendo mesmo integrar 

estas estruturas, assim como áreas dispersas pela malha 

urbana, desde que interligadas e integradas num sistema.

Mais recentemente, em meados dos anos 90, surgiu, nos 

Estados Unidos, o conceito de infraestrutura verde (green 

infrastructure), sendo definido por Benedict e McMahon 

(2006, p. 1) como

“(…) um sistema interligado de áreas naturais e outros es-

paços abertos, que conserva valores e funções dos ecossis-

temas naturais, mantém a limpeza do ar e água, e oferece 

uma vasta diversidade de benefícios para as pessoas e ani-

mais silvestres.”

Figura 5 – Ringstrasse, em Viena. (Fonte: Autor)
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Este modelo baseia-se em duas ideias-chave: a criação de 

novos espaços verdes (e a sua interligação) para utilização 

das comunidades; e a preservação e continuidade das áreas 

naturais em benefício da biodiversidade, relacionando-se 

com aspectos ecológicos, mas também sociais. 

Os conceitos de estrutura verde e infraestrutura verde são 

bastante similares, sendo mais usados, respectivamente, na 

Europa e nos Estados Unidos, embora tenham tratamentos 

distintos devido às diferentes realidades territoriais (Erick-

son, 2006). No entanto, alguns autores são da opinião que 

infraestrutura verde é mais abrangente, sendo como um 

“upgrade” de sistema de espaços urbanos, compreendendo

“(…) os sistemas ecológicos multifuncionais, integrando to-

das as redes naturais, semi-naturais e artificiais existentes 

no interior, em redor e entre as áreas urbanas, em todas as 

escalas espaciais.” (Tzoulas et al., 2007, p. 169)

Também se verifica que o conceito de infraestrutura verde 

surge, frequentemente, aplicado a intervenções em pe-

quena escala, em projectos de espaços verdes que utilizam 

soluções de engenharia ambiental na gestão dos recursos 

naturais existentes (como por exemplo, a utilização de bio-

valas, bacias de retenção, etc.), enquanto a estrutura verde 

é definida numa paisagem mais alargada. Na atualidade, 

este conceito tem sido cada vez mais utilizado, sendo já 

considerado como um dos imperativos na construção de 

paisagens urbanas sustentáveis.

Em Portugal, a designação Estrutura Verde Urbana surgiu 

pela primeira vez num documento publicado nos anos 90, 

pela Direção-Geral do Ordenamento do Território (Maga-

lhães, 1992), embora não tivesse um caráter legislativo ou 

de identificação obrigatória. De acordo com este documen-

to, estaria dividida em subestruturas: a estrutura verde 

principal (com a proporção de 30m2/habitante) e a estru-

Figura 6 – O corredor verde Norwottuck Rail Trail, em Northampton. (Fonte: Autor)
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tura verde secundária (com 10m2/habitante). No entanto, 

não foi apresentada a definição de Estrutura Verde, as suas 

funcionalidades ou o modo como este conceito poderia ser 

implementado. 

Nessa altura, existiam já preocupações com a regulamen-

tação de áreas fundamentais a nível ecológico, nomeada-

mente com a criação da Reserva Agrícola Nacional (1982) 

e Reserva Ecológica Nacional (1983). Estas duas figuras de 

planeamento constituíram um passo fundamental na sen-

sibilização para os valores e recursos naturais existentes no 

território português e a necessidade da sua proteção e va-

lorização. Em 1987, foi publicada a Lei de Bases do Ambien-

te, que apela à necessidade de qualidade de vida, sendo esta 

o resultado da interligação entre factores biofísicos, sociais, 

económicos e individuais. Foi aqui introduzido o conceito 

continuum naturale, definido como 

“(…) sistema contínuo de ocorrências naturais que consti-

tuem o suporte da vida silvestre e da manutenção do po-

tencial genético e que contribui para o equilíbrio e estabi-

lidade do território (…)” (Lei n.º 11/87, de 7 de Abril, art.º 5). 

Embora tenha nascido na legislação portuguesa apenas no 

final dos anos 80, o conceito continuum naturale terá surgi-

do a nível internacional no início do Século XX, com a neces-

sidade da incorporação da paisagem natural na cidade, de 

modo contínuo, com o assegurar de várias funções, desde 

ecológicas até sociais e estéticas. A necessidade de criação 

de uma continuidade nos processos naturais e a preser-

vação de áreas de valor natural através da instituição de 

Reservas encontram-se na base dos modelos de Estrutura 

Verde no nosso país.

Em 1999, surgiu, na legislação portuguesa, um conceito de 

carácter similar à Estrutura Verde, Estrutura Ecológica, 

podendo este ser adaptado às paisagens rurais e urbanas, 

e devendo ser considerada em diversos planos, com dife-

rentes âmbitos e escalas. Encontra-se definida no Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial como “(…) 

áreas, valores e sistemas fundamentais para a proteção 

e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos (…)” 

(Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de fevereiro, artº 14º).

No entanto, e apesar da sua obrigatoriedade, a legislação 

não esclarece o modo como a Estrutura Ecológica deve ser 

implementada, não apresentando uma definição ou funcio-

nalidade claras, nem indicando quais as áreas ou espaços 

que devem integrar este sistema. No caso da Estrutura 

Ecológica Urbana, este problema agrava-se, com a escas-

sez de estudos efetuados acerca desta temática, assim 

como uma maior fragilidade dos valores naturais existentes 

em meio urbano. Verifica-se também que existe uma ca-

rência da compreensão do conceito de Estrutura Ecológica 

Urbana, das suas potencialidades e de como esta pode ser 

promovida de modo a contribuir para a qualidade de vida e 

sustentabilidade urbana.

Em 2011, foi publicada nova legislação referente aos Instru-

mentos de Gestão Territorial, incluindo os Decretos Regu-

lamentares n.º 9/2009, 10/2009 e 11/2009, de 29 de Maio, 

que estabelecem, respetivamente, os conceitos técnicos, a 

cartografia a utilizar nos instrumentos de gestão territorial, 

e os critérios de classificação, reclassificação e qualificação 

do solo. Na atual legislação, não é mencionada a figura de 

“Estrutura Ecológica Urbana”, sendo a definição de Estru-

tura Ecológica alterada para um

“(…) conjunto de áreas que, em virtude das suas caracterís-

ticas biofísicas ou culturais, da sua continuidade ecológica 

e do seu ordenamento, têm por função principal contribuir 

para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação 

e valorização ambiental e paisagística dos espaços rurais e 

urbanos.” (D.R.11/2009, de 29 de Março, art.º 11)

O mesmo Decreto-Regulamentar indica que, em meio ur-

bano, a Estrutura Verde

“(…) compreende os espaços verdes de utilização colectiva e 

outros espaços, de natureza pública ou privada, que sejam 

necessários ao equilíbrio, proteção e valorização ambiental, 

paisagística e do património natural do espaço urbano.”

No entanto, continua a ser um conceito de significado 

difuso, de difícil compreensão por parte dos municípios. 

Por esta razão, embora a Estrutura Ecológica Urbana seja 

contemplada em diversos Planos Diretores Municipais 

pós-99, aparece com distintas designações, objetivos e 
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parâmetros de delimitação. Surgem, aqui, designações 

bastante diversas, tais como: “Estrutura Ecológica Ur-

bana”, “Solos/espaços afectos à Estrutura Ecológica Ur-

bana”, “Solos afectos à Estrutura Ecológica”, “Estrutura 

Ecológica em Solo Urbano”, “Estrutura Verde”, “Áreas/

Espaços Verdes Urbanos / Áreas de Verde Urbano”, “Es-

paços/Zonas Verdes”, “Espaços de Proteção e Valorização 

Ambiental”, “Espaços Verdes Urbanos e Naturais de Pro-

teção à Rede Hídrica afectos à Estrutura Ecológica Muni-

cipal”, “Espaços Verdes de Enquadramento e Proteção / 

Proteção e Enquadramento”, “Espaços Públicos de Recreio 

e Lazer em Solo Urbano”, ou ocorre a ausência deste sis-

tema. Verifica-se também uma heterogeneidade nas fun-

ções designadas a este sistema: a proteção de recursos 

de processos ambientais, o recreio e o lazer são as fun-

ções referidas mais vezes, seguidas do enquadramento, 

a valorização da cultura e património e a valorização da 

paisagem. A função produtiva raramente é referida, sendo 

esta a única referência aos benefícios económicos que a 

Estrutura Verde Urbana pode providenciar, tanto a nível 

direto como indireto (Quintas e Curado, 2009).

No processo de planeamento de diversos municípios e ci-

dades portuguesas foram, paralelamente, desenvolvidos 

os conceitos de Estrutura Verde e concebidos Planos Ver-

des, como documentos de apoio ao Plano Diretor Municipal. 

Um exemplo é o Plano Verde de Lisboa, elaborado em 1997, 

como componente do Plano Diretor Municipal de Lisboa, e 

integrando: a estrutura verde, a estrutura ecológica, o sis-

tema de vistas, as quintas, os elementos e estruturas do 

espaço rural e a estrutura verde periurbana. 

De acordo com Telles (1997, p. 19),

“(…) a estrutura verde de Lisboa deve ser uma sequência 

contínua ou descontínua de espaços territoriais com iden-

tidade própria, constituída a partir dos valores culturais e 

paisagísticos do espaço natural e urbano, apoiando-se nos 

valores telúricos primordiais do sítio – o estuário, as colinas 

e vales e a serra de Monsanto.”

O atual Plano Verde apresenta diversos melhoramentos, as-

sentando nos princípios de continuum naturale, continuum 

culturale, genius loci, na polivalência dos espaços e na ca-

pacidade de auto-regulação, auto-regeneração e auto-

-depuração dos recursos naturais.

Apesar de alguns autores considerarem que a Estrutura 

Verde possui um significado mais relacionado com o ele-

mento vegetal, esta deve ser vista não apenas pelo seu 

valor ecológico e ambiental, mas numa perspectiva holís-

tica, contemplando funções sociais, económicas, culturais e 

mesmo estéticas, possuindo uma definição mais abrangen-

te, mais adaptada aos sistemas urbanos contemporâneos, e 

também de mais fácil implementação. O alargamento deste 

conceito permite também uma aproximação aos concei-

tos e modelos existentes a nível internacional, assim como 

evitar a duplicação de conceitos, promovendo políticas de 

desenvolvimento urbano mais equitativas, fundamentadas 

e coordenadas.

Todas estas ideologias e modelos de Estrutura Verde Ur-

bana constituem a base de estratégias de integração do 

elemento natural em meio urbano que, criados com preo-

cupações distintas (salubridade, espaço, estética, recreio, 

contenção, estruturação, e proteção ambiental), e traçados 

distintos, acabam por convergir na articulação das neces-

sidades humanas com a promoção dos elementos naturais. 

Apesar das paisagens se tornarem cada vez mais artificia-

lizadas, o homem ainda conserva uma grande dependência 

da natureza e dos serviços ecossistemáticos e recursos na-

turais que esta providencia, funcionando a Estrutura Verde 

Urbana como promotor da relação homem – natureza. As-

sim, a Estrutura Verde Urbana possui um papel fundamental 

no suporte dos sistemas ecológicos e sociais em contexto 

urbano, desempenhando funções também a nível econó-

mico, estético e de organização, assim como na promoção 

da imagem da cidade. Possui também uma estreita relação 

com os restantes subsistemas urbanos, podendo articular-

-se com estes, de modo a contribuir de forma mais eficaz 

para o funcionamento e equilíbrio das paisagens urbanas. 

Devido à multiplicidade de funções que apresenta, a Estru-

tura Verde Urbana pode ser considerada como um sistema 

que é planeado e gerido como mecanismo de desenvolvi-

mento multifuncional urbano, podendo orientar as decisões 

futuras, articulando o crescimento populacional, o desen-
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volvimento do uso do solo, a gestão sustentável dos recur-

sos naturais e valores culturais (Benedict e McMahon, 2006) 

e o desenvolvimento económico (Tzoulas et al., 2007), ac-

tuando nos pilares que conduzem a uma paisagem urbana 

sustentável e uma maior qualidade de vida. O seu desenho, 

implementação e gestão eficazes são fundamentais para 

que se possa tirar partido dos seus benefícios e se colo-

quem em prática estratégias articuladas de promoção da 

sustentabilidade.

Recentemente, tem-se vindo a assistir a um esforço dos 

governos na formulação de políticas urbanas nesta temá-

tica, tendo surgido diversos modelos de Estrutura Verde 

Urbana e Estrutura Ecológica Urbana que possuem a dupla 

função de proteger e potenciar os recursos naturais e de 

proporcionar espaços recreativos. A Infraestrutura Verde 

Urbana é já considerada pela Comissão Europeia (2013, p. 3) 

como podendo

“(…) ter um contributo significativo para a implementação 

eficaz em todas as políticas, em que alguns ou todos os ob-

jetivos ambicionados podem ser atingidos no todo ou em 

parte, através de soluções baseadas na natureza (…)”,

sendo identificada como uma das prioridades de investi-

mento futuro e sendo reconhecido o seu papel nas políticas 

regionais de desenvolvimento sustentável na Europa.

Existe a necessidade da proteção e valorização dos elementos 

naturais urbanos, não apenas fundamentais a nível ambien-

tal e cultural, como essenciais para a qualidade de vida das 

sociedades e sustentabilidade das paisagens urbanas, com 

a criação e experimentação de novos modelos de Estrutura 

Verde Urbana, mais abrangentes, coerentes, multifuncionais 

e eficientes, a partilha de experiências e a implementação 

destes modelos, adaptando-os a cada paisagem urbana, 

promovendo uma maior sustentabilidade e qualidade de vida.

Figura 7 – Vale do Silêncio, parque integrado no Plano Verde de Lisboa. (Fonte: Autor)
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