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RESUMO 

 

As cidades são um grande sistema vivo, evolutivo, que refletem o tipo de sociedade que 

acolhem. Não sendo diferente, a cidade contemporânea verte no seu traçado a realidade de 

uma sociedade dinâmica e pungente. Fruto de diversas transformações sociais, económicas 

e territoriais, a cidade contemporânea abre a porta para uma nova revolução, a terceira, 

após a da cidade clássica (primeira revolução) e a da cidade industrial (segunda revolução). 

Em conjunto, estas revoluções traduzem fenómenos de mutação urbana, que expressam as 

diferentes variáveis intrínsecas a cada tipo sociedade.  

Partindo da definição da linha evolutiva das cidades, desde a cidade grega até aos nossos 

dias, a presente dissertação reflete sobre o domínio da transformação territorial. Este 

estudo constitui uma importante ferramenta para a compreensão das linhas caracterizadoras 

da cidade contemporânea, que se assume como o principal desafio deste trabalho.  
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ABSTRACT 

 

Cities are a great living, evolving systems that reflect the type of society they host. Being 

no different, the contemporary city sheds in its outline the reality of a dynamic and pungent 

society. As a result of diverse social, economic and territorial transformations, the 

contemporary city opens the door to a new revolution, the third, after the classical city 

(first revolution) and the industrial city (second revolution). Together, these revolutions 

translate phenomena of urban mutation, which express the different variables of each type 

of society. 

Starting from the definition of the evolutionary line of cities, from the Greek city to the 

present day, this dissertation reflects on the domain of territorial transformation. This study 

constitutes an important tool for the understanding of the characterizing lines of the 

contemporary city, which is assumed as the main challenge of this work. 
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INTRODUÇÃO 

 

As sociedades contemporâneas caracterizam-se essencialmente pela sua dinâmica de 

transformação. Segundo François Ascher, “Poderíamos mesmo dizer que aquilo que 

diferencia as sociedades modernas das outras sociedades é ser a mudança o seu principio 

essencial” (Ascher, 2012:23). A evolução e o crescimento das cidades não surgem 

dissociados deste fenómeno, já que as cada vez mais complexas redes sociais originam 

novas e mais complexas dinâmicas urbanas. Este processo de contínua transformação 

marcou claramente uma rutura com a morfologia evidenciada na cidade tradicional. A 

constante necessidade das cidades contemporâneas se adaptarem às novas realidades 

emergentes, originou uma estrutura espacial inédita nas anteriores formas urbanas. É neste 

contexto que o estudo e compreensão do fenómeno da mutação urbana e territorial assume 

um enorme relevo no desenvolvimento das cidades atuais.  

Quando analisámos a cidade contemporânea importa refletir sobre o seu desígnio e sobre 

as suas origens. Segundo Manuel Graça Dias, “ (…) sobressai a evidência da cidade ser um 

território coletivo, um território conformado para a possibilidade da vida em comum. 

Muitas pessoas diferentes compartilhando, dividindo, usando uma enorme estrutura 

construída em conjunto. Uma estrutura antiga, com as sucessivas alterações ancoradas na 

história que define, rodeia e marca as nossas próprias histórias pessoais, as nossas histórias 

imprevisivelmente misturadas com as diferentes histórias dos outros, a história das cidades 

construída com este somatório imenso de tantas diferentes cronologias e origens” (Graça 

Dias, 2006:11). 

A definição aqui transmitida é ilustrativa dos conceitos básicos subjacentes a qualquer 

cidade e corrobora a ideia de que a cidade contemporânea não representa mais, do que um 

novo estágio de um longo processo de crescimento e de desenvolvimento urbano que tem 

vindo a assinalar o trajeto evolutivo das cidades. O estudo que se segue aborda esse 

desenvolvimento desde a sua origem com especial incidência sobre a divisão clássica do 

conceito de cidade nas suas três “modernidades” utilizando para o efeito a individualização 

conceptual proposta por François Ascher. Deste modo, serão consideradas três grandes 

revoluções urbanas consubstanciadas em diferentes épocas que sucedem a conceção da 

cidade tradicional. A “primeira” modernidade abrange o período compreendido entre o fim 
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da Idade Média e o começo da revolução industrial. A “segunda” desenvolve-se no 

contexto da revolução industrial e manifesta-se sob inúmeros contributos urbanísticos, dos 

quais importa salientar nomes como Cerdá, Haussmann, Howard ou Le Corbusier. Por sua 

vez, a “terceira” enquadra-se nos domínios da cidade contemporânea uma vez que “ (…) as 

mudanças que hoje se esboçam no urbanismo prefiguram uma terceira revolução urbana 

moderna” (Ascher; 2012,31). 

Pretende-se assim, com análise deste percurso, marcado por uma profunda mutação da 

maneira de conceber e utilizar as cidades, construir uma importante ferramenta que 

favoreça a compreensão dos domínios e mecanismos de transformação territorial. A 

definição e caracterização das novas linhas orientadoras que regem os processos de 

formação da Cidade Contemporânea, assumem-se como o grande desafio deste estudo.  

Este conhecimento deve constituir-se como um instrumento fundamental de intervenção 

urbana ancorada nas lições da história e da identidade dos territórios. De resto, a 

observação do modo como os vestígios de elementos que ao longo da história carimbaram 

uma identidade própria de um determinado lugar vão resistindo ao seu processo de 

transformação, representa em si mesmo uma enorme motivação para a concretização deste 

trabalho de investigação.  
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I – A CIDADE DA RENASCENÇA E DOS TEMPOS MODERNOS 

 

 

O período compreendido entre o fim da Idade Média e o começo da Revolução Industrial, 

também designado por Tempos Modernos, ficou marcado pelo início de um processo de 

modernização assente sobre três componentes fundamentais: a individualização, a 

racionalização e a diferenciação social. Este processo fez-se sentir nas sociedades e 

consequentemente nas estruturas urbanas que as suportam. Segundo François Ascher, a 

cidade renascentista constitui o primeiro grande exemplo desta relação reciproca numa 

lógica de modernização.  

“Esta primeira cidade é moderna porque ela é concebida racionalmente para indivíduos 

diferenciados. As eventuais referências dos seus criadores á tradição não são atos 

repetitivos, mas refletem escolhas racionais com diversas motivações” (Ascher, 2012:27).  

Quando enquadrada neste contexto, a transição da Cidade Medieval para a Cidade 

Renascentista prefigura uma primeira grande revolução. Contudo, a compreensão das 

lógicas de rutura e de mudança inerentes a este processo, não será convincente sem o 

estudo dos modelos que o antecedem. As cidades não são o resultado de um ato 

espontâneo, mas sim de um processo de sedimentação que se desenvolve ao longo de 

séculos pelo que importa perceber a sua história e origem. O parágrafo que se segue dá 

início á narração dessa história e aborda as principais transformações vividas no percurso 

que marca a evolução da Cidade desde a sua origem até á consolidação da Cidade do 

Renascimento.  

 

A CIDADE GREGA 

 

É sabido que a origem da Cidade remonta aos III e II milénios na Mesopotâmia, no vale do 

Nilo, do Indo e do rio Amarelo; contudo os primeiros grandes progressos urbanos 

verificados nas primeiras civilizações surgem com a implantação do modelo Grego. Será 

este quem de forma mais eficiente irá definir os espaços e funções dentro e fora das 

cidades. “ A civilização grega reinventa a cidade como horizonte coletivo, um horizonte 

digno do homem pela sua perfeição e que exige uma relação externa equilibrada com o 

campo e uma dimensão interna calculada e controlável” (Benevolo, 1995: 20).  
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Compreender as cidades gregas implica perceber a relação objetiva entre a lógica de 

formação do espaço urbano e a organização politica e social da Grécia. O território grego, 

montanhoso e disperso por inúmeras ilhas, favoreceu a formação de diferentes colónias 

que, por sua vez, se converteram em pequenas cidades-estado independentes originando a 

“Pólis” grega. Esta definição era atribuída às cidades-estado gregas que eram 

administradas num regime económico, social e religioso de plena autonomia. O estímulo 

da rivalidade no desenvolvimento das ideias e das instituições a par do isolamento 

geográfico propiciaram o reforço de um individualismo crescente e uma profunda 

identificação dos cidadãos com os seus estados. O amadurecimento e consolidação do 

sistema social e político da democracia que se verifica no século de Péricles (443-429 a.C.) 

são uma evidência disso mesmo. É igualmente neste período que “ (…) consubstancia-se a 

racionalização do espaço com a organização funcional das cidades e a sua repartição por 

zonas de atividades a que também correspondem características morfológicas 

diferenciadas, com particular importância no posicionamento dos edifícios públicos” 

(Lamas, 1993: 139). A tradução prática destas ideias na estrutura urbana da cidade resultou 

num modelo caracterizado pela sua composição em três zonas fundamentais: a área 

residencial (khora), a área sagrada (Acrópole), e a área pública (Ágora). A organização das 

áreas privadas distingue-se com a das áreas públicas no que diz respeito ao cuidado 

conceptual dos espaços. Nas primeiras comtemplamos as áreas residenciais onde as 

moradias particulares são “ (…) todas do mesmo tipo, e são diferentes pelo tamanho, não 

pela estrutura arquitetónica; são distribuídas livremente pela cidade e não formam bairros 

reservados a classes ou estirpes diversas (...) ” (Benevolo, 2005: 78). Já as áreas públicas 

eram constituídas pela integração de edifícios singulares no “caos” da topografia natural 

relacionados entre si por vazios e arranjos circundantes, marcados por uma irregularidade 

quase sempre compensada pela regularidade arquitetónica dos edifícios. No ponto mais 

alto situava-se a acrópole, que era inteiramente dedicada aos deuses com os seus templos. 

Em volta, situava-se a ágora com os equipamentos públicos. Esta ultima era dedicada às 

atividades coletivas e políticas da população. Os edifícios assumiam um papel de absoluta 

evidência e destacavam-se como elementos fundamentais na organização estrutural da 

cidade. No plano dos instrumentos de organização fundiária, interessa referir a quadrícula 

grega com especial enfase sobre o caso de Mileto. Hipódamo de Mileto foi um filósofo e 

arquiteto que privilegiou os aspetos funcionais da estrutura urbana, assim como a 

especialização do uso de cada zona. Este utilizou uma malha ortogonal para os espaços de 



19 

 

residências e que se desfazia nas áreas centrais e espaços públicos. A quadrícula era 

extremamente rígida quanto à sua regularidade independentemente da topografia que lhe 

servia de suporte. Esta acabou por ser utilizada em inúmeras realizações e por vários 

urbanistas como Priamo ou Doura-Europos. O uso da quadrícula definiu o “quarteirão” 

grego sendo que a cada quadra correspondia um quarteirão. Os equipamentos públicos 

adaptam-se á malha estabelecida correspondendo muitas vezes a um ou mais quarteirões 

normais, sem que com isso, dominem a composição geral da cidade. Os quarteirões eram 

subdivididos em lotes residenciais de tamanho variável nos quais predominavam as 

habitações de um único piso desenvolvidas em redor de pátios ou espaços livres interiores 

sem que existisse uma separação entre logradouro e construção. Os obstáculos naturais 

como os montes e as costas delimitavam o limite dos lotes e conferiam á cidade um 

perímetro irregular. Esta formava no seu conjunto “ (…) um organismo artificial inserido 

no ambiente natural e ligado a este ambiente por uma relação delicada” (Benevolo, 2005: 

80). De resto, o respeito pela paisagem natural e o cuidado com a integração do tecido 

edificado, constituí uma característica muito particular das cidades gregas.  

 

Fig.1: Traçado regular da cidade de Mileto, séc. V a.C. 
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A CIDADE ROMANA 

 

Originária da civilização etrusca, que entre o séc. VII e VI a.C. ocuparam a Itália desde a 

Planície do Pó até á Campânia, nasce a cidade de Roma. Situada na fronteira entre o 

território etrusco e o colonizado pelos gregos, viria a transformar-se na grande capital do 

império romano. A ascensão da cidade encontra-se intimamente ligada ao longo processo 

de colonização e á consequente unificação política de todo o mundo mediterrâneo. “O 

império agrega um grande número de cidades onde elas não existiam, e cria, nas duas 

margens do Mediterrâneo, uma rede contínua de alguns milhares de cidades grandes e 

médias, com ou sem muralhas, muitas delas caracterizadas por um desenho geométrico 

unitário que ordena os vários elementos arquitetónicos públicos e privados” (Benevolo, 

1995, 22). Nesta lógica de pensamento, Roma permanecerá como a grande referência de 

uma cultura que se estendeu por um vasto território e delimitou novas fronteiras. 

Os métodos de colonização utilizados pelos romanos com a criação de infraestruturas 

como estradas, pontes ou aquedutos, com a divisão de terrenos agrícolas em quintas 

cultiváveis ou com a fundação de novas cidades produziram enormes modificações do 

território e estabeleceram um modelo conceptual urbano característico que tornou possível 

a realização dos seus feitos. A criação de “ (…) um esquema predeterminado de fácil 

assimilação e adaptação às necessidades de infraestruturas de sistema viário, de 

abastecimento de água, esgotos e drenagens pluviais” (Lamas, 1993: 146) facilitou o 

processo de urbanização das colonias romanas, onde nem sempre se encontrava mão-de-

obra qualificada e inventiva. Com efeito, as civilizações romanas utilizaram um modelo de 

planeamento urbano bastante consistente, voltado para a conveniência civil e defesa 

militar. A cidade romana manifesta-se sob a forma de uma planta de base retangular 

subdividida por módulos e rodeada por uma muralha. A definição dos módulos é 

assegurada por uma grelha de ruas paralelas orientadas segundo dois eixos estruturantes; 

um no sentido norte-sul denominado por “Cardus” e outro no sentido este-oeste 

denominado “Decumanus maximus”. Estes dois eixos ocupam a área central da forma 

geométrica construída e relacionam as quatro grandes entradas da cidade. No cruzamento 

destes dois eixos localizava-se o fórum e o mercado com os espaços e edifícios públicos 

mais importantes da cidade. Os monumentos e as grandes infraestruturas são um retrato 

possante do poder imperial. De resto, os romanos tinham um especial cuidado no 

planeamento dos lugares públicos para grandes multidões o que elevou a escala de 
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equipamentos como os teatros, as termas, os mercados ou os circos para dimensões nunca 

antes vistas. Outras infraestruturas como as pontes, os aquedutos ou os canais são 

exemplos evidentes do desenvolvimento destas cidades que pela primeira vez utilizam este 

tipo de obras utilitárias. O quarteirão romano é em tudo semelhante ao grego, com exceção 

para a qualidade e aparato das habitações fruto de uma organização social bem distinta 

dada a existência de muitas famílias poderosas. Este subdivide-se em parcelas ocupadas 

por uma villa, ou por uma insulae. “As insulae são construções coletivas de muitos 

andares, cobrem uma superfície de 300-400 metros e compreendem um grande número de 

cômodos iguais, que olham para o exterior com janelas e balcões; os andares térreos são 

destinados às lojas (tabernae) ou a habitações mais nobres (que são igualmente chamadas 

de domus); os andares superiores são subdivididos em apartamentos (cenacula) de vários 

tamanhos para as classes médias e inferiores” (Benevolo, 2005: 163). Este novo tipo de 

construção em altura permitiu assegurar de uma forma mais eficiente as necessidades de 

expansão vividas na época. Os únicos espaços livres no interior dos quarteirões dizem 

respeito a pátios não se verificando a existência de qualquer logradouro ou espaço residual.  

 

Fig:2 Plano de Timgad, uma cidade romana na Argélia, abandonada no séc. VII  
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Em suma, ao compararmos a cidade romana com a cidade grega, percebem-se algumas 

semelhanças, quer na sua estrutura urbana, quer na importância atribuída pela cidade ao 

fulcro da vida civil, religiosa e política. Ainda assim, não deixam de ser dois modelos 

absolutamente distintos com diferentes abordagens perante o território. 

 “À delicadeza e subtileza da arquitetura e urbanismo grego contrapõem-se a 

monumentalidade romana, demonstrativa de força, capacidade técnica e realização. Gregos 

e Romanos representavam já no essencial os modelos possíveis de diálogo do edifício com 

o sítio: por integração e por afirmação” (Lamas, 1993: 146). 

Esta ideia retrata o conceito inerente a essas duas abordagens de uma forma extremamente 

sucinta, mas igualmente clara.  

 

A CIDADE MEDIEVAL 

 

Com a queda do Império Romano, iniciada em meados do séc. IV, motivada por uma 

profunda anarquia politica, pelos efeitos da crise económica do séc. III e pelas primeiras 

invasões bárbaras, assistimos a uma regressão da atividade económica e social das cidades. 

Este foi um período conturbado marcado por inúmeras invasões dos povos bárbaros que 

depois do séc. V já ocupavam territórios norte-ocidentais do Império como Itália, Gália, 

Germânia ou Bretanha. É neste contexto de insegurança que as populações “ (…) se 

recolhem atrás de estreitas muralhas elevadas de forma precipitada, o que provoca uma 

brusca contração do território urbano” (Harquel, 2004: 34). Esta realidade contribuiu para 

fuga da aristocracia, destas cidades fortificadas para grandes domínios rurais e para o 

aparecimento de um novo modo de vida alicerçado no campo. Com este novo modo de 

vida, surgia um novo modo de organização social e politica denominado por feudalismo.  

É por volta do seculo X que a Europa dá sinais de retoma, fruto de alguma estabilidade 

económica, comercial e politica invertendo, assim, um ciclo de declínio urbano. A 

população aumenta e o comércio assume um papel de maior relevo na dinamização das 

cidades. Leonardo Benévolo aponta vários fatores que terão estado na origem deste facto: a 

estabilização dos últimos povos invasores, o aperfeiçoamento de técnicas agrícolas, a 

influência de cidades marinhas como Veneza, Génova, Pisa ou Amalfi que se mantiveram 

no centro do comércio internacional e servem de referência a outras cidades. É então a 

partir do século XI que se verifica uma explosão urbana medieval que se prolonga até ao 

final da Idade Média em meados do séc. XIV. 
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A cidade fortificada da Alta Idade Média não tinha capacidade para albergar toda uma 

população em franco crescimento. Assim sendo as populações, com especial destaque para 

uma nova onda de artesãos e mercadores, instalou-se nas imediações das mesmas dando 

origem a pequenos subúrbios que com o tempo se desenvolveram e se tornaram maiores 

que as próprias cidades. Á medida que estes espaços se expandiam, havia a necessidade de 

construir um novo perímetro fortificado por forma a albergar os novos espaços. Este 

processo de ampliação através de sucessivos anéis fortificados caracterizou as cidades 

deste período. Entretanto, as cortes, em face das exigências produzidas pelo aumento de 

procura das matérias-primas, fundam para eles novas cidades em terrenos livres a serem 

melhorados e cultivados, ao passo que razões económicas e militares ditam a fundação de 

outras tantas na periferia do mundo europeu. Deste modo, José Lamas refere várias origens 

para a formação das cidades medievais: i. cidades de génese romana, que podem ter sido 

abandonadas em determinada época e depois reocupadas; ii. cidades criadas a partir do 

desenvolvimento de pequenos burgos formados na periferia das cidades romanas; iii. 

cidades que evoluíram a partir de aldeias; iv. cidades que se desenvolvem a partir de 

antigos santuários cristãos; v. novas cidades como as bastides, que e se desenvolvem à 

volta de bases militares e comerciais concebidas segundo um plano geométrico 

determinado. No que à sua morfologia diz respeito, é difícil estabelecer um modelo formal 

convencionado, dado que a forma da cidade medieval varia em função das mais variadas 

circunstâncias históricas e geográficas. Ainda assim, é possível determinar um conjunto de 

características gerais, sobre as quais, as cidades deste período tendem a assemelhar-se: 

  

Relativamente ao plano geral da cidade, devemos distinguir dois períodos. Até ao séc. XII, 

a formação das cidades vai processar-se segundo dois modelos de desenvolvimento: um 

linear ao longo de uma estrada ou rio, e outro pelo envolvimento de antigas estruturas 

romanas com novas construções. Este segundo pauta-se pela sobreposição sistemática de 

novos traçados e construções segundo uma lógica orgânica que resulta por norma num 

sistema radiocêntrico. A partir da segunda metade do séc. XII com a fundação de bastides 

ou cidades novas, observa-se a retoma dos traçados ortogonais e a geometrias de divisão 

do solo. Este tipo de plano caracteriza o final da Idade Média, sem que se tenha com isso, 

deixado de verificar o desenvolvimento de cidades a partir dos anteriores métodos.  

Perante a necessidade de defesa eram criados perímetros defensivos que delimitavam a 

cidade até que a falta de espaço obrigasse à criação de um novo, originando sucessivos 
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anéis de muralhas. Os bairros eram compactos e as casas desenvolvidas em altura de modo 

a adiar a construção de um novo perímetro por indisponibilidade de espaço. Por estas 

razões, a muralha assume um papel determinante na forma e imagem da cidade.  

Outro elemento crucial no espaço urbano medieval é a rua. Esta adquire novas funções que 

estão muito para além da circulação e acesso aos edifícios. A atividade comercial 

desenrola-se com grande fulgor neste espaço que agora surge reinterpretado como uma 

extensão do mercado ou da praça e articulado com o tecido edificado e os seus pisos 

térreos ocupados por lojas. Contudo, o mercado não deixa de ser o principal espaço público 

dedicado a trocas e serviços. Este, assim como a praça, é normalmente resultado de um 

vazio urbano e apresenta uma configuração irregular nas quais se desenvolvem importantes 

funções, sejam elas comerciais ou de reunião social. Muitas vezes associados aos espaços 

das praças e dos mercados surgem um conjunto de edifícios singulares representativos dos 

diversos poderes que a cidade alberga. Estes, acabam por definir o espaço público da 

cidade numa estrutura constituída por vários centros: “ (…) um centro religioso (com a 

catedral e o palácio episcopal), um centro civil (com o palácio municipal), um ou mais 

centros comerciais com as lojas e os palácios das associações mercantis” (Benevolo, 2005: 

269).  Quanto ao quarteirão medieval interessa compreender que este sai reforçado no seu 

papel na estrutura urbana relativamente ao seu antecessor romano. A sua definição formal 

é igualmente atribuída pelos traçados viários, pelo que o traçado medieval origina 

quarteirões bem mais irregulares. As classes mais ricas ocupam o centro da cidade e as 

classes mais pobres ocupam o restante espaço. Os edifícios localizam-se na periferia do 

quarteirão relacionando-se diretamente com a rua, sendo que a área posterior do lote era 

utilizada como horta ou jardim privado.  

No seu conjunto a cidade medieval garantiu uma notável coerência de imagem com 

qualidade estética e arquitetónica marcada em grande medida adoção do estilo Gótico. “ O 

Gótico é justamente o estilo internacional que unifica os métodos de construção e de 

acabamento dos edifícios em toda a Europa, da metade do séc. XIII em diante” (Benevolo, 

2005, 270). A morfologia da cidade medieval tornou-se uma importante referência na 

história do Urbanismo e despertou o interesse de grandes nomes como Camillo Sitte, em 

1889 ao publicar Der Stadtebau nash Kunts, procurando revalorizar a sua composição 

orgânica, ou Unwin, em 1909 com o livro Town Planning in Pratice onde aborda diversos 

valores espaciais inerentes á mesma. De resto, a sua importância manifesta-se, por 
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exemplo, no modo como ainda hoje é determinante na construção da imagem e identidade 

das cidades atuais verificada no crescente interesse pelos antigos centros históricos. 

 

Fig.3: Paris de 1382 onde se percebem os sucessivos perímetros da cidade concêntricos á ilha. Primeiro, a muralha de 

Filipe Augusto (1180-1210), depois, as fortificações de Carlos V (1370). 

 

A CIDADE RENASCENTISTA 

 

O Renascimento reflete uma revolução cultural e artística alicerçada na redescoberta e 

revalorização das referências culturais da antiguidade clássica. A génese desta nova cultura 

artística encontra-se ligada a Florença, quando no início de séc. XV “ (…) alguns artistas 

florentinos (…) descobrem uma nova maneira de projetar os edifícios, de pintar e de 

esculpir, que muda a natureza do trabalho e suas relações com as outras atividades 

humanas” (Benevolo, 2005, 401). De entre todos, importa referir o contributo de 

Brunelleschi que atribuiu uma nova dimensão á arquitetura transformando-a numa 
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disciplina ao nível de outras artes liberais como a ciência ou a literatura. Estabeleceu um 

novo método de trabalho pautado pelo rigor onde distinguiu duas fases de trabalho: o 

projeto e a execução. Deste modo o arquiteto ocupava-se do projeto definindo as formas, 

proporções, dimensões e materiais da obra, ao passo que os operários e as suas 

organizações se ocupavam da sua execução. Criou uma arquitetura regida pela necessidade 

do projeto, no qual os valores ideais humanistas e racionais se sobrepunham á mera 

vontade individual. Reinventou antigos esquemas construtivos adaptando-os ao seu tempo 

e desenvolveu uma forma inovadora de representação do espaço: a Perspetiva. Entre as 

suas obras destacam-se a abóbada de S. Maria del Fiore, uma cúpula de grandes dimensões 

erguida sobre uma base octogonal, o Hospital dos Inocentes organizado segundo uma 

planta de cruz latina e caracterizado pelas suas proporções e pela métrica das colunas de 

suporte, o Palácio Pitti, um exemplo claro do estilo palaciano renascentista, as igrejas de 

São Lourenço e Santo Espirito ou a Capela Pazzi. As suas realizações tiveram uma grande 

influência sobre os anos que se seguiram: “a sociedade europeia, que no século XV e no 

século XVI alarga o seu campo de ação no mundo inteiro, adota esta arquitetura como 

instrumento de calculo racional e de decoro civil, e acaba por considerá-la a única 

arquitetura possível” (Benevolo, 2005: 403). Enquanto algumas obras singulares davam os 

primeiros sinais da arquitetura renascentista, o urbanismo desenvolve-se essencialmente 

em termos teóricos. Em 1452, Leon Battista Alberti inspirado em Vitrúvio e nos princípios 

da antiguidade clássica, redige o tratado De reaedificatoria e recupera o “ (…) problema 

platônico da cidade ideal” (Harquel, 2004: 44). Entre 1457 e 1464, Antonio Filarete 

descreve e ilustra no seu Trattato d` Architettura a sua cidade ideal (Fig.4). Foi o primeiro 

a utilizar um tipo de traçado em forma de estrela, muito admirado pelos homens da 

Renascença e que influenciou outros autores como Pietro Cataneo, Danieli Barbado, 

Buonaiuto Lorini ou Vicenzo Sacamozzi, embora só este ultimo, tenha conseguido do 

transpor do papel para a realidade as suas ideias. As cidades europeias já se encontravam 

consolidadas, e como tal não existia a necessidade nem os meios para as modificar de 

forma significativa. Deste modo, as primeiras manifestações urbanísticas do Renascimento 

incidem sobre sob sistemas de fortificações, criação de espaços públicos, praças ou 

traçados retilíneos, restruturações ou expansões dos núcleos urbanos existentes. Só a partir 

do séc. XVI por razões militares, económicas ou religiosas é que algumas novas cidades 

são fundadas, das quais, sobressai Palma Nuova (Fig.5), que desenhada por Scamozzi 

traduz na íntegra a materialização de uma conceção teórica de cidade ideal renascentista.  
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Fig. 4: Sforzinda; representação da cidade ideal de Antonio Filarete. 

 

 

 

Fig. 5: Vista aérea de Palma Nuova. Cidade desenhada por Scamozzi em forma de um polígono de nove lados com uma 

praça hexagonal de onde partem seis ruas principais e ás quais se juntam mais doze secundárias e outras vias circulares 

em forma de eneágono.  
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Desde o seu início, até finais do século XVIII, o Renascimento conheceu portanto, várias 

fases de desenvolvimento. No que á história da arquitetura e do urbanismo diz respeito, 

José Lamas estabelece-as segundo a seguinte cronologia: o primeiro Renascimento, de 

1420 a 1500, o Renascimento Tardio, de 1500 a 1600, o Barroco de 1600 até cerca de 1765 

e um período Rococó e Neoclássico, de 1750 a 1900, sendo que de região para região 

podem existir algumas variações. Entre estas, existem aspetos diferenciadores que estão 

muito para além da sua contextualização espaço temporal. “ A organização espacial 

renascentista aspira a um sossegado equilíbrio, completo em si mesmo, num espaço 

limitado e em repouso. Pelo contrário, o urbanismo barroco propõe um espaço de grande 

dinamismo e movimento” (Lamas, 1993: 170). Todavia, interessa salientar a existência de 

princípios comuns fruto de um desenvolvimento coerente consolidado sobre as mesmas 

bases. No seu conjunto, o Renascimento representa um novo modelo regrado pela ordem e 

disciplina geométrica em claro contraste com a irregularidade urbana medieval. Interessa 

pois, analisar os diferentes elementos que integram a sua composição.   

As muralhas conferem à cidade renascentista uma marca de grande relevância física e 

visual à semelhança do que se antecedia na cidade medieval. Contudo, as estratégias de 

defesa sofreram uma evolução, pelo que no Renascimento essa estratégia sustentava-se na 

distância entre as fortificações e a cidade com a construção de complexos sistemas de 

fossos, rampas, baluartes e muralhas. Tais sistemas, condicionaram a capacidade de 

expansão da cidade e originaram o aumento da densidade populacional. Outro elemento 

fundamental na estrutura urbana é o traçado urbano. Este era considerado vital para a 

condição de beleza da cidade. O gosto e os ideais renascentistas recaiam sobre complexos 

desenhos de figuras geométricas e polígonos regulares que na impossibilidade de os 

implementar em larga escala, eram aplicados em intervenções menores segundo alguns 

princípios inerentes ao protótipo de traçado ideal: “ (…) ruas retilíneas, procura de um eixo 

que permita uma simetria na composição urbana, convergência de ruas para um edifício ou 

uma praça, criação de uma ligação orgânica entre as diversas partes da cidade” (Harquel, 

2004: 49). O entendimento da rua surge agora, enquadrado num conceito funcional bem 

mais amplo do que tínhamos até então. “A rua (…) será pela primeira vez, eixo de 

perspetiva, traço de união e de valorização entre elementos urbanos” (Lamas, 1993: 172). 

As estreitas ruas medievais dão lugar a grandes avenidas de modo a dar resposta ás novas 

necessidades de circulação e de grandes movimentações como procissões, cortejos e 

paradas. Estas são delimitadas pelas fachadas dos edifícios, geralmente arborizadas por 
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questões funcionais, estéticas e climáticas e muitas vezes pontuadas por um monumento ou 

edifício de destaque. De resto, o monumento assume um papel de enorme relevância na 

estrutura urbana com a particularidade deste ser uma invenção renascentista. A cidade 

passa a acolher obras cujo desígnio transcende a mera função utilitária para se 

transformarem em objetos essencialmente portadores de uma significação simbólica. Quer 

os monumentos, quer os edifícios singulares são alvo de um minucioso cuidado por forma 

a obter um efeito cénico e monumental. Tais cuidados envolvem o seu posicionamento 

relativamente às praças e traçados, para que funcionem como marcos ou referências 

visuais. A praça, mais que um vazio urbano é considerada como um elemento gerador da 

composição urbana. Delimitadas por edifícios públicos, religiosos, de habitação, palácios 

ou igrejas eram “ (…) cenário, espaço embelezado, manifestação de vontade politica e de 

prestígio” (Lamas, 1993: 176). A conjugação da praça e do traçado com monumentos ou 

edifícios de especial significação, como a camara municipal, palácios ou igrejas no sentido 

de produzir um efeito de perspetiva monumental, tornou-se recorrente no renascimento e 

reforçou o papel desses edifícios singulares na estrutura da cidade. Esses, para além do seu 

desígnio social, político e religioso, assumem-se como elementos criadores da forma 

urbana. Já no que toca á relação das fachadas dos edifícios com os traçados, verifica-se um 

progresso relativamente á realidade medieval. A identificação dos traçados com as 

fachadas dos seus edifícios torna-se evidente, já que a relação de simetrias, proporções, 

ritmos e linguagem eram regidos por critérios de grande rigor e disciplina transmitindo um 

enorme sentido de unidade e intensidade estética. Estes critérios eram de tal forma 

rigorosos que a própria fachada se autonomizou relativamente ao edifício. Este tipo de 

desenho uniformizador teve um incrível impacto sobre a imagem da cidade elevando a 

conceção dos edifícios a um instrumento de composição urbana preponderante. Resta ainda 

tratar a questão da organização geométrica e divisão fundiária do solo processada a partir 

do quarteirão. Ao analisarmos as cidades da Renascença, podemos constatar que os 

mesmos resultam de duas situações distintas: “ (…) a primeira, como resultado intersticial 

ou resíduo “ocasional” dos traçados, assumindo formas irregulares; a segunda corresponde 

á utilização do quarteirão como elemento morfológico base, gerador do espaço urbano, por 

repetição e multiplicação” (Lamas, 1993: 188). Num, a regularidade dos espaços públicos 

como os traçados ou as praças deve a sua configuração á irregularidade dos quarteirões. 

Noutro, o quarteirão imita a tradição de Mileto ao surgir sob a forma de quadrícula, que 

por repetição e extensão dará forma á composição geral da cidade. Em ambos os casos, o 
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quarteirão é ocupado por edifícios na sua periferia libertando algum espaço interior, dando 

lugar a hortas e jardins ou a estreitos pátios descobertos divididos segundo as respetivas 

partes cadastrais. Em matéria de espaços verdes, o renascimento apresenta uma nova 

conceção. A introdução da árvore enquanto elemento de composição urbana, originou a 

criação de novos espaços como parques, jardins, passeios, alamedas ou outros espaços 

recreativos a que corresponderam novas práticas sociais. O jardim medieval, geralmente 

fechado dá lugar a jardins ordenados ao longo de grandes eixos e dominados por 

complexas composições geométricas. No período clássico barroco a conceção destes 

espaços passa mesmo a ser entendida como um “(…) campo específico de arquitetura da 

paisagem e de organização territorial” (Lamas, 1993: 194). 

 

Posto isto, ao analisarmos a cidade renascentista conseguimos constatar um importante 

conjunto de transformações relativamente ás anteriores formas urbanas. Encontramos em 

muitos aspetos o mesmo sistema de relações entre os seus elementos morfológicos; 

contudo a sua aplicação difere na intenção estética, espacial ou funcional. Segundo 

François Ascher a cidade da renascença reflete a “ (…) concretização espacial de uma nova 

sociedade (…) ” marcada “ (…) por uma recém-nascida autonomia do individuo” (Ascher, 

1998: 27). O contexto cultural e artístico em que se desenvolve assim o ditou. O 

desenvolvimento da divisão técnica e social do trabalho gerou um processo diferenciação 

social que originou uma cada vez mais complexa sociedade. Os artistas ganharam uma 

plena autonomia e fizeram uso da experiencia e dos saberes científicos para dar vida a 

projetos individuais e coletivos nos mais variados campos do saber. O modo como se 

entendia o mundo passou de uma representação feita a partir da comunidade para passar a 

ser feita a partir do próprio individuo. O homem assumia em muitos aspetos, o lugar que 

outrora era atribuído aos deuses. A invenção da perspetiva representa um claro exemplo do 

processo de individualização e de racionalização que se vivia neste período. Ao contrário 

da cidade medieval em que o processo de estruturação urbana se centrava essencialmente 

na resolução de problemas concretos de ordem prática, o Renascimento procura através da 

conceção intelectual do espaço definir “ (…) os cânones de uma estética urbana de valor 

universal” (Harquel, 2004: 33).   
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II – A CIDADE DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

 

A Europa viveu no final do século XVIII um conjunto de acontecimentos que 

transformaram a ordem das cidades e dos territórios. A dupla revolução agrícola e 

industrial, o desenvolvimento demográfico e a redistribuição das populações no território, 

as transformações institucionais e a formação de um mercado capitalista mundial, 

originaram uma crise europeia quando “ (…) transpõem um limiar crítico e conferem á 

mudança um caracter revolucionário” (Benevolo, 1995: 175). É neste contexto que surgem 

as primeiras cidades industriais dominadas por novas lógicas conceptuais. A chegada das 

fábricas aos tecidos residenciais, o grande aumento das densidades e da produção de bens 

introduzem novas exigências no que á utilização dos solos diz respeito. As fortificações 

deixam de fazer sentido e as cidades alastram pelo campo num processo de loteamento em 

grande escala, contaminado em grande medida pelo fenómeno da especulação fundiária. A 

diferenciação social adquiriu aqui, um papel de especial importância no domínio 

urbanístico onde se formaram bairros residenciais para as camadas mais favorecidas e 

subúrbios industriais para as fábricas e operários. Gerou-se um assinalável 

empobrecimento de uma parte da população e onde “ (…) a concentração operária atingia 

proporções muito elevadas, era lógico que a subversão social fermentasse” (Goitia, 2014: 

151). Ao mesmo tempo que se desenvolvia a revolução industrial, desenvolvia-se uma 

revolução social. Tal situação viria a alterar as lógicas de atuação sobre a cidade e gerou 

um importante conjunto diversificado de modelos conceptuais tanto no plano prático como 

no plano teórico que marcaram a história do urbanismo. Foi de resto, a preocupação da 

adaptação das cidades á sociedade industrial que caracterizaram as formas urbanas desta 

segunda revolução urbana. Charles Delfante refere este período como um período de 

fratura entre o sistema conceptual da cidade tradicional e as novas conceções urbanas: “ 

(…) durante séculos o urbano refletiu um acordo quase perfeito entre os valores 

arquitetónicos e o espaço, ou se preferirmos, entre a composição urbana e traçados 

ordenadores da cidade, ao passo que o século XIX procura novas relações entre 

organização urbana e o plano de conjunto ou entre organização urbana e as conceções 

sociais e económicas” (Delfante, 1997: 232). O decurso destes acontecimentos é analisado 

neste segundo capítulo onde são descritas algumas das mais importantes experimentações 

deste período que culmina com a aplicação massiva da urbanística moderna no início da 
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segunda metade do século XX perante a necessidade de reconstrução de uma Europa 

arrasada pela segunda guerra mundial.  

 

MORFOLOGIA URBANA DO SÉCULO XIX  

 

O urbanismo do século XIX caracteriza-se pela “ (…) continuidade da cidade clássica e 

barroca e pelo aparecimento de novas tipologias urbanas que vão preparando a cidade 

moderna” (Lamas, 1993: 203). Não obstante, a continuidade das regras tradicionais de 

composição do espaço urbano, as cidades deste período em função das novas exigências 

espaciais decorrentes da revolução industrial, sofreram profundas modificações no que á 

sua escala, dimensão e forma diz respeito. Os fatores fundamentais dessas transformações 

prendem-se com “ (…) a revisão profunda das produções e o desenvolvimento do 

capitalismo, que têm consequências diretas sobre as bases tecnológicas, organizacionais e 

sociais da cidade, que passam a ser muito diferentes do que aquelas que o mundo tinha 

conhecido antes” (Delfante, 1997: 227).  

O processo de industrialização iniciou-se em Inglaterra. No plano teórico, nomes como 

Jeremias Bentham, Stuart Mill ou Adam Smith difundem a base ideológica de um novo 

desenvolvimento industrial e capitalista no qual são abordados conceitos como a 

subdivisão do trabalho ou escala de mercado. No terreno, as fábricas (sobretudo têxteis), 

distribuíam-se longitudinalmente ao longo de rios onde podiam gerar a sua energia através 

da construção de moinhos. Mais tarde, com a invenção da máquina a vapor por Watt em 

1775, foi criada uma alternativa á energia hidráulica abrindo assim a possibilidade de 

agrupar as fábricas em torno de qualquer ponto. Este fator exponenciou o crescimento das 

grandes cidades industriais como Manchester que passou dos 40000 habitantes em 1760 

para 70000 em 1800 e 400000 em 1850. A implementação do novo sistema de produção 

em massa aumentou a necessidade de mão-de-obra. Como os salários dos trabalhadores 

constituíam uma importante fatia do custo final dos produtos, os novos capitalistas 

procuravam instalar as suas indústrias num contexto determinado por um excedente de 

operários mal pagos de modo a fazer baixar o custo de produção e assegurar a resposta a 

encomendas inesperadas. Nesta lógica, as cidades antigas e grandes capitais do período 

barroco tornaram-se cenários apetecíveis dado possuírem o referido excedente de 

população de que os fabricantes necessitavam. Além deste fator, garantiam a proximidade 

do poder político, das instituições bancárias e das bolsas do comércio. Deste modo, a 
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revolução industrial determinou um desenvolvimento urbano abrangente que não se 

restringiu apenas às novas cidades industriais, mas transformou igualmente cidades antigas 

como Paris, Bruxelas, Barcelona ou Berlim entre muitas outras cuja origem não decorre da 

industrialização. As fábricas e todo um conjunto de novas infraestruturas como as estações 

de caminhos-de-ferro, os doks e armazéns ou os alpendres portuários instalaram-se no 

tecido das cidades de modo acelerado e desprovido de qualquer tipo de plano orgânico. 

Com as fábricas e os seus estabelecimentos anexos surgiram os bairros operários. A 

criação destes bairros nasceu da necessidade de albergar a cada vez maior quantidade de 

trabalhadores e revelaram-se verdadeiramente desumanos. Organizavam-se de modo a 

concentrar o maior número possível de habitações no menor espaço possível abdicando 

para isso de qualquer tipo de espaço livre. Estas urbanizações geraram graves problemas de 

insalubridade, a ponto de fazerem subir de forma significativa os índices de mortalidade. A 

integração frenética da indústria no espaço urbano que anteriormente era sinónimo de bem-

estar e progresso revelou-se “ (…) uma verdadeira catástrofe para a estrutura urbana, 

quando, afinal passados poucos anos, já não representava qualquer vantagem para essa 

mesma indústria” (Goitia, 2014: 149). Com o adensar destes problemas, não tardaram a 

surgir um conjunto de reações e experimentações urbanísticas determinadas por uma 

reforma social e económica que procuravam novas alternativas á sociedade industrial. Em 

1797, a “Sociedade para o Melhoramento das condições dos Pobres” abre o debate sobre a 

crise da cidade industrial. Em 1799, Robert Owen, transfere a sua indústria para o campo e 

propõe uma renovação do conceito de sociedade tornando-se um dos primeiros industriais 

a manifestar uma real preocupação com o alojamento dos seus operários. Mais tarde em 

1816, projeta uma cidade baseada num socialismo associativo que combinava a atividade 

industrial com a agricultura. As suas propostas previam a organização de 1200 pessoas 

num terreno agrícola de mais ou menos 500 hectares. A disposição das edificações 

configurou um quadrado no qual três lados eram ocupados por habitações individuais e o 

restante por dormitórios, uma enfermaria e um albergue para os visitantes. Os edifícios 

públicos, como as cantinas, escolas, bibliotecas ou zonas recreativas eram implantados no 

espaço central desse mesmo quadrado. No seu espaço envolvente, um anel de ruas e jardins 

marcam a transição entre o núcleo da estrutura urbana e a sua área mais periférica na qual 

tinham lugar os edifícios industriais, os armazéns, os estábulos ou os edifícios rurais entre 

muitos outros. A sua ideologia influenciou criações como Orbiston (Inglaterra), Ralahine 

(Irlanda) ou QueenWood (Hamshire) sendo que todas elas se revelaram um fracasso. 
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Todavia, não podemos menosprezar o contributo das suas ideias que antecipam as cidades-

jardim do século XX e “ (…) abrem caminho a novas conceções (Engels, Fourier e outros) 

” (Delfante, 1997: 237).  

Charles Fourier (1772-1837), um precursor do socialismo que procurou estabelecer novo 

sistema filosófico e politico, concretiza as suas ideias numa unidade urbana denominada 

por Falanstério (fig.6). Esta unidade, não era mais que um grande edifício unitário em 

forma de Ω com um grande pátio central e vários menores. Tinha capacidade para albergar 

1620 pessoas e possuía um terreno de 250 hectares. No rés-do-chão, o volume do edifício 

era intercetado por passagens para as carroças. Já no primeiro andar, o acesso contínuo a 

todos os pontos do edifício era assegurado através de galerias cobertas. A distribuição da 

comunidade era organizada por pisos, sendo o segundo e terceiro andar reservado para os 

adultos, o mezanino para os “moços” e o vão de cobertura para os hóspedes. Este modelo 

proposto por Fourier cativou um surpreendente interesse e as tentativas de o colocar em 

prática replicaram-se em países como França, Rússia, Argélia ou América entre os anos de 

1830 e 1850. Mais tarde, Jean-Batista Godin cria em Guise um novo edifício inspirado no 

falanstério de Fourier com a particularidade de distribuir as famílias por cómodos 

particulares. Este edifício composto por três blocos de quatro andares cada, 

complementados por outras construções anexas, das quais fazem parte as escolas, o teatro, 

os banhos públicos, a lavandaria e os laboratórios ficou designado por Falamistério (fig.7). 

Todas estas experiências continham princípios interessantes no que toca à adaptação das 

formas de composição á conceção da sociedade. No entanto, encerravam em si mesmos um 

conjunto de fatores, desde logo a rigidez dos seus limites e dos seus equipamentos que 

impediam a evolução natural da cidade baseada no progresso dos modos de vida. Não 

admira portanto, que todos estes esquemas tenham desaparecido do panorama urbanístico 

que se segue e que sejam recordados como as utopias sociais do século XIX. 

Como podemos perceber através das experiencias descritas anteriormente, a primeira 

metade do século foi um período de pesquisas e tentativas de encontrar novos modelos 

conceptuais para a organização social e espacial das cidades. Já o urbanismo da segunda 

metade representa o início de um novo período marcado por uma revolução das lógicas 

conceptuais e de realização dos planos urbanísticos. As realizações deste período foram 

impulsionadas por um espirito reformador patente, quer nas intervenções sobre os antigos 

núcleos das cidades, quer nas grandes expansões residenciais. 
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Fig. 6: Falanstério de Charles Fourier 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Falamistério de Jean-Batista Godin 
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 A continuidade e aperfeiçoamento do urbanismo clássico barroco são uma realidade 

constatável nessas mesmas expansões e realizações. O relacionamento dos diferentes 

elementos morfológicos processa-se segundo os mesmos princípios, ainda que, o resultado 

ao nível da composição urbana se traduzisse num sistema enriquecido pela inclusão de 

espaços inovadores (jardins e parques, alamedas e passeios, novas estruturas e 

equipamentos públicos). Assim sendo, as diferenças evidenciadas relativamente às 

anteriores estruturas urbanas expressam-se noutros domínios, uma vez que “ A rutura 

morfológica que se processa no século XIX é de dimensão, escala e forma geral da cidade. 

No século XIX, a cidade deixa de ser uma entidade física delimitada para alastrar pelo 

território, dando inicio ao aparecimento de ocupações dispersas e à indefinição dos 

perímetros urbanos” (Lamas, 1993: 203). As muralhas e fortificações que até então 

demarcavam os limites das cidades foram em muitos casos substituídas por importantes 

vias de circulação ao mesmo tempo que o tecido edificado da cidade se fragmentava pelo 

seu vasto território envolvente. Na maioria dos casos, as grandes expansões das cidades 

deste período foram levadas a cabo com recurso aos traçados hipodâmicos. Contudo, ao 

contrário das antigas cidades gregas ou romanas onde este tipo de traçado era compensado 

pela existência de centros cívicos dominantes como a ágora ou o fórum, os novos traçados 

do século XIX foram concebidos sob uma base de economia utilitária que originou um 

problema de especulação fundiária sem desenho urbano. “A utilização dos solos torna-se 

um mercado e o fenómeno novo da renda imobiliária perturba os equilíbrios precários e 

orienta os desenvolvimentos urbanos” (Delfante, 1997: 230). Deste modo, as quadrículas 

eram repetidas até á exaustão criando um tecido habitacional monótono e com os 

quarteirões extremamente densificados. As ruas eram todas de trafego e aproximadamente 

da mesma hierarquia por forma a facilitar a cotação dos terrenos que deste modo 

mantinham o seu valor sem grandes oscilações permitindo aos negociantes uma rápida 

avaliação dos seus futuros rendimentos. Os interesses da rentabilidade dos solos 

sobreponham-se ao desenho e planeamento urbano pelo que não tardaram a surgir questões 

relativas á passividade do controlo público sobre o investimento privado. 

 A disponibilidade de espaço e o desenvolvimento dos meios de transporte permitiram 

ainda a localização de empreendimentos de baixa densidade na periferia das cidades. Estes 

empreendimentos representam uma alternativa á concentração urbana e caracterizam-se 

por um modelo morfológico diferente. O quarteirão é abandonado ao passo que o edifício 

deixa de contactar diretamente com a rua (que se transforma num mero percurso), para se 
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situar no meio do lote envolvido por jardins. O plano marginal entre o espaço público e 

espaço privado deixa de ser a fachada do edifício para dar lugar á vedação do lote. Este 

novo modelo morfológico privilegia a qualificação do espaço privado em detrimento do 

espaço público revelando-se incapaz de dar uma verdadeira consistência ao espaço urbano. 

José Garcia Lamas refere a este respeito, que “O subúrbio e a cidade jardim constituirão 

um momento de rutura na morfologia urbana tradicional e um entendimento diverso do 

habitar, preparando e antecedendo as ruturas morfológicas da cidade moderna” (Lamas, 

1993: 208).  

De resto, as cidades oitocentistas procuraram solucionar no plano urbanístico as 

transformações sociais, económicas e demográficas da revolução industrial. Como é 

natural, umas revelaram-se melhor sucedidas que outras quer nas reformulações dos seus 

centros urbanos, quer na preparação do terreno para os novos bairros residenciais. De entre 

todas as alternativas criadas, destaquei duas realizações que consubstanciam no seu 

desenvolvimento os principais vetores da morfologia urbana do século XIX: a Paris de 

Haussmann e a Barcelona de Cerdá.  

 

Paris de Haussmann 

O plano de Haussmann para Paris “ (…) é particularmente importante, na história do 

urbanismo, porque exprime as inovações introduzidas no século XIX, tanto no que respeita 

às grandes estratégias como às pequenas técnicas do desenho da cidade” (Delfante, 1997: 

259). O plano surge enquadrado numa série de circunstâncias favoráveis a uma enorme 

restruturação da cidade. Por um lado, o núcleo da antiga cidade revela-se insuficiente para 

albergar a sua população que nesta altura já ultrapassava o milhão de habitantes, as ruas 

medievais e barrocas não tinham capacidade de resposta face às necessidades do momento, 

o tecido edificado envelhecido não possuía as condições higiénicas consentâneas com as 

exigências da cidade industrial e a concentração dos serviços, dos interesses na capital 

inflacionaram de tal modo o valor dos terrenos que se tornou inevitável a reformulação das 

edificações. Por outro, o barão Haussmann, além dos seus dotes pessoais possuía ao seu 

dispor um conjunto de engenheiros altamente qualificados saídos da Ecole Polytechnique, 

o art.º 13 da lei sanitária de 1850 e um decreto do Senado de 1852, que autoriza a 

expropriação mediante uma simples deliberação do poder executivo assim como uma 

conjuntura cultural e política favorável. Só assim foi possível constatar que “Pela primeira 

vez, um conjunto de determinações técnicas e administrativas, aplicáveis a toda uma 
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cidade que já ultrapassou um milhão de habitantes, são formulados e colocados em prática 

coerentemente em um tempo bastante curto” (Benevolo, 2004: 92).   

A realização de Haussmann criou a imagem da cidade tal como a conhecemos hoje. A 

grandeza, unidade e sobriedade obtidas foram alguns dos fatores que contribuíram para a 

enorme repercussão que o plano teve no panorama urbanístico europeu com muitas das 

grandes cidades, marcadas por problemas de ordem similar aos vividos em Paris, a 

procurarem recriar os seus modelos. Posto isto, importa analisar as diferentes componentes 

morfológicas do plano.  

A eliminação da insalubridade e degradação dos bairros, a fácil e cómoda circulação, assim 

como a revalorização e reenquadramento dos monumentos constituem os três principais 

vetores do desenvolvimento da proposta. Uma das primeiras tarefas do plano passa por 

dotar a cidade das instalações e dos serviços necessários ao seu funcionamento: a 

iluminação a gás, os esgotos, a rede hidráulica, as escolas, os hospitais, os mercados, os 

parques e os transportes públicos. A par deste programa de grandes obras públicas, 

redesenhou-se a rede viária e o seu tecido circundante de modo a facilitar a circulação das 

tropas e a aumentar a salubridade dos bairros. Para o efeito, foram traçadas grandes 

avenidas que uniam pontos cirúrgicos da cidade. Os novos traçados partem em feixe de 

praças ou cruzamentos e deixam bem evidentes as influências de outros modelos (estrela, 

tridente, cruz) inspirados na Roma de Sisto Quinto, em Versalhes de Le Nôtre ou de um 

modo geral no culto do eixo barroco e criam uma ligação entre vários monumentos. 

Haussmann revela uma grande preocupação estética e “ (…) nunca corta uma rua sem se 

preocupar com proporcionar-lhe um ponto de vista e, além disso preocupa-se com a 

qualidade arquitetónica do monumento que fecha a perspetiva” (Delfante, 1997: 259).  

O cruzamento dos traçados era normalmente articulado por uma rotunda, sendo que a 

Praça era o elemento por natureza que resultava dessa confluência. Já o quarteirão era 

igualmente um elemento resultante dos traçados e como tal adquiria por norma uma 

configuração triangular. Este, embora não funcione como um módulo de composição 

urbana, adquire nesta intervenção um caracter inovador. Pela primeira vez o quarteirão é 

pensado de forma a albergar diversas funções no seu interior que estão para além do 

habitar. Deste modo, podiam alojar no seu sistema de sobreposição de pisos, 

equipamentos, serviços, pequena industria, artesanato, garagens, armazéns, jardins ou 

simplesmente serem rasgados por galerias comerciais. Ao conceber este modelo de 

quarteirão com as suas passagens interiores assinalou-se “ (…) o fim do quarteirão como 
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unidade impenetrável -, prenúncio da evolução morfológica que surgirá no século XX” 

(Lamas, 1993: 214).  

Outro aspeto fundamental para o sucesso do espaço urbano foi o cuidado meticuloso com 

que o plano marginal que relaciona o tecido edificado com a rua. A lógica de parcelamento 

dos lotes impedia frentes excessivamente longas e a arquitetura dos edifícios obedecia a 

um conjunto de regras na organização das fachadas e coberturas, nos materiais e elementos 

construtivos por forma a uniformizar o tecido urbano. Haussmann consegue desta forma 

dar corpo a um conjunto urbano caracterizado pela sua unidade e que motivou o interesse 

de muitas outras cidades europeias que procuraram de um modo ou de outro implementar 

os seus princípios. Mas não menos importante, será referir outro aspeto no qual ele foi 

verdadeiramente importante e essencial. O Plano de Haussmann recuperou o controlo da 

forma urbana e da construção imobiliária, submetendo o interesse privado ao interesse 

publico contribuindo desta forma com a transição para a cidade liberal.   

 

 

Fig. 8: Paris de Haussmann (plano executado entre 1854 e 1889). 
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Barcelona de Cerdá 

O plano de Cerdá visa a organização da expansão urbana da cidade decorrente do forte 

crescimento económico e cultural da Catalunha em meados do século XIX. O seu trabalho 

incide sobre uma visão inovadora da quadrícula e do quarteirão enquanto elementos de 

composição urbana. Ao contrário do que se sucedeu em Paris com o Plano Haussmann em 

que as intervenções previstas se circunscreviam a uma renovação e reestruturação do casco 

velho da cidade, o projeto de Cerdá, aprovado por ordem real em 1859 prevê um vasto 

plano de expansão (o maior da Europa), baseado numa malha hipodâmica que se prolonga 

por 10 Km numa estrutura contínua que envolve o antigo núcleo. Este surge separado do 

restante sistema por um caminho de ronda e atravessado por três artérias que dão 

continuidade aos eixos da quadrícula. De resto a grelha ortogonal é rasgada por três 

diagonais que confluem numa grande praça e originam uma série de quarteirões irregulares 

e outras praças ou largos. De um modo geral, os quarteirões apresentam uma configuração 

com 130 metros de lado com ângulos abatidos de 20 metros pelo que cada conjunto de 

nove quarteirões corresponde um quadrado com 400 metros de lado. As ruas são 

substituídas por grandes avenidas arborizadas, ao passo que contrariamente ao sistema 

tradicional, as construções surgem organizadas no interior das quadras e não na sua 

periferia. É neste capítulo que o plano apresenta as suas mais importantes inovações 

morfológicas. Cerdá previu diferentes possibilidades no que toca á ocupação dos 

quarteirões. Por um lado, a ocupação periférica com blocos paralelos em apenas dois dos 

lados libertando espaço no seu interior para avenidas arborizadas e equipamentos. Por 

outro, a livre disposição de blocos em L ideal para a composição de grandes praças no 

cruzamento de duas vias. Deste modo os edifícios surgem dispostos segundo várias 

combinações originando uma interessante diversidade de espaços. Ao passo que o 

quarteirão de Haussmann utilizado em Paris assumia um caracter privado ou semiprivado, 

o quarteirão de Cerdá pode assumir-se como espaço público. Para Jorge Carvalho, “Tais 

propostas, abrindo o quarteirão das soluções clássicas e criando novos espaços públicos, 

alguns deles semi-interiorizados, são precursoras do movimento moderno e vieram a ser 

utilizadas por Tony Garnier e os seus seguidores” (Carvalho,2003: 53). Estes antecipam as 

“unidades de vizinhança
1
” dado que se organizam com centros cívicos próprios em que os 

                                                             
1 “A teorização deste conceito tem origem no início do século XX pelos estudos de sociólogos americanos, como Park e 

Burgess, Horton Cooley, Woods e Ward, que verificam que o enfraquecimento das ligações sociais nas cidades de rápido 
crescimento é substituído por relações indiretas entre os cidadãos … Nos anos vinte, o Americano Clarence Artur Perry, 
ao estudar as relações entre os habitantes e os equipamentos, apresenta um conjunto de trabalhos sobre a unidade de 
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equipamentos de escalão superior eram uniformemente distribuídos pelo território segundo 

uma escala mais alargada. Já Charles Delfante refere que “As qualidades menos 

conhecidas do plano estão na organização em bairros, dotados de estruturas adequadas e 

localizadas em função dos resultados do estudo sociológico da cidade velha” (Delfante, 

1997: 253). Deste modo, Cerdá expunha o seu pensamento urbanístico ao conseguir 

conciliar “ (…) os aspetos espaciais e físicos com preocupações funcionais, sociológicas, 

económicas e administrativas, tratando pela primeira vez a cidade como um organismo 

complexo e integrador de vários sistemas” (Lamas, 1993: 216).  

Este plano acabou por moldar a imagem de Barcelona tal como a conhecemos hoje, ainda 

que as suas ideias tenham sido desvirtuadas por força da especulação imobiliária. O 

traçado viário principal resistiu, contudo os quarteirões foram sucessivamente ocupados na 

periferia e no logradouro impossibilitando a materialização do conceito desenvolvido em 

1859. 

 

 

Fig. 9: Plano de extensão para Barcelona desenvolvido por Ildefonso Cerdá em 1859 

                                                                                                                                                                                         
vizinhança. Perry parte da convicção de que os principais equipamentos devem situar-se próximos das habitações, em 
terreno que designa de the family neighbourhood … Para Queen Carpenter, ou Ruth Glass, a “unidade de vizinhança” é 
antes do mais, um conceito sociológico: “ é uma área no qual os residentes se conhecem pessoalmente e têm o hábito de 

se visitar, trocar objetos ou serviços e realizar coisas em conjunto. É um grupo territorial no qual os membros se 
encontram em terreno conhecido, no seio da sua área própria, para desenvolver atividades sociais primárias e contactos 
sociais espontâneos ou organizados” (Lamas, 1993: 317). 



42 

 

A CIDADE JARDIM  

 

A cidade jardim representa uma alternativa à cidade industrial, sustentada numa 

organização socioeconómica muito própria e na integração da cidade com o campo. Os 

seus princípios surgem publicados em 1898 por Ebenezer Howard na sua obra Tomorow, a 

Peaceful Path to Real Reform. Howard defende a ideia de que a cidade se devia pautar pela 

predominância de espaços verdes com unidades residenciais de baixa densidade num 

contexto de autossuficiência fundado num equilíbrio harmónico entre indústria e 

agricultura. Na sua obra, descreve a futura cidade e produz esquemas simplificados que 

serviriam de suporte á adaptação dos novos conceitos aos lugares escolhidos. O seu 

modelo apresentado consistia na substituição da expansão urbana convencional através da 

adição de novas parcelas, pela descentralização ordenada de uma rede de cidades 

polarizadas, dotadas de serviços e equipamentos, envolvidas pelo campo e articuladas por 

uma eficiente rede de transportes públicos. Deste modo, ao descentralizar as funções das 

cidades existentes, Howard acreditava ser possível descongestionar os seus centros 

históricos permitindo melhores condições para promover a sua requalificação. Cria-se 

portanto que “ O êxito da nova cidade-jardim restituiria ao centro superpovoado o ar puro, 

o sol e a beleza que lhe haviam sido roubadas pelo seu crescimento desordenado” 

(Carvalho,2003: 73).  

No que aos aspetos formais diz respeito, o projeto previa a construção de uma área urbana 

de 400ha, com capacidade para 30000 habitantes rodeada por uma área de 2000ha 

destinada á atividade agrícola. O número máximo de habitantes era de resto uma das 

componentes fundamentais do conceito. Assim que se atingisse o valor estabelecido, o 

desenvolvimento urbano seria efetuado através da fundação de uma nova cidade numa 

curta distância ligada através de um sistema de transportes públicos no qual o caminho-de-

ferro assumia um especial destaque. A configuração ideal para a cidade seria a circular 

(com um raio ligeiramente superior a 1 Km), na qual seis avenidas com 26m de largura 

partiam do centro e direção á periferia. As diferentes funções da cidade eram distribuídas 

ao longo de vários anéis concêntricos definidos pelas avenidas circulares. Os 2ha centrais 

eram destinados a um jardim rodeado de equipamentos públicos. Depois, com 58ha, um 

Parque Central com os grandes equipamentos recreativos. Em seguida, a área residencial 

destinada a habitações individuais com o seu próprio quintal.  
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Fig. 10: Diagrama de Ebenezer Howard para a organização interna de cada cidade-jardim. 

 

 

Fig. 11: Plano de Letchworth, a primeira cidade jardim. 
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Toda esta área habitacional era subdividida em duas por um cinturão verde de 125m de 

largura e mais de 5Km de comprimento marginado a espaços por equipamentos. Por fim, 

na circular exterior servida pelo caminho-de-ferro, encontrar-se-iam as indústrias e os 

armazéns. A conceção ideológica de Howard obteve um sucesso instantâneo que lhe 

permitiu avançar rapidamente para os domínios das propostas concretas. Sendo apenas um 

funcionário do tribunal de Londres, e não um técnico especializado em desenho urbano, 

Howard atribui a responsabilidade das suas primeiras realizações a dois jovens arquitetos, 

Raymond Unwin e Barry Parker.  

Os conceitos de Howard associados aos princípios do desenho urbano de Unwin 

influenciaram de forma decisiva o urbanismo entre as duas grandes guerras. A 

materialização das suas ideias ocorreu inicialmente em Lecthworth (1904) localizada a 

cerca de 50Km a norte de Londres e mais tarde seguiram-se Flampstead (1909) e Welwyn 

(1919). A estrutura morfológica utilizada seguiu uma lógica tradicional, ainda que 

determinadas modificações tenham introduzido aspetos inovadores que antecederam a 

cidade moderna. Na realidade, “Antecipando a unidade de vizinhança, Unwin procura 

constituir pequenas comunidades humanas, pesquisando novas tipologias urbanas como o 

close, ou o impasse – agrupamento de edifícios vivenda que envolvem um terminal que 

parte da rua (Lamas, 1993: 312). Deste modo, o quarteirão abre o seu interior permitindo 

que as implantações dos edifícios se afastassem das principais vias de circulação 

privilegiando um clima de tranquilidade e as ruas e os becos ganharam novas significações 

quando inseridos neste contexto. Estas ideias foram desenvolvidas posteriormente em 

inúmeras experiencias, das quais importa destacar a realização de Stein e Henri Wright em 

Radburn. O esquema adotado distinguiu-se pela separação total entre a circulação 

automóvel e de peões, pela hierarquização das ruas, pela orientação dos principais espaços 

das casas para jardins, pela forte arborização da cidade e pela redução do logradouro 

privado em favor de um espaço público envolvido por habitações agrupadas duas a duas. 

Esta nova estrutura urbana adquiriu a denominação de “implantação de Radburn”.  

Da cidade jardim importa ainda refletir sobre um ponto essencial: “ Howard, tal como os 

utopistas do princípio do século XIX, propõe-se a resolver o problema da cidade, ou seja, a 

organização de uma comunidade autossuficiente, seja quanto a recursos económicos, seja 

quanto a serviços, no curso dessa pesquisa depara-se com um problema diverso e mais 

complicado: a organização de um submúltiplo da cidade” (Benevolo, 2004: 360). 
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Fig. 12: Plano desenvolvido por Clarence Stein para Radburn e pormenor de um impasse 

 

 

 

 

Fig. 13: Vista aérea de Radburn (1929) 
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 Na sua conclusão sobre a “forma jardim”, Jorge Carvalho destaca a organização de uma 

cidade global, constituída por várias cidades e a antecipação ao conceito de unidade de 

vizinhança patentes no conceito da cidade jardim, como pontos de reflexão importantes no 

tratamento de matérias tão atuais como “ A necessidade de assumir e ordenar uma cidade-

território que se estenda muito para além dos limites da cidade tradicional (…) ” ou “ (…) 

o reforço das relações de vizinhança perante a cidade atual, dispersa e eclética, constituída 

de facto por muitas partes” (Carvalho, 2003: 91).  

Podemos assim, afirmar em certa medida, que além de marcar um momento de rutura com 

a cidade tradicional, Ebenezer Howard tornou-se um percursor de um dos problemas 

fundamentais da urbanística moderna.  

  

MORFOLOGIA URBANA DA CIDADE MODERNA 

 

As experimentações e formulações teóricas da primeira metade do século XX originaram 

novos modelos urbanos que se contrapõem à cidade tradicional, dos quais resulta o 

conceito de “cidade moderna”. No virar de século, os problemas decorrentes do forte 

crescimento das cidades industriais manifestavam-se na generalidade das grandes cidades 

europeias: “ Enquanto no fim do século XIX os urbanistas procuram organizar a cidade 

através de elementos barrocos, com eixos e quarteirões, a indústria e a circulação crescem 

de acordo com as suas próprias leis, sobrepondo-se ou congestionando o sistema barroco 

que passa a estar inadequado” (Delfante, 1997: 285). O reconhecimento destes problemas 

motivou a procura de um novo modelo de planeamento e gestão das cidades ao mesmo 

tempo que impulsionou o debate cultural sobre temas como o “ (…) confronto com a 

tradição passada, o equilíbrio entre o domínio público e o domínio privado ou a 

continuação do papel aristotélico da cidade como meio de se atingir a perfeição da 

existência humana no mundo industrializado (…) ” (Benevolo, 1995: 212). É neste 

contexto que emergem vários modelos alternativos á cidade tradicional que irão 

caracterizar o “movimento moderno”. De entre os vários nomes que poderia associar á 

génese deste movimento, merecem especial destaque nomes como Ebezener Howard, Tony 

Garnier, Walter Gropius ou Le Corbusier. As cidades Jardim de Howard, anteriormente 

abordadas neste estudo, evidenciavam desde logo princípios estruturais que viriam a 

figurar na generalidade das propostas deste período. A separação funcional por zonas, a 

preponderância dos novos meios de transporte como os caminhos-de-ferro e o automóvel 
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na estrutura urbana e a procura de contacto com a natureza foram adotadas nos diversos 

modelos alternativos de organização territorial da primeira metade do século XX. A 

Cidade Industrial de Tony Garnier (1904) “ (…) marca uma data nas mudanças do 

pensamento ou dos métodos de transformação da cidade” (Delfante, 1997: 301). Do seu 

plano importa reter algumas ideias que reforçam o caracter inovador da proposta. O 

zonamento patente na estruturação da proposta em duas grandes partes, uma residencial 

munida de equipamentos e serviços e outra industrial reflete “ (…) uma resposta e reação 

natural às condições de promiscuidade caótica da cidade industrial” (Carvalho, 2003: 95). 

A articulação destas duas áreas surge sustentada num sistema de eixos ortogonais 

concebidos de modo a permitirem a sua posterior extensão e no seu conjunto formam um 

modelo de cidade linear alimentada por diversos eixos viários com especial destaque para 

o caminho-de-ferro e as suas sucessivas estações. Deste modo, ao contrário do que 

aconteceu com Howard, Tony Garnier não fixou um limite para o número de habitantes da 

cidade conferindo uma noção de flexibilidade ao plano inovadora para a época. Outro 

especto inovador recai sobre a precisão com que os elementos constitutivos da cidade e dos 

bairros é perfeitamente definida nos seus princípios de divisão por zonas e nos critérios de 

crescimento futuro. Os bairros surgem organizados num sistema linear constituído por 

quarteirões de 150m x 30m subdivididos em lotes de 15m x 15m. A altura das construções 

era limitada e os edifícios eram envolvidos por espaços verdes públicos e privados. A 

propriedade coletiva dos solos assume um papel fundamental no projeto que estabelece 

índices de ocupação do solo, uma densidade uniforme e tem um especial cuidado na 

repartição dos equipamentos estruturantes de modo a suster os efeitos da especulação 

imobiliária. O modelo de Tony Garnier assume-se assim, através do equilíbrio da sua 

composição e do modo como relaciona a gestão pública com o desenho urbano, como um 

modelo de referência para as novas teses da arquitetura e do modernismo. Os estudos sobre 

o alojamento em série com recurso aos processos de standarização e pré-fabricação levados 

a cabo por Walter Gropius, primeiro na Bauhaus e mais tarde em Harvard prestaram 

igualmente um considerável contributo no desenvolvimento das ideias modernistas. Já 

quando nos referimos a Le Corbusier, referimo-nos ao maior nome associado á difusão e 

afirmação do modernismo. Foi um dos grandes mobilizadores dos Congressos 

Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) e as suas ideias surgem vertidas num dos 

mais importantes documentos da história do urbanismo: a Carta de Atenas. Estes temas (os 
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CIAM e a Carta de Atenas, assim como a obra de Le Corbusier), pela sua preponderância, 

serão desenvolvidos e aprofundados nos dois próximos subcapítulos.   

 

Para uma melhor compreensão e análise morfológica da cidade moderna, torna-se 

necessário fazer a distinção entre dois períodos. Um compreendido entre as duas grandes 

guerras e outro que abrange o período desde o fim da segunda grande guerra até aos anos 

setenta. O primeiro, essencialmente confinado a conceções teóricas e experimentações, fica 

marcado pela rutura e abandono dos pressupostos tradicionais de relacionamento entre os 

vários elementos morfológicos, verificando-se a substituição de uma organização urbana 

baseada na mistura funcional por outra, sustentada em zonamentos rígidos. Já no segundo, 

condicionado por enormes necessidades de alojamento derivadas da guerra, da 

industrialização e de outros fenómenos sociais, assistimos á sua frequente aplicação num 

processo de reconstrução das cidades com níveis de construção nunca antes vistos. É neste 

período que se desenvolve a denominada “urbanística operacional” onde se verifica a 

prevalência dos valores quantitativos em detrimento dos qualitativos. Posto isto, importa 

dissecar os principais temas que caracterizam a cidade moderna.  

Em primeiro lugar sobressai a questão do alojamento com o aparecimento de novas 

tipologias. Com efeito, “ O urbanismo moderno é de início um urbanismo habitacional, 

quer pela importância do alojamento e da área habitacional quer porque estes temas 

conduzirão até à invenção de novas tipologias construtivas: o bloco, a torre, o conjunto”  

(Lamas, 1993: 300). Esta nova forma de conceber o tipo edificado representa uma enorme 

modificação na morfologia das cidades. Os edifícios estruturam-se a partir do alojamento 

enquanto unidade base sendo que a sua agregação irá ser um instrumento determinante no 

desenvolvimento das formas urbanas.  

Ao contrário do que se sucedia na cidade tradicional ou mesmo na urbanística formal, os 

edifícios na cidade moderna autonomizam-se relativamente ao lote relegando para segundo 

plano a composição do espaço urbano a partir de um sistema hierarquizado de vários 

elementos, nos quais o quarteirão assumia alguma preponderância. Deste modo, o plano de 

estudo e desenvolvimento da cidade moderna sustenta-se na racionalização e organização 

do fogo habitacional enquanto “célula-base” da composição urbana. No fundo, as formas 

urbanas modernas eram determinadas pelas tipologias decorrentes dos diferentes modos de 

agregação dos alojamentos. A procura de uma unidade urbana propicia á vida comunitária 

e social motivou uma pesquisa sobre os aspetos quantitativos e distributivos dessa mesma 
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agregação e do “bairro” entendido como unidade urbana da qual resultaram as diferentes 

variantes da “unidade de habitação” como contraponto da “unidade de vizinhança”. Neste 

domínio importa destacar a diferença entre dois grandes conceitos assentes sobre os 

princípios da unidade de vizinhança: O primeiro, de raiz anglo-saxónica muito associado á 

baixa densidade e às ideias da cidade jardim, entendido como um “bairro habitacional” 

organizado por um sistema de vias, envolvido por espaços verdes e munido de 

equipamentos e serviços no seu interior. O segundo, claramente identificado com o 

racionalismo europeu e mais concretamente com Le Corbusier, procura centralizar todas as 

características de um “bairro habitacional” num modelo edificado explorando as 

capacidades de construção em altura. Deste modo, os equipamentos urbanos surgem 

integrados nos blocos residenciais originando o conceito de “unidade de habitação” em que 

no fundo, cada edifício constitui uma “unidade de vizinhança”. Este conceito influenciou 

decisivamente a forma e o desenho das cidades modernas. 

Outros dos temas mais vincados na rutura da cidade moderna com a cidade tradicional 

foram a lógica do funcionalismo e do zonamento. A relação formal e espacial da cidade 

tradicional é substituída por uma nova, concebida a partir de sistemas independentes. Na 

cidade moderna, as diferentes funções da cidade surgem de forma isolada e distribuídas 

segundo um criterioso uso do solo. Assim sendo, a conceção urbana era determinada 

através dos diversos sistemas que a compõem, criados segundo funções específicas 

(habitar, trabalhar, lazer, circulação …). A localização e desenvolvimento autónomo de 

cada um dos sistemas conduziram a uma dissipação das relações espaciais entre os 

diferentes elementos que estruturam a cidade.  

Já no que à questão fundiária diz respeito, interessa salientar a sua importância conceptual, 

ideológica e politica. Na cidade moderna os edifícios eram distribuídos e organizados com 

grande liberdade num solo livre de parcelamento e sem necessidade de lotear. O estatuto 

de propriedade era entendido segundo princípios políticos e ideológicos que se prendiam 

com a abolição do espaço privado em favor do espaço público, de tal modo que “A 

urbanística moderna está associada a operações em que o Estado ou a municipalidade 

detêm a totalidade do solo (adquirido por compra ou expropriação) e urbanizam sem 

divisão fundiária, ou, quanto muito, privatizando só o espaço de implantação do edifício” 

(Lamas, 1993: 306).  

Em suma, a morfologia urbana moderna prende-se com uma questão cultural estendida a 

vários domínios artísticos: a rutura com o passado, na medida em que a “atitude anti-
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histórica traduz-se no desenho urbano pela recusa de formas comprometidas com a cidade 

antiga (…) ” (Lamas, 1993: 308). As novas formas urbanas marcam um claro abandono da 

morfologia tradicional e fazem emergir um modo inédito de conceber as cidades.  

 

 

 

 

Fig. 14: Um desenho de Le Corbusier, sobre a organização da cidade moderna. 

 

OS CIAM E A CARTA DE ATENAS  

 

O concurso para a Sociedade das Nações (1928) e a exposição de Stuttgart (1929), 

demonstraram que um leque muito abrangente de arquitetos de vários países da Europa 

trabalhou sobre métodos muito similares e que as suas ideias eram passiveis de serem 

compatibilizadas num modelo comum. Da vontade de traduzir essas ideias, caracterizadas 

por uma hipotética unidade, numa associação profissional, resulta a criação dos 

Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM). O primeiro congresso teve 

lugar no castelo de La Serraz em 1928. Desde então e durante um período de trinta anos 

realizaram-se onze congressos. As suas formulações teóricas podem ser agrupadas em três 

fases distintas. Entre 1928 e 1933, foram discutidas insistentemente as questões 

habitacionais. O período compreendido entre 1933 e 1947 ficou marcado pela influência de 



51 

 

Le Corbusier e pela discussão do planeamento urbano sob um ponto de vista funcionalista. 

Do congresso de 1933 resulta a Carta de Atenas, documento que terá um papel decisivo na 

conceção da cidade moderna, de tal modo que “A morfologia contida nos postulados da 

carta, vai ter forte influência na produção teórica e nas realizações do pós-guerra de 1945 

até finais dos anos sessenta!” (Lamas, 1993: 344). Por fim, a última fase dos CIAM trata as 

necessidades emocionais e materiais do Homem. Neste período surgem as primeiras 

críticas ao racionalismo e ao funcionalismo moderno em favor da revalorização da cidade 

tradicional.  

 

Posto isto, iremos centrar a nossa análise na fase que exerceu maior influência sobre a 

urbanística moderna, isto é, a segunda, com especial destaque para a Carta de Atenas.  

Tendo sido divulgada quase oito anos após a sua redação, a Carta de Atenas apresenta uma 

compilação dos pressupostos relativos à organização e planeamento urbano concertados 

nos CIAM. As suas propostas terão, como já foi referido anteriormente, uma influência 

determinante nas realizações do pós-guerra de 1945. 

 A morfologia urbana contida na carta centra-se no princípio da cidade funcionalista. A 

estrutura urbana delineada a partir dum zonamento rígido na qual as funções habitar, 

trabalhar, recriar e circular eram entendidas e concebidas de forma autónoma. A área 

residencial assume-se como o elemento central do desenho urbano ao passo que a cidade 

era organizada por vias de circulação com separação entre percursos de peões e 

automóveis. A criação de áreas funcionais específicas criou uma cidade homogénea por 

oposição á cidade tradicional onde impera a diversidade funcional dos espaços e originou 

ainda a necessidade de circular rapidamente, o que resultou no alargamento das faixas de 

circulação, criação de vias e nós desnivelados, assim como no corte e destruição de bairros.  

Outra característica fundamental das ideias enunciadas é o repúdio do quarteirão, da rua e 

da morfologia tradicional. A urbanística moderna aborda o desenho da cidade a partir do 

alojamento pelo que o seu agrupamento era determinado por critérios de salubridade e 

funcionamento relegando para segundo plano o desenho e composição do espaço público. 

A lógica dos CIAM colocava a problemática da habitação no centro das preocupações 

urbanísticas. A ideia de oferecer casa a toda a população dominava o processo de conceção 

das cidades. Este facto conduziu à racionalização das tipologias e dos recursos gastos com 

terrenos, ruas e infraestruturas. Estas circunstâncias originaram consequências políticas 

relacionadas com o controlo do solo e a libertação máxima de espaço público em 
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detrimento da propriedade privada. Consequências, que passaram pela criação de 

legislação em variadíssimos países que regulavam o conflito entre os interesses privados e 

os interesses públicos, e que eram ainda extensíveis a algumas exigências da morfologia 

moderna como a utilização de edifícios altos, espaçados uns dos outros, por forma a 

contribuir com a máxima libertação de espaços de utilização coletiva.  

 Já no que aos centros históricos e à cidade antiga diz respeito, a doutrina da Carta de 

Atenas legitimou a destruição de muitos bairros históricos considerados insalubres, de 

modo que “ A cidade histórica ou antiga, na sua forma, na poética dos seus espaços, na 

complexidade e “promiscuidade” dos usos, não tem lugar na Carta de Atenas, que a beleza 

e a alta qualidade estética e ambiental da arquitetura moderna igualariam e superariam os 

conjuntos históricos degradados ou insalubres” (Lamas, 1993: 347). Na verdade, os 

arquitetos modernos consideravam apenas os monumentos do passado, colocando de lado 

os antigos conjuntos urbanos.  

 

Quando olhamos para o conjunto de ideias descritas nos postulados da carta, constatamos 

que estas se traduzem essencialmente na visão urbanística do seu grande mentor: Le 

Corbusier. Assim sendo, e com o intuito de aprofundar essas ideias gerais, nada melhor 

que uma incursão pela sua obra. É neste contexto que o próximo tema deste estudo se 

circunscreve á sua urbanística. 

 

 

LE CORBUSIER “o arquiteto do século” 

 

Como já foi referido, a abordagem à urbanística moderna não pode ficar completa sem que 

se aborde cuidadosamente o contributo de Le Corbusier, cujo verdadeiro nome era 

Charles-Edouard Jeanneret. A sua obra marcou o pensamento urbano e arquitetónico 

moderno como nenhuma outra o tinha feito até então. Antes de mais, é necessário separar a 

sua intervenção em dois domínios: o arquitetónico e o urbanístico. Esta separação não será 

fácil, já que as relações entre os dois surgem de tal modo interligados na sua obra que em 

determinados momentos tendem a confundir-se. É, aliás, uma “ Distinção difícil, de tal 

modo é sempre o arquiteto predominante em Le Corbusier e de tal modo arquitetónica é a 

sua visão da cidade” (Lamas, 1993: 351). A sua obra arquitetónica é vasta, no entanto, a 
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sua prática urbanística consubstancia-se apenas em alguns projetos de larga escala como 

em Saint-Dié, Chandigard ou na América do Sul.  

A preocupação urbanista de Le Corbusier começou a assumir um verdadeiro destaque em 

1992 com o desenvolvimento do plano para uma cidade contemporânea com três milhões 

de habitantes. O plano consistia num modelo conceptual baseado em quatro princípios 

fundamentais: descongestionamento do centro das cidades, incremento da densidade, dos 

meios de circulação e das áreas verdes. O plano continha ainda três novos tipos edificados: 

a grande construção de escritórios, a habitação em “redents” e a habitação em “immeubles 

villas” com jardins suspensos.  

Já em 1925, Le Corbusier apresenta o Plano Voisin. Este plano foi desenvolvido enquanto 

instrumento de discussão crítica e metodológica, não sendo prevista a sua realização 

imediata. O mesmo incidia sobre Paris e a sua reconstrução.  

Cinco anos mais tarde (1930), no II congresso dos CIAM é desvendada a “Ville Radieuse”. 

Estávamos mais uma vez, confrontados com um modelo teórico demonstrativo dos 

princípios doutrinais de Le Corbusier que, de resto, procurou reproduzi-lo em diversas 

ocasiões. Neste sentido, “O ponto de partida da ville radieuse é exatamente a residência; 

não é esta que se deve adaptar a um dado desenho urbano, mas é preciso extrair dela o 

novo desenho de toda a cidade” (Benevolo, 2004: 500). O agrupamento dos fogos 

desenhava conjuntos edificados de comprimento indefinido que formavam uma onda 

recorrente (redents) por forma a tirar total partido da insolação. As escolas, as creches, os 

teatros ou os campos desportivos localizavam-se num parque transitável em todos os 

sentidos pelos pedestres, já que os edifícios e as grandes vias de comunicação seriam 

construídos sobre pilotis. Esta estrutura corresponde ao centro da cidade cuja área 

envolvente deveria ser ocupada pela indústria e pelos negócios com arranha-céus 

distribuídos pelo imenso verde. A Ville Radieuse abre uma sequência de novas propostas 

assentes sobre os mesmos conceitos onde os rendents são progressivamente abandonados, 

dando lugar a um novo modelo de edifício: a unidade de habitação. Este novo conceito foi 

encarado por Le Corbusier como o grande elemento morfológico responsável pela 

composição e organização das cidades. De um certo modo, a unidade de habitação 

sintetizava de uma forma objetiva os seus ideais, uma vez que “ a cidade deixa de ser o 

lugar da arquitetura urbana, para ser o lugar da arquitetura dos grandes edifícios isolados e 

autónomos, os principais elementos que concentram o esforço estético e projetual do 

arquiteto”. (Lamas, 1993: 354).  
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Figs. 15 e 16: Planta e perspetiva de uma cidade contemporânea para três milhões de habitantes. Le Corbusier (1922). 
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Figs. 17 e 18: Maquete do “Plan Voisin” (1925) e Diagrama referente á “Ville Raieuse” (1930) onde é possível observar 

e relacionar os modelos de exploração do solo de diferentes cidades. 
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A realização mais expressiva e influente teve lugar em Marselha nos anos 1945-1952. Com 

a unidade habitacional de Marselha Le Corbusier consegue expressar pela primeira vez de 

um modo total as suas conceções sobre a habitação moderna. O edifício criado é composto 

por 337 apartamentos distribuídos pelos seus dezoito pisos. A meia altura existe uma zona 

comercial de dois andares nos quais também havia salas para ocasiões especiais, um 

restaurante, um hotel, uma lavandaria e outros serviços para a comunidade. Já na cobertura 

têm lugar as instalações desportivas, um espaço infantil e lugares de descanso e ócio, em 

suma, a unidade de habitação de marselha representa um complexo sistema desenvolvido 

com base nas relações entre o habitante usuário e a habitação como módulo desse sistema. 

Representa ainda uma nova forma de exploração do conceito de unidade de vizinhança 

anteriormente referido. 

 

Analisada a sua obra e pensamento, podemos certamente compreender as enormes 

repercussões que estas geraram no panorama urbanístico mundial:  

 

“ A influência de Le Corbusier na formação do pensamento urbano-arquitetónico foi muito 

grande, estendendo-se da Europa ao Brasil e ao Japão, marcando profundamente arquitetos 

como Niemeyer, Reidy ou Lúcio Costa, em realizações como Brasília, ou arquitetos 

japoneses como Maki e Mayekama. Brasília ou Chandigard são as concretizações ex 

nuovo das ideias de Le Corbusier (e dos CIAM). Em Chandigard, ele próprio orienta o 

plano e reserva o centro para intervenção pessoal.  

A unité d´habitation e a cité redieuse foram modelos que influenciaram o pós-guerra até 

aos anos setenta, até em realizações britânicas como Alton Estate, West London, Shefield, 

Park Hill ou Golden Lake, este último de Alison e Peter Smithson” (Lamas, 1993: 356).  

 

A crítica da cidade tradicional, a obsessão pela cidade funcionalista e o fascínio pelos 

edifícios isolados distribuídos no território sob o lema da planta livre foram algumas das 

propostas centrais da ideologia de Le Corbusier, e consequentemente dos CIAM, que 

marcaram decisivamente o urbanismo dos anos cinquenta e sessenta, legitimando em certa 

medida, muita da especulação imobiliária que se viveu nesse período como de resto 

poderemos constatar no seguimento deste estudo.      
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A URBANÍSTICA OPERACIONAL  

 

Com a devastação da segunda grande guerra, surgiram novas exigências no domínio 

urbanístico decorrentes da necessidade de reconstrução da Europa. Após um período negro 

da história mundial, era imperioso oferecer melhores condições de vida à população por 

forma a restituir a esperança num futuro melhor. Assim sendo, a questão do alojamento 

dominava todas as conceções urbanísticas dada a necessidade de construir rapidamente um 

enorme volume de edifícios com o mínimo de custos possíveis.  

Para a reconstrução urbana, os técnicos de então (arquitetos e urbanistas) usufruíam de 

duas vertentes a adotar. A primeira consistia na prática tradicional, seguindo os seus 

modelos e formas de organização. A segunda apoiava-se na urbanística moderna que, pelos 

seus pré-conceitos, delineava uma estratégia que mais se aproximava às necessidades 

prementes do pós-guerra: construção rápida, barata e em quantidade.  

É neste contexto que as formulações modernas ganham relevância suplantando a 

tradicional, muito pelo facto dos novos arquitetos a quem foi destinado o papel de conduzir 

a tarefa da reconstrução. Influenciados pelos dogmas dos CIAM, esta geração de novos 

arquitetos impõe os esquemas conceptuais e as realizações dos bairros modernos, pela sua 

representação de vida de conforto e comodidade – o status de uma vida melhor! 

Para além do facto anteriormente enunciado, a facilidade técnica e operativa do urbanismo 

moderno agilizou a sua implementação na reconstrução da época. Desde logo, a 

possibilidade de planear as cidades a partir de sistemas independentes (vias, prédios, infra-

estruturas, espaços verdes, equipamentos) facilitava a tarefa dos arquitetos. A distribuição 

livre dos edifícios pelo terreno evitava complicados problemas de acertos de cotas e de 

coordenação com os restantes elementos. A par do já enunciado, a adoção destas medidas 

racionalizadas também facilitava o trabalho das empresas construtoras, uma vez que 

permitia a construção sem grande dependência de coordenação entre quem projetava e 

quem construía.  

Contudo, tal processo de prefabricação e repetição exaustiva dos edifícios banalizou-se 

numa lógica claramente economicista. Destas experiências, o desenho urbano resulta de 

um conjunto de requisitos e necessidades que nada têm a ver com o espaço urbano. Este 

surge geometrizado, fruto de uma repetição excessiva, onde a multiplicação dos edifícios 

espalha-se livremente pelo espaço. Assistia-se a uma progressiva substituição das 

implantações racionais pelas de planta livre.  
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O funcionalismo excessivo rouba “ (...) emoção estética, suscitando a atenção crítica para a 

sua pobreza plástica e monotonia.” (Lamas, 1993: 364) 

Desta forma, o racionalismo foi sendo paulatinamente abandonado após as primeiras 

realizações. Torna-se premente aumentar a complexidade da composição urbana, por 

forma a introduzir a animação estética de outrora, contra a rigidez e a monotonia. Nesta 

fase, é admitida a adoção de diferentes tipologias, cores e texturas, bem como materiais e 

pormenores construtivos. 

Nos anos cinquenta, surgem exemplos que denunciam ainda mais este afastamento ao 

racionalismo funcionalista – surge o funcionalismo humanizado. Retendo exemplos nos 

países escandinavos, prevê-se a integração do edifício na paisagem. O espaço exterior e a 

envolvente assumem um papel preponderante na organização das urbanizações, estas 

traduzem-se na disposição livre e orgânica no terreno, rompendo com o racionalismo da 

geometria multiplicada, preferindo assumir formas que respeitassem a sua implantação no 

terreno.  

Jogam com as alturas dos edifícios (a monumentalidade é tida como fator de 

personalização) e diferentes geometrias, investindo no desenho do espaço exterior – 

algumas vezes em detrimento da organização interior do edifício. 

Contudo, estas realizações não tardaram a ser alvo de crítica: “ (...) os caminhos de peões 

traçados em grandes espaços livres não se adaptaram ao clima, que os tornava inúteis 

durante o Inverno e não conseguiam substituir a rua tradicional.” (Lamas, 1993: 368) para 

além de que os seus utilizadores consideravam que nos bairros permanecia “ (...) uma 

sensação generalizada de isolamento e solidão.” (Lamas, 1993: 368) 

Nos anos cinquenta-setenta, o urbanismo procura novas formas, soluções e espaços 

diferentes dentro do urbanismo moderno, como é exemplo o bairro Falchera em Turim – 

desenho de geometria complexa e sinuosa que impõe-se na paisagem como ponto de rutura 

com o conceptualismo predeterminado. 

E, apesar de diversas experiências que consumaram o potencial criativo dos seus 

intervenientes, todos exploraram a liberdade da construção, numa disposição livre dos 

edifícios. 
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Figs. 19 e 20: Bairro Falchera (1955), em Turim, de Giorgio Astengo e colaboradores – vista aéreas. 
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Quanto ao planeamento de grande escala, interessa referir que surge da necessidade de 

organizar vastas regiões do território pós guerra. Os planos de reconstrução englobam a 

planificação da cidade, da região e do país. Este planeamento seguiu uma lógica 

meramente quantitativa secundarizando as preocupações com o desenho urbano 

relativamente aos critérios programáticos, de modo que “ A arquitetura de escalão urbano 

deixa de ser o princípio da organização territorial para se remeter á arrumação dos dados 

da planificação económica, social e demográfica. As grandes questões do urbanismo 

deslocam-se para a estrutura económica e funcional dos conjuntos e dos programas 

quantitativos e distributivos” (Lamas, 1993: 372). A forma urbana era, pois, determinada 

em função de critérios bem diferentes dos que seriam expectáveis numa abordagem ao 

espaço urbano.  

Dá-se a separação das duas disciplinas intervenientes no desenho da cidade, urbanismo e 

arquitetura, e, por conseguinte, a perda da arte e da forma urbana e a importância do 

contributo do arquiteto. A estes é atribuída a fase final da planificação, a organização no 

território do resultado dos dados socio-económicos. O arquiteto urbanista perde o comando 

da planificação, remetendo o seu contributo à imagem do produto final. 

O planeamento flexível, de inspiração socioeconómica, também corrobora para a perda da 

forma da cidade. A urbanística operacional e sistematizada permitia a alteração contínua 

dos programas e objetivos das Administrações, que em muito lucravam com as inúmeras 

possibilidades de organização. Apoiando-nos uma vez mais na obra de Lamas: “O mesmo 

traçado viário admitia inúmeras disposições dos edifícios e vice-versa, sendo irrelevante 

que um edifício se desviasse para a esquerda ou para a direita, ou que um largo cedesse 

lugar a uma construção; que uma banda de edifícios se fracionasse em blocos; ou que dois 

blocos se fundissem num torre. Ao cumprimento do plano, bastaria o respeito pelos 

parâmetros e variáveis funcionais e quantitativas” (Lamas, 1993: 376). 

Lamas interpreta este tipo de planeamento como um jogo abstrato de volumes, que se 

desenvolve sem o cumprimento de um plano rigoroso que assegure as relações espaciais 

entre o construído e o espaço exterior. Respeitando apenas as estratégias burocráticas, 

parâmetros e variáveis quantitativas e funcionais. 

Em suma, a urbanística operacional burocrática conduziu à destruição da forma urbana, 

uma vez que os seus utilizadores não se identificavam com o espaço construído que, apesar 

de funcional, era insatisfatório. A importância do arquiteto no desenvolvimento territorial é 

diminuída, sucedendo-se uma crise no campo urbanístico e, por conseguinte, na cidade. 
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III – A CIDADE NA TERCEIRA MODERNIDADE 

 

Os resultados insatisfatórios decorrentes das realizações modernistas despertaram a partir 

dos anos sessenta, um vasto conjunto de reflexões nos domínios da filosofia, da sociologia 

e da arquitetura. Sob o denominador comum da crítica á cidade moderna, estas reflexões 

enquadraram um movimento pós-modernista que abriu a porta á terceira etapa de um longo 

processo de revolução urbana. Para François Ascher, as transformações vividas neste 

período registam uma aceleração da modernização, dado que “ (…) sublinham o facto de 

que a sociedade moderna se liberta de um racionalismo que se tornou demasiado simplista 

e das suas certezas, e que se desembaraça das formas de pensamento messiânico ou 

providencial que caracterizavam ainda a ideia moderna de progresso (Ascher, 2010: 32). 

De facto, desde então, o processo de urbanização conheceu uma extraordinária evolução, 

reflexo de uma sociedade cada vez mais complexa, motivada por um fenómeno de 

globalização e cuja sua tradução no território configura a cidade contemporânea. Os temas 

que se seguem abordam a logica subjacente a estas transformações no modo de conceber 

cidades desde as primeiras tendências pós-modernistas até ao modelo da cidade 

contemporânea.     

 

A ARQUITECTURA PÓS-MODERNA: ANOS 60 e 70 – PÓS-GUERRA 

 

Segundo Edward Relph, “A arquitetura pós-modernista significa literalmente o que vem 

depois do modernismo, mas é largamente baseada no revivalismo seletivo e Auto 

consciente de elementos de estilos mais antigos, e isto é exatamente o que tem estado a 

acontecer na revitalização, preservação e design urbanos. Aparentemente o pós-

modernismo não é um mero estilo arquitetónico, mas uma atitude que influenciou quase 

todos os aspetos da construção da paisagem urbana.” (Relph, 1987: 189). 

Após a segunda guerra mundial a reconstrução das cidades foi primordial na tentativa de 

restabelecer certa normalidade na vida dos habitantes. Era necessário reconstruir bairros, 

expandir fronteiras e organizar as cidades sob um ritmo nunca antes experimentado. Para 

os urbanistas a solução encontrada passava pela repetição dos procedimentos concebidos 

antes da guerra. As críticas e o repúdio à cidade moderna têm início na década de 60, 

motivadas pelas fragilidades formais e sociais destas recentes realizações. A implicação 

das conceções modernas na vida e no comportamento dos habitantes revelou-se um 



62 

 

verdadeiro fracasso, “Magnífico no abstrato e no isolamento, o modernismo tinha, na 

realidade e en masse, demonstrado ser repressivo, feio, estéril, anti-social, e, na 

generalidade, não tinha ganho simpatia.” (Relph, 1987: 188). 

Na obra “Novos Princípios do Urbanismo”, François Ascher aponta para a transformação 

da sociedade contemporânea como ponto de partida para a entrada do novo urbanismo. As 

transformações sociais, económicas e territoriais experimentadas pelas sociedades 

ocidentais, influenciadas pela imergência de novos modos de pensamento e ação, 

inovações na ciência e tecnologia, novas atitudes nas relações sociais e económicas, 

desigualdades sociais, entre outras, são a causa da procura por novos instrumentos de 

domínio desta revolução urbana. Citando o autor, “Estas mutações implicam e tornam 

necessárias importantes mudanças na conceção, produção e gestão das cidades e dos 

territórios, elas colocam na ordem do dia uma nova revolução urbana moderna, a terceira, 

após a da cidade clássica e a da cidade industrial.” (Ascher, 2010: 20). 

O novo urbanismo afasta-se do urbanismo moderno assegurando a integração de novas 

variáveis, de instrumentos que revelam as potencialidades e limitações impostas pelo 

zoneamento e pela função, pelas exigências do lugar, das circunstâncias e dos 

acontecimentos. 

O urbanismo moderno apoia-se no pensamento taylorista e fordiano, para melhorar o 

desempenho, através de economias de escala, regras de simplificação, soluções 

homogéneas e produção em massa para responder às necessidades e à procura de 

habitação, o neo-urbanismo encontra na diversificação e na individualização a solução. 

Citando François Ascher “As economias de variedade predominam sobre as economias de 

escala” (Ascher, 2010: 83). É, por isso, um urbanismo de análise, reativo (que resulta da 

intervenção de todos os atores, e da combinação dos seus pensamentos), flexível, 

multissensorial e em sintonia com as dinâmicas da sociedade. 

Efetivamente, o racionalismo e funcionalismo do modelo moderno originaram vários 

bairros dormitórios isolados, com edifícios repetitivos e espaços urbanos residuais. 

Apoiando-nos na obra “Cidades e Urbanismo no Mundo”, Delfante e Pelletier denunciam 

“O excesso  de população gerando o excesso de densidade em algumas partes, a construção 

descomedida e desorganizada gerada pela industrialização numa França que se mantinha 

essencialmente rural, colocaram  problemas tanto mais difíceis que a especulação 

imobiliária incomodava qualquer tentativa de desenvolvimento coerente.” (Pelletier, 

Delfante, 1997: 251). 
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Contudo, foi após uma década, já nos anos 70, que delineou-se um movimento que tinha 

como objeto de reflexão, no desígnio urbanístico, a morfologia tradicional. A crítica à 

construção em altura é um dos acontecimentos que evidência a necessidade pela procura de 

novas formas de pensar, afastando-se dos inconvenientes do habitar longe do solo, com 

prejuízos no crescimento e formação das crianças, na deficiente concentração de 

densidades e nas profundas alterações da paisagem. Contudo, assim como a urbanística 

moderna suprimiu a forma da cidade antiga sem a devida análise e aproveitamento dos 

seus contributos, as primeiras ações sustentadas pelo movimento pós-moderno dos anos 

70-80 refletiram a mesma vontade de quebrar com os principais vetores do urbanismo 

moderno. Contributos importantes deste movimento, como a orientação solar, a separação 

de níveis de peões e automóveis, a separação programática, vêem-se abandonadas em prol 

de um romântico revivalismo onde a cidade barroca-oitocentista é a principal referência. 

Na obra “Morfologia Urbana e Desenho da Cidade”, de 1993, Lamas fala de uma possível 

falta de suporte cultural que acabou por condenar a prática pós-modernista a uma cópia 

insustentada das práticas barrocas – numa nova roupagem dos seus antecessores: “Estas 

reações foram mais apaixonadas que racionais.” (Lamas, 1993: 389). 

 

A prática do movimento pós-modernista pode ser lida à luz de duas principais linhas 

orientadoras (ver quadro classificativo, Fig.21, para comparação com o movimento 

moderno) que se expressam pelo interesse pela cidade antiga, a sua história e forma, 

procurando a conservação e reabilitação da mesma, numa tentativa de assegurar a sua 

autenticidade física, social e funcional e a consciência de que é a partir da cidade antiga – 

do estudo das suas relações sociais e morfológicas – que arrecadamos importantes 

contributos para o seu crescimento e expansão. Citando Aldo Rossi, “Na utilização dos 

velhos corpos das cidades existe, a um tempo, um facto económico e psicológico. Estas são 

tanto um bem como uma referência.” (Rossi, 2001: 136) 
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Quadro 01: Classificação dos movimentos de acordo com trinta variáveis.  

 

 

Na obra “Late-Modern Architecture, and Other Essays” Charles Jencks, apresenta um quadro classificativo onde estão 

vertidas diferentes categorias que demonstram a complexidade da situação. Para o autor, o arquiteto do movimento 

moderno reflete cada problema do ponto de vista arquitetónico em detrimento das necessidades humanas, isto gera um 

problema do ponto de vista da importância das necessidades. Uma vez neste panorama é o social que é adaptado a um 

programa de funções. 
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Figs. 21: Sarcelles – Grand ansemble (1966), vista do décimo quinto andar. Do exemplo de Sarcelles é adoptado o termo 

“sarcellite” para descrever cenários urbanísticos de monotonia e repetição, onde prevalece a carência de lojas e serviços 

que fomentem o movimento e animação de rua, no combate ao desemprego e à falta de apoio social. 
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A valorização do modelo tradicional e da rua enquanto espaço da vida social (circulação, 

trocas, encontros e animação) ganham cada vez mais expressão no contexto pós-moderno. 

Como já foi referido anteriormente, o novo modernismo renuncia as tipologias modernas – 

torre, bloco, complexo – em prol da reutilização dos espaços tradicionais – rua, praça, 

avenida e largo. Encontramos no caso de Sarcelles em França um dos exemplos mais 

criticados do modernismo, uma vez que reflete “ (...) os resultados de um bairro-dormitório 

isolado, longe do centro de Paris, com edifícios repetitivos e espaços residuais.” (Lamas, 

1993: 391). 

É neste contexto que Le Corbusier surge como alvo de crítica, bode-expiatório para todos 

os males preconizados pela urbanística moderna. Dentro das críticas teóricas à cidade 

moderna Pierre Francastel destaca-se, em 1956, na forma como desmonta a obra de Le 

Corbusier expondo os pontos de divergência entre ambos.  

 

 

 

Figs. 22 e 23: Unité d’Habitation em Marselha (1947-1952) e capela em Ronchamp (1950-1955) de Le Corbusier – “(...) 

são os protótipos para centenas de gaiolas de betão e edifícios em betão moldado que proliferam por toda a parte.” 

(Relph, 1987: 173). 

 

É na obra “Arte e Técnica” que a crítica à interpretação racionalista toma a seguinte forma: 

“Desconfio muito daqueles que querem fazer a felicidade do povo, e também daqueles que 

pretendem destrinçar entre alegrias legítimas e hábitos escolhidos de respeitabilidade. (...) 

Le Corbusier tem horror ao pobre e, para o curar, receita não só o aliciamento mas a 

domesticação.(...)  O universo de Corbusier é um universo concentracionário. É, na melhor 

das hipóteses, o ghetto. Ninguém tem o direito de fazer à força a felicidade do vizinho. A 

isso chama-se Inquisição. (...) Corbusier expôs, não sem lirismos, como lhe veio a ideia da 

máquina de habitar, da colmeia zumbidora das mil e uma felicidades obrigatórias – e por 
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medida. (...) é, absolutamente incontestável, como ele próprio testemunha, que Corbusier 

estabelece como fórmula racional da felicidade humana a criação da célula de habitar.” 

(Francastel, 2000: 51 e 52). 

Jane Jacobs é mais um clássico da crítica ao modernismo. A obra publicada em 1961 “A 

morte e a vida nas grandes cidades americanas”, reflete o seu pensamento face ao 

planeamento urbano moderno que segmenta funções, divide pessoas e pratica receitas 

baseadas na antecipação. A autora defende a integridade das relações sociais entre aqueles 

que exploram a rua como palco de atividade e denuncia a importância da diversidade na 

cidade, bem como a mistura de funções “ (...) uma combinação diversificada de usos em 

determinado local na cidade torna-se nitidamente atraente e próspera como um todo.” 

(Jacobs, 2009: 269). Denotamos, mais uma vez, o paralelismo com a cidade antiga, quer 

pelas suas qualidades espaciais e potencial da vida humana e diversidade estimulante  - 

“As ruas constituem as principais paisagens da cidade.” (Jacobs, 2009: 421). 

Em “A Cidade não é uma árvore” de Christopher Alexander, de 1965, encontramos um dos 

maiores contributos para a crítica à cidade moderna. Alexander aponta para a ineficácia do 

urbanismo moderno, traduzido naquilo que denomina cidade artificial. Esta apoia o seu 

crescimento na separação das suas unidades, tal como a ramificação de uma árvore. Em 

contraposição, as cidades ditas naturais crescem naturalmente e possibilitam a 

permeabilidade dos seus elementos, o seu cruzamento. 

Dos seus inúmeros contributos ressalvamos a aclamada frase que dá título ao texto por ele 

publicado – A cidade não é uma árvore. 

Outro aspeto que mereceu uma profunda reflexão em meados dos anos sessenta, foi o 

impacto da «imagem da cidade» sobre o bem-estar intelectual e social dos cidadãos. Dois 

dos seus maiores intervenientes foram Gorden Cullen e Kevin Lynch. O primeiro 

desenvolveu estudos sobre o modo como os diferentes elementos da cidade influenciavam 

as reações emocionais dos seus utilizadores, pretendendo “em primeiro lugar, demonstrar a 

possibilidade de emoção estética pela vivência da cidade – a existência de um «drama» nos 

factos urbanos sedimentados no tempo” (Lamas, 1993: 397). Cullen opera essencialmente 

à pequena escala através da valorização das sequências espaciais e dos seus pormenores. Já 

Kevin Lynch opera à grande escala, interligando elementos de diferentes escalas. O seu 

trabalho inscreveu na prática urbanística preocupações relacionadas com dois conceitos 

indissociáveis um do outro: a «imagem» da cidade desejada pelo arquiteto e a «imagem»  

percetível pelos seus habitantes.  
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Para Kevin Lynch a cidade é mais do que aquilo que os olhos alcançam onde os 

indivíduos, elementos móveis, são tão importantes na constituição da cidade como os 

elementos fixos, edíficios e restantes espaços do desenho urbano: “Os elementos móveis de 

uma cidade, especialmente as pessoas e as suas atividades, são tão importantes como as 

suas partes físicas e imóveis.” (Lynch, 2008: 9). Para Lynch não somos simples 

observadores. Somos participantes da natureza da cidade, constituintes do seu desenho 

urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 24 e 25: Exemplos de apropriação do espaço –Num mundo de conceitos bem definidos as estradas destinar-se-iam 

ao trânsito de pessoas e coisas e os edifícios às relações sociais e ao trabalho.” Contudo, facilmente denotamos que a 

ocupação de determinados espaços exteriores, quando privilegiados por alguma razão, criam formas de apropriação do 

espaço para fins sociais e comerciais. (Cullen, 1971: 23 e 24). 
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Este interesse pelo passado culminou no alargamento do conceito de património cultural, 

arquitetónico e urbanístico. Deste modo, as formas urbanas tradicionais voltaram a 

dominar todo o processo urbanístico de então. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 26 e 27: Importância do percurso – O percurso revela uma sucessão de pontos de vista importantes e contrastes 

diversos “(…) que têm grande impacto visual e dão vida ao percurso. (…) Repare-se que os mínimos desvios ao 

alinhamento, as pequenas variações nas saliências e reentrâncias, em planta, têm um efeito dramático não proporcional na 

terceira dimensão.” (Cullen, 1971: 19 
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REVALORIZAÇÃO DA CIDADE ANTIGA  

 

No início da década de 70, a diminuição do crescimento demográfico e a perda do poder 

económico, leva alguns municípios a refletirem sobre os seus planos urbanísticos. Esta 

nova realidade fez repensar a primordialidade da expansão das cidades, quando as 

necessidades de habitação e de consumos viam-se diminuidos. 

Desta forma, os planos regionais e os programas estratégicos de crescimento territorial são 

questionados, e a cidade antiga volta a ganhar importância, “ (...) a diminuição do 

crescimento económico e demográfico retira suporte à expansão urbana constante e conduz 

o urbanismo a interessar-se pelo interior das cidades, pelo completamento de zonas 

inacabadas e pela qualificação do espaço.” (Lamas, 1993: 417). 

É neste contexto que são questionados os gastos despendidos com os espaços livres verdes 

das urbanizações modernas com necessidade de manutenção constante, encontrando na 

cidade antiga exemplos de espaços que, sem esse tipo de manutenção, conseguem oferecer 

outras soluções com custos muito mais controlados. É também sobre esta conjuntura que 

os centros históricos encontram lugar nos planos dos urbanistas – em vez de renovar 

pensasse em reabilitar. Citando Robert Venturi, os arquitetos e urbanistas devem ser 

“guiados não pelo hábito mas pela consciência do passado, porque essa é a principal fonte 

para a riqueza do significado e ambiguidade que tornam os ambientes construídos 

interessantes e atraentes.” (in Relph, 1987: 198). 

O interesse e a valorização dos centros históricos das cidades antigas impõe-se, atribuindo-

se novas funções aos edifícios antigos, verificando-se que a função também pode-se 

adaptar à forma, contrariando a tendência moderna que postulava o inverso. “Edifícios e 

zonas antigas deixaram de ser considerados como simples obstáculos ao planeamento 

racional e são agora encarados como componentes inestimáveis das paisagens urbanas pós-

modernas.” (Relph, 1987: 196). 

A construção em quantidade praticada até então, motivada pela rápida expansão urbana, é 

confrontada com “ (...) imperativos de «qualidade» que deslocaram os centros de interesse: 

proteção das naturezas (lei de 1976), criação de estruturas de formação e informação 

(CAUE, Conselhos de Ordenamento, Urbanismo, Ambiente Departamentais, e MIQCP, 

Missão Interministerial para a Qualidade das Construções Públicas; Instituto Francês de 

Arquitetura, IFA). O ambiente, que se distingue do urbanismo, toma medidas para proteger 

os espaços verdes, lutar contra as poluições e outras atividades. (...) Neste período de 
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transição do «crescimento zero» associado à vontade de «proteger», de «salvaguardar», de 

«preservar» numa preocupação de qualidade, havia uma certa teimosia em opor esta 

vontade ao urbanismo procedente.” (Pelletier, Delfante, 1997: 260). 

Na, obra “A Arquitetura da Cidade”, publicada em 1966, Aldo Rossi propõe uma nova 

interpretação da arquitetura do movimento moderno, refletindo sobre o processo de 

composição arquitetónica na história e sobre a dinâmica dos processos urbanos. 

Para Aldo Rossi “ (...) não há transformação urbana que não signifique também 

transformação da vida dos seus habitantes.” (Rossi, 2001: 242). Contudo, denota que não 

podemos olhar para esta manifestação de forma simplificada, fruto de uma ante-visão 

calculada, uma vez que “(...) acabaríamos por atribuir  ao ambiente físico o mesmo 

determinismo que o funcionalismo ingénuo atribui à forma.” (Rossi, 2001: 242) 

Rossi reflete sobre a importância da relação entre os edifícios e a cidade, denunciando a 

forma determinista como, no movimento moderno, a forma urbana depende da tipologia 

habitacional, onde a arquitetura da cidade é a arquitetura isolada. Propondo a revisão desta 

leitura, Rossi postula que a arquitetura da cidade deve ser “ (...) princípio ordenador no 

qual se desenvolvem e estruturam tipologias que integrarão a forma urbana.” (Lamas, 

1993: 424) 

A sua crítica ao que denomina de “funcionalismo ingénuo” constitui um importante 

contributo para a denúncia do movimento moderno: “É necessário dizer de imediato que 

isto não significa recusar o conceito de função no seu sentido mais próprio, o sentido 

algébrico, que implica que a forma procura estabelecer relações mais complexas que 

lineares de causa-efeito, que são desmentidas pela realidade. Refutamos aqui precisamente 

esta última conceção do funcionalismo, ditada por um ingénuo empirismo, segundo o qual 

as funções resumem a forma e constituem univocamente o facto urbano e a arquitetura. (...) 

A forma é assim destituída das suas mais complexas motivações; por um lado o tipo reduz-

se a um mero esquema distributivo, um diagrama dos percursos, por outro a arquitetura não 

possui qualquer valor autónomo” (Rossi, 2001: 56 e 57) 

Rossi defende a importância do locus , da valorização das formas urbanas tradicionais e da 

sua história como ponto de partida para a organização e expansão da cidade. O locus gera o 

suporte necessário para assegurar a relação singular que existe entre os edifícios de uma 

cidade – “O locus, assim concebido, acaba por evidenciar, no espaço indiferenciado, 

condições, qualidades que nos são necessárias para a compreensão de um facto urbano 

determinado.” (Rossi, 2001: 152) 
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Também os arquitetos luxemburgueses Robert e Léon Krier seguem a linha de pensamento 

de Aldo Rossi sobre a importância das morfologias urbanas tradicionais e o modo como a 

sua degradação foi motivada pelo urbanismo moderno. 

Amplamente influenciado pela obra de Camillo Sitte, Robert Krier constata a perda da 

noção tradicional do espaço urbano, no modo como viram-se suprimidas funções tão 

essenciais como as desempenhadas pela rua e a praça – perdas que refletem-se no 

desenvolvimento formal e social da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 28 e 29: A reconstrução da cidade – artesal versus industrial – 

por Léon Krier 
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Indo de encontro com os princípios orientadores do pós-modernismo, os irmãos Krier 

defendem que é a partir da conjugação das ruas, praças e de outras tipologias de espaços 

identificáveis, que nasce a linha compositora do urbano, a mesma que define e cose os 

vários espaços. Tal como Aldo Rossi, postulam o contínuo construído com base na rua e na 

praça, assumindo os monumentos como pontos de referência na malha urbana. É desta 

organização que a riqueza do espaço surge. 

“Assegurando a base cadastral, estariam assegurados os modos de produção da cidade e, 

portanto, a sua morfologia e os seus valores.” (Lamas, 1993: 428). 

Léon Krier vai mais longe na crítica ao movimento moderno. É radical, recusando o 

desenvolvimento tecnológico da cidade industrial. Para Léon, os fenómenos da 

industrialização e capitalização em nada corroboraram para melhorias significativas no que 

diz respeito aos métodos construtivos, a melhores bases tipológicas de habitação e à 

criação de condições satisfatórias para os habitantes. Pelo contrário, defendia que à medida 

que o avanço tecnológico se desenvolvia, viam-se diminuídos os rescursos históricos, 

deixados pela herança da construção, afastando-se do que ele considerava essencial: a 

renovação da cultura artesanal e das técnicas manuais de construção. Esta tese encontrou 

apoio na escola de Bruxelas, representada por Maurice Culot. 

Apesar de estabelecer esta dura crítica ao movimento moderno Léon Krier procura, na 

edição “Reconstruction Deconstruction – My ideology is better than yours” da revista 

Architectural Design, esclarecer termos como tradição, modernismo e modernidade: “Eu 

uso os termos tradicional e tradição em contraposição ao moderno e modernismo; não em 

contradição à modernidade. Contudo, no presente, artistas, historiadores e o público em 

geral confunde termos como moderno e modernismo. Isto é absolutamente central. O 

termo moderno apenas indica tempo e período, enquanto modernismo tem claramente 

conotações ideológicas. Quando historiadores escrevem sobre o movimento moderno, 

referem-se ao movimento modernista em oposição ao movimento tradicional. Portanto, os 

termos tradição e modernidade não são contraditórios. Um pode ser a evolução do outro.” 

(Krier, Léon in Architectural Design, 1994: 7)
2
. Léon esclarece que a utilização das formas 

urbanas tradicionais pode satisfazer as necessidades dos planos programáticos mais atuais: 

“Todos sabemos que a arquitetura e o urbanismo moderno são incapazes de criar lugares 

com dignidade. Chegou o tempo de aprendermos com os protestos dos residentes contra 

                                                             
2 Tradução livre. 
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esta arquitetura. Nunca uma população se opôs ao tradicional e à arquitetura clássica, 

contra os seus princípios de beleza, conforto, durabilidade e solidez. 

As ruas e praças, os edifícios privados e públicos, a relação entre ambos, a sua escala e 

proporção fazem parte da cultura urbana milenar. Eu quero mostrar com os meus projetos 

que tudo isto pode ser adaptado ao programa contemporâneo.” (Krier, Léon in 

Architectural Design, 1984: 88)
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 30: O arquiteto da era modernista, por léon Krier 

 

 

                                                             
3 Tradução livre. 
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EXPERIÊNCIAS PÓS-MODERNISTAS 

 

Atualmente, podemos verificar que a doutrina do novo urbanismo foi sendo integrada nas 

políticas urbanísticas, no desenho da cidade. 

Encontramos diversos exemplos desta aplicação em Itália, que sobre a influência da 

Tendenza e das críticas publicadas sobre as políticas burocráticas operacionais, entendem a 

cidade sob a leitura da preservação dos centros históricos e das formas tradicionais; A 

renovação de Montparnasse em Paris, protagonizada pela ZAC Guilleminot-Vercingetorix é 

mais um exemplo da aplicação da doutrina pós-modernista. A reconstrução do bairro 

encontra paralelismos com a obra de Jane Jacobs, quer pela diversidade quer pelo convívio 

social. “ (...) na procura de uma «vida de bairro» favorecida pela permanência de 

habitações, comércios, pequenas indústrias e serviços e também pela disponibilidade de 

espaços de convívio.” (Lamas, 1993: 447); Tendo como tema “O centro da cidade como 

área residencial”, o IBA em Berlim reúne um conjunto de intervenções no traçado urbano 

local existente partindo da estrutura urbana tradicional. O projeto IBA introduz novas 

construções que redesenharam e preencheram os tecidos fragmentados da cidade do pós-

guerra, promovendo requalificações de equipamentos urbanos e edifícios residenciais 

existentes, além da proposta de novas unidades habitacionais. Os experimentos levados a 

cabo pelos arquitetos proeminentes do contexto internacional renunciaram às tipologias 

modernas – torre, bloco, complexo – em prol da reutilização da morfologia tradicional – 

rua, praça, avenida e largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 31: IBA – Internationale BauausStellung 
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Como foi acima descrito, esta intervenção surge da necessidade de recuperar os antigos 

bairros centrais de Berlim devastados pela segunda guerra mundial. Após a queda do muro 

de Berlim, em 1989, a realidade do espaço construído enfatiza a degradação do seu estado. 

Contrariando as primeiras tentativas de intervenção, que apostavam na migração da 

habitação para a periferia e na conservação das atividades terciárias no centro – conceitos 

do urbanismo moderno – o projeto IBA refletia, desde o início, vontade de redesenhar o 

espaço urbano, revitalizando o bairro antigo e dinamizando a rua, promovendo o centro da 

cidade como espaço de moradia. 

Em 1987, foi concebido o IBA – Internationale BauausStellung ou Exposição Internacional 

de Construção com o intuito de reabilitar o traçado urbano local, o importante não seria 

proceder a grandes alterações da rede viária, ou à implantação de novos edifícios 

monumentais que se impusessem na paisagem (urbanismo moderno), mas antes à 

colmatação dos espaços vazios existentes dos bairros degradados. O objetivo era dar 

resposta ao défice habitacional existente, garantir melhores condições de habitabilidade à 

população que se instalou nos bairros devolutos (por serem de baixa renda) e garantirem a 

sustentabilidade futura do projeto. Desta forma, o IBA apoia-se em dois grandes vértices 

de produção, o Altbau, que traduz a requalificação do espaço residêncial existente, bem 

como dos equipamentos urbanos, e o Neubau que propões novas unidades de habitação. 

A intervenção no bairro Kreuzberg exemplifica uma caso de Altbau. Após a queda do 

muro de Berlim, muitos dos edifícios centrais encontravam-se vazios, com más condições 

de higiene e salubridade.  

Contudo, por neles ser praticado um custo de renda baixo, aliado à sua ótima localização, 

constituíram um chamariz para os imigrantes que aos poucos começaram a ocupar tais 

unidades. 

Esta intervenção foi efetuada por etapas, procurando-se soluções que garantissem o menor 

custo possível.  

A participação financeira do estado, bem como o uso da mão-de-obra dos próprios 

moradores, possibilitou a permanência de grande parte da população moradora, uma vez 

que estas reformas não trouxeram grandes acréscimos à renda praticada. 

Para além da requalificação interna dos edifícios, procedeu-se à reabilitação das fachadas, 

por forma a melhorar a qualidade da paisagem. A par dos pressupostos pós-modernistas, o 

caso do bairro Kreuzberg remete-nos para a importância da revitalização e da reformulação 

do espaço urbano, de forma a garantir a vitalidade do bairro. Procedendo-se à 



77 

 

reorganização do estacionamento, ao aumento dos passeios e restantes áreas destinadas aos 

pedestres, como o ordenamento dos espaços públicos de proximidade (tal como creches, 

renovação e ampliação de escolas existentes, lares para a terceira idade, entre outros) 

garantindo o fluxo local de pessoas e a sustentabilidade da intervenção. O apoio do 

Governo no financiamento da reorganização urbana, bem como na negociação dos acordos 

entre as partes interessadas, possibilitou que a população menos favorecida não fosse 

expulsa do bairro, atraindo ainda uma nova população que em muito contribuiu para a 

diversificação e revitalização do bairro. Como exemplo da intervenção urbana apoiada na 

construção de novas unidades de habitação é o bairro Tiergarten Sul – Neubau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 32 e 33: Tiergarten Sul, IBA – Conjunto de imagens referentes ao projeto de Robert Krier para o bairro Tiergarten 

Sul e edifício proposto por Aldo Rossi. 
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Esta intervenção desenvolve-se também sobre a participação da população, bem como sob 

os pressupostos do traçado da cidade existente. É neste exemplo que contamos com uma 

maior participação dos arquitetos internacionais, nomeadamente o arquiteto Aldo Rossi 

que reafirma as questões pós-modernas. Juntamente com diversos arquitetos, Aldo Rossi é 

convidado por Rob Krier para projetar um edifício integrado no quarteirão projetado por 

Krier.  

O bairro Tiergarten Sul encontra-se parcialmente destruído e a necessidade de construír 

novas unidades de habitação fez com que este se tornasse palco para um novo 

experimento: como enquadrar uma construção nova na malha antiga da cidade. 

A proposta de Robert Krier passa pela implantação de nove edifícios junto ao limite do 

quarteirão, criando uma área verde interna que os interliga. O edifício projetado por Aldo 

Rosi procura articular-se com os demais edifícios, respeitando cérceas e alinhamentos, bem 

como, afasta-se da arquitetura moderna por usar como revestimento da fachada o tijolo, 

numa tentativa de se aproximar à cultura construtiva berlinense e, por consequência, da 

população. 

Sobre estes experimentos conclui-se que os conceitos estabelecidos nos princípios da 

intervenção procuraram garantir a construção da paisagem da cidade sobre os pressupostos 

existentes. A preocupação pela integração de novas unidades de habitação nos quarteirões 

existentes, a remodelação da infra-estrutura existente, a utilização da mão-de-obra da 

população, bem como a participação local nas decisões urbanísticas, demonstra um olhar 

humanizado sobre o território, que procura a sustentabilidade. 

 

A CIDADE CONTEMPORÂNEA  

 

Ao longo das últimas décadas assistimos a um tremendo desenvolvimento da sociedade 

moderna. As grandes inovações no domínio dos sistemas de transporte e de comunicações 

relativizaram as condicionantes espaciais e temporais originando um processo de 

globalização. A presença física ou o fator de proximidade são requisitos cada vez menos 

imprescindíveis á prática e interação social. O individuo ganha uma cada vez maior 

autonomia relativamente às rotinas diárias da sociedade dado que “O crescimento das 

possibilidades de ação e de interação á distância espacial e temporal é tal que os indivíduos 

podem ter a impressão de estar em vários lugares e vários tempos em simultâneo” (Ascher, 

2010: 39). Premissas como as atividades a desenvolver ou o local de residência deixam de 
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ser uma imposição inerente ao meio em que vivem para passar a ser, cada vez mais, uma 

opção de escolha individual. A predominância das escolhas individuais sobre as escolhas 

coletivas ganha expressão. Os valores e experiencias sociais adquirem ainda um caracter 

momentâneo no sentido em que cada individuo tende a partilhar essas experiencias por 

múltiplas comunidades diversificadas em função da sua natureza (família, gostos musicais, 

desporto praticado, meio profissional …) em contraponto com o que acontecia 

anteriormente, onde estas eram essencialmente cingidas ao seu grupo de origem geográfica 

o que se traduz num progressivo enfraquecimento das comunidades locais. A 

individualização cada vez mais forte gera uma sociedade mais diferenciada e mais 

complexa o que acarreta novos desafios no modo de produção do espaço urbano. Quando 

observamos a tradução morfológica destes efeitos sobre as cidades de hoje deparamo-nos 

com uma enorme dificuldade em caracterizar um modelo perfeitamente evidente. Para João 

Pires Antunes, o crescente fenómeno da mobilidade que estreitou distancias e acentuou a 

diversidade cultural das grandes metrópoles veio “ (…) ao mesmo tempo a homogeneizá-

las. Pela descaracterização” (Antunes,2010:5). Na verdade uma das questões cruciais que a 

transformação das cidades contemporâneas nos coloca á análise é a sua noção de escala e 

dimensão. As cidades de hoje tendem a difundir-se pelos territórios criando uma vasta rede 

de relações interurbanas e dificultando a legibilidade dos seus limites. Quando observamos 

os espaços urbanos a partir de imagens captadas por satélite, percebemos que estamos 

perante uma composição abstrata marcada por uma rede de fluxos ao contrário das 

anteriores formas urbanas onde a sua estrutura e os seus elementos seriam muito mais 

reconhecíveis. Ainda assim é possível identificar as grandes transformações em curso que 

justificam a terceira revolução urbana moderna e dai extrair os princípios caracterizadores 

da cidade contemporânea.  

 

Um dos aspetos mais recentes do longo processo de urbanização é o fenómeno periurbano, 

caracterizado pela ocupação dispersa dos vastos territórios envolventes aos limites 

históricos das grandes cidades. Trata-se pois, de uma ocupação urbana bem distinta 

daquela que normalmente tinha lugar nestes espaços, que era profundamente marcada por 

um conceito de ruralidade. A proveniência dos seus novos habitantes é na sua maioria a 

cidade, têm como denominador comum a dependência do automóvel e trabalham nos 

serviços ou na indústria. “A decomposição económica, social e demográfica do espaço 

rural torna o campo cada vez mais orientado para a cidade e pela cidade” 
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(Carvalho,2003:127). Perante a era do capitalismo avançado e da globalização foi evidente 

a influencia das lógicas de mercado e da acumulação de capital no modo de produção do 

espaço relegando para segundo plano o ordenamento e o desenho urbano. Os novos 

aglomerados surgiam de uma forma cada vez mais veloz ancorados nas infraestruturas 

existentes. As necessidades implícitas aos interesses dos novos estabelecimentos 

comerciais, industriais e de serviços implicavam obrigatoriamente uma localização para 

além do perímetro da cidade consolidada e com isso contribuíram de uma forma decisiva 

para este fenómeno de dispersão ao mesmo tempo que criavam novas centralidades. O 

crescimento das cidades processava-se então sob novas formas. Á medida que as cidades 

dilatavam os seus tecidos urbanos, surgia uma nova dinâmica de organização territorial e 

com ela emergiam as grandes metrópoles. François Ascher define a metropolização “ (…) 

como a procura da concentração de riquezas humanas e materiais nas aglomerações mais 

importantes” (Ascher,2010:62). A noção de metrópole surge então enquadrada num 

fenómeno de aglomeração extenso, descontinuo heterogéneo e multipolarizado através da 

expansão de uma ou mais cidades-centro e que engloba outras cidades secundárias ou 

satélites. Neste processo as cidades mais pequenas procuram tirar o máximo partido do 

potencial das aglomerações maiores reforçando sempre que possível o seu sistema de 

mobilidade entre cidades. É neste contexto de incerteza e de constante mutação territorial 

que a estrutura morfológica das novas cidades se vai sedimentando no território. As 

cidades contemporâneas vão se construindo de forma fragmentada através de múltiplas 

intervenções isoladas e integradas numa rede de infraestruturas e de fluxos sem que lhes 

seja reconhecida uma estratégia formal de conjunto. “Vive-se pois, atualmente, um 

processo de afirmação e coexistência de formas muito distintas de cidade, sendo esta 

globalmente caótica e fragmentada, não se desenhando nenhum modelo que assuma com 

clareza esta nova realidade e que, ao nível da organização territorial, a enquadre, oriente e 

articule de forma estratégica, mas também global” (Carvalho,2003:144). No entendimento 

de Jorge Carvalho, a cidade contemporânea é um espaço onde as diferentes formas de criar 

cidade vão sendo recriadas e combinadas. Segundo o autor, ao analisarmos diferentes 

segmentos de cidade é possível identificar as diferentes formas de produção urbana: 

orgânica, clássica, jardim, modernista e urbano-campestre. Todas elas são atuais, devem 

ser “ (…) consideradas e respeitadas, sobre tudo quando já presentes no território” 

(Carvalho,2003:145). A estrutura morfológica da cidade contemporânea apresenta então, 

um modelo hibrido em constante mutação, constituído pelo somatório de partes distintas 
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fruto de múltiplos intervenientes. Cabe agora ao planeamento urbano e á gestão estratégica 

do território, a complexa tarefa de encontrar mecanismos de controlo que que permitam de 

algum modo garantir a coerência, funcionalidade e harmonia do conjunto sabendo de 

antemão que é cada vez mais difícil de prever futuro e acompanhar o ritmo acelerado de 

desenvolvimento das sociedades modernas. 

“Quando a cidade já não se desenha sobre o signo de um “plano” assente na previsibilidade 

das variáveis, expresso numa norma, o que temos por mais certo é a incerteza, na nossa 

capacidade de prever, comandar ou mesmo cuidar da cidade” (Brandão,2011:32). 

 

 

 

 

 

Figs. 34: Vista aérea (captada por satélite), da Cidade de Vila Nova de Famalicão onde é possível perceber os efeitos do 

fenómeno periurbano através da composição “abstrata” do seu desenho urbano na qual pequenos aglomerados se vão 

dispersando e diluindo pelo território. 
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CONCLUSÃO 

 

Definimos como objetivo principal da dissertação a definição e caracterização das linhas 

orientadoras que regeram os processos de formação da cidade contemporânea. 

Compreender a cidade contemporânea é compreender a sua história e evolução. Esta 

resulta da múltipla sobreposição de experiências vividas e partilhadas desde o momento da 

sua formação até aos dias de hoje – a cidade é um vasto emaranhado de layers.  

 

Após termos feito uma aproximação às teorias e práticas que sustentaram o 

desenvolvimento das cidades, torna-se necessário sintetizar as matérias estudadas, de modo 

a estabelecer uma linha compositora resultante da história da arquitetura da cidade. 

A pesquisa traçou uma linha cronológica que iniciou a sua apresentação pelas antigas 

cidades grega, romana e renascentista – denominada de primeira modernidade. 

Posteriormente, a cidade industrial foi apresentada como ponto de transformação, 

momento em que a força do capitalismo começa a exercer real influência sobre a estrutura 

da cidade, forçando a um reajuste da vida urbana ao novo modo de operar. Enquanto a 

cidade do renascimento centrava no Homem a lógica das suas produções, as cidades 

advindas da revolução industrial, influenciadas pela máquina, pelos horários, pela 

programação e sistematização da informação, introduziram na vida quotidiana novas 

necessidades que refletiram a importância do papel da função. 

É neste momento, que a arquitetura procura estabelecer uma linguagem que remeta para os 

novos paradigmas – modernos – facultando, à sociedade vigente, uma visão higienista que 

em muito promoveu melhorias na qualidade de vida das cidades, vejamos os casos 

apresentados de Paris de Haussmann e Barcelona de Cerdá.  

Contudo a intervenção modernista, forjada sobre um cenário de rutura com os centros 

históricos e a cidade antiga, é alvo de crítica pela sua desmedida obsessão funcionalista. As 

cidades funcionalistas, aclamadas por Le Corbusier e consequentemente pelo CIAM, 

marcam decisivamente uma década de fascínio pelos edifícios isolados, organizados 

livremente no espaço. É sobre esta organização livre, sem relação com o castro histórico, 

que a segunda modernidade abre portas para um novo conjunto de críticas e reflexões 

teóricas. 
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Finda a segunda guerra mundial, torna-se premente a reabilitação das cidades destruídas e 

a colmatação das necessidades imediatas da sociedade, onde o défice habitacional é um dos 

mais importantes fatores de preocupação. Este período ficou conhecido pela aplicação 

massiva dos princípios modernistas e as fragilidades desde modelo de conceção urbano não 

tardaram em se fazer sentir. 

Apoiados na manifesta insatisfação das sociedades da época em relação à arquitetura 

moderna, os arquitetos do pós-modernismo passam a produzir sob o cunho da cidade 

histórica, num verdadeiro revivalismo da cidade clássica, recuperada por autores como 

Aldo Rossi. Era o início da terceira e ultima grande revolução urbana. 

Neste período verifica-se uma procura pela introdução da morfologia clássica nos novos 

métodos de produção, enfatizando a importância da rua e das relações sociais para a 

sustentabilidade do modelo urbano. Contudo, as antigas formas urbanas não foram por si 

só capazes de fazer face às demais realidades emergentes. O tremendo desenvolvimento 

das sociedades modernas e dos meios de comunicação e transporte vieram transformar por 

completo os processos de desenho e planeamento estratégico das cidades. Esta cidade, que 

se estende até aos dias de hoje, resulta de uma pluralidade de vivências e transformações 

sociológicas, resultantes da globalização, onde o fator fluxo/mobilidade acelera o contínuo 

processo de transformação e torna o crescimento das cidades extremamente difícil de 

prever e controlar.  

Há, por isso, uma inevitável reestruturação das sociedades e, por conseguinte, das cidades. 

Estas alastraram-se muito para além dos seus limites históricos, transformaram-se em 

metrópoles e deram origem a novos sistemas de organização territorial. 

 

De facto, como foi já referido, as cidades são reflexo das sociedades que acolhem.  

A estrutura morfológica intrínseca a cada cidade é formatada sobre a influência direta do 

tipo de sociedade que nela vive. Desta forma, conclui-se que a divergência de ideologias 

apresentadas nas diferentes cidades estudadas está relacionada com o tipo de experiências, 

vivências e produções de determinada época.  

Concluímos que as cidades estão, na sua constituição, relacionadas com um processo 

evolutivo contínuo que acompanha as transformações geradas pelas sociedades, 

absorvendo os seus resultados. 

É importante denotar que com o estudo morfológico das cidades, pudemos verificar a real 

importância dos cascos históricos nas cidades. Aliás a relevância destes para o resto da 
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cidade é tao importante quando recíproca: vejamos que, para a cidade, cada fragmento de 

história representa a âncora flexível que nos lembra quem somos e para onde vamos. 

Disponibilizando toda uma tela de experiência, viva e gratuita que deve ser entendida, 

respeitada e muitas vezes reinventada por forma a dar resposta às mais recentes 

necessidades das populações – atualizando-a e promovendo meios para o combate ao 

abandono. 

A importância do lugar contribui para um crescente sentimento de pertença das sociedades 

em relação às cidades em que habitam. Este sentimento possibilita o bem-estar da 

população, o uso do produto morfológico e, por conseguinte, a sustentabilidade do modelo 

adotado. 

Numa era de globalização, de intensa mutabilidade e fluxo, a importância do lugar fixa a 

sociedade a um determinado espaço, dotando-o de sentimento de propriedade e ancorando 

as suas futuras experiências a um passado vivo. 

 

Em suma, e usando como termo de comparação as três modernidades apresentadas, 

concluímos que a cada tipo de configuração social correspondeu uma tipologia urbana 

dominante. Na primeira modernidade os laços sociais eram pouco numerosos e 

diversificados, produzindo ações repetitivas e rotineiras, representativas da cidade 

mercantil; por conseguinte, na segunda modernidade, a revolução industrial fortaleceu os 

laços socias tornando-os mais fortes, especializados e numerosos, representativos de uma 

estrutura urbana hierarquizada, denominada de cidade industrial; por último, na terceira 

modernidade, a crescente evolução funcional, programática e social, contribuiu para a 

constituição de laços sociais ainda mais numerosos, contudo mais frágeis e fragmentados. 

Num contexto de globalização e complexidade, a incerteza advinda das múltiplas relações 

e a emergência de cada vez mais situações inesperadas corroboraram para a formação de 

um modelo reflexivo que, ao contrário das modernidades anteriores, não pode ser 

controlada por sistemas padronizados. 

Na cidade contemporânea não existe um plano global, que seja regulador da forma urbana, 

mas antes um processo participativo e reflexivo que visa o seu desenvolvimento através de 

múltiplas e especificas intervenções simultâneas que obrigam a uma constante reavaliação 

e adaptação da estratégia a prosseguir e na qual as formulas e ensinamentos do passado são 

as grandes armas que nos permitem encarar o futuro com maior confiança.   
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