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Resumo

Partindo da problemática da desumanização, estudamos a arquitetura 

parasita como método humanizador do centro histórico.

Para isso, procedeu-se a uma análise de evolução do centro até aos nos-

sos dias, com o objetivo de entendermos a importância de certos valores que 

ainda hoje constituem para a imagem cultural, histórica e social do lugar. A re-

-humanização terá como objetivo dinamizar, estabelecendo uma relação en-

tre o indivíduo e o espaço, onde a arquitetura parasita servirá como ferramenta 

de auxílio que fará a ligação entre os valores intrínsecos do lugar, de maneira 

a responder às necessidades atuais do indivíduo, sem prejudicar os laços e a 

imagem do centro histórico. Para tal, recorreu-se a diferentes autores e referên-

cias arquitetónicas que ajudassem a perceber como re-humanizar utilizando a 

arquitetura parasita. 

Considerando todos os valores assimilados da reflexão teórica, a segunda 

parte deste trabalho de investigação centra-se num ensaio projetual no centro 

histórico de Santa Maria da Feira, onde estrategicamente o parasita se concen-

tra num tipo de ‘reabilitação revitalizador refuncionalista’ sobre o espaço onde 

oferecerá assim uma nova linguagem pontual, no tecido urbano que contribui-

rá antropologicamente para novas relações, novos laços com o espaço.

Palavras-chaves

Arquitetura Parasita, Re-humanização, Centro Histórico, Parasita





Abstract

Having in mind the dehumanization issue, we studied the parasitic archi-

tecture as a means of humanizing a historical center.

To achieve this objective, an analysis of the evolution of the historical cen-

ter up to our days was carried out with the goal of understanding the importan-

ce of certain values that still today constitute the cultural, historical and social 

image of that place. The rehumanizing will have the aim of establishing a rela-

tionship between the individual and the space, with the help of the parasitic 

architecture.  Through it, we will relate the different intrinsic values of the space 

to respond to the current needs of the individual, without damaging the ties 

and the image of the historical centre. To accomplish this purpose, different au-

thors and architectural references were considered to help us understand how 

to rehumanize using the parasitic architecture.  

Having in account the previous theoretical reflection, the following step 

of this investigation was focused on a designing essay in Santa Maria da Feira 

historical centre. There, the parasite is strategically concentrated on a form of 

refunctional revitalizing rehabilitation over the space, which will offer a new one-

-off language of the urban network so to anthropologically contribute to new 

affinities and new bonds to the space.

Keywords

Parasitic Architecture, Rehumanizing, Historical Centre, Parasite
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Introdução

O ser humano é pertencente ao Mundo, onde o Homem se adapta ao 

espaço através dos seus sentidos e do seu corpo. Esta adaptação proporcio-

na-se através das suas necessidades, que intrinsecamente estabelecem uma 

relação, através do seu plano de vivências originando, assim, uma identidade 

própria com o lugar.

Ao longo da história, o espaço foi-se assumindo como o centro de cons-

trução da memória identitária das comunidades, marcada nos edifícios e nas 

vivências de cada local. Assim, atualmente as nossas cidades encontram-se 

com algumas complexidades, nomeadamente o centro histórico, onde se veri-

fica o afastamento social, originado pelo desenvolvimento urbano, onde novas 

infraestruturas promoveram a expansão da cidade; o Homem acaba por ado-

tar também uma nova maneira de estar e de ver o Mundo, tornando-se mais 

individualista, racionalista. Desta maneira, foram-se perdendo influências histó-

ricas e antigos costumes que foram trocados por novos, que tentam responder 

às necessidades contemporâneas, acabando por não possuírem qualquer va-

lor identitário, ao contrário da área mais antiga, o centro histórico que possuí 

uma sucessão de testemunhos de diferentes épocas.

A identidade do centro histórico é oferecida pelos valores e relações que 

aqui foram estabelecidos e que nos fazem viajar e distinguir este local de outros, 

quando o percorremos. É com a presença destes valores que contribuem para 

o existencialismo, que o Homem não esquece os valores primordiais da sua exis-

tência, do lugar e da sua verdadeira identidade.

O presente trabalho não tem o intuito de rejeitar o atual estilo da so-

ciedade, promovida e desenvolvida pela globalização, mas sim percebê-lo e 

compreendê-lo para que se possa apresentar uma proposta estratégica, onde 

se sensibiliza a essência do lugar, adaptando antigos elementos e valores às 

necessidades contemporâneas.

Neste sentido, o objetivo deste trabalho centra-se na questão da impor-

tância da estrutura essencial e interna do centro histórico com o intuito de se 

propor uma re-humanização, através do aproveitamento e conciliação de he-

ranças presentes no espaço.
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Espera-se evidenciar no presente estudo ‘esta’ importância do lugar, a 

partir da utilização da arquitetura parasita. Este conceito ainda pouco aprofun-

dado, tal como o nome indica define-se através de um parasita que se instalará 

num corpo existente sem se fundir com ele, para não o ‘contaminar’ ou alterar 

a sua essência, a sua identidade. Agregar-se-á apenas com o intuito de uma 

‘reabilitação revitalizadora refuncionalista’ com o propósito de responder deste 

modo às necessidades contemporâneas da sociedade sobre o centro histórico.

Assim, o trabalho desenvolvido tem como objetivo incidir sobre a impor-

tância dos valores do centro histórico que, devem ser mantidos de forma a dar-

-se continuidade à identidade do local. A integração será então dinamizada 

através desta adaptação parasitária.

Ao longo deste processo, a metodologia adotada centra-se em mono-

grafias, artigos, arquivo da Câmara Municipal e da turma, e algumas fontes 

bibliográficas sobre o tema estudo e temáticas complementares, de que des-

tacamos Françoise Choay, Marc Augé, Josep Maria Montaner e Iñaki Àbalos, 

e alguns casos de estudo que, acabaram por influenciar a perspetiva para o 

ensaio projetual. Para a obtenção e tratamento da informação relativa ao ter-

ritório, utilizamos os levantamentos gráficos e fotográficos, bem como a com-

parabilidade de cartografia e planos. Para o estudo da população utilizamos 

entrevistas e inquéritos, cuja informação obtida foi tratada qualitativamente, 

bem como a comparabilidade para as fontes bibliográficas. Finalmente utiliza-

mos o ensaio como forma de ensaiar a aplicação do conhecimento obtido a 

um território especifico.

Como resultado, a dissertação estrutura-se em dois capítulos. Primeira-

mente é abordado e esclarecido, do ponto de vista histórico-terminológico o 

centro, quais as suas vivências e dinâmicas ao longo dos tempos, encaminhan-

do assim, para as problemáticas que encontramos, nos dias de hoje, no centro 

histórico. É referido ainda o conceito da arquitetura parasita, como método re-

-humanizador. O segundo capítulo concentra-se na estratégia, para a reabilita-

ção do centro histórico através de um ensaio projectual para o centro histórico 

de Santa Maria da Feira.
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CAPÍTULO I  

Re-Humanizar para dinamizar 



Figura 1: The NENETS tribe
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1.1. O centro como origem da dinâmica da cidade

“Quando sobre uma folha de papel branco marcamos um ponto, poderemos dizer, 

embora convencionalmente, que este ponto organiza tal folha, tal superfície, tal 

espaço, a duas dimensões, sabido como é que a sua posição pode ser definida por 

dois valores (x,y) em relação a um determinado sistema de coordenadas”. (Távora; 

2008:11)

Pela citação transcrita, anteriormente, de Fernando Távora compreen-

demos o efeito que o «ponto» exerce sobre a «folha de papel»; caracteriza-a e 

identifica-a. Desta forma, entende-se metaforicamente que este «ponto» ligar-

-se-á ao polo de origem da aglomeração populacional. Ou seja, se refletirmos, 

sobre o significado da palavra centro1 relacionando com a ideia de Távora, 

apercebemo-nos da força e da importância que este lugar emerge sobre o 

espaço.

Desta forma, entendemos que a origem do «centro» aparece como o 

principal local da dinâmica e da evolução social, devido às transformações e 

características depositadas sobre este, ao longo dos tempos. É então, a partir 

destes valores que se faz sobressair a identidade do homem, distinguindo-o de 

outros grupos, e de outras partes do território envolvente (fig.1); da mesma for-

ma que o lugar não só se identifica com o seu posicionamento e características 

como também, através destes valores do homem. Então, é através desta rela-

ção quase inconsciente do homem, que se emergem forças convergentes que 

estabelecem uma hierarquia territorial.

____________________

1  centro in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [1- ponto que fica 
no meio; 2- lugar de convergência ou de irradiação; (...) 5- núcleo]. Porto: Porto Editora, 2003-2016



Figura 2: A Floating City Sculpture by Nina Lindgren



1.1.1. A sua função humanizadora e organizadora da estrutura morfológica

Ao longo da História, o Ser humano tem vivido em grupo, o que demons-

tra que é um ser social que, se conduziu de acordo com regras e procedimen-

tos, de modo a satisfazer as suas necessidades, tanto individualmente como em 

grupo, o que o fez afastar-se de uma evolução de estado selvagem.

É a partir da consolidação de crenças, normas, valores sociais que deram 

origem a instrumentos de apoio para o dia-a-dia, sustentando o desenvolvi-

mento e aperfeiçoamento das capacidades e habilidades, levando o Homem 

à originalidade. 

Assim sendo, o valor, que é empregue pelo homem em todas as suas 

invenções, demonstra a sua essência, ou seja, o seu modo de pensar, o conhe-

cimento e até as suas crenças que o tornam original e único, tal como uma 

comunidade em que o trabalho em grupo remete para a personalidade do 

mesmo. (fig.2)

Desde o tempo das aglomerações, do tempo imemorial, que a cidade é 

fruto da sociedade; esta foi sempre construída fisica e estruturalmente sobre os 

princípios de uma cultura; as preocupações como, as funções sociais, econó-

micas, patrimoniais, cívicas e habitacionais constituíram um papel fundamental 

para a organização da vida urbana. O significado do termo cidade, como hoje 

o concebemos, difere em relação a alguns aspetos do ponto de vista históri-

co, devido às diferentes e distintas formas de vida urbana, como era visto, por 

exemplo: a polis2 .

Esta era conhecida por ser um “lugar onde determinada gente, especifi-

ca no que toca a tradições e costumes, tem a sua sede, reside, onde tem o seu 

próprio éthos.” (Cacciari; 2009:9) Desta forma, este lugar era destinado apenas 

a um tipo de gente, com a mesma natureza (gens/génos) da civilização Grega.

____________________

2  “uma cidade-estado cujos habitantes vivem num território bastante vasto e de modo disperso 
mas estreitamente ligados à cidade (…) a ligação que une o ateniense à cidade é essencialmente 
política e administrativa, e não residencial. Os problemas da cidade interessam o ateniense” (Rossi; 
2001:200)
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Figura 3: Ágora
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Ao contrário, a civitas3 era um lugar proporcionado por um conjunto de 

pessoas, sem terem qualquer especificidade religiosa ou étnica, que se regia 

pelas mesmas leis, porque na influência romana não havia nenhuma política 

que promovesse ao isolamento e à individualização entre os diferentes pontos 

do Império.

Mas sobre a organização espacial, na civilização Grega, pode conside-

rar-se que esta teve várias fases ao longos dos tempos; inicialmente os primitivos 

centros posicionavam-se em redor dos templos Divinos, símbolos do mundo es-

piritual e da criação artística (Acrópole). Com a evolução das cidade-estado 

gregas estas viram-se de forma participativa para os seus residentes oferecen-

do novos edifícios públicos. 

“Estes edifícios estavam geralmente situados à volta da ágora ou praça publica 

(…) À volta desta ágora o ecclesiasteron (sala para assembleias publicas), o 

bouleuterion (sala para assembleias municipais), o prytaneion (onde se reunia 

a câmara municipal). Ai estava também situada em geral, a stoa, construção 

alargada que formava, por vezes, um dos lados da ágora, com pórticos de uma 

ou duas formas, que serviam para a vida de relação e para o comércio. Além 

destes elementos político-administrativo-económicos (…) havia ainda outro factor 

importante dentro da cidade grega, (…) que correspondia às diversões e que 

deu lugar à construção de teatros ao ar livre e estádios para os jogos olímpicos.” 

(Chueca Goitia; 2010:47) (fig.3)

Os edifícios e templos eram colocados de forma desordenada, com o 

objetivo de promover uma dinâmica na malha urbana, pois como José Garcia 

Lamas (2010:140) menciona, os templos 

“não eram edifícios para habitar ou utilizar, mas para serem vistos (…). Para tal, o 

acesso é organizado em percursos sinuosos, com vistas de escorço e em diferença 

de cota, na qual o observador vai «descobrindo» o monumento de pontos inferiores, 

reforçando o efeito de monumentalidade.” 

 
____________________  

3  “termo latino civitas, reflectindo bem, se manifesta a sua proveniência do termo civis, e os cives 
formam um conjunto de pessoas que se reuniram para dar vida à cidade” (Cacciari; 2009:10) 



Figura 4: Templo de Atena
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É através destes pequenos apontamentos que se percebe o valor dado, 

quase como um orgulho, a todas as criações artísticas; estas fazem parte do 

dia-a-dia, interagindo na vida do habitante. (fig.4)

Na zona residencial, a habitação era estruturada através de uma malha 

quadriculada, onde se promovia uma métrica e uma organização diferente em 

relação ao resto da composição urbana. Esta deixou de ser caracterizada por 

um conjunto de casas humildes em redor de um templo divino e passou a ser 

estruturada por uma malha mais regular, onde os ensinamentos de Hipódamo 

estavam presentes; a habitação estava exposta à luz do sul, onde também era 

controlada, através de pórticos. Esta malha relacionava-se não só com a natu-

reza, como também com o intuito da participação do homem sobre o espaço; 

esta sensibilidade prevaleceu em todos os edifícios públicos, como também, 

em todos os espaços de lazer que, eram rodeados pela habitação.

Na influência romana, a civitas pertencia ao cives romani, onde “a ideia 

de cidadania não apresenta qualquer raiz de natureza étnico-religiosa” (Cac-

ciari; 2009:11). Este é um aspeto surpreendente, em relação às influências gre-

gas, pois todos os homens livres eram considerados cidadãos da civitas; quer 

estes vivessem e/ou pertencessem aos confins do Império, “sejam eles africa-

nos, da Ásia Menor, espanhóis, gálios, e por aí adiante, independentemente de 

qualquer especificação étnico-religiosa.” (Cacciari; 2009:12)

É absolutamente extraordinário este aspeto, da civis romana, e que ain-

da se faz sentir nos nossos dias, como é visto através do exemplo da igreja ca-

tólica romana, em relação aos seus crentes que se encontram espalhados pelo 

Mundo inteiro.

Roma era o centro do Império, aí se localizavam as grandes e principais 

instituições, como o Senado, a República e o Imperador; mas neste lugar não 

se fazia sentir qualquer tipo de residente específico que determinasse um tipo 

de estirpe ou raça como era visto em Atenas, por exemplo, se a considerarmos 

o coração da Hélade.



Figura 5: Antiga Cidade Timgad



Ao contrário da política Hélade, o império Romano apresentava-se sem 

limites, sem fronteiras espaciais e até temporais, pois como refere Massimo Cac-

ciari (2009:14), “o que junta estes cidadãos tão diferentes não é a sua origem, 

mas o fim comum. A cidade projectada no futuro junta cidadãos, não o passa-

do da gens, não o sangue.” E é isto, que caracteriza a civitas, a sua forma de 

crescer (augescens) de forma «de-lire»4. Ao invés, a pólis não conseguia expan-

dir-se e manter-se com os mesmos génos e as mesmas raízes (éthos).

Assim o principal objetivo de Roma era conseguir um imperium sine fine, 

com o intuito de controlar o mundo inteiro porque, “aquilo que rege a civitas 

não é um fundamento originário, mas um objectivo” (Cacciari; 2009:15). Este 

objetivo era uma Roma mobilis, onde todos viviam em concórdia devido às leis 

que os regiam. Esta ideia de globalização só poderia ser adquirida através da 

mobilidade, e sustentada pela ideia de civitas augescens. 

É a partir do aproveitamento de algumas práticas helénicas que se torna-

ram usuais, que permitiram às cidades do Império Romano, um sistema urbano 

contínuo e ininterrupto, pois como Fernando Chueca Goitia (2010:53) refere, 

“as cidades do Império Romano foram herdeiras das gregas, das quais tomaram 

todos os refinamentos técnicos: esgotos, aquedutos, água corrente, balneários, 

pavimentos, serviços de incêndio, mercados, etc.”

Desta forma, o Império definiu-se através de uma organização que, atri-

buiu a cada uma das suas cidades uma função, consoante as suas caracterís-

ticas territoriais, como por exemplo: Roma a principal cidade a nível administra-

tivo e comercial. Mileto destinava-se a ser uma cidade agrícola e Timgad uma 

cidade militar. (fig.5)

Então, no urbanismo romano, a cidade orientava-se também segundo 

alguns princípios de Hipódamo, isto é, através dos eixos Norte/Sul e Este/Oes-

te, o que faz ressaltar a sensibilidade grega, em relação, ao traçado rígido e 

geométrico da estrutura romana que, era exemplificado através das antigas 

cidades militares.

____________________
 4  “a lira é o sulco, sinal que delimitava a cidade, delírio significa sair da lira, ultrapassar os limites da 
cidade” (Cacciari; 2009:16)
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Figura 6: Centro de Roma
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Também, como expõe José Garcia Lamas (2010:144), este “traçado de 

dois eixos fundamentais é um gesto «quase cómico» de ocupação do território 

e que perdurará no modo de desenhar as cidades em épocas posteriores”; tal 

como projetou Lúcio Costa, com o traçado em cruz em Brasília. Era procurada 

a perfeição da técnica, através de regras e de fórmulas matemáticas e geo-

métricas, como o triângulo e o número de ouro, que demonstravam um carác-

ter divino, religioso.

Assim, a civitas era caracterizada por uma malha rectângular e geomé-

trica, que quando não era possível a sua continuidade, integravam grandiosas 

obras, como se vê em Roma. (fig.6) Esta monumentalidade demonstra assim o 

poder imperial. A cives também estava estruturada para as reuniões e organi-

zações públicas de valor cívico-social, onde existia locais de encontro, de co-

mércio, onde pudessem acolher o máximo da população para possíveis even-

tos, como por exemplo o Circus Máximus. É através de algumas obras, como 

os aquedutos, pontes e canais, que se faz sobressair uma forte ligação entre 

a natureza e o edificado, construindo uma paisagem própria; desta forma, o 

posicionamento dos edificios mais emblemáticos da arquitectura civil e religiosa 

estruturavam as actividades sociais, o comércio, as reuniões públicas, e tam-

bém a área de lazer, onde a adoração de jogos de vida/morte faziam mover 

habitantes de Roma e arredores. A envolvente deste centro era definida pela 

habitação, que se estruturava sobre uma malha regular rectângular que esta-

belece a simplicidade e a adoração pela regra e pela geometria (vistas como 

dádivas divinas); o lote habitacional não era apreciado pelos romanos, (nem 

pelos gregos da polis) porque era um modelo repetitivo, o que não proporcio-

nava a estética urbana.

Com a lenta queda do Império Romano, muitas das antigas civitas che-

garam a desaparecer quase por completo, através das invasões bárbaras. Da-

qui resultaram novos centros, através da reocupação de antigas cidades, ou 

na periferia, junto de antigos núcleos religiosos (que não eram aceites pelos 

romanos). O posicionamento físico destes centros relacionava-se com a neces-

sidade de defesa, daí a escolha de lugares estratégicos, como as colinas, as 

ilhas ou locais junto dos rios, que dificultavam as invasões.  Após a queda do 

Império, a vida urbana e o crescimento demográfico reduziu-se drasticamente.



Figura 7: Sociedade feudal
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Deste modo, o crescimento morfológico da cidade medieval aparece 

seguindo o posicionamento de instalações de ordens militares e/ou religiosas, 

que dão origem a “uma sobreposição de traçados: aos restos do traçado orto-

gonal romano vai sobrepor-se o traçado radiocêntrico da Idade Média.” (Gar-

cia Lamas; 2010:151)

Mas como refere Fernando Chueca Goitia (2010:79),

“A cidade da época medieval, propriamente dita, só aparece em começos do 

século XI, e desenvolve-se principalmente nos séculos XII e XIII. Até esse momento, 

a organização feudal e agrária da sociedade domina completamente. Frente a 

esta, o crescimento das cidades é originado principalmente pelo desenvolvimento 

de grupos específicos, do tipo mercantil e artesão. O facto que, verdadeiramente, 

dá lugar ao nascimento das cidades medievais e que, de certo modo, é o 

fundamento da sociedade em geral, é o comércio e a indústria, que começam a 

despontar passado o ano 1000, cada vez com mais força. Com o desenvolvimento 

do comércio, nos séculos XI e XII, vai constituindo-se uma sociedade burguesa 

que é composta não só por mercadores viajantes, mas também por outra gente 

fixada permanente nos centros onde o tráfico se desenvolve: portos, cidades de 

passagem, mercados importantes, vilas de artesãos, etc. estabelecem-se nestas 

cidades pessoas que exercem todos os ofícios requeridos pelo desenvolvimento 

dos negócios: armadores de barcos, fabricantes de aparelhos de velejar, de barris, 

de embalagens diversas, e até geógrafos que desenham os mapas marítimos, etc. 

a cidade atrai, por conseguinte, um número cada vez maior de pessoas do meio 

rural que encontram ali um ofício e uma ocupação que, em muitos casos, os liberta 

da servidão do campo. Esta sociedade burguesa que, paulatinamente, se vai 

desenvolvendo, é o estímulo da cidade medieval.”

A cidade medieval, ao contrário das anteriores cidades mencionadas, 

caracteriza-se, não por um regime capitalista, mas pelo feudalismo5, que mar-

ca a sua raiz camponesa e a sua evolução. (fig.7)

____________________
 5  tem por base a função agrária que, divide a sociedade por classes, estabelecidas por um conjunto 
de principios, em serviço da cidade; “O rei conta com senhores feudais que o apoiam e defendem 
em caso de guerra, e a quem concede o domínio de vastos territórios. O senhor governa nessas ter-
ras com poderes quase absolutos, tirando do campo tudo o que deseja e submetendo a população 
camponesa a uma servidão completa de vidas e fazendas.” (Chueca Goitia; 2010:77)



Figura 8: Lisboa, século XVI
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Com refere o mesmo autor (2010:77), 

 “A Idade Média europeia começa a nível de uma sociedade agrária rudimentar 

que será a base da sua economia e do seu desenvolvimento posterior. O regime 

senhorial que se estabelece em toda a Europa, o feudalismo, tem fundamentalmente 

essa base agrária.”

A cidade era composta não só, pela sua estrutura orgânica, mas tam-

bém por vários elementos urbanos, como: as muralhas que, para além da sua 

fortificação, separavam o meio rural do interior da cidade; as ruas configura-

vam a forma do quarteirão que, de certo modo, eram definidas pelas fachadas 

dos edificios, que se caracterizavam pelo seu programa misto (o rés-chão era 

definido por uma área comercial, e nos restantes pisos a habitação); normal-

mente este tipo de edificio estava relacionado com a rua que, fazia ligação 

entre a praça e o mercado. O mercado era o principal espaço para a troca de 

produtos; a praça era caracterizada pelas reuniões sociais, embora não apre-

sentasse qualquer regularidade na sua estrutura, devido à falta de revisão pré-

via. Os edificios singulares como, o castelo, a igreja ou a catedral e os palácios, 

não estruturavam a forma urbana, apenas ofereciam pequenas vistas, como 

pontos de localização, e representavam também o poder hierarquico. (fig.8)

Para Chueca Goitia (2010:89), 

“A cidade medieval é um meio homogéneo, e ao mesmo tempo plenamente 

identificável em todas as partes. Não há nela nada de dissonante (…) nenhuma 

rua se confunde com outra, nenhuma praça ou praceta deixa de ter a sua própria 

identidade, nenhum edifício deixa de falar a sua própria linguagem, perfeitamente 

hierarquizados e submetidos, pela sua significação e valor simbólico, aos grandes 

monumentos representativos que dominam em volume, escala e excelência.”

Este meio urbano adota, de certa forma, um ambiente mais intimista, do 

que a civitas (que, apostava numa organização mais rigorosa onde era expos-

ta à monumentalidade das suas obras). Embora este espaço possa remeter 

para um lugar confuso, devido à sua irregularidade e um pouco claustrofóbico 

proporcionado pelos eixos, “Morris desfaz a ideia de que as cidades medievais 

fossem insalubres e excessivamente densas, pois a estreiteza das ruas seria com- 



Figura 9: Homem Vitruviano, Leonardo Da Vinci
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pensada pela existencia de hortas, jardins e espaços livres no interior dos quar-

teirões” (MORRIS, A.E.J. - Historia de la Forma Urbana. Op. cit.)6, assim sendo 

podemos considerar que a cidade medieval oferecia dois ambientes, onde o 

lado público era mais fechado ao meio natural, do que o interior do quarteirão, 

que estabelecia uma relação.

A Idade Moderna afirma o fim do período medieval, que como Bruno 

Zevi afirma, “a partir do final da Idade Média perdeu-se o gosto pela liberdade 

geométrica” (ZEVI, Bruno - in. II Linguaggio Moderno dell’Architectura)7, e esten-

de-se até aos finais do século XVIII, com o Rocócó e do Neoclássico, em alguns 

casos.

O Renascimento8 dá-se a partir de 1420, essencialmente em Itália e de-

pois espalha-se, e perdura  até o tardio, em 1600; depois inicia-se o período 

Barroco até metade do século XVIII, com algumas variações sobre o término 

referente a alguns países.  

Durante este período, o modo de ver o Mundo modifica-se. O Homem 

torna-se mais humanista e antropocêntrista (fig.9), isto é, ele passa a ser o cen-

tro de reflexão de todas as coisas, ao contrário da teoria teocêntrica, onde 

se foca em Deus. Assim, o Homem tornou-se mais culto, curioso, levando-o à 

procura da razão, para todas as coisas; trabalha e aprende sobre vários temas, 

em busca de respostas. Desta forma, a razão e a ciência explicam de forma 

racional,  os  fenómenos naturais do dia-a-dia, o que fez, que os fenómenos da 

igreja  perdessem o seu lugar, no pódio social.

Desta forma, durante o Renascimento, na Europa foram produzidos vá-

rios exemplos de cidades inspirados nos ideais de Vitrúvio; muitas das propostas 

foram consideradas utópicas, pois retratavam apenas uma ideia, que nunca 

chegou a sair da folha de papel. Isto deve-se à “herança” deixada do anterior 

____________________
6   José Garcia Lamas, in. Mofologia Urbana e Desenho da Cidade, 2010:154

7   José Garcia Lamas, in. Mofologia Urbana e Desenho da Cidade, 2010:160

8   “«voltar a nascer», ou seja, voltar às formas de arte da antiguidade romana e grega, como motivos 
de inspiração.” (Garcia Lamas; 2010:167)



Figura 10: Palmanova
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(e anteriores) períodos, devido às defesas territoriais que foram planeadas e dei-

xadas. Ora, só a partir do renascimento tardio (1500-1600), é que se começou 

a esboçar novas cidades, com o intuito militar, como é o caso de Palmanova.

Palmanova é o único exemplo de urbanização renascentista construído 

na Europa. Esta foi planeada e projetada segundo os ideais de Vitrúvio, utilizan-

do a geometria e a matemática, de modo a prevalecer um traçado regular, 

simétrico, quase como um jogo de tabuleiro, onde se verifica uma proporção 

rígida e harmoniosa entre as vias e as praças. (fig.10)

Assim sendo, esta cidade tem um formato de um polígono de nove la-

dos, onde na parte central se situa a praça principal, de forma hexagonal, e de 

cada face saem as ruas principais; três delas indicam entrada/saída da cidade, 

e as outras direcionam a um baluarte. Os outros seis baluartes estão direcio-

nados por uma rua que termina no primeiro anel concêntrico. Esta cidade é 

acompanhada por mais dois anéis, onde o segundo é acompanhado por seis 

pequenas praças. É importante realçar a simetria, uma característica renascen-

tista que promove o equilíbrio nesta planta estrelar; estes modelos renascentis-

tas irão inspirar Ebenezer Howard. 

Durante a Idade Moderna, não houve grandes alterações, sobre a estru-

tura das cidades, que permaneceram sobre o estilo radioconcêntrico, como 

se assiste na cidade de Palmanova. Como Fernando Chueca Goitia (2010:102) 

refere,

“A actividade  urbanística durante os séculos XV e XVI consiste, em grande parte, 

em alterações no  interior das velhas cidades que, geralmente, modificam muito 

pouco a  estrutura geral. Enquanto o  pensamento utópico elabora cidades  

geométricas ideais, a vida decorre nos velhos ambientes medievais, nas praças 

irregulares e pitorescas e nas estreitas e tortuosas ruelas de outros tempos. A 

abertura de algumas ruas novas, com edifícios solenes e uniformes, e sobretudo a 

criação de novas praças,  regulares ou quase regulares, para enquadramento de 

um monumento destacado, uma estátua para honrar um rei ou um príncipe, ou 

para representações ou festejos públicos, são os empreendimentos urbanos mais 

apoiados, que o período barroco irá continuar ainda em maior escala.”



Figura 11: Palácio de Versailles

Figura 12: Versailles

Figura 11: Palácio de Versailles
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Durante o período barroco a cidade continua estruturalmente a mesma, 

em relação ao período renascentista, embora adquira 

“grande unidade estética e visual, pensada como arquitectura em três dimensões. 

A urbanística integra o desenho dos edificios como instrumento da composição 

urbana, atingindo-se efeitos de grande qualidade, (…) o desenho urbano prolonga-

se pelo desenho das fachadas, admitindo-se que os construtores as respeitem e 

construam o interior do edifício com perfeita liberdade.” (Garcia Lamas; 2010:179)

O centro urbano define-se através da presença dos edificios singulares, 

que marcam a estrutura urbana; estes caraterizam-se pelo seu surpreendente 

interior exuberante, com o propósito de emocionar o observador através de 

contrastes de luzes. A presença de espaços verdes, como alamedas, jardins e 

parques faziam parte da composição urbana, onde, as árvores proporciona-

vam a nível estético, o manuseamento e o controlo sobre a paisagem urbana. 

(fig.11 e 12)

No período barroco a cidade destingue-se do período da Idade Medie-

val, através o aparecimento da capital e do surgimento do mercantilismo capi-

talista. Como Fernando Chueca Goitia (2010:120) refere,

“este Estado nacional moderno, surgido da estrutura agrária da civilização 

medieval, acaba por ser o que a destrói, que modifica profundamente a ordem 

das coisas antigas, que provoca o desequilíbrio na distribuição da população, 

voltando mais uma vez à instauração da grande cidade como elemento político e 

social decisivo.”

A capital define-se por ser a cidade mais importante de um Estado, onde 

se estabelece a permanência do chefe de estado, da corte e de todas as ins-

tituições e restantes órgãos de soberania. Esta centralização permite uma me-

lhor definição e controlo dos mercados, com o intuito de aumentar o controlo 

político e económico de um Estado.  Este sistema organizativo é semelhante à 

estrutura organizativa romana, onde Roma era a capital do Império.  

Antes de se avançar para a industrialização, é importante reter e com-

preender que no início e até, durante a Idade Moderna, houve sempre uma re-



Figura 13: London, 1880
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lação com os valores antigos, pois como refere mais uma vez, Fernando Chue-

ca Goitia (2010:95),

“A revolução não se faz com a intenção de eliminar o que é velho, ou porque o 

homem se sente com forças para dar vida a algo de seu, inteiramente moderno, 

mas sim porque o velho deve ser superado pelo antigo.”

assim, compreende-se o motivo do Homem procurar inspiração sobre o antigo, 

da Antiguidade.

A industrialização iniciou-se em Inglaterra, através das industrias têxteis  

posicionadas junto dos rios. É com o aparecimento da máquina a vapor, da 

produção em massa, que se conseguiu produzir mais rapidamente, em menos 

tempo e em maiores quantidades. Desta forma acelerou-se o poder de compra 

e venda, originando o aumento das redes viárias e de novas redes ferroviárias, 

que facilitavam a rapidez do escoamento dos produtos. O capitalismo afirma 

o enriquecimento individual, originado pela classe burguesa que estruturava as 

indústrias. (fig.13)

Deste modo, o centro da cidade sofreu grandes alterações devido à ins-

talação das novas indústrias que originaram a migração de quem trabalhava 

no campo e opta pela cidade à procura de emprego e de novas ofertas de 

vida. Com este aumento, a cidade procurou abrigar o máximo de trabalhado-

res e famílias, onde “o desequilíbrio entre oferta e procura de alojamento abre 

caminho à sobreposição dos interesses económicos sobre o desenho urbano. 

Os processos de loteamento e edifícios desligam-se da arte urbana e da ar-

quitectura” (Garcia Lamas; 2010:208). Assim, os interiores dos quarteirões são 

densificados dando origem aos bairros operários, mais conhecidos por «ilhas» 

e «vilas». Este meio era totalmente desligado da intenção de estética, porque 

o seu desenvolvimento estava para a extensão de construções e não para a 

organização do espaço em si. 



Figura 14: Cidade Indústrial

Figura 15: Paris Figura 16: Barcelona
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A cidade tornou-se assim, caótica, sombria e insalubre, sem qualquer 

preocupação com a saúde social; as habitações não tinham as condições míni-

mas de higiene, nem ambientais (fig.14); as ruas tornavam-se estreitas e densas, 

onde a entrada da luz solar e a circulação de ar se tornava quase impossível; o 

escoamento de detritos e a recolha de lixo era impossível, muitos deles encon-

travam-se a céu aberto nas ruas. Para além deste ambiente, as indústrias não 

tinham qualquer controlo sobre o fumo que expeliam para os seus habitantes, o 

que tornou com que o centro se tornasse num ambiente extremamente poluen-

te, causando assim um aumento considerável sobre os níveis de mortalidade.

Podemos concordar com Goitia (2010:148), que esta revolução, 

“deixou as cidades desarmadas perante a tirania dos instrumentos de produção. As 

fábricas tornaram-se donas e senhoras do solo urbano e suburbano. Colocavam-

se no ponto mais conveniente, e mais fácil do encontrar, para o serviço. Se era 

necessário construir um central térmica utilizavam logo as margens imediatas dos 

rios, mesmo que o fumo e o transporte do carvão destruíssem locais que podiam ter 

conservado uma grande beleza natural.”

Como já foi referido, este ambiente não apresentava ordem, mas sim 

uma irregularidade orgânica,  quase estratégica em favor das indústrias. Deste 

modo, originou algumas críticas fundadas por grupos de pensadores (incluindo 

Engels e Ruskin) que tentaram perceber a situação, denunciando alguns casos 

sobre a habitação, o modo de vida do trabalhador e o ambiente que existia 

na cidade. 

Foi a partir destes apontamentos que Haussmann decidiu apontar para 

Paris (fig.15), uma resolução, dado o ambiente caótico a que se assistia; tal 

como Cerdá, com o plano de Barcelona (fig.16). Estes planos proporcionaram o 

melhoramento da cidade, mantendo a rentabilização do solo, levando a uma 

racionalização sobre as vias, permitindo o acesso entre o centro e a periferia da 

cidade, e uma organização por sectores, onde por exemplo, a indústria passou 

para os subúrbios. 

Ora, com estas mudanças coloca-se em questão a importância do cen-

tro. Com o aparecimento da máquina a vapor, este lugar acabou por ser ‘engo- 



Figura 17: Cidade Jardim



lido’ pelos fumos das indústrias, e pela densidade populacional, que crescia-

consoante o aparecimento de novas chaminés, que representavam assim no-

vas oportunidades de vida. 

Em 1898, Ebenezer Howard apresenta um modelo de cidade, a favor de 

uma nova estrutura para o melhoramento urbano, a Cidade Jardim. Este pro-

jeto tinha como objetivo propôr um equilíbrio entre o crescimento económico 

e os problemas sociais, a que se assistia. Então Howard descreve esta proposta 

utópica, criando uma ligação entre o campo e o meio urbano, onde as pes-

soas viveriam harmoniosamente com a natureza. (fig.17)

No início do século XX Gaston Bardet atribui uma definição para urbanis-

mo. Como Françoise Choay (1992:3) define, 

“o urbanismo quer resolver um problema (o planeamento da cidade maquinista) 

que foi colocado bem antes da sua criação, a partir das principais décadas do 

século XIX, quando a sociedade industrial começava a tomar consciência de si e a 

questionar suas realizações.”

Ora a partir deste momento o ambiente social origina grupos de pensa-

dores, que durante o século XIX,  Ruskin, Morris, Fourier, Marx e Engels  estabele-

ciam uma preocupação sobre o problema da cidade, relacionando-o com o 

modo de vida da sociedade. 

A industrialização não veio proporcionar, ou introduzir quaisquer valores 

ou características para promover a área mais antiga da cidade, mas sim, a sua 

degradação. 

Com o alargamento, da cidade foram-se criando zonas diferenciadas 

por sectores, de trabalho, lazer e habitação; por isso a indústria encontrava-se 

isolada por zonas verdes.

Esta expansão e desenvolvimento urbano proporcionou o aparecimento 

de novos materiais (vidro e ferro), e novas técnicas de engenharia desenvolvi-

das nos finais do século XIX, como a torre Eiffel e o pavilhão Crystal Palace, em 

Londres. Desta forma, permitiu-se desenvolver novos meios,  que desenvolveram 

59



Figura 18: Bridge Work

Figura 20: Empire State building under constructionFigura 19: The Crystal Palace, London
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a construção em altura, com grandes vãos proporcionados pelo sistema em 

treliças leves e resistentes. Desta forma, entramos numa nova era da arquitetu-

ra, o movimento modernista. (fig.18, 19 e 20)

Este período do pós-Revolução Industrial é marcado pela Primeira (1914-

1918) e Segunda Guerra (1939-1945) que vieram alterar o pensamento social, 

introduzindo novas preocupações urbanísticas, originando um conjunto de re-

gras de planeamento. Em 1933 dá-se o IV Congresso Internacional de Arquitetu-

ra Moderna (CIAM), do qual resulta a Carta de Atenas, escrita por Le Corbusier  

onde se defendia com novos conceitos e formulas, a cidade funcional. Esta 

cidade protagonizava a separação por funções (áreas de trabalho, lazer e re-

sidenciais), a protagonizar uma estrutura e organização mais racional, sintética 

e limpa.

Mas antes desta data, já em 1931 existia uma carta onde se estabele-

cia também normas de conduta internacional, voltadas para a preservação 

e conservação do património, histórico, social e cultural; onde tudo devia ser 

respeitado e conservado, sem alterar o aspeto físico do edifício.

O urbanismo modernismo focava-se muito na ideia da organização por 

sectores, como é demonstrado pela carta de 1933, onde as vias ligavam de um 

sector ao outro; os  eixos viários faziam a  ligação entre os diferentes pontos da  

cidade. Não era permitido a questão da permeabilização ou o crescimento 

desorganizado.

Mas, durante este século a maioria das cidades cresceram muito para 

além dos seus limites, pois como refere Teresa Sá Marques (2002:49),

“as cidades alongaram-se. Os espaços residenciais alargaram-se, as distâncias 

percorridas são cada vez maiores e novas morfologias urbanas apareceram. O 

tecido urbano perdeu continuidade e ficou mais fragmentado, as habitações 

misturaram-se com as actividades industriais e comerciais e estenderam-se pelas 

áreas rurais. Os limites entre as cidades e os campos diluíram-se; novas centralidades 

periféricas apareceram; a cidade perdeu a sua centralidade radial e o urbano 

espraiou-se.”



Figura 21: Nicholas Kennedy Sitton
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Assim, a estrutura do antigo centro entra em declínio devido ao desen-

volvimento urbano, promovido pela instalação de novas infraestruturas que ori-

ginaram novas áreas residenciais e novas centralidades, com o intuito de res-

ponder às necessidades dos residentes. Deste modo, o núcleo central perdeu 

algum ‘poder’ em relação à composição da cidade, na preferência dos seus 

residentes. (fig.21)

Em síntese, não faz sentido falar na função humanizadora e organizadora 

da estrutura morfológica, sem antes se fazer referência ao ponto de vista histó-

rico-terminológico da cidade, pois “a cidade cresce sobre si mesma; adquire 

consciência e memória de si própria.” (Rossi; 2001:30)

É a partir das ações e funções do Homem que, se consegue definir na 

estrutura urbana organizadora, a importância de um determinado local a partir 

das funções, deste modo origina-se a identidade, através de modos de vida, 

ações de culto e/ou tradições diárias. É então sobre a relação com o espaço 

que o Homem se adapta e identifica. A função humanizadora e organizadora 

da estrutura morfológica, parte de um conjunto de paradigmas, que a arqui-

tetura apresenta ao longo dos tempos, de forma a responder a solicitações e 

complexidades, como se pode ver em alguns períodos.

Na Antiguidade Clássica, como já foi dito anteriormente, a polis era uma 

cidade-estado, que se caracterizava através de um conjunto de regras e de 

um estereótipo de génos, desta forma produziram-se várias doutrinas justifica-

das, com a base de uma relação harmoniosa com o corpo humano e a na-

tureza; pois “os gregos foram sempre artistas de sensibilidade requintada, que 

nunca se deixaram arrastar por excessos de rigor quadricular, como aconteceu 

depois com os romanos” (Goitia;2010:50); mas o que fazia verdadeiramente 

estes espaços humanizadores na sua organização urbana, era o centro que se 

organizava através do comércio e dos espaços convidativos ao público.

A civitas herdeira de todas as doutrinas gregas promovia de igual forma, 

a participação pública sobre o «centro». Este focava-se numa política de im-

perium sine fine ou seja, todo o território romano estava estruturado de forma 

a exercitar o poder romano. Roma era vista como a capital do império, que se 

caracterizava pelas suas obras monumentais.



Figura 22: Daniella Zalcman, NYLDN55
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Em relação à época medieval, a cidade não era planeada, muito me-

nos ‘presenteada’ por obras monumentais, como nas Antigas cidades. A cida-

de era composta por alguns edifícios singulares, mas o que identificava o «cen-

tro» medieval era o comércio de rua, e o trabalho agrário (a base do sistema 

feudal), e a devoção religiosa.

No período de transição com a Idade Moderna dão-se algumas mudan-

ças de pensamento, através das influências da Antiguidade Clássica. Há uma 

nova visão sobre o modo de ver o Mundo, onde o Homem passa a ser mais 

humanista, estando no centro de todas as reflexões. O ambiente moderno ca-

racteriza-se pelas obras monumentais (na tentativa de serem equiparadas às 

greco-romanas), e pela criação da capital (a cidade mais importante de um 

Estado, onde se localizavam os principais órgãos de soberania), deste modo 

resulta a imposição do mercantilismo (sistema económico onde o Estado con-

trolava e definia todos os mercados, com o intuito de enriquecer). Desta forma, 

o centro moderno caracterizava-se pelo trabalho agrário e artesanal e o co-

mércio de rua.

Com o aparecimento da máquina a vapor, originada pela classe bur-

guesa com o intuito de produzir mais, e mais rápido, é definido um novo sistema 

económico, o capitalismo, com o aparecimento das indústrias; esta classe ga-

nha algum estatuto social. A cidade torna-se lotada, com um centro “caótico” 

e “imundo”, onde a desordem se instala e perdura. A obsessão pela máquina 

é tanta que, o Homem perde o controlo, e até a consciência sobre a sua auto-

destruição. 

No século XX, após as Grandes Guerras a cidade apresenta novos limites, 

originados pela instalação de novas redes de comunicação, o que faz que o 

antigo centro seja descentralizado por novos pontos de atração situados na 

periferia, devido ao desenvolvimento urbano. Deste modo, a cidade deixa de 

estar virada para o antigo centro, onde esta se identificava, como acontecia 

no passado. A preferência por estes centros deve-se à mobilidade e a acessi-

bilidade. 



Figura 23: Ribeira do Porto
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1.2. A situação crítica atual

Ao olharmos para o centro antigo de uma cidade, mais propriamente 

aquele que chamamos centro histórico, apercebemo-nos quanto este lugar 

é especial devido aos “depoimentos” que aqui foram deixados e transporta-

dos ao longo dos tempos, tanto a nível histórico como social. Estas vivências 

revelam os momentos das antigas aglomerações, onde foram preservados e 

conduzidos até aos nossos dias, mostrando assim uma identidade, uma história.

O centro histórico define-se como sendo o ponto de origem da urbani-

zação, e a partir deste núcleo, irradiaram outras áreas urbanas que foram de-

positando valores, testemunhos, originando assim, uma imagem própria, com 

valores únicos, em relação ao resto da cidade.

E como refere Teresa Barata Salgueiro (2005:259), o centro histórico defi-

ne-se por ser a parte mais antiga da cidade, composta por uma “sucessão de 

testemunhos de várias épocas, monumento que nos traz vivo o passado, nos 

dá a dimensão temporal com a sequência dos factos que estruturam as identi-

dades”, e de facto, o centro histórico é conhecido pelos seus valores, nomea-

damente históricos, arquitetónicos e urbanísticos, que se tornaram em marcos, 

que caracterizam a imagem da cidade, dando-lhe assim uma referência, um 

ícone, que acaba por identificar o lugar e até mesmo os seus cidadãos. (fig.23)

Entendido antropologicamente na linha do pensamento de Marc Augé 

(2012:50), o lugar define-se:

“necessariamente histórico a partir do momento e que, conjugando identidade e 

relação, se define por uma estabilidade mínima. Histórico, pois que aqueles que 

nele vivem aí podem reconhecer pontos de referência que não têm de ser objectos 

de conhecimento.”

Ou seja, o centro histórico caracteriza-se por ter sido construído pelos nos-

sos antepassados; podemos utilizar a casa dos nossos avós como um «centro» 

da nossa vida pessoal, que contém várias histórias, momentos e memórias, que 

foram assinaladas,  ao longo do nosso crescimento, que de certa forma contri-



Figura 24: Catedral de Florença



buiu para a nossa identidade pessoal; mas a nível social, esta também poderá 

ser reconhecida, através da forma, de como interage no dia-a-dia dos residen-

tes vizinhos, devido aos valores intrínsecos, que possam ser identificados perante 

a população.

Sendo assim, o centro histórico é caracterizado por ser a área mais antiga 

que, originou a cidade atual, mas não significa que este, seja o lugar central re-

lativamente à área geográfica, em que se encntra inserido, mas sim o principal 

ponto de atração por parte de turistas e dos habitantes que o tornam num foco 

a nível social e económico. Contudo, é este lugar que melhor traduz a identida-

de do local, a essência dos valores, a nível histórico e social.

Atualmente pode considerar-se que, este centro ainda possuí um carác-

ter de privilégio em relação à restante cidade, como era visto noutros tempos, 

onde se localizavam “os maiores cafés, as lojas mais chiques, os teatros, os ci-

nemas de estreia, faziam dessa área o “centro” no pleno sentido da palavra 

e, nas suas várias dimensões” (Barata Salgueiro; 2005:354); exibe-se assim uma 

importância no lugar, onde até hoje se faz sentir uma hierarquia no espaço, 

como quando se escolhe, maioritariamente, este lugar para a realização dos 

principais eventos e atividades da cidade.

Este reconhecimento deriva dos momentos passados, onde era visto 

como um lugar de fascínio, um “sitio a frequentar para o passeio, para ver mon-

tras, para ver gente e encontrar os amigos, para fazer compras e para assistir a 

espectáculos” (Barata Salgueiro; 2005:354); onde as praças eram ocupadas e 

vistas como, “lugares de encontro e de convívio onde se realizavam feiras, mer-

cados e espectáculos acessíveis a todos.” (Barata Salgueiro; 1992:337) é através 

destes antigos valores sociais, históricos e económicos que, o centro histórico 

não perde o seu valor identitário, relativamente ao resto da cidade. (fig. 24)

Assim sendo, este lugar ainda é um espaço fulcral devido à sua compo-

sição, pois como afirma Fernando Távora (2008:12), 

“poderemos considerar que as formas animam o espaço e dele vivem, mas não 

deverá nunca esquecer-se que, num conceito mais real o mesmo espaço constitui 

igualmente forma, até porque aquilo que chamamos espaço é constituído por 

matéria e não apenas as formas que nele existem e ocupam, como os nossos olhos 

deixam supor”,
69



Figura 25: Collages, 
Nicholas Ballesteros
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pelo que, o centro histórico acaba por ser hoje, não só um espaço cheio de «for-

mas», depositadas sobre o meio, mas também uma paisagem valorizada pela 

«matéria» que aqui prevalece e nos remete para as recordações e lembranças 

que caracterizam a identidade social. Tal como refere Aldo Rossi (2001:189), “a 

história da cidade é a história da civilização”.

Deste modo, é através desta fragmentação de diferentes épocas, que 

nos fazem viajar pelas memórias, imaginando os antigos rituais e hábitos sociais. 

Atualmente, este centro caracteriza-se pelo seu edificado devoluto e em mau 

estado de conservação, deixando de ser, para muitos, um local de referência, 

o que acaba por explicar a emergência de uma procura de novos centros. Este 

“envelhecimento” não só está presente no edificado, como também na «ma-

téria» da essência, que o fez e faz perdurar até aos nossos dias. Esta “realidade 

anti-patrimonial que é, infelizmente, muito mais extensa e complexa” (Brito e Sil-

va; 2014:11), surge a partir do aparecimento da máquina e das mudanças pro-

movidas por esta (fig. 25 e 26), onde o Homem tem uma nova maneira de estar 

e de ver o Mundo, pois como refere, Marc Augé e Jean-Paul Colleyn (2008:15), 

“o Homem não se encontra confinado a um ambiente específico: o Planeta inteiro 

oferece-se-lhe e é pela sua cultura que se adapta a diferentes meios. Não obstante 

as limitações (…) é capaz de assumir um vasto leque de comportamentos diferentes, 

na medida em que não se desenvolve apenas um ambiente natural, mas também, 

após um longo período de aprendizagem, um meio social e cultural específico.”

É através das informações que correm de uma ponta à outra do Planeta, 

a uma velocidade eletrónica que, despertam ao Homem o interesse pelas in-

formações globais (fig. 27). Deste modo o Homem acaba por “cair” num “ador-

mecimento” pessoal, onde sente necessidade de ir à procura de uma nova 

identidade, como referem os mesmos autores (2008:18),

“Desde há muito tempo e um pouco por todo o mundo, os homens interessam-se 

pelas diferenças linguísticas, de usos de costumes e de hábitos, mas, actualmente, 

a nível planetário, mostram-se mais conscientes das suas interdependências e, 

assim, das suas diferenças e da transformação do mundo.”
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Deste modo, o Mundo tornou-se mais “pequeno”, no que diz respeito à 

procura presencial, isto porque essa mesma procura é possível a partir de casa, 

por via das facilidades digitais. O desenvolvimento tecnológico, o fácil acesso 

pela informação tornou o homem mais individualista, deixando-se estar ape-

nas configurado às características do seu espaço de origem, pois, “todos os 

espaços envolvidos e simbolizados pelo homem são analisados com base num 

contexto irremediavelmente globalizado” (Augé e Colleyn; 2008:20). Para além 

desta nova maneira de estar no Mundo, o centro histórico é descentralizado, 

através do aparecimento de novas redes de comunicação que levaram à ex-

pansão periférica. Como Teresa Barata Salgueiro (1992:385) refere, 

“os planos de urbanização, mesmo quando foram chamados «de melhoramentos», 

são sempre planos de expansão que visam criar novas áreas de construção, sem se 

preocupar com as antigas. Os municípios, desejosos de atrair empregos, favorecem 

o crescimento periférico, no que são apoiados por muitos cidadãos desinteressados 

da residência nas áreas antigas e desejosos de possuir uma casa moderna nas 

novas urbanizações. Deste modo, tem-se acelerado o abandono e a degradação 

dos centros históricos.”

É então, através destas medidas, por vezes tomadas como risco9,origi-

nando um autonomismo e uma independência do residente, relativamente aos 

antigos costumes, que se justifica o abandono de alguns valores históricos, so-

ciais e culturais. Ao contrário, nas aldeias, por exemplo, ainda se assiste a alguns 

rituais, que se foram perdendo nas cidades, como a relação de vizinhança, 

pois, poucos são aqueles que vivem em apartamentos e conhecem os seus 

vizinhos dos andares superiores e/ou inferiores, ou até mesmo do mesmo piso.

A perda desta relação social prejudicou de certo modo, a identidade ur-

bana, porque para Marc Augé, o lugar define-se através da troca de palavras, 

de senhas que, promovam a história, a cumplicidade e a intimidade entre os 

seus utilizadores. O mesmo autor (2012:69) também defende que,

_______________
 9   “O risco é um perigo eventual mais ou menos previsível ou quantificável (…) O risco surge assim 
quando a natureza e a tradição perdem a sua influência e os indivíduos devem decidir por si mesmos 
e consequentemente tentam medir as probabilidades de se produzirem os acontecimentos e as suas 
eventuais consequências.” (Ascher; 2012:37)
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“se um lugar se pode definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que 

não pode definir-se nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico 

definirá um não-lugar. A hipótese aqui defendida é que a sobremodernidade é 

produtora de não-lugares, quer dizer, de espaços que não são eles próprios lugares 

antropológicos e que, (…) não integram os lugares antigos: estes, repertoriados, 

classificados e promovidos a «lugares de memória» ”

Desta forma, o “espaço do não-lugar não cria nem identidade singular, 

nem relação, mas solidão e semelhança” (Augé;2012:89), pois “o local já não é 

o lugar obrigatório da maior parte das práticas sociais nos diversos campos do 

trabalho, da família, dos lazeres, da política, da religião, etc.”(Ascher; 2012:39) 

Ora, estes espaços acabam por serem sustentados pela rede de transportes 

e de comunicação que, “abrem as possibilidades de escolha em matéria de 

localização da residência e das actividades e mudam a natureza do “local”: 

este já não é herdado nem imposto, mas entra nas lógicas reflexivas” (Ascher; 

2012:39).

Esta nova maneira de estar e ver o mundo, deve-se às questões da mo-

dernidade, que se originaram a partir do fim da Idade Média, e em seguida 

com a Revolução Industrial. Estas mudanças de pensamento estão ligadas 

“à transformação do pensamento e do lugar da religião na sociedade, à 

emancipação da política e ao nascimento do Estado-nação, ao desenvolvimento 

das ciências e à expansão progressiva o capitalismo mercantil” e depois com a 

“reviravolta em boa parte da produção de bens e de serviços no sentido da sua 

dependência de lógicas capitalistas” (Ascher; 2012:25), 

deram assim origem a um indivíduo que, preza a individualização10, a racionali-

zação11 e a diferença social12; o surgimento de novos paradigmas, proporciona-

_______________
10   “a representação do mundo feita não a partir do grupo ao qual pertence o indivíduo mas a partir 
da sua própria pessoa.” (Ascher; 2012:24)

11    “consiste na substituição gradual da tradição pela razão na determinação dos actos. A repetição 
dá lugar às escolhas. Isto pressupõe preferências” (Acher; 2012:24)

12    “um processo de diversificação das funções dos grupos e dos indivíduos no seio de uma mesma 
sociedade. Ela é largamente estimulada pelo desenvolvimento da técnica e social do trabalho, a 
qual resulta, por sua vez, da dinâmica da economia de mercado. A diferenciação produz a diversi-
dade e desigualdades entre grupos e indivíduos e gera uma sociedade cada vez mais complexa.” 
(Ascher; 2012:24) 



Figura 28: Weirdo On The Subway 

Figura 29: Before Instagram
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ram um indivíduo relacionado com as informações do mundo. As pessoas iden-

tificam-se entre elas através de redes sociais, onde mostram os seus gostos co-

muns através de estilos musicas, filmes e livros. (fig. 28, 29) O homem já não se 

identifica àquela herança da cidade, como era visto noutros tempos, mas atra-

vés de um indivíduo pertencente ao mundo.

Em síntese, a cidade já não se define através de um centro, mas atra-

vés de uma rede que, promove a descentralização. Desta organização urbana 

originada pela supermodernidade, resultam “não-lugares”; a presença destes 

espaços não estabelece qualquer relação com os valores que foram sedimen-

tados ao longo dos tempos, então não contribuíem para a identidade urbana.

Deste modo, a sociedade vive agora para o indivíduo (o eu), e deixa 

de viver para a imagem e herança produzida pelos antigos tempos, onde o 

Homem compunha a cidade. Desta forma reflete-se o abandono sobre o pa-

trimónio que, se encontra no núcleo central e na periferia deste, “estacionados 

no tempo” sem qualquer ocupação (apenas contribuindo para os vazios urba-

nos), isto porque a cidade deixa de estar ligada às acções, às memórias e às 

vivências produzidas pelo Homem (do nós), e passa a ser “produto” do mundo, 

caracterizado pelas escolhas e preferências do “eu”.



Figura 30: The Wrinkles of the City, JR Artist
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1.3. A necessidade de re-humanizar

A expressão utilizada tem o intuito de abordar a possibilidade e a neces-

sidade de se humanizar o espaço, principalmente o centro histórico, a partir de 

elementos urbanos que o edificam e identificam. Embora ao circularmos sobre 

este espaço, encontremos vários edifícios abandonados e/ou em ruínas, que 

outrora foram habitados. Como é exemplificado, no texto introdutório de Vítor 

Serrão, em Portugal em Ruínas (2014:11), 

“Como todas as coisas da vida, as construções da arquitectura – as obras de arte, 

em suma – também definham, envelhecem e, a menos que existam condições 

de restauro, vontade política e medidas cautelares de prevenção tendem a 

desaparecer.”

Destes elementos urbanos podemos analisar e classificar dois tipos de pa-

trimónio, o «Património»13 e o «Património histórico»14. Ambos estão associados 

à história de uma sociedade estável, onde a “especificidade do monumen-

to prende-se então, precisamente, com o modo de acção sobre a memória 

(…) de forma a recordar o passado, fazendo-o vibrar à maneira do presente.” 

(Choay; 2013:17) (fig. 30)

É com o objetivo de “fazer reviver no presente um passado” (Choay; 

2013:35) que, se valoriza a essência15 do edifício, traduzida através de uma an-

tropologia social e cultural que, dito por outra forma, se define através da identi-

dade da civilização; assim, a essência é definida pelos elementos ‘animadores’, 

proporcionados através, das atividades, dos rituais, das ações, da sociedade. 

Desta forma, estes valores são sustentados através dos ‘laços’ estabelecidos da 

civilização, com o  edifício que permitem um enraizamento ao longo dos tem-

_______________
13  “esta bela e muito antiga palavra estava, na origem, ligada às estruturas familiares, económicas e 
jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no espaço e no tempo.” (Choay; 2013:11)

14  “A expressão designa um fundo destinado ao usufruto de uma comunidade alargada a dimensões 
planetárias e constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objectos que congre-
gam a sua pertença comum ao passado” (Choay; 2013:11) 

15  essência in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [1-característica 
ou conjunto de características permanentes e invariáveis que conferem uma identidade a um ser ou 
a um objeto; conjunto dos elementos constitutivos de um ser, sem os quais não teria realidade algu-
ma; 2- o aspeto fundamental de algo, âmago]. Porto: Porto Editora, 2003-2016. 



Figura 31: O citadino
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pos; esta ligação permite contextualizar o existencialismo16, pois como Françoi-

se Choay (2013:18) refere, “o monumento é uma defesa contra o trauma da 

existência, um dispositivo de segurança. O monumento assegura, sossega, tran-

quiliza ao conjurar o ser do tempo.” (fig. 31)

Mas, atualmente estes “estão permanentemente expostos às injurias do 

tempo vivido. O esquecimento, a desafectação, o desuso, fazem esquecê-los 

e deixam-nos cair” (Choay; 2013:25); devido,

“à mudança de uso, à fragilização das condições ambientais, à alteração das 

utilidades primevas, a abusos iconoclásticos, a agressões da paisagem e do espaço 

envolvente, a pressões urbanísticas sujeitas a agendas especulativas e a outros 

factores que agravam o depauperamento e contribuem para que esses imóveis se 

degradem ou, pura e simplesmente, sejam destruídos.” (Brito e Silva; 2014:12)

“Os inimigos deste estado de indiferença em que a ruína campeia são os de sempre: 

o estado da ignorância, a insensibilidade, a desonestidade, a auto-memorização 

e o preconceito redutor no olhar para a nossa realidade identitária, a desmemória 

multiplicada, o vandalismo e a especulação imobiliária...” (Brito e Silva; 2014:36)

Se pensarmos  

“sobre o que essas obras “eram”, que vida tiveram, que artistas lá trabalharam, que 

gente andou envolvida nessas paredes, que dramas, glórias e misérias se encerram 

nesses espaços devastados. São retratos que arrepiam (…), mas que sobrevivem 

cobertos de lixo, de musgo e de silêncio, edifícios varridos pelo vento e maculados 

pelo desmazelo, aguardando a morte.” (Brito e Silva; 2014:43)

Contudo, a necessidade de re-humanizar parte do intuito de uma,

“reconquista da competência de edificar e de habitar um património 

contemporâneo e inovador na continuidade do antigo passa, (…) na reapropriação 

e na reutilização sistemática das heranças (locais e construções) nacionais e locais 

_______________
 16  existencialismo in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [1- FILOSO-
FIA conceção metafísica segundo a qual a existência do homem precede a essência (esta seria, 
para Heidegger, filósofo alemão (1889-1976), o seu estar no mundo [Dasein, «existência»]) ]. Porto: 
Porto Editora, 2003-2016



(...) dotar os lugares de novos usos adaptadp à procura societal e contemporânea.” 

(Choay; 2011:52), 

com o objetivo, também de “saber proceder às transformações necessárias 

associando o respeito do passado e a aplicação das técnicas de ponta con-

temporâneas.” (Choay; 2011:53) 

1.3.1. Exemplos/métodos de re-humanização

A re-humanização procura ‘adaptar-se’, com objetivo de responder às 

necessidades atuais da sociedade, e de estabelecer uma continuidade com os 

laços do lugar. Desta forma, descreve-se através de certas ferramentas, como 

a readaptação, reinterpretação, reutilização, ‘refuncionalização’, remodela-

ção e a revitalização, que permitem responder assim, às necessidades con-

temporâneas, partindo de monumentos existentes. Como refere Josep Maria 

Montaner (2012:151),

“trata-se de um restaurar não o estilo, mas o sentido, a estrutura e as qualidades 

do espaço e, para tanto, deve-se eliminar o supérfluo e reforçar a estrutura 

tipológica essencial, acrescentando os elementos contemporâneos necessários e 

imprescindíveis para o seu atual funcionamento.” 
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A atividade de Lina Bo Bardi (1915-1992) e Luis Barragán (1902-1988) são 

exemplos de re-humanização que, constituem “uma acção corpo a corpo 

com a realidade” (Montaner; 2012:17), porque realçam uma sensibilidade pró-

pria com o lugar.

“O lugar (…) é definido por substantivos, pelas qualidades das coisas e dos 

elementos, pelos valores simbólicos e históricos; é ambiental e, do ponto de vista 

fenomenológico, está relacionado com o corpo humano” (Montaner; 2012:33),

desta forma, a “ideia de lugar estaria estreitamente relacionada com o início 

da recuperação da história e da memória” (Montaner; 2012:37).

“De fato, como indicou o filósofo José Ferrater Mora, paradoxalmente não são as 

pessoas que vivem querendo apagar o passado e olhar apenas para o futuro as 

que trazem as grandes inovações. Os que modificam substancialmente o futuro 

são aqueles que vivem enraizados no passado e são plenamente conscientes 

das implicações da história, daquilo que as ações passadas podem acarretar no 

futuro.” (Montaner; 2012:19)

É sobre esta visão filosófica que se justifica a razão de re-humanizar, onde 

a arquitetura ao relacionar-se com o lugar, estabelece uma ligação, entre o 

passado e as necessidades contemporâneas, tornando-se assim, utilitária com 

sentido humanizador.

Ora, a importância desta linguagem arquitetónica exemplificada por 

Lina Bo Bardi, e pelo mexicano Luis Barragán, partia da imaginação, da liberda-

de, da utilidade e da integração com a realidade, do dia-a-dia; procuravam a 

verdade sobre o edifício, não pelo que é tradicional, ou moderno. Deste modo, 

esta arquitetura procura uma especialidade comunitária como se assistia no 

passado, expressa por espaços poético, criativos.



Figura 33: SESC Pompeia

Figura 32: SESC Pompeia
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O Centro Cultural de Pompeia, em São Paulo (1977) é um dos exemplos 

de Lina Bo Bardi, que expressa esta conservação e re-humanização do edifí-

cio pelo lugar; inspirada pela história, pela cultura do local e pela arte popular 

brasileira, pela origem do edifício que potencia a relação do edifício com a 

natureza. (fig. 32 e 33)

Pois, como Josep Maria Montaner (2012:21) descreve, 

“Lina conservou as naves do conjunto industrial existente, concentrando os novos 

serviços – piscina, quadras de exporte, ginásio, vestiários, cafetaria em duas torres 

de concreto aparente. Ainda que as das torres sejam de planta retangular, suas 

janelas de formas expressionistas e espontâneas, suas passarelas de concreto e sua 

torre de água cilíndrica concedem-lhes um caráter orgânico e dinâmico.”

Este modelo de Lina destaca-se, por causa do seu processo revitalizador, 

que transforma a antiga fábrica de tambores em espaços lúdicos; esta readap-

tação parte de uma base racional, onde o mais importante, “fosse ou não mo-

derna era o fato de ela ser utilitária e imaginativa, livre e integrada à realidade” 

(Montaner; 2012:23).

“Lina Bo Bardi vai da abstração à reincorporação de uma nova míme-

se17.” (in, Las formas de la vida catalana; Ferrater Mora, José. 1987)18 A sua lin-

guagem é definida não só pela sensibilidade, como também, pelo respeito do 

existente, uma adaptação que flui com valores do dia-a-dia.

A arquitetura de Luis Barragán é similar à de Lina, utilitária e imaginativa, 

valorizando o passado, como fonte energética. As sensações da sua casa, no 

México são relatadas por Louis I. Kahn (in. L’Architecture d’Aujourd’hui, n.142, 

Paris, fev-mar. 1969, pp13-16)19 :

_______________
17  mimese in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [ 1 – imitação ve-
rosímil da natureza que constitui, segundo a estética aristotélica e clássica, o fundamento de toda a 
arte; 2- imitação do estilo, do gosto ou da voz de outrem.]. Porto: Porto Editora, 2003-2016

18  Josep Maria Montaner, in. A Modernidade Superada. Ensaios sobre arquitectura contemporânea, 
2012:18

19  Josep Maria Montaner, in. A Modernidade Superada. Ensaios sobre arquitectura contemporânea, 
2012:23



Figura 34: Planta Baja, Casa Luis Barragán

Figura 35: Entrada, Casa Luis Barragán Figura 36: Estancia, Casa Luis Barragán
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“Enquanto percorria a sua casa, senti o carácter da ‘casa’: trata-se de uma casa 

boa para ele e boa para todos em qualquer momento da vida. Isso nos revela que 

o artista busca apenas a verdade e que o que é tradicional ou moderno não tem 

nenhum sentido para ele” (Montaner; 2012:23)

Esta habitação (fig. 34, 35 e 36) como descreve Josep Maria Montaner 

(2012:39),

“renasce simultaneamente com a sensibilidade pelo lugar (…) uma busca pelo 

espaço aprazível que recordava de sua infância nas fazendas de Guadalajara 

(México). Em sua obra existe uma evidente influência mediterrânea, de raiz árabe, 

aprendida especialmente da arquitectura do Marrocos. A influência que o livro Les 

Jardins Enchantés (1925) de Ferdinand Bac (…) manisfesta-se no tipo de espaço 

labiríntico e escalonado que ele cria e na constante presença da água e da 

vegetação em suas obras.” 

Esta localiza-se num antigo bairro, composto por casas pequenas e mo-

destas, perto das oficinas de trabalho; Barragán readapta e preserva a imagem 

do bairro. As suas influências manifestam-se sobre a distinção de ambientes, ou 

seja, este ‘vira-a’ para o seu interior, para o jardim e para os pátios, que estabe-

lecem uma relação com o meio ambiente; a utilização de cores fortes e o uso 

de materiais locais relacionam-se com a cultura mexicana.

Em suma, através destes dois exemplos, verifica-se que as ferramentas 

utilizadas pelos dois arquitetos se definem a partir de um método, onde os va-

lores intrínsecos são importantes, tal como os laços que o edifício possui com 

o lugar. Desta forma, é possível um método re-humanizador que, não interfere 

nem prejudica a imagem do lugar, mas simplesmente preserva e faz realçar 

alguns valores.



Figura 37: The Chaos, Elliana Esquivel
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1.4. A intervenção parasitária como experiência Re-humanizadora

1.4.1. A ideia de intervenção parasitária 

Voltando ao século XX, o Homem vive num mundo de incertezas e de in-

satisfações proporcionadas pela crise do pós-guerra; a dúvida e a incapacida-

de, de aceitar e reconhecer o meio que o rodeia, faz suscitar o caos20. (fig.37)

“Considerado por muitos como uma fantasia, o caos muda radicalmente a nossa 

perceção do mundo. Apresenta-se, pois, como um elemento causador de desordem 

e imprevisibilidade que, combinando quer a imaginação quer a criatividade com 

o rigor científico e tecnológico, inaugura novos caminhos e formas de experienciar 

a natureza e a vida.” (2015; Prefácios do Discurso Arquitectónico Desconstrutivista, 

Isabel Maria Malta Teixeira) 

É então, a partir da segunda metade do século que surge uma nova 

forma de pensar, uma nova abordagem, na filosofia em relação à tradição hu-

manista que oferecia ao Homem uma posição primordial, em relação a todas 

as outras coisas, pois como refere Josep Maria Montaner (2015:56) o,

“paradigma da máquina se debilita à medida que vai se revelando um panorama 

de dispersão, fruto, em primeiro lugar, da aplicação dos princípios gerais e universais 

das vanguardas a cada um dos diferentes contextos culturais, sociais e materiais. 

Uma das correntes mais coerentes é aquela que, influenciada pelos existencialismos 

e pelo auge das ciências do homem –sociologia, antropologia, psicologia, etc.–, 

propõe como referência predominante o humanismo. Isso implica em uma especial 

sensibilidade pelas culturas locais”.

Deste modo, 

“a racionalidade em crise foi sendo substituída por novos paradigmas de pensamen-

_______________
 20  “Epistomologicamente , Caos, vem do grego cháos e significa abismo, abertura profunda, espaço 
imenso e tenebroso que existia antes da origem das coisas – a massa confusa dos elementos espa-
lhados pelo espaço. (in Dicionário etimológico Língua Portuguesa; Machado, José Pedro. Volume II, 
1995) (2015; Prefácios do Discurso Arquitectónico Desconstrutivista, Isabel Maria Malta Teixeira) 



Figura 39: Humanae, Angélica Dass
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to: do princípio da universalidade passam à aceitação do acaso, do imprevisível 

e do caos; da casualidade linear passam a um pensamento baseado em redes 

e sistemas; do princípio do isolamento do experimento na observação científica 

evoluem à consciência da imersão do objeto nos ecossistemas e nos marcos 

culturais de referência.”  (Montaner; 2002:118)

Jacques Derrida (1930-2004), por exemplo, colocou em questão alguns 

ideais sobre as novas visões humanistas, com o conceito do «desconstrutivismo». 

Esta noção ligada ao pós-humanismo, baseia-se na ideia da «desconstrução»; 

que incluí o campo dos sentidos, de forma a referir a realidade através de uma 

construção social e subjetiva.

Para além deste pensamento de Derrida, outros críticos como Heidegger 

(1889-1976), Freud (1856-1939) e Nietzsche (1844-1900) defendiam os seus ideais 

pós-humanistas, sobre uma visão ‘transumanista’21, em que apoiavam o uso de 

outras ferramentas, como a tecnologia e as ciências para superar as limitações 

humanas. Deste modo, questiona-se:

“o que ocorreu com o sujeito normal – o que submete-se à norma – para que se 

convertesse neste agente cuja única capacidade de expressão consiste em sua 

incapacidade, tanto para opor resistência às normas, quanto para, com êxito, 

desenvolve-la?” (Ábalos; 2013:146)

É neste sujeito que o pensamento moderno se concentra, isto é o homem 

tornou-se mais racional, conjugando as regras com outras áreas científicas e 

tecnologicas de modo a responder às suas questões. Muitas vezes, as soluções 

apresentadas são vistas como fruto do acaso, mesmo que a ideia possua um 

processo completo e determinista, haverá sempre uma imprevisibilidade, uma 

perturbação, que com o passar dos tempos, poderá originar novas ideias, trans-

formações num futuro incerto.

Assim sendo, o Homem deixa de estar ligado a um mundo de ideias ‘es-

táticas’ e passa a adotar o lado mais instável, e imprevisível.

_______________
21  deriva da palavra «transumano»; transumano in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com 
Acordo Ortográfico [além do que é humano]. Porto: Porto Editora, 2013-2016  



Figura 39: Reticulárea, Gertrud Goldschmidt

Figura 40: Parasite, Michael Robwitz

Figura 41: Sky is the Limit, Didier Faustino
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“Michel Foucault, partindo de uma metodologia de análise baseada na “filosofia 

da suspeita" nietzschiana, perscrutou os modos através dos quais os saberes das 

novas ciências humanas constituem-se em instrumentos das relações de poder, e 

o conhecimento adquirido através do desenvolvimento das ciências humanas, em 

seu arco clássico, resulta em novas formas de dominação e crueldade, em última 

instância, como o sujeito clássico e o seu precedente, o homem do renascimento, 

foram reduzidos a nada mediante esse processo de intensificação dos vínculos 

entre os saberes e o poder.” (Ábalos; 2013:146)

“O homem já não é mais um indivíduo livre e central, que cria e constrói, à sua 

imagem e semelhança: é um produto social, funcional a determinadas relações de 

poder, cujas pautas de comportamento estão submetidas à vigilância. (…) O sujeito 

já não é mais um produtor individual de significados, mas, sim um conglomerado 

heterogêneo, com perfis desvanecidos, um movimento, uma “entidade variável 

e dispersa, cuja verdadeira identidade e cujo verdadeiro lugar constituem-se nas 

práticas sociais”, tal como Michael Hays descreveu” (Ábalos; 2013:147)

O Homem deixa, pois de estar ligado ao meio estático, que era preserva-

do e seguido, pelas doutrinas renascentistas, e passa a adotar o meio da possi-

bilidade, da instabilidade e da imprevisibilidade, criando uma rede de ligação 

entre diferentes áreas cientificas. (fig.39)

“Quando Derrida usa analogias arquitectônicas para descrever sua actividade 

“desconstrutora”, ele o faz basicamente por meio de duas figuras: a do edifício e 

da estrutura da metafisica, e a do “parasita”, que representa o objecto e o sujeito 

de seu pensamento.” (Ábalos; 2013:147)

Aqui o sentido de parasita, “the para-site, o que está fora do sítio – outra 

imagem topológica –, descreve a atitude, o procedimento, a mecânica des-

construtiva” (Ábalos; 2013:147) que Derrida defende. A desconstrução aqui é 

apresentada como um (des)construtor da história, com o objetivo de construir 

uma nova realidade; ao contrário do sentido da palavra, que nos remete para 

algo, de intuito destruidor com a história, de forma a eliminar. (fig.40 e 41)

No livro, Mil Platôs (1980), escrito por Felix Guattari (1930-1992) e Gilles De-

leuze (1925-1995) é demonstrado “uma panorâmica múltipla e caleidoscópica 

do universo das sociedades capitalistas” (Ábalos; 2013:148), neste livro, referên-



Figura 42: Nakagin Capsule Tower (1972) Figura 43: Santa Maria da Feira, Fernando Távora

Figura 44: Piscinas das Marés, Siza Vieira

Figura 45: E/C House, SAMI-arquitectos



93

cia um tipo de sujeito, o «nómada» que se relaciona com a ideia da «desconstru-

ção». À imagem deleuziana, o nómada, “esta nova forma de ser é convencio-

nalmente descrita como um aumento da mobilidade, e paralelamente, como 

uma diminuição da importância da família e da razão doméstica” (Ába-los; 

2013:149). Isto origina a diminuição da importância sobre a relação do indivíduo 

e lugar. 

“Este novo sujeito social é, assim, ao mesmo tempo, resultado e braço armado da 

globalização econômica do território. Para as civilizações ou habitantes sedentárias, 

este sujeito, assim como todos os nômades, é um parasita, um deparador que 

usa as cidades, e que, embora tenha delas se originado, contribui a partir da sua 

perspectiva, para a sua destruição, na medida em que opera contra elas, como um 

fagócito que tomasse para si todos os benefícios de uma esforço que é colectivo.” 

(Ábalos; 2013:149)

Desta forma, a noção parasitária nasce segundo alguns ideais filosóficos, 

inicialmente, como crítica à produção em massa de objetos e de espaços. En-

tão podemos dizer que o período das vanguardas foi bastante importante para 

as artes, e para a arquitetura, de modo a desenvolver uma nova visão sobre, a 

procura do novo. (fig.42)

No período pós-modernista, a arquitetura procurava uma nova expres-

são com o propósito, de fornecer algum valor natural e verdadeiro, como já foi 

abordado anteriormente através de alguns princípios arquitectónicos de Lina 

Bo Bardi e de Barragán. Para além destes, podemos encontrar o mesmo noutras 

obras de Fernando Távora, Siza Vieira, Louis I. Kahn, através de uma busca que 

nos permite,

“distinguir entre uma “modernidade universal” – de raiz e desenvolvimento 

internacional e mediático – e uma “modernidade específica”, que alcança 

paulatinamente seu valor de obra de arte universal a partir de sua síntese entre 

modernidade e cultura do lugar.” (Montaner; 2012:24) (fig.43 e 44)

Desta forma, a ideia «desconstrutora» de Derrida, proporcionou várias in-

terpretações, originando diferentes modos de atuar.  A desconstrução é feita 

a partir da metafísica de um edificio (fig.45), onde o parasita se instala “na vida 



Figura 46: The Lightbulb Man, Oliver Astrologo

Figura 47: Grow on you, Bart Hess (in collabora-
tion with Lucy McRae)

Figura 48: TECHTILE #4

Figura 49: Parasite Architecture
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de terceiros (…) evidenciando, com a sua presença única e impertinente” 

(Ábalos; 2013:147), com o propósito de causar uma dinâmica no espaço. 

Metaforicamente, o nómada, o sujeito que não possui uma residência 

fixa, relaciona-se como um ‘parasita’ na sua relação com a sociedade residen-

te,  como era visto com as antigas deslocações do antigo cigano. O parasita 

(a habitação do nómada) é por sua vez o parasita urbano, que estabelece 

uma necessidade do corpo do hospedeiro, e que ao contrário do significado 

da palavra, proporcionará uma dinamização e valorização sobre valores do 

hospedeiro. (fig.46, 47)

“O preconceito negativo  associado à palavra parasita está a ser substituída 

por uma visão positiva do termo, em que o parasitismo é visto como uma forma 

mutualismo, onde ambas as partes (parasita e parasitado) são beneficiados” (2013; 

Arquitectura parasita: a relevância da micro escala no tecido urbano, Sebastien 

Ramos Alfaiate)

A arquitetura parasita define-se a partir de uma analogia22; através das 

ciências sobre o ramo da biologia (uma área que se caracteriza através de in-

formações justificadas e rigorosas, tendo por base as leis da natureza e da vida), 

e das artes (uma área depositada sobre a imaginação e a criatividade). Esta 

analogia biológica tem por finalidade articular-se sobre o erro, com o objetivo 

de obter uma resposta; desta forma, o parasita23 define-se como um vírus24. 

O vírus é normalmente caracterizado pelo parasita e pela sua aglome-

ração, que estabelece uma relação muito específica, através do hóspede (o 

parasita) e do hospedeiro (o parasitado). (fig.48)

_______________
22  analogia in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [ 1 – rela-
ção de semelhança entre objetos diferentes, quer por motivo de semelhança, quer por moti-
vo de dependência causal; 2 – BIOLOGIA relação entre órgãos que executam funções idên-
ticas, embora não tenham a mesma estrutura e posição relativa]. Porto: Porto Editora, 2003-2016 
 
23  parasita in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [ 1 – BIOLOGIA 
organismo que vive de ou noutro ser vivo (o hospedeiro), de quem obtém alimento e a quem causa 
dano; 2 – figurado, pejorativo pessoa que vive à custa de outrem]. Porto: Porto Editora, 2003-2016 
 
24  vírus in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [1 – MEDICINA agente 
(microrganismo) infecioso de muitas doenças, por vezes tão pequeno que pode atravessar os poros 
de filtros (vírus filtrante, ultravírus, etc.); 2 – substância venenosa inoculada por alguns animais]. Porto: 
Porto Editora, 2003-2016



Figura 51: Stairway Cinema, Oh.No.Sumo

Figura 53: Favela Rocinha

Figura 50: Dior RTW SS16, Bureau Betak

Figura 52: Sou Fijimoto, Arquitetura como Floresta



Poderemos associar este conceito a um tipo de ‘jogo’ entre a vida e a 

morte de um corpo existente, isto é, no meio urbano, o parasita irá agregar-se 

ao hospedeiro de maneira a solucionar-lhe uma nova ‘vida’, adaptando-o às 

necessidades sociais; deste modo, este corpo não terá o intuito de eliminar ou 

de causar danos, à imagem e história do elemento, mas sim provocar uma di-

nâmica entre ele e o espaço em redor.

O comportamento do parasita desenvolve-se através de uma união en-

tre os dois elementos, sem se ‘fundirem’, a agregação não irá alterar a essência 

do corpo primitivo, apenas irá adaptá-lo, com o intuito de dinamizar e de pro-

mover um novo ‘valor’ um novo ritmo ao parasitado.

É então, a partir deste método ‘reanimador’ e recuperador, sobre certos 

vazios urbanos, que se estabelece uma recuperação, na vitalidade do espa-

ço; este é definido através da junção de dois tempos, o passado e o presente, 

representado por um jogo de formas e volumes distintos; a dinâmica surge atra-

vés da diferença, entre os dois estilos temporais, e pela resposta às necessida-

des sociais. (fig.50, 51)

Esta arquitetura é feita a partir da adição, onde tem conhecimento dos 

seus limites. (fig.52) As paredes de cimento (que sustentam a essência do edifí-

cio existente), e o novo acrescento, tornam possível, ao meio urbano, a manu-

tenção e a revitalização da cidade. Pode-se então caracterizar através desta 

intervenção radical, um ponto de partida, no despertar não só o meio urbano, 

em que está inserido, mas também sobre os seus habitantes. Pois presentemen-

te, as nossas cidades vivem em perfeitas acumulações, aglomerações como se 

assiste nos bairros, nas favelas no Brasil (este parasita urbano desenvolve-se pela 

agregação a partir da estrutura de outro). (fig.53)

Estes aglomerados clandestinos representam-se pelo crescimento de 

construções miseráveis,  que acabam por identificar um tipo de classe social, 

mais desfavorecida, o que origina julgamentos, promovendo-as a zonas perigo-

sas por causa de falta de segurança e de tráfego de droga. Estes aglomerados 

acabam por se tornarem em símbolos urbanos que identificam o lugar e a cida-

de (definidos espontaneamente). 
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Figura 57: Shelter of Nostalgia, Worapong Manu-
pipatpong

Figura 54: The Porter House, SHoP architects

Figura 56: Controlar Headquarters, Paulo Santa 
Cruz

Figura 55: Quai de la Graille, R2K architects



Para além do parasita urbano, podemos caracterizar e distinguir outros, 

através do seu posicionamento; o «ectoparasita», que se encontra instalado 

fora do corpo do hospedeiro (fig.54, 55), e o «endoparasita» que se desenvolve 

no interior do edifício (fig.56, 57). O objectivo deste corpo está depositado na 

imprevisibilidade, do como e onde, se irá posicionar no corpo do hospedeiro; 

desta forma, o modo como age quebra a ideia de uma arquitectura de quatro 

paredes, promovendo um reinventar e uma redifinição do espaço e da envol-

vente.
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Figura 58: Casa dos Cubos, EMBAIXADA arquitectura 015

Figura 59: Casa dos Cubos, EMBAIXADA arquitectura 001



1.4.2. A humanização através da arquitetura parasita

Se se ponderar sobre o significado da palavra parasita, dificilmente se 

conseguirá perceber de que forma, este conceito é benéfico e positivo; mas se 

perspectivarmos sobre uma visão positiva sobre o seu significado, consegue-se 

decifrar certas possibilidades, que este conceito pode oferecer. 

O parasita é um corpo que se comporta tal como um vírus. Este propaga-

-se, anexado a um hospedeiro, propagando e reproduzindo-se com diferentes 

corpos, criando assim uma rede, para o seu próprio sustento. É a partir, do con-

ceito arquitetónico que, o parasita é utilizado como, um método reanimador 

onde possibilita a necessidade de se humanizar certas áreas do meio urbano, a 

partir de elementos que se encontram abandonados; desta forma, é utilizada 

uma reabilitação que, proporcionará um novo uso, um novo ritmo e uma nova 

forma de estar, respondendo e solucionando, as necessidades sociais. (fig.58, 

59)

Através desta transformação, é possivel presenciar-se um tipo de ‘jogo’ 

de, passado-presente que realça um dinamismo, não só pela presença de la-

ços históricos e sociais, como também, através da plasticidade, determinada 

por um jogo de cheios e vazios, originando uma união de dois corpos de manei-

ra a não prejudicar os valores do hospedeiro e do lugar.

É então, a união através dos corpos, sem se ‘fundirem’ que, permite ao 

arquiteto uma livre exploração, quase infinita, na criação do novo hospede (o 

parasita). A partir da criação do parasita, em favor do hospedeiro, é estabeleci-

da uma sensibilidade, proporcionada pela importância dos valores de origem, 

nomeadamente históricos e culturais que, estabeleceram laços entre o edifício 

e o lugar. Desta forma a presença destes valores deve-se ao facto de se encon-

trarem na metafísica do edifício, onde o parasita não interferirá; este auxiliará o 

hospedeiro a responder às necessidades contemporâneas.
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Figura 61: La Carpa, Santiago Cirugeda Figura 62: Didden Village, MVRDV 

Figura 60: Cubas Contenedores, Santiago Cirugeda 
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1.4.3. Exemplos de arquitetura parasita

Algumas imagens anteriormente referenciadas exemplificam o que a ar-

quitetura parasita aparenta ser, e como age, tal como o conceito emerge. 

Desta forma, seguir-se-á algumas obras que mostram, como este tipo de arqui-

tetura poderá potenciar um local já esquecido e abandonado por todos.

Santigo Cirugeda não é propriamente um arquiteto convencional. Ele 

procura responder a certos pedidos de cidadãos, que o governo espanhol, 

muitas vezes, ignora, dando-lhe deste modo, um tipo de solução, como foi o 

caso de um parque infantil. (fig.60)

A partir da colaboração dos cidadãos, Cirugeda conseguiu concretizar 

o parque, colocando alguns contentores e transformou-os em diversões.

É através da reutilização de materiais, que este arquiteto age, e enfatiza 

a sua filosofia sobre o espaço. Outra obra que também referência a sua ideolo-

gia arquitetónica é o espaço cultural, em Sevilha, “La Carpa” (fig.61). A sua for-

ma referência uma aranha, onde a estrutura é base, essência do projeto, pois 

quanto mais simples for, mais rápida será a sua montagem e desmontagem.

Santiago Cirugeda não pretende realçar nenhum tipo de ‘beleza’, nos 

seus projetos; basicamente ele procura a simplicidade, a reutilização de mate-

riais, a funcionalidade, e o baixo custo da obra (devido às construções ilegais, 

sem autorização, que lhe ocorrem); deste modo, tenta responder assim, às ne-

cessidades que emergem do espaço, de forma a suscitar “vida” novamente 

ao meio.

Tal como Cirugeda podemos encontrar outras obras, de outros artistas 

que têm outra filosofia, como é o caso do grupo holandês MVRDV.

A sua obra “Didden Village”, em Roterdão, tenta responder à vontade 

de viver e trabalhar no telhado, mantendo uma ligação com o ambiente natu-

ral, o céu. Desta forma, é emitido um tipo de arquitetura diferente, em relação 

com a envolvente, o que realça e protagoniza o espaço. Esta diferença é de-

finida por uma pequena ‘aldeia’ azul, posicionada sobre o terraço, de um lote 

habitacional. (fig.62)



Figura 65: “This is a not Love Song”, Didier Faustino 

Figura 63: “AA Exhibition”, Didier Faustino Figura 64: “AA Exhibition”, Didier Faustino (1) 
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“The addition can be seen as a prototype for a further densification of the 

old and existing city. It adds a roof life to the city.” 25 MVRDV

É através deste tipo de arquitetura que tentam oferecer e estabelecer, 

novas experiências ao seu utilizador. A relação entre o Homem e o espaço é o 

mais importante para a concretização deste tipo de sensação e arquitetura.

Didier Faustino, artista e arquiteto francês tenta estabelecer e oferecer 

ao seu utilizador esta ‘nova’ sensação, através das suas ‘manifestações’, como 

é o caso do palco em Londres, “AA Exhibition”. (fig.63, 64)

Esta instalação dá seguimento a uma outra obra anterior, também da 

sua autoria, “This is not a Love song” (fig.65).

A única diferença destas ‘explosões’ é a sua materialidade; a primeira é 

concretizada em betão armado, com um tom de laranja avermelhado, con-

cretizada a partir de alguns critérios e objetivos para uma casa de 1950. A se-

gunda instalação é conseguida através de uma estrutura em aço, revestida 

com painéis de madeira pintado. 

Neste projeto há um convite para a participação do Homem sobre o 

espaço. Este pequeno palco de espetáculo proporciona uma nova visão ao 

lugar, abrindo-o, de forma a estabelecer mais facilmente uma relação, e uma 

participação do utilizador.

____________________

 25  trad. livre: A adição pode ser vista como um protótipo para uma nova densificação da cidade 
antiga e existente. Ele adiciona vida ao telhado para a cidade.





CAPÍTULO II  

Ensaio da Re-Humanização através da Arquitetura  
Parasita no Centro Histórico de Santa Maria da Feira



Figura 69: 1941, Vista da Cidade

Figura 68: 1931, Rua Direita vista da Igreja da 
Misericórdia

Figura 67: 1915, Rua Direita

Figura 66: 1908, Vista do Castelo
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2.1. O Centro Histórico de Santa Maria da Feira

Santa Maria da Feira localiza-se a norte de Portugal, entre Douro e Vou-

ga, pertence ao distrito de Aveiro e à área metropolitana do Porto. É limitada 

pelo concelho de Gondomar e Vila Nova de Gaia (a norte), Espinho e Ovar (a 

sul), Arouca (a leste), Oliveira de Azeméis e São João da Madeira (a sudeste). 

2.1.1. Evolução histórica e morfológica

Historicamente deduz-se que Santa Maria da Feira se tenha formado 

antes da presença romana, devido aos vestígios presentes no concelho, dos 

castros de Romariz e de Fiães. A presença romana está também presente, na 

antiga rua romana, que ligava Porto-Viseu, passando pela zona do Castelo. 

Assim este território foi-se desenvolvendo, como um lugar de privilégio devido à 

proximidade das principais vias de circulação na altura.

A cidade desenvolveu-se substancialmente, a partir do período medie-

val, onde se estrutura sobre o sistema feudal, onde urbanisticamente assenta 

sobre o meio rural e agrícola.

Este meio rural era caracterizado pela presença do Castelo, posicionado 

sobre o cimo de um morro, de onde se avistava e controlava qualquer ataque 

do inimigo (fig.66); devido à elevada acentuação topográfica, a população 

instala-se, na parte baixa da cidade, em terrenos férteis, junto do rio Cáster e ao 

longo da antiga Rua Direita (fig.67). Esta, está orientada a partir de um alinha-

mento, entre o Castelo (a sul) e a Igreja de São Francisco, atualmente conhe-

cida pela Misericórdia (a norte) (fig.68, 69). Esta era definida por ser o principal 

eixo urbano, que estabelecia uma ligação do exterior para o centro da cidade 

que se definia através da sua topografia irregular e acidentada, mas que esta-

belecia também uma ligação visual com os principais ícones urbanos. 



Figura 71: Praça do RossioFigura 70: Praça da República

Figura 72: Planta de Funções
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Ao longo deste eixo encontramos duas praças, a da República e a do 

Rossio (em frente à igreja e convento dos Loios); estas correspondiam às princi-

pais funções como o comércio de rua e as reuniões sociais (fig.70, 71).

Os edifícios singulares (a Câmara Municipal, o Castelo, as Igrejas e Con-

vento) eram elementos de grande destaque sobre a estrutura urbana, ao con-

trário dos modestos lotes habitacionais; estes eram caracterizados pelo seu pro-

grama misto (rés-chão estabelecido por comércio/serviços, e os restantes pisos 

ligados à habitação).

Com o aparecimento da indústria na região de Santa Maria da Feira hou-

ve um desenvolvimento urbano, a partir do aparecimento de novas redes de 

comunicação que originaram a expansão, em volta e dentro dos quarteirões 

do antigo centro, preservando a sua raiz comercial. No século XX, com a queda 

do regime ditatorial, durante a década 70-80, originou-se a descentralização 

sobre o núcleo antigo, promovido pelo crescimento demográfico o que, origi-

nou o aparecimento de novos centros. (fig.72)

Estes, estavam ligados às novas infraestruturas, a A1 e a estrada nacional 

223; através destas, o crescimento populacional desenvolveu-se para poente; 

fora do antigo centro são construídos novos equipamentos, como o Europar-

que (centro de congressos) e o Visionarium (museu da ciência interativa) que, 

se encontram próximo das infraestruturas; em redor do antigo centro encontra-

-se a Biblioteca Municipal, o Tribunal, o Estádio Municipal e o Hospital; desta for-

ma expandiu-se o antigo centro, que como afirma Fernando Távora (2008:19), 

“o espaço é contínuo e porque o tempo é uma das suas dimensões, o espaço é 

igualmente irreversível, isto é, dada a marcha constante do tempo e de tudo o que 

tal marcha acarreta e significa, um espaço organizado nunca pode vir a ser o que 

já foi.”



Figura 73: Rua Dr. Roberto Alves Figura 74: Rua Dr. Elísio Castro

Figura 75: Planta do estado de conservação
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2.1.2. A situação atual e a necessidade re-humanizar

Atualmente o centro histórico ainda nos transmite a sua identidade quan-

do circulamos nele fazendo-nos viajar, pelas memórias e pela imaginação, do 

modo como este espaço era vivenciado.

A antiga rua direita é atualmente dividida pela rua Dr. Elísio Castro e pela 

rua Dr. Roberto Alves; é um dos elementos principais da estrutura e da identida-

de do centro histórico; estes eixos caracterizam-se pela sua estreiteza, destinan-

do-se apenas, ao uso pedonal, com exceção do uso para cargas e descargas. 

(fig.73, 74)

Hoje, este eixo apresenta uma condicionante, aos portadores de mo-

bilidade reduzida, derivado à topografia acentuada; é definido, ainda, pela 

ocupação de edifícios de programa misto (comércio + habitação) que, tentam 

estabelecer assim a dinâmica urbana. Durante o período diurno a Rua Dr. Elí-

sio Castro é mais ‘apagada’, do que a rua Dr. Roberto Alves que, é composta 

por mais estabelecimentos comerciais que, apelam à dinâmica e ao interesse 

público. Com o período noturno não existe grande diferenças entre elas, pois, 

a rua Dr. Elísio de Castro continua a prevalecer com mais estabelecimentos 

noturnos.

Os edifícios habitacionais compõem a estrutura urbana e definem a ima-

gem do centro histórico. A maioria do edificado apresenta-se em estado razoá-

vel, embora ao longo da antiga Rua Direita possamos encontrar alguns já devo-

lutos e em ruínas (fig.75). A razão para este estado de conservação, remete-se 

para a perda de poder do centro histórico, isto é, com a expressão urbana e o 

aumento populacional originou-se novas centralidades junto às infraestruturas. 

Este desenvolvimento urbano levou também a novos lotes habitacionais que, 

apresentam melhores condições, mais espaçosos e de custo reduzido em rela-

ção à habitação do centro. Assim sendo, o centro histórico encontra-se com re-

sidentes cada vez mais envelhecidos, porque a população jovem e até os que 

têm mais rendimentos, preferem comprar, ou alugar casa na periferia (que fica 

mais barato), do que no centro, o que justifica o ‘abandono’, que se encontra 

no edificado em desuso.



Figura 78: Concurso ‘Reinventar o Traje das Fo-
gaceiras’, 2015

Figura 77: Mercado de Santa Maria da Feira

Figura 76: Castelo de Santa Maria da Feira

Figura 79: Viagem Medieval



115

Outros elementos que estruturam e identificam também, o centro históri-

co é o património. Neste núcleo central podemos encontrar algumas relações 

com o património natural (o rio Cáster, áreas verdes, matas), que nos remete 

para o elemento de origem, o trabalho agrário. O castelo (um ex-libris da arqui-

tetura militar medieval), a Igreja e o Convento dos Loios, a Igreja da Misericór-

dia, a Câmara Municipal e o Mercado são também exemplos de património 

histórico que, fazem parte da estrutura urbana do núcleo central. Estes encon-

tram-se em estado razoável. Embora o Mercado (projeto de Fernando Távora) 

se apresente quase em desuso, devido a não conseguir responder às neces-

sidades dos feirenses, pois estes preferem as grandes instalações comerciais, 

posicionadas nas novas centralidades. (fig.76, 77)

A nível cultural a autarquia oferece uma agenda cultural, onde promove 

uma série de eventos, de maneira a preservar certos valores históricos e tradi-

cionais, e a identidade do lugar; para isto, é ‘cultivado’, de forma participativa 

um convite para participação de todos, através de eventos, como por exem-

plo: a Viagem Medieval, a Festa das Fogaceiras, o Imaginarius e o Festival de 

Teatro de Rua. Estes ocorrem normalmente no centro histórico, onde as ruas, 

o largo Gaspar Moreira e as praças da República e do Rossio, lhes servem de 

‘pano de fundo’. Desta forma, este centro também é visto como local de inves-

timento turístico. (fig.78, 79)

Tendo por base, a situação atual do centro histórico de Santa Maria da 

Feira podemos considerar que a cultura desempenha um papel fundamental 

sobre o espaço, isto é, esta é caraterizada através de um conjunto de elemen-

tos que permitem identificar o indivíduo, criando uma união com o espaço. 

Desta forma, é a essência do lugar que deve ser preservada, com o intuito de 

promover a atração populacional.



Figura 80: Plano Estratégico
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2.2. A estratégia re-humanizadora pela arquitetura parasita

A estratégia tem como objetivo voltar a integrar certos elementos patri-

moniais que se encontram devolutos, com o propósito de atrair a população e 

até novos moradores, ao centro histórico.

A arquitetura parasita concentra-se num tipo de ‘reabilitação revitaliza-

dor refuncionalista’, sobre o existente, de maneira a suscitar uma melhor inte-

gração na adaptação dos edifícios, ao ambiente contemporâneo. Esta estra-

tégica tem em vista, uma política económica, social e cultural.

2.2.1. Visão, Objetivos, Correções

Inicialmente interessamo-nos pelo lugar, pela importância dos seus valo-

res e pela forma como estes se relacionam com o indivíduo. Pois mesmo que o 

Homem se tenha tornado mais individualista, sobre o território, é no centro his-

tórico que, encontram as respostas, sobre o seu existencialismo. É então, com o 

intuito de atrair as pessoas para o centro, não só através da habitação, como 

também, através do espaço público, com o intuito de o tornar mais atrativo, 

confortável e dinâmico aos olhos da população.

As preocupações centram-se sobre a antiga Rua Direita, onde se ma-

nisfesta a degradação contínua, por parte do mau estado de conservação 

de alguns edifícios, e, pela diferente vivacidade durante o dia e a noite, que é 

promovida pela falta de estabelecimentos comerciais e culturais; é então, so-

bre o valor histórico, social e cultural que este eixo exerce, que se tem o intuito 

de dinamizar, tornando-o mais atrativo, mais flexível, de modo a promover, a 

‘diferença’, relacionada com a essência do lugar.

O planeamento estratégico surge numa intervenção distributiva, na an-

tiga Rua Direita, onde se exerce um tipo de ‘reabilitação’, em três edifícios. 

(fig.80) A ação sobre estes três tem como referência os seus valores de identida-



Figura 81: Ponto de intervenção - Edifício Cultural

Figura 82: Ponto de intervenção - Edifício Misto
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cos e sociais, com o objetivo de os preservar, com o intuito de ajudar, na adap-

tação de resposta às necessidades presentes. Desta forma, a linguagem do 

local será permanecerá, através de um tipo de ‘reaproveitamento revitalizador 

refuncionalista’, originado pela intervenção parasitária. Esta ação irá ao longo 

da antiga Rua Direita, onde dois dos edifícios se encontram nas extremidades 

deste eixo (proposto um equipamento cultural e um pequeno hostel), e o ter-

ceiro corpo situa-se na atual rua Dr. Elísio Castro, com a continuação de um 

programa misto (comércio + habitação).

O parasita caracteriza-se em ajudar, o corpo existente a responder às 

necessidades contemporâneas, através da sua adição, pois este não se funde 

com o hospedeiro, para não lhe contaminar ou alterar a sua identidade de 

cariz histórico.

Esta intervenção parasitária permite a união de dois estilos (de dois tem-

pos) num só, o que propõe uma dinâmica e uma atmosfera diferente sobre o 

espaço, através de um jogo de formas, entre cheios e vazios que, se expandem 

e invertem criando assim, um leque de planos visuais, que despertam a curiosi-

dade de quem vê; desta forma, esta inquietação de formas estabelecerá no-

vos laços entre o indivíduo e o edifício. O seu posicionamento e comportamen-

to será estruturado, a partir do programa onde está inserido.

É então proposto um equipamento cultural que se caracteriza pela adi-

ção de um endoparasita. A sua volumetria tenta responder à parte privada do 

equipamento, onde os seus limites exteriores caracterizam um ambiente dina-

mizador, atrativo, através dos diferentes jogos de ‘pés-direitos’. Neste edifício é 

então proposto um café concerto, uma galeria de exposição, e duas habita-

ções direcionadas para o usufruto do artista, enquanto apresenta e trabalha no 

seu trabalho. (fig.81)

O edifício misto (comércio + habitação) é uma antiga casa senhorial 

que, se encontra devoluto e em mau estado de conservação. Aqui o endopa-

rasita define a habitação (através de alinhamentos exteriores juntamente com 

uma malha quadricular), onde os limites deste corpo definem a atmosfera da 

loja. (fig.82)



Figura 83: Ponto de intervenção - Hostel

Figura 84: Ponto de intervenção - Hostel (1)



O último equipamento proposto, o hostel, é definido pela adição de 

um ectoparasita, onde se une através da fachada do edifício. Este define-se 

através de um jogo de cheios e vazios originados pela sobreposição da forma. 

Assim, este volume estabelecerá uma melhor ligação com o meio ambiente. 

(fig.83, 84)

Para além da intervenção parasitária sobre o edificado é criada uma 

estrutura urbana, inspirada na topografia acentuada do morro do Castelo. Esta 

é definida através de um conjunto de blocos (1m x 1m x 0.25m) que permitem 

alterar ou modificar a sua disposição. Este parasita, depositado sobre o espaço 

público, tem como objetivo cativar e identificar a importância e o posiciona-

mento do Castelo, estabelecendo assim uma relação com o espaço tornan-

do-se cativante até para as crianças o explorarem como espaço de lazer e de 

convívio.

Em síntese, este conjunto de medidas apresentadas visam uma nova 

adaptação do centro histórico às necessidades sociais, de maneira a sensibi-

lizar a importância deste lugar. Através desta nova possibilidade de intervir ori-

ginam-se espaços dinâmicos, atraentes, confortáveis e acolhedores que, ten-

tarão atrair a população ao centro histórico. Desta forma, estabelece-se uma 

ligação com os valores identitários do local, de maneira a sensibilizar o homem 

sobre os seus valores e a importância da sua origem.

121 Figura 86: Fotomontagem - Equipamento Cultural

Figura 85: Perfil do Equipamento Cultural 
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Figura 87: Painel - Equipamento Cultural
Perfil -  A’ Perfil -  A



2.2.2. A formalização projetual da re-humanização do Centro Histórico

- O equipamento cultural

Neste edifício é apresentado uma proposta versátil, onde o parasita res-

ponde de forma a preservar e dar continuidade aos laços do edifício com o 

espaço. Desta forma, este novo corpo e o hospedeiro, tem o intuito de convidar 

e sensibilizar a importância dos valores culturais; desta forma, este imóvel convi-

da os residentes a conhecerem este espaço, onde será exposto o trabalho dos 

artistas convidados e interessados a participarem. (fig.87)

Este edifício oferece duas entradas, sendo uma privada e outra pública. 

A privada estabelece a entrada/saída de quem trabalha no café concerto, 

sem que que tenha de passar pelos clientes. Ora, é através do corpo do pa-

rasita que o edificio se estrutura, dividindo deste modo, o lado mais privado e 

público do corpo do hospedeiro.

Ao passar-se para o lado público, temos então duas entradas, que es-

tão dispostas, consoante a performance que se oferece, pois uma direciona-se 

para o palco e bar, e a outra encontra-se virada para a zona de escada, onde 

nos direcionam para uma galeria. 

Ao subirmos, para o piso superior deparamo-nos com uma galeria de ex-

posições, onde o artista terá acesso a uma pequena oficina de trabalho atra-

vés de uma porta de correr; da mesma forma, este também poderá aceder 

às habitações no piso superior, através de outra porta de correr. Estas entradas 

tentam manter uma linguagem discreta e contínua das paredes, com o propó-

sito do público não se aperceber destas ligações.

É então com o aproveitamento da cobertura, das fachadas e da antiga 

zona vertical, que se define e organiza o parasita, de modo a dar continuidade 

e adaptar este imóvel às necessidades atuais. É através deste jogo de formas e 

de luzes que, este espaço se torna desconcertante de maneira a apelar o inte-

resse pelo diferente, de maneira a convidar, atrair e acolher o público. 
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Figura 91: Suppose Design Office 007

Figura 89: Suppose Design Office006 Figura 90: Suppose Design Office 010

Figura 90: Suppose Design Office 004
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 - Referência 

Casa em Fukawa - Suppose Design Office, Japão, 2010

Este é um projeto de uma habitação familiar para quatro pessoas, sendo 

que duas são crianças; localiza-se nos subúrbios de Hiroshima e foi projetada 

pelo gabinete japonês Suppose Design. (fig.88, 89)

“From the architect. (…) Because then a lot of traffics around the area, we considered 

the house, which is closed from outside as much as possible but still keep its space 

open without any pressure of the separation from the outsider.” (ArchDaily, 13 de 

janeiro de 2011) 26

Desta forma, 

“the project aims to make the property feel larger by obscuring views of its boundaries, 

giving the impression that the maze of doorways, platforms, enclosed rooms and 

overhangs might continue on and on.” (Dezeen, 4 janeiro de 2011)27

É criada uma ilusão espacial, mostrando aos seus habitantes a sensação 

de serem pequenos em relação ao interior da casa. Este jogo de formas, de 

cheios e vazios crescem de forma aleatória. As escadas, o principal elemento 

encontra-se no centro da habitação, sustentando a articulação e o ‘cresci-

mento’ deste organismo até ao teto. (fig.90, 91)

Um aspeto a reter deste corpo é a sua forma curiosa estando dentro de 

outro corpo, possibilitando desta forma uma espacialidade atmosférica dife-

rente, disponibilizando de várias relações com o interior e até com o exterior; 

este parasita ocupa e reorganiza o espaço vazio, de forma flexível.

____________________

26 trad. livre: “A partir do arquiteto. (…) Porque há imenso tráfego, em volta da área, considerou-se 
a casa, fechar-se para o lado de fora o quanto possível mas mantendo-se o espaço aberto, sem 
qualquer pressão de separar o lado de fora.” 

27  trad. livre: “o projeto tem como objetivo de tornar a propriedade maior obscurecendo a visuali-
zação das suas fronteiras, dando a impressão de um labirinto de portas, plataformas, entre quartos 
fechados e de saliências  que poderiam continuar por ai adiante.”

Figura 93: Fotomontagem - Edifício Misto

Figura 92: Perfil do Edifício Misto
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 - O edifício misto

Este edifício é uma antiga casa senhorial composta por um brasão de 

relevo, presente na fachada. São então preservados estes laços e imagem his-

tórica e social em que, se pretende manter a mesma linguagem funcional do 

edifício. Esta organização mista define, no piso térreo, uma loja cafetaria gour-

met, e no piso superior a habitação. Atualmente este imóvel encontra-se num 

estado de elevada degradação, estando apenas preservada a fachada e os 

seus limites. (fig.94)

A fachada principal é composta por duas entradas que divide os dois 

programas; desta forma, divide-se em duas partes os dois ambientes distintos, 

que compõem o hospedeiro.

 Ao entrarmos na loja deparamo-nos com uma atmosfera diferente, pro-

porcionada pelo corpo superior, da habitação; um jogo de pés-direitos define 

o ambiente da loja e cafetaria. A entrada também estabelecida como a zona 

de cargas e descargas é estabelecida por um open space, onde a área da 

loja é defina por prateleiras e estantes, e a cafetaria pelo balcão e mobília que 

convida ao cliente a usufruir o espaço. As instalações sanitárias encontram-se 

‘escondidas’, isto é, há uma continuidade e relação com o corredor da habi-

tação, desta forma há uma nova parede em paralelo, que disfarça o seu posi-

cionamento.

O parasita define o corpo da habitação, criando o ambiente da loja. 

Este é definido através de alinhamentos do exterior da envolvente; é a partir 

deste corpo que se desperta a curiosidade do público, pelo edifício. 

Ao entrarmos na habitação deparamo-nos com um pequeno hall e 

umas escadas que encaminham à sala de estar, no piso superior. Depois da 

sala de estar, há dois caminhos, um para o escritório, e outro que nos leva para 

as instalações sanitárias, ou para a cozinha; após este compartimento estão os 

quartos e outras instalações sanitárias; esta habitação desfine-se através de um 

corredor, junto aos limites de hospedeiro, resultando, desta forma, espaços que 

compõem os compartimentos da habitação.



Figura 95: Casa de Azeitão (1)

Figura 96: Casa de Azeitão (2) Figura 97: Casa de Azeitão (3)
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- Referência 

Casa de Azeitão - Aires Mateus, 2002

Este projeto é uma reabilitação e recuperação sobre um antigo arma-

zém de vinhos, onde são respeitados e mantidos os valores do espaço livre do 

edifício e a existência das antigas paredes. (fig.95)

“La lectura global del espacio se conserva pese a la introducción del nuevo 

programa. La disposición de dos muros alargados adicionales en el interior, en 

paralelo junto a los existentes, permite albergar en el espacio entre ambos muros 

en planta baja las funciones auxiliares y de servicio.” (El Croquis 154; 2011:68)28

É através destas paredes em paralelo que se consegue libertar o piso tér-

reo, propondo uma circulação e um acesso ao piso superior discreto. No primei-

ro piso encontramos o lado mais privado da habitação, sendo este moldado 

e distribuído por um conjunto de volumes, definindo assim os quartos, casas de 

banho e o escritório. (fig.96, 97)

“A introdução de volumes neste interior relaciona-se com a luz e preten-

de “modular” o espaço principal da sala enfatizando as suas características 

originais.” (a.MAG 01; dezembro de 2011:26)

Estes objetivos moldados pela flexibilidade dos moldes, podem conside-

rar-se uma pequena relação com o conceito de parasita, pois as presenças 

destas novas formas valorizam e dinamizam a sala atribuindo-lhe uma imagem 

única. 

____________________

 28 trad. livre: “A leitura global do espaço conserva apesar da introdução de um novo programa. A 
disposição dos muros largos adicionados, no interior, paralelamente ao existente, permite albergar 
neste espaço, as funcionalidades auxiliares e serviços do piso térreo.”  

Figura 99: Fotomontagem - Hostel

Figura 98: Perfil do Hostel
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 - O hostel

Este é o único edifício que se propõe um ectoparasita, isto porque, o 

hospedeiro se encontra em alto estado de degradação e em ruínas, tendo a 

vegetação escondido e engolido com o passar do tempo o edifício. É então 

aproveitado a fachada principal virada para a rua e, uma das paredes laterais, 

deste antigo dispensário de saúde.

É devido ao seu posicionamento privilegiado no território que, é proposto 

um pequeno hostel convidando assim novos turistas a pernoitar usufruindo de 

vistas para os edifícios mais emblemáticos do município. 

Ao entrarmos, deparamo-nos com um espaço livre, um open space que, 

organiza e define, a receção, a sala de estar, a cozinha e a zona vertical, que 

nos leva para o piso superior, composto por uma sala de computadores, dois 

quartos e umas instalações sanitárias, repetindo de igual forma no piso superior 

com um quarto de 12 camas e outra instalação sanitária. No piso térreo há uma 

ligação que, convida ao utilizador a usufruir o espaço natural, com vista para o 

rio Cáster; todo o edifício se relaciona com o lado natural. 



Figura 101: Casa Alenquer (1)

Figura 103: Casa Alenquer (3)

Figura 102: Casa Alenquer (2)
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- Referência 

Casa Alenquer - Aires Mateus, 2002

Este projeto trata-se de um reaproveitamento das paredes exteriores, de 

duas habitações, proporcionando-lhes assim uma nova forma de estar com o 

espaço. (fig.101)

É  através destas paredes exteriores, que se transformam em muros de 

forte carácter, estabelecendo assim uma continuidade na fachada; também 

proporciona uma atmosfera flexível entre o lado interno e externo, permitindo 

que a habitação se desenrole no interior desta ‘muralha’. (fig.102) 

O espaço assim oferecido para a habitação molda um pequeno corpo, 

formando assim espaços mais objetivos. Ao entrar na habitação encontramos 

a sala de estar, a cozinha e umas escadas que nos levam para a zona privada 

da habitação.

Desta forma estes compartimentos são compensados por limites em vi-

dro, abrindo fronteiras definidas. (fig.103)

“A tensão é dada pelo confronto entre uma geometria refeita livremente 

a partir de um objecto existente e um objecto de regras claras que, pelas leitu-

ras dos muros, se fundou e deles se autonomizou.” (a.MAG 01, nº0824; dezem-

bro de 2011:26)



Figura 105: Casa Saigon / a21 studio, model

Figura 106: Casa Saigon / a21 studio (1)

Figura 104: Casa Saigon / a21 studio

Figura 107: Casa Saigon / a21 studio (2)



 

Casa Saigon - a21 studio, Vietname, 2015

Este projeto pertence ao grupo vietnamita, a21studio, localizado na ci-

dade de Ho Chi Minh. 

“Do arquiteto. Saigon mudou mas não se desenvolveu. É difícil chamar de 

“desenvolvimento” o que na realidade é uma sequência de destruição: uma 

destruição da cultura, dos valores da arquitetura e, sobretudo, de nossas lembranças 

da cidade.” (Archdaily; 18 de outubro, 2015)

Esta habitação localiza-se num beco de três metros de largura, com 

quinze de profundidade, com quatro pisos (fig.104); esta modelação é propor-

cionada, por mais escadas que se interligam entre os moldes (fig.105); todos os 

espaços têm referências sobre a história da cidade, e da cultura do povo. Foi 

este realce sobre a importância de criar e reforçar laços com a identidade ur-

bana, que inspirou a este grupo de arquitetos. (fig.106)

“This inspired a design where every room in the house is modelled on a small dwelling, 

and the ground floor becomes a terrace where the family gather together. In this 

way, the whole building becomes a vertical village.” (Dezeen; 21 de dezembro, 

2015)29

No centro desta ‘aldeia familiar’ há uma árvore onde prima a ideia do 

local das reuniões familiares, um espaço ao ar livre, relacionando-se de certa 

forma também com a cozinha. Esta habitação foi toda decorada e preenchi-

da por materiais recolhidos e recuperados pelos arquitetos. (fig.107)

Neste edifício o mais importante a reter é a sua filosofia de ‘aldeia verti-

cal’, onde de certa forma, se pretende cultivar laços, memórias e relações com 

o espaço. É através destas histórias que se criam, e que nos transmitem as coisas 

do espaço que identificam o utilizador.

____________________
 29 trad. livre: “Isto inspirou a um projeto onde todos os quartos da habitação são moldados por uma 
pequena habitação, e no piso térreo torna-se num terraço onde a família se reúne. Desta forma,  o 
edifício torna-se numa aldeia vertical.”
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Conclusão

Perante a abordagem do presente trabalho, intitulado “Arquitetura Para-

sita e Re-Humanização no Centro Histórico”, concluímos que o centro histórico 

é um lugar relevante, de grandes valores, que nos conta a sua história, ajudan-

do-nos a perceber o seu passado, a resolver o presente e pensar no seu futuro.

Atualmente este ‘centro’ enfrenta certos problemas em relação à adap-

tação das necessidades da população residente, devido à globalização e ao 

aparecimento das novas tecnologias, ou seja, o centro histórico que, era co-

nhecido por ser a área fundamental de uma cidade, devido à agregação de 

funções e atividades sociais que aqui estavam localizadas, entraram em desuso 

devido à expansão da cidade, através do aparecimento de novas infraestrutu-

ras que, encaminharam a novos polos, agradáveis, ‘modernos’ e com melhores 

condições a nível de acessibilidade e mobilidade. Também o aparecimento de 

novas tecnologias influenciaram e modificaram o pensamento e costumes do 

ser humano, tornando-o mais individualista em relação ao costumes e carac-

terísticas do território. Deste modo, o centro histórico de uma cidade caracteri-

za-se pela sua desumanização, devido à perda de pessoas, a degradação do 

edificado existente e o esquecimento de antigas relações com o espaço.

Assim, percebe-se que a aposta re-humanizadora para o centro histó-

rico, não está só na recuperação do edificado, ou do comércio, ou de espa-

ços públicos, mas sim na maneira de intervir, isto é, a meu ver não se poderá 

intervir de forma re-humanizadora, sem antes analisar os valores do lugar, pois 

assim não se consegue sensibilizar e despertar as memórias e lembranças do 

cidadão. É importante realçar os antigos laços do ser humano com o espaço, 

adaptando-os aos dias de hoje, de maneira a fortalecer a identidade do lugar.

Ao contemplarmos as cidades de hoje, deparamo-nos com o envelheci-

mento e a desumanização das zonas centrais, onde muitas vezes o ser humano 

se esquece da importância que este lugar tem e teve em relação à cidade. 

Deste modo, a arquitetura parasita agrega-se ao existente, com o intuito não só 

de reabilitar, como também de solucionar a re-humanização através da apre-

sentação de uma nova realidade que fará refletir nos nossos olhos, lembranças 
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e memórias da essência do lugar.

O parasita não passa de um novo corpo que, se agrega ao hospedeiro, 

com o intuito de promover um reaproveitamento revitalizador refuncionalista, 

ao corpo principal, e à envolvente onde este se insere. A sua intervenção irá di-

namizar o meio através das suas formas, da sua plasticidade que, estabelecem 

uma ligação de maneira a segurar e fortalecer os valores do lugar.

Concluímos que a estratégia apresentada para o centro histórico de San-

ta Maria da Feira tem o intuito de voltar a atrair e sensibilizar os residentes, sobre 

a importância de certos elementos que caracterizam a essência do lugar. Por-

tanto, o ensaio apresentado assume-se como uma pequena experimentação 

que, não tem a capacidade de resolver todos os problemas de re-humaniza-

ção, pois trata-se apenas de uma intervenção onde se assenta em três edifícios 

da antiga rua Direita (atual rua Dr. Elísio Castro e a rua Dr. Roberto Alves) que 

promovem uma relação entre o espaço público/privado. 

A intervenção nestes três pontos tende não só a oferecer a reabilitação 

do existente, como também, beneficiar o comércio e as atividades culturais 

que são protagonizadas neste local, maioritariamente orientadas para os turis-

tas; desta forma, o ensaio tenta satisfazer as necessidades do indivíduo atrain-

do-o para o local, enfatizando-se em área de referência durante o período 

diurno e noturno.

Assim sendo, considero que com o conhecimento adquirido consegui-

mos atingir os objetivos, com a apresentação de respostas às questões que se 

levaram à desumanização do centro histórico, e ao individualismo do ser huma-

no. O papel da arquitetura parasita incita à relação do indivíduo, não só, com 

o edifício como também com a essência do lugar. 

Ora, na sequência deste trabalho e tendo em vista algumas das questões 

aqui levantadas, o próximo passo será aprofundar o conhecimento adquirido, 

explorando e entendendo novos ‘estilos’ arquitetónicos que possam estabele-

cer e realçar a importância do lugar, e o existencialismo do indivíduo. 
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