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Arquitecturas sem conteúdo1
Estruturas arquitectónicas na requalificação
das cidades “Big Box”
Liliana Nóbrega
liliananobregaesilva@gmail.com

Resumo

Cidades contemporâneas caóticas, com centros abandonados, periferias fragmentadas,
desqualificadas e esquecidas. Este artigo pretende provocar uma reflexão e aprofundamento
na procura de soluções arquitectónicas e estratégicas de intervenção e requalificação dos
espaços urbanos colectivos. A arquitectura faz-se não apenas construindo volumes mas
também desenhando vazios. Vazios que são cada dia mais preciosos e escassos em cidades
massificadas.
Ao longo desta investigação para a dissertação de mestrado, na qual este artigo se
baseia, introduziram-se ideias e conceitos essenciais, para as cidades num futuro próximo.
Procura-se olhar para a realidade do espaço urbano, tentando encontrar as suas falhas
e ineficiências. Indo, cirurgicamente e aos poucos, curando pequenos ‘cancros’ persistentes
e muitas vezes invisíveis aos olhos de quem os visita e habita.
Apresenta-se neste artigo, um resumo e aprofundamento das ideias introduzidas por
Kersten Geers, arquitecto Belga, nos seminários do curso de arquitectura da universidade
Accademia di Architettura di Mendrisio, Suíça em 2012.
Introduzem-se alguns casos de estudo, a um primeiro nível fora de Portugal e depois em
Lisboa e arredores, fazendo a transição para uma realidade conhecida de todos e abrindo,
desta forma, a discussão às cidades portuguesas.

Palavras-chave

Espaço Público; Requalificação Urbana; Acupunctura Urbana; Arquitectura Sem
Conteúdo; ‘Big Box’.

Abstract

This work is focused on doing an integrated analysis of urban and architectural strategies
that can be used in the requalification of cities in several areas: historic centres, suburbs,
abandoned buildings and not well used ones.
The strategy takes, as a starting point, recently developed concepts of thinking and making
architecture. These concepts, such as Urban Acupuncture, Architecture Without Content and
‘Big Box’, are going to be developed along this work, as well as illustrated with examples of
real cases.
Many of these ideas have already been developed and studied by other architects and
artists, such as Robert Venturi, Rem Koolhaas, Edward Ruscha, Kersten Geers, though
remaining under some aura of mystery and doubt, one of the reasons for the interest in this
topic.
Throughout the work, the theme of contemporary urban needs is developed as well as,
1 Arquitecturas sem conteúdo é o título e tema dos seminários e ateliers desenvolvidos pela dupla de arquitectos
belgas KGDVS, primeiramente na Universidade de Columbia, Nova Iorque, 2011 e, mais tarde, na Accademia
di Architettura di Mendrisio, Suíça 2012.
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the eternal dilemma between inhuman machines, but undoubtedly useful versus the existence
of continuum and qualified public space. In fact, the junction of the two is the main goal of a
Big Box, which are structures that are seeking for solutions, in a reality populated by everchanging needs and on which architects and inhabitants could no longer control it.
This work also comes as a result of some studies, which began during a semester of
experimentation in the studio Office Kersten Geers David van Severen in the Accademia di
Architettura in Mendrisio, Switzerland, in the year 2011.
The ultimate goal, is to develop deeper, the topic already started and make the transition
to the Portuguese reality and finish with the review of the study-case, prepared by the student
under this workshop.

Key-words

Public Space; Urban Requalification; Urban Acupuncture; Architecture Without Content;
‘Big Box’.

“No meio desta máquina, seu autor e sua vítima, nasce, vive e morre o Homem,
que criou a cidade para o prolongar, para o servir, para ser mais rico, para viver
melhor, para ser mais feliz, numa palavra.”2
O artigo ‘Arquitecturas sem conteúdo’ vem na sequência de vários estudos, investigações
e experiências, iniciados em 2011, parte I num Summer Camp na Universidade de Columbia,
Nova Iorque, com continuação, parte II em 2012, na Accademia di Architettura di Mendrisio,
Suíça onde pude participar ativamente enquanto aluna. O atelier KGDVS, do arquiteto belga
Kersten Geers, foi o atelier de estudos que introduziu o tema e que, mais tarde, serviu de
ponto de partida para a investigação da minha dissertação de mestrado.
Esta temática vem ao encontro da vontade de olhar para as cidades contemporâneas de
forma crítica e inovadora. Entender os contornos e problemas atuais referentes às cidades
contemporâneas, nas quais vivemos e as suas necessidades mais urgentes. Entender os
seus diferentes ritmos, transformações, segregações, e processos, enquanto organismos
vivos que são.
Num mundo globalizado, onde as cidades e construções, funções adquirem vida própria,
misturando-se constantemente, difícil será encontrar o caminho para a simplicidade, perante
tantas realidades diferentes e complexas. Neste contexto, procurou-se introduzir o conceito
de Big Box, demonstrando a sua existência não apenas enquanto espaço inovador ou chave
para o futuro das cidades mas, enquanto resultado de um longo processo evolutivo desta
“espécie arquitetónica”.
Big Box é apenas um termo, recente, mas um espaço que sempre existiu. Esta expressão
define uma estrutura arquitetónica que, formalmente existe desde sempre e, ainda hoje
permanece nas cidades. Um ciclo aberto, sujeito às flutuações e transformações que ocorrem
nas cidades assim como aos diferentes ritmos, aos quais se tenta, constantemente, adaptar.
São ‘contentores vazios’, espaços que sempre habitaram os núcleos urbanos,
independentemente da forma ou sentido estético. Será possível imaginar uma arquitectura
que pense mais abertamente em novas e melhores soluções e que crie edifícios sem
programas estáticos e dependentes? Estruturas que, para além de organizarem programas,
aparentemente inconciliáveis pela dimensão e conteúdos, organizem cidade através dos
limites e escala? Oferecendo às cidades novos espaços públicos, novos lugares de encontro?
2 TÁVORA, Fernando (2010) - Da organização do espaço. 6.ªEd. Porto : FAUP, Publicações. IBSN: 978-972-948322-6. p. 73.
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Espaços que funcionam porque são simples na forma, complexos nos usos, inteligentes
na abordagem ao contexto onde se inserem, deixando pistas para a cidade se ir construindo.
Muitos são os autores que pensaram e inspiraram estes conceitos: Robert Venturi, Aldo
Rossi, Rem Koolhaas, Djamel Klouche, Alexander Dorner, Fernando Távora entre outros.
Independentemente da sua época, estilo, nacionalidades, indicaram um caminho na crítica, no
fazer e pensar arquitectura. São estes os pilares desta construção. Outras referências de áreas
complementares à arquitectura como é o caso da fotografia, o fotógrafo Edward Ruscha3, ou
mais recentemente Bas Princen, são artistas que conseguem com a sua interpretação muito
crítica, aguçada e singular, apresentar uma arquitectura num contexto, urbano e territorial,
habitado por uma humanidade e desumanidade, em constante mas imprevisível evolução na
atualidade.

Menos construção e mais vazios: Passado e Futuro
Este é um dos lemas que acompanhou e se pretende que acompanhe um Futuro próximo:
‘Menos construção e mais vazios’. Espaços onde o nada e o tudo coabitam em sintonia mas
não em permanência, tal como nos mapas de Nolli, 1784, criados pelo artista Giambattista
Nolli4. (Ilustração 1)
Reciclar conceitos, fórmulas, estratégias e estéticas, simplificando limites e complexificando
usos são resumidamente as intenções atuais e necessidades contemporâneas das urbes.
À semelhança destes mapas realizados no século XVIII para Roma, a intenção era a de
representar a importância do desenho não apenas nos cheios, ou seja o que é construído,
mas também a vontade de libertar espaço, de representar em desenho, sistemas de vazios
infinitos, que estejam presentes nas nossas cidades, funcionem.
Para além do papel que os espaços vazios representam, estes estão sempre associados
a outros elementos com alguma relevância, igrejas, palácios, etc, sendo que estes se
relacionam e contribuem para a criação da malha cidade. Se assim não fosse, o resultado
seria uma infindável adição e multiplicação de ‘espaços cheios’, construídos, sem qualquer
hierarquia espacial associada e sem espaços de qualidade adjacentes, permitindo à cidade
respirar, espaços de intervalo e transição vitais para o equilíbrio e seu normal funcionamento.

3 Edward Ruscha, pintor e fotógrafo americano. Ainda na escola, em Oklahoma City, desenvolveu um interesse
em Surrealismo. Mudando-se para Los Angeles em 1956, Ruscha ganhou destaque em finais dos anos 1950,
quando começou a fazer colagens, isolando e recombinando palavras e imagens de formas cada vez mais subtil
e irónica. Inspirou-se em fontes de mundo real e abraçou as técnicas vulgares e imagens da cultura comercial.
O seu trabalho está associado à arte pop. A série de livros que publicou com fotografias inexpressivas, incluindo
postos de gasolina TwentySix (1962), Alguns Los Angeles Apartamentos (1965) e estacionamentos Thirtyfour em
Los Angeles (1967) são das mais relevantes.
4 Giambattista Nolli (1701 - 1756) foi um arquiteto italiano. Ficou conhecido pelo seu plano icnográfico de Roma,
ou Planta da Grande Roma, universalmente intitulado: Mapa de Nolli.
Foi a descrição mais precisa de Roma produzido até à data num momento em que a obra arquitetónica do
papado de Bento XIV, estava em plena floração com o objectivo de ajudar a criar demarcações para os 14
distritos.
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Ilustração 1 - “Detail of Nolli Map “,Giambattista Nolli, 1784 (Michael Schur, 2008); “Detail of Nolli Map“,
Giambattista Nolli, 1784 (Michael Schur, 2008).

Big Box: definição e origem
Em todos os países a arte de fabricar com regra nasceu de um germe preexistente. Em
tudo é necessário um antecedente; nada, em nenhum género, vem do nada; e isto não pode
deixar de se aplicar a todas as invenções dos homens. Assim, nós vemos que todas elas, não
obstante as transformações posteriores, têm conservado sempre claro, sempre manifesto ao
sentimento e à razão, o seu princípio elementar. (Aldo Rossi, 1977, p.43)
Big Box, também conhecido como “the big unconscious organizer”5, ou ‘vazio útil’6, são
estruturas arquitectónicas existentes nas cidades, com volumes cada vez maiores, de modo a
abrigar programas extensos. Apesar da sua grande escala, existem enquanto continuadores e
organizadores e\ou catalisadores de cidade. Por isso, não bloqueiam o normal funcionamento,
fluxos, ao invés, adotam estratégias inteligentes de valorização e requalificação de pedaços
de cidade.
Pretende-se cada vez mais, encontrar soluções arquitectónicas simples na concepção
mas complexas nos usos. Procurar estruturas arquitectónicas que pudessem, para além, de
incorporar grandes espaços, participar na requalificação das cidades. Poderiam, por isso, ser
estruturas flexíveis, para não depender de um programa específico para existir.
A característica mais forte desta estrutura, Big Box, é a capacidade de se adaptar a novas
e diferentes funções, usos, contextos, paisagens, sistemas económicos, necessidades das
cidades e pessoas, perante contexto mutantes e desequilibrados.
O que está no seu interior e exterior, não é relevante, porque ambos se encontram
em constante transformação. O espaço, escolhido e delimitado, através de uma linha, o
seu perímetro é o que verdadeiramente importa. A escolha, o acto de delimitar com uma
intencionalidade forte e objetivos definidos.

5 “The big unconscious organizer” ou organizador inconsciente, é um termo utilizado pelo arquitecto belga Kersten
Geers, 2011/2012, para definir um tipo de arquitectura que organiza cidade sem ser esse o seu único objectivo.
6 É uma expressão usada para explicar não só uma “ausência”, mas também o modo como tal se manifesta e
participa no contexto da cidade.
O “vazio” não deve ser encarado como uma mera inexistência de objeto, porque aquilo que consideramos como
“cidade” não se faz unicamente de matéria palpável, ultrapassa a noção de físico e implica valores que não
são contabilizados em termos de “matéria”: signos, significados e significantes que, embora apoiados num um
suporte físico, não existem pela mera sobreposição de tijolo.
Estes vazios uteis são espaços que apesar de vazios incorporam em si um sem número de funcionalidades que
não são permanentes. O diálogo que estabelece com a cidade e envolvente é o que o torna útil. Contribuindo
para a formação de cidade. “Útil” como algo muito para além do mero uso físico do espaço.
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O limite de um edifício é o que o define. Não tem que ser obrigatoriamente o fim pode,
antes, ser o elemento de ligação. O limite é o meio, através do qual, a cidade é organizada.
O vazio, ou espaço resultante destes limites, é um espaço útil tanto exterior como interior.
Utilizado pela cidade e seus habitantes, podendo ou não, ter uma função específica.
A redução da arquitectura às formas elementares oculta a sua densidade histórica,
perseguem uma extrema condensação de pensamento estético. É como um jogo que se deve
manter dentro dos limites. Baixar o volume do ruído no interior de uma cultura vociferante é
sempre um desafio.”7 (Kersten Geers, 2012, p.13)

Ilustração 2 - “As jiboias engolem, sem mastigar, a presa inteira. A seguir, não podem mover-se e dormem os
seis meses da digestão.” ( Antoine de Saint-Exupéry, 2001, p.5-6)

No que diz respeito à origem, ou seja saber quando surgiram as Big Boxes, tece-se
cronologicamente, a história de possíveis relações, espaços passados que a influenciaram
até aos nossos dias.
Who would have imagined we would go this way. The pyramid…the cathedral…
and now, the Skyscraper. We all live in little boxes… (Rem Koolhaas, 1995, p.70)
Apesar da sua aparente novidade, sempre existiram e continuarão a existir. Têm a
capacidade de se reinventar e readaptar ao mundo em mudança. De facto, o conceito de
vazio útil, não tem tempo, nem estilo, nem época, nem lugar. Por isso, é versatilidade e poderá
ser o futuro. A origem desta tipologia poderá remontar à necessidade mais básica do ser
humano, a de ter um lugar onde se abrigar, ou seja, um regresso à simplificação do espaço.
Da ágora, na Grécia Antiga, enquanto lugar de encontro, ou vazio protegido por um
tecto; passando pelos templos, vazios desenhados por um limite construído para adorar uma
divindade; Antigo Egipto, templos fechados em si; pirâmides pela sua enorme escala; na
Índia e Paquistão, os templos da água ou poços que guardavam água no meio dos desertos
durante as monções; às lógias, enquanto elementos intermediários de espaços, as igrejas
que sempre se adaptaram aos tempos de mudança, conventos; Museus já nos séculos XIX e
XX; Pavilhões, como o Palácio de Cristal de Joseph Paxton em Londres (1850), introduzindo o
7 Texto Original: “Architecture’s reduction to elemental forms belies its historical density; (…) after is an extreme
distillation and concentration of aesthetic thought.”(Kersten Geers, 2012, p.13)
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conceito de pré fabricação; as Fábricas em plena Revolução Industrial, que se transformaram
nas novas catedrais das cidades; e por fim os clusters e data centres da nossa atualidade, que
aos poucos e silenciosamente nos invadem, Todos estes elementos ou habitantes das cidades
contribuíram para as cidades que todos nós habitamos. São camadas que se sobrepõem,
mas mais do que isso adicionam.

Ilustração 3 – Cronograma evolutivo de uma Big Box em todo o mundo. (Liliana Nóbrega, 2013)

A arquitectura não deve, de modo algum, sobreviver ou ser um obstáculo à mudança mas,
sim, acompanhá-la sem se impor. O diálogo é a melhor opção. E, a arquitectura reconhece
que está esgotada, mas que a solução não passa por uma multiplicação de ‘regurgitações’,
de ainda mais arquitectura.

5 Pontos de uma Big Box
Difícil é caracterizar uma estrutura que pode variar dependendo do lugar, do clima,
situação económica, do estilo, do arquiteto, situação e propósito, entre muitas outras variantes.
Porém, existe uma série de denominadores comuns. Mesmo sabendo que seria impossível
criar fórmulas ou regras mágicas, aqui apresento as características que, depois da análise de
vários projectos, se definiram como essenciais ou principais, resultantes de uma repetição ou
processo de qualificação permanente. Resta relembrar que cada caso é um caso.
São cinco as características, ou grupos, que se encontram de certa forma interligados e
ajudam a dar forma a esta nova ‘tipologia arquitetónica’:
1. Relação da Big Box com o contexto urbano (centros e periferias);
2. Escala e volume;
3. Função e programa;
4. Estrutura, forma, planta tipo;
5. Fachada, materialidade, luz e cor.
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Durante esta investigação, primeiro apresentaram-se alguns exemplos, a maioria
existentes fora de Portugal, que ajudaram a ilustrar este guião das características.
No geral, sempre que um edifício ou estrutura arquitetónica consigam incorporar todas,
ou a maioria destas qualidades, então, poder-se-á considerá-lo uma Big Box. Acima de tudo,
estes edifícios, isoladamente, nunca poderão ser bem-sucedidos, a não ser que se associem a
espaço público de qualidade, sendo esta a sua principal característica, ser híbrido, aglutinador
de espaço funcional-máquina com espaço público, vivo. Torna-se um edifício mediador entre
dois universos: o centralizado-funcional e o coletivo-generoso.

Ilustração 4 – Diagrama síntese das 5 características de uma Big Box. (Liliana Nóbrega, 2013)

1. Relação com o contexto
A realidade física onde cada Big Box se insere e o espaço que ocupa, são importantes.
Porém pode sofrer alterações constantes. Um dos principais objetivos de uma Big Box, é
reorganizar e requalificar fragmentos de cidade.
Where there is nothing, everything is possible. Where there is architecture, nothing
(else) is possible. (Rem Koolhaas, 1995, p.199)
As cidades de hoje são na sua maioria densas e desorganizadas. São igualmente o
resultado da soma de várias ‘ilhas’, camadas cidades, que se foram sobrepondo por camadas
desconexas com o passar do tempo. Coabitam em sintonia ou impõem-se abruptamente.
Procura-se a continuidade mesmo perante elementos descontínuos, tentando, sempre que
possível, relacionar-se e dialogar com a envolvente e contexto.
Como e por que é que uma cidade aceita um elemento e repulsa outro? A resposta a
esta questão depende da intencionalidade e da estratégia utilizadas para cada caso e cada
contexto.
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A grande originalidade da cidade (…) é simplesmente a de abandonar o que não funciona
– o que sobreviveu ao seu uso – para (…) aceitar qualquer coisa que cresça em seu lugar.
(Rem Koolhaas, 2010, p.42)
A estratégia a aplicar nas cidades, não tem de partir de um plano rigoroso e perfeito.
Numa realidade atual onde o contexto está em permanente transformação, os efeitos são
imprevisíveis. A acupunctura urbana poderá ser uma das estratégias a aplicar, aliada a uma
arquitectura flexível, sem conteúdos limitadores, uma Big Box.
Estes elementos, Big Boxes, criam novas relações, diferentes usos, dinâmicas, percursos,
usos, novas leituras de uma mesma cidade desgastada, seja ela qual for. Inevitavelmente,
estas estruturas adquirem posições de destaque nas cidades, pela sua grande escala,
programa, para além do fator dinamizador e transformador.
Procura-se um novo olhar para estas cidades enquanto seres vivos e dinâmicos, em
permanente construção, ao invés de espaços imutáveis e eternos, utópicos conjugados com
centros esvaziados e arredores esquecidos.
Estas mega-estruturas têm a sensibilidade de interpretar o contexto, para que não tenham
que se impor e, naturalmente, possam cumprir a razão pela qual existem.
No caso dos centros urbanos são, em geral, zonas históricas, e por isso, densamente
construídas, com pouco ou nenhum espaço disponível, para novas e grandes infraestruturas.
Onde, já se criaram fortes laços, difíceis de quebrar mas, ao mesmo tempo, relações que
se deterioraram e anseiam renovação. Nestes casos, uma Big Box consegue resolver um
problema funcional em pouco espaço; regenerar relações perdidas e oferecer espaço público
de qualidade. Contribuem para acabar com o estrangulamento dos centros e criam novos
espaços desafogados. Em segundo plano, podem abrigar diversas funções ao mesmo tempo
no seu interior e exterior, caso necessário. Este ciclo, que se perpétua em direcção aos
centros, é centrípeto.
(…) it seems that everywhere is the right place to introduce a new incredible thing.
Every forgotten spot in the middle of a totally generic environment provides a good
opportunity to make an exceptional building. This kind of egomaniac urbanism, in
which every single corner touched by the architects suddenly turns into gold(King
Midas urbanism?) is in reality the product of an extremely detached relation with
the context. This proudly non-commonsensical attitude is more reasonable than
it might expect. In fact, the field follows a totally paratactic order, where anything
can find its place next to anything else. So the indifference of the field can accept
also hyper-precious episodes, provided they have no ambition of establishing
any kind of hierarchy. For them the mediocrity of the field is no problem.
(Office Kersten Geers David Van Severen, 2012, p.19)

Ilustração 5 – Movimentação centípeda (Centros) e centrífuga (Periferias). (Liliana Nóbrega, 2012)

162

Revista Arquitectura Lusíada nº. 5

Arquitecturas sem conteúdo. Estruturas arquitectónicas na requalificação das cidades “Big Box”

Nas periferias, acontece o inverso. São zonas menos densas, construídas muitas vezes,
sem qualquer ordem, a não ser o interesse imobiliário e demográfico. Permanecem enquanto
ilhas dispersas, que não são capazes de comunicar entre si, não só pela distância, mas pela
falta de diálogo. Neste caso é necessário estabelecermos pontes e elementos de ligação.
Ciclo centrífugo, de procura de um centro ou lugar de encontro centralizado.

Ilustração 6 - “Nils ole Lund, first the building then the site”, 1982 (Archive of Affinities, 2011)

Uma Big Box consegue, pela sua, grande intenção e dimensão, contaminar os elementos
construídos à sua volta, dispersos no vazio das periferias. Tem uma enorme influência sobre
estes, por conseguir gerar novas centralidades e regenerando antigas relações degradadas
e/ou criando novas. São capazes de ‘coser’ a malha existente, realizando pequenas
regenerações localizadas e estratégicas, mas sem ocupar o espaço, libertando-o sim!
O contexto urbano não pode ser apenas um suporte de uma ideologia, em que a
realidade encontrada está em contraste marcado ou em choque, mas a complementa. Toda
a realidade é uma soma do que existiu, existe e virá a existir, no futuro. A tranquila aceitação
de determinada realidade é uma tentativa de que algo encaixe numa ideia pré concebida, isto
é, de uma total ilusão, no que toca a responsabilidades sociais e políticas. Por essas razões,
o projecto de arquitectura deve posicionar-se num contexto em que se produz, indiferente e
neutro, sem almejar protagonismo ou destaque. Exige-se que cumpra, da melhor forma, a sua
razão de existir.
Introduzir um edifício numa qualquer malha urbana é uma tomada de posição, um acto
público que implica uma responsabilidade partilhada. O objectivo entre o pragmatismo e a
utopia é encontrar um equilíbrio, chave para alcançar, tanto o bem comum, como corrigir os
males colectivos. A partir do momento em que um edifício ganha uma posição, aí encontra a
sua necessidade e passa a ter sentido que exista.
No fundo, a ideia de que um lugar, em si, não é relevante mas o que se constrói e a
relação que este novo elemento pode potenciar neste lugar, é que é de valor. Sendo que, o
construído pode, ou potenciar ou destruir o que existe.
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2. Escala e volume ou o problema do grande
A escala, tanto nas relações estabelecidas entre edifícios existentes como na relação
com o espaço, tem um papel preponderante no fazer e pensar cidade.
Em contexto urbano histórico, de escala mais reduzida e concentrada, ou periférico, de
maior escala e dispersa, uma Big Box tem que encontrar qual a dimensão apropriada para o
contexto onde se insere, apensar das elevadas dimensões que têm quase sempre os seus
programas, até porque pode ser mais que uma função associada.
Edifícios com escalas cada dia maiores e mais descontroladas, tornam ainda mais
importante a necessidade de estabelecer um diálogo entre os vários elementos existentes
numa malha urbana, sejam estes elementos recentes ou antigos, sendo numa realidade já
pré-existente, mais consolidada ou dispersa e desfragmentada.
Para entender a escala, é imperativo observar primeiro o contexto existente e perceber
qual a lógica a ele inerente, se em altura, se em largura. Uma Big Box subscreve estas duas
preocupações, sendo uma estrutura arquitetónica que cria espaços de grandes dimensões
para resolver certas necessidades. Apesar da sua grande volumetria, não se transforma num
obstáculo, já que contribui para a criação de espaços urbanos públicos que fluem e se ligam
entre si continuamente.
O sítio de estudo para cada projecto fazer variar os conceitos de escala e grandeza.
Edificar nos EUA, a uma certa escala é diferente da escala Europeia, por exemplo. Um mesmo
projecto, não poderá, ao mesmo tempo, ser aplicado em ambos os casos. Pensar na escala
depende das relações que se procuram estabelecer. Essas relações, não têm de estar de
acordo com o já existente, mimetizando ou copiando, nem entrando em choque. Devem existir
para gerar diálogo entre as partes, em prol da requalificação de um todo. Na Europa evitouse a ameaça da Grandeza, ainda por algum tempo, dada a sua génese mais antiga, falta de
espaço e porque o seu processo de crescimento aconteceu, resultado de uma acumulação de
sucessivas camadas ao longo do tempo.
Este conceito de Grandeza foi desenvolvido pelo arquitecto Rem Koolhaas, em particular
no seu livro ‘Três textos sobre a cidade: Grandeza, ou o problema do grande’. Apesar de ser
recente, a ideia de Grandeza surgiu nos finais de século XX e inícios do século XXI.
Na contemporaneidade, as Big Boxes, ou contentores, nos centros adquirem maior
tranquilidade, modéstia ou\e neutralidade perante um contexto gritante, densificado ao longo
dos tempos. Muitos destes edifícios conseguem dissimular a sua presença para, assim, não
interferir demasiado no contexto. Esta é, somente, uma das estratégias, e não a formula, a
ser seguida.
Nas áreas mais periféricas, a Grandeza é a unidade de medida, tendo sempre como
referência a escala do seu centro. Estes edifícios desempenham papéis de destaque na
paisagem, mas não enquanto protagonistas. São agentes geradores de urbanidade e
humanidade. Podem, igualmente, ter um papel unificador enquanto espaços charneira que
são, servindo de ligação entre fragmentos desarticulados.
São contentores de espaço, pensados para funcionar em diferentes escalas de
perceção: brutalistas, de grandes dimensões, quando observados de longe, contrariamente
ao pragmatismo e refinamento, quando vividos de perto. A aplicação desta grande escala, vai
de encontro às necessidades das cidades contemporâneas, caóticas e com uma paisagem
desordenada, dissociada, desresponsabilizada, que só pela Grandeza se pode voltar a
encontrar, reorganizando-se através de simples ligações entre estas megaestruturas.
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(…) A Grandeza assombra; a Grandeza transforma a cidade, que era uma soma de
certezas e passa a ser uma acumulação de mistérios. (Rem Koolhaas, 2010, p.17)
Esta frase indica uma série de pistas, numa realidade contemporânea onde, não há lugar
para certezas, fórmulas ou estilos. A escala deixou de ser uma imposição, de ter significado
moral, sendo substituída pelo utilitário. O tamanho, esse sim, pode entrar num domínio amoral,
certo ou errado. O impacto de uma Big Box, consegue ser independente da sua qualidade,
ou falta de qualidade, deixando estes de ser, somente, um critério a utilizar. Rem Koolhaas
acentua:
“A Grandeza destrói, mas também é um novo começo para reconstruir o que
quebra.” (Rem Koolhaas, 2010, p. 23)
O fotógrafo Bas Princen reflete no seu trabalho a temática da relação da escala contexto. Toca no tema da Grandeza na paisagem, fazendo-o com ironia. Através das suas
imagens, conseguimos visualizar o mundo e a arquitetura urbana anônima, banal, com um
olhar quase mágico e vagamente surreal. São edifícios de grandes volumetrias, em locais
vazios de construção, aparentemente absurdos, com apontamentos de artefactos humanos,
que descreve com a estranheza de ‘civilizações humanas’. Retrata universos de vazios úteis
em funcionamento ou abandonados, mostrando, assim, as potencialidades destas estruturas,
para além da sua relação com o contexto. Independentemente da cidade ou sítio do mundo
onde fotografe, a sua intenção é chegar a uma série de casos que, colocados lado a lado,
possam dar respostas ou lançar dúvidas. O seu olhar crítico é essencial para perceber os
casos de sucesso que resultam, na prática, os que não resultaram e quais as razões por que
aconteceu.
“I go out to find photographies (...) in which the artificial and the natural take each
other’s forms and in which one is unable to see if things are being constructed or
destroyed. I think that is the most interesting thing that can be said right now about
the cities in which we live, and the landscapes in which we dwell (and vice versa)”.
(Nora Schmidt, 2009)

Ilustração 7 – “Water cooling plant, Shopping mall parking lot in Dubai, Ringroad Houston, Former sugarcane
field in Cairo; Bas Princen, 2009 (Van Kranendonk Gallery, 2013)

3. Programa ou função
O conteúdo nestes edifícios, não existe, enquanto algo permanente. Estas estruturas
arquitectónicas potenciam a dinamização, hibridação de conteúdos e usos. Estes espaços,
pelas suas características: limites e dimensões flexíveis, têm a capacidade de servir mais do que
uma única função. Adaptam-se, a qualquer realidade em mudança, e flutuações nas cidades.
“Ninguém sabe de onde, como ou desde quando funcionam os esgotos, ninguém
sabe a localização exata das linhas telefónicas, qual foi a razão para colocar ali o
centro, nem onde acabam os eixos monumentais (…). Funcionam, é tudo”. (Rem
Koolhaas, 2010, p.48)
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A Big Box é uma tipologia, também conhecida por Arquitectura sem Conteúdo. Por outras
palavras, é uma estrutura arquitetónica, resultante da necessidade de complexificar o uso do
espaço, sendo o conteúdo considerado irrelevante.
Esta tipologia existe, independentemente do ou dos conteúdos que possui. Assim,
qualquer que seja a sua função ou funções, a estrutura permanece. É a única arquitectura que
tem um programa impossível de definir, absolutamente, porque está em constante mutação.
Um edifício define-se pelo seu desenho de perímetro, através do qual enquadra e qualifica
espaço. A certeza da permanência do que estará no seu interior ou exterior nunca é absoluta.
A realidade externa e as necessidades das cidades, são impossíveis de prever a longo prazo.
O que hoje parece uma certeza, amanhã poderá revelar-se como sendo uma dúvida.
Uma Big Box é pensada para estar ao serviço de um conteúdo que não controla. Assim,
tem de ser suficientemente fundamental na cidade para que consiga sobreviver e fazer sentido
por si mesma, para além dos programas que a vão habitar.
Para isso, é imprescindível saber qual a sua ambição e estratégia, no contexto da cidade.
Será a sua boa relação com a cidade, que irá determinar se é viável ou não a continuação da
sua existência. Promove na cidade, o mais possível, a criação de espaços de continuidade,
independentes da sua função.
A ‘arquitectura sem conteúdo’, utiliza a função ou o conteúdo de um edifício, como alibi,
sempre que necessário, para a sua existência ou requalificação. No entanto, a única função
deste tipo de estruturas arquitectónicas, independentemnete do que acontece no seu interior,
é a de contaminar e dinamizar um certo e específico contexto envolvente. Através da sua
relação com o exterior, com a cidade e das relações que estabelece com estes e nestes
lugares. São as relações que o ajudam a enraizar-se.
Multifuncionais ou não, estes grandes contentores podem conciliar e condensar mais do
que uma função apenas, visto que a sua grande escala, propicia a junção e otimização de
várias funções. Apenas um espaço de grandes dimensões pode sustentar uma proliferação
promíscua de eventos num único ‘contentor’, pelo enorme vazio que ele suspende e encerra.
As actividades compactadas no vazio de uma megaestrutura determinam uma interação, mas
a Grandeza também as mantém separadas. Para além disso, um grande espaço vazio ajuda a
regular as intensidades da coexistência programática entre as actividades. Libertar o espaço,
torna impossível animar, intencionalmente, a sua massa total. A vastidão do espaço, esgota
a necessidade compulsiva da arquitectura para decidir, determinar. Diminui a capacidade de
controlar tudo o que acontece dentro de um espaço, tornando as vivências mais espontâneas,
mais livres.
A artificialidade e a complexidade da Grandeza libertam a função da sua armadura
defensiva para permitir uma espécie de liquefação; os elementos programáticos
reagem entre si para criarem novos eventos – a Grandeza retorna a um modelo
de alquimia programática. (Rem Koolhaas, 2010, p.24)
Os programas mais comuns para uma Big Box serão os que não necessitam de uma
interação demasiado intensa com o seu exterior tais como: armazéns, arquivos, data centers,
fábricas, centros de reciclagem de resíduos, parques de estacionamento, autosilos, lojas,
reservatórios de água ou energia, fábricas de papeis, cemitérios, etc. Estes programas,
maioritariamente utilitários, tiram partido das tecnologias, não sendo considerados processos
ou estruturas híper tecnológicos. Isso, limitaria, muitíssimo, o desenvolvimento de uma
actividade, demasiado específica. A ideia é libertar o homem para outras tarefas e actividades
mais enriquecedoras.
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O seu limite exterior (coberturas, fachadas, pátios, etc.), funciona, para a cidade, como
espaço público: praças, miradouros, jardins, parques, auditórios, etc. No fundo, são vazios
que contribuem para integrar estes grandes e novos contentores nas dinâmicas urbanas.
Tais edifícios, no futuro, podem ser usados para tudo, mas como categoria arquitetónica
ainda são ambíguos. Não são considerados, ainda, como sendo uma tipologia bem definida.
Carecem de experimentação, tendo no entanto, a capacidade de não esgotar em nenhuma
possibilidade.
Foram analisados dois casos paradigmáticos da junção de programas aparentemente
inconectáveis. Amagerforbraendin, projecto do atelier BIG, concluído apenas em 2015, uma
central de tratamento de resíduos com pista de ski e restaurante, situado numa zona industrial
de Copenhaga. O segundo é um Arranha-Céus cemitério, miradouro, memorial, percurso
público, na cidade de Paris, resultado de um concurso de ideias, 2011 ‘Skyscraper Competition’,
e nunca construído, pelos arquitectos Fillette Romaric e Chandrasegar Velmourougane.

4. Estrutura, Forma, Planta-Tipo
Estas três características foram aglutinadas porque dizem respeito à materialização de
um projecto, e aos elementos que o constroem e sustentam.
No caso da Big Box, apresenta-se como uma estrutura capaz de se adaptar, evoluir e
sofrer alterações na sua forma, sem perder a qualidade espacial inerente.
As principais preocupações resumem-se: forma como o edifício toca o chão, poisa e
como se constrói, o sistema que utiliza, de modo a ser simples e eficaz e a marca que deixa no
território. Esta última refere-se à marca, linha-limite ou perímetro, que define uma estrutura,
enquanto espaço escolhido e delimitado num território.
O exemplo dado é o da Mesquita de Córdoba, que ao longo de séculos sofreu
transformações de várias ordens mas permanece enquanto espaço de destaque e vazio útil
desta cidade.
Typical Plan implies repetition – it is the nth plan: to be typical, there must be many
– and indeterminacy: to be typical, it must be sufficiently undefined. It presumes the
presence of many others, but at the same time suggests that their exact number is
of no importance. (…) It is Architecture as mantra. (Rem Koolhaas, 1995, p. 343)

Ilustração 8 - As quatro fases de evolução da Mesquita de Córdoba, tal como as datas e responsáveis políticos
(Lasalle, 2013).
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5. Fachada, Luz, Materialidade e Cor
Por último, a fachada, luz, materialidade e cor são características que, perante a
banalidade e modéstia de uma Big Box, atribuem carácter à estrutura, qualidades na relação
afetiva entre habitantes e cidade, gerando identidade e apropriação do espaço público.

Ilustração 9 – “Pacific Design Center, West Hollywood, Califórnia, Cesar Pelli, 1975”
(Office KGDVS, 2011, p.1 e 31)

Big Box em Portugal
Um dos objectivos deste trabalho de investigação, para além do aprofundamento do
tema, prendia-se encontrar pontos de ligação e casos exemplo nacionais.
A questão que se colocou desde sempre era a da possibilidade, ou não de existirem
Big Boxes em Portugal? Repensar conceitos e aplicá-los a outras realidades, nesta caso a
portuguesa, foi um dos desafios colocados.
Seriam edifícios tipo que pudessem estar numa mesma linha de pensamento, atuação,
evolutiva e cumprindo a sua função enquanto organizadores e requalificadores de cidade.
Foram escolhidos quatro casos para serem analisados a fundo, todos eles na cidade,
ou arredores, de Lisboa. Estão organizados cronologicamente, sendo que dois deles se
encontram no centro e dois na periferia, ajudando a entender a importância que tiveram nos
processos de transformação e requalificação de cada contexto onde se inseriram e inserem.
São estruturas que após a passagem do tempo, todas permanecem enquanto espaços
caracterizados por uma elevada qualidade espacial, úteis, disponíveis e vivos, depois de terem
recebido uma série de usos e transformações programáticas. Nos casos mais recentes, são a
prova viva de elementos catalisadores, pontos de diálogo essenciais em malhas desconexas,
sem ordem e com falta de planeamento.

Ilustração 10 – Cronograma dos 4 casos de estudo Big Box, em Portugal (Liliana Nóbrega, 2013)
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Casos de estudo académicos
Durante esta investigação, um dos objectivos era o de voltar a analisar os vários projectos
realizados pela turma e aluna, quer em grupo, quer individualmente, desenvolvidos durante
os meses em que fez projecto no atelier KGDVS, atelier onde todo este trabalho teve início.
Pretendia-se ganhar uma nova perspetiva e visão do trabalho académico realizado,
para além de apresentar soluções para a periferia de Paris, caso que foi escolhido para este
estudo. Sempre com a ideia presente de que um projecto pode ser uma realidade sem fim à
vista, com infinitas opções possíveis e infindáveis soluções.
Resume-se a um espaço em que internamente funciona enquanto Centro Logístico,
plataforma de apoio junto a uma ferrovia, e exteriormente nos seus limites, existe enquanto
ponte de ligação, miradouro, palco, porta de entrada, estacionamento de automóveis e
bicicletas, etc e tudo o mais que a necessidade e imaginação obriguem. (Ilustração 11D)

A

B

C

D

Ilustração 11 – Trabalhos académicos realizados no atelier KGDVS na Accademia di Architettura di Mendiriso,
Suíça, 2011.
A) “Centre Georges Pompidou, Renzo Piano & Richard Rogers”,by Arminda Alexandru, Gianfranco Panza,
Michelle Badrutt [et.al], 2011 (Office Kersten Geers David Van Severen, 2011, p.4)
B) “Les Espaces d’Abraxas Taller de Arquitectura-Ricardo Bofill”, by Sho Kurokawa, Liliana Nóbrega, Max
Collomb [et.al], 2011 (Office Kersten Geers David Van Severen, 2011, p.6)
C) “TGV ,Très Grand Bibliothèque OMA”, by Frederico Rossi, Bruno Alves, Theo Storesund [et.al], 2011 (Office
Kersten Geers David Van Severen, 2011, p.8)
D) Logistic Center in Saint Denis a Pleyel by Liliana Nóbrega, 2011 (Office Kersten Geers David Van Severen,
2011, p.21)

BIG BOX na contemporaneidade
A Arquitectura é uma actividade transversal a qualquer tempo e lugar. Independentemente
do contexto onde estas cidades se inserem. Resultam sempre da soma do que já existiu,
existe e das nossas aspirações para um futuro próximo.
Na verdade, uma boa ou má arquitectura é relativa. O que, verdadeiramente, está em
questão, é a procura de estratégias ou formas de pensar arquitectura que, depois de aplicadas,
nos façam acreditar na real melhoria da vida das pessoas e cidades.
A reflexão não se limita, igualmente, ao facto da arquitectura ser antiga ou inovadora.
Tudo o que consideramos atual e contemporâneo, na verdade, nunca o é. Partimos sempre
de referências e elementos sobre os quais nos apoiamos.
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Ser inovador, não significa, que nunca foi feito antes, mas antes, o resultado de uma
procura por soluções eficazes e refrescantes, e que muitas vezes podem mimetizar a realidade
readaptando-se a outros contextos.
Este processo implica tempo porque envolve transformações e flexibilidade, já que
acontece em realidades menos conhecidas, porém gerando novos conceitos e formas.
Numa realidade em constante mutação, sobre a qual não existem certezas absolutas
nem permanentes, o que hoje é necessário, amanhã poderá estar ultrapassado.
As trocas de bens e de informação acontecem a uma velocidade nunca antes vista,
e a questão que se coloca é: como se pode fazer e pensar arquitectura, perante cenários
movediços? Como construir algo que, desejavelmente, deseja permanecer, mas sem se
tornar num obstáculo à evolução natural de ciclos urbanos?
No trabalho da dissertação que desenvolvi, e sobre o qual esta amostra pretende
ser exemplificativa, tentei responder a essas dúvidas, apontando caminho para o uso de
estratégias, cada vez mais utilizadas na requalificação de cidade, em centros ou periferias.
São desenvolvidos em maior profundidade conceitos como o de ‘acupunctura urbana’, que
se apoia em elementos potenciadores de cidades, ‘arquitectura sem conteúdo’, denominada
‘Big Box’ ou ainda ‘cidade genérica’, são desenvolvidos em maior profundidade.
Estas infraestruturas de grandes dimensões nas cidades, suscitam sentimentos de
repulsa. À primeira vista, uma Big Box, assemelha-se a uma ideia de estrutura-objecto,
isolada, encerrada em si, sem ligação com o exterior, vazias de significado ou valor, ilhas.
Esta estranheza, à priori repele. Porém, se analisadas mais ao detalhe, reajustada à
realidade, são na prática, um conceito útil e, absolutamente, potenciador de mudança e
humanidade.
A Big Box surge como um elemento, ao mesmo tempo, autocentrado e independente. Um
espaço, por excelência, para a existência de diversos usos, e da sua hibridação.
Surgem como num deserto surgem os oásis, indicando pistas úteis às cidades,
participando e incentivando processos de metamorfose constantes e imprevisíveis pelas
quais inevitavelmente todas as cidades e pessoas passam.
Uma Big Box, só por si, não faz sentido enquanto elemento isolado. Existe num contexto
e num conjunto urbano, bem definidos e com objectivos e alvos concretos.
Uma cidade não pode ser apenas constituída por Big Boxes. Representam os elementos
de junção na reaproximação de pedaços de cidade. Estas estruturas só fazem sentido para
programas contemporâneos, necessidade das cidades e modos de vida atuais. Em muitos
casos, contém programas com dimensões desmesuradas e difíceis de conciliar com a
escala das cidades existentes. A grande escala da maioria destes novos edifícios, se por
vezes é possível enterrar, edifícios subterrâneos, noutros casos podem criar conflitos e
descontinuidades, prejudiciais à harmonia urbana. A outra faceta de uma Big Box é existir
também enquanto espaço público, gerador de continuidades.
A sua linha de limite, perímetro, é o elemento definidor de espaço. Responsável por
desenhar, organizar, reativar relações perdidas, ou criar novas relações nas cidades. Encontra
as soluções adequadas para os problemas práticos e funcionais existentes, ao mesmo tempo
que oferece à cidade, espaços públicos de qualidade.
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Estes têm como característica fundamental, a versatilidade do seu vazio e usos,
independentes entre si e dialogantes com a cidade.
Para construir cidade, não existe uma fórmula, plano ou estratégia, únicas. Porém, um
novo pensamento urbano tem vindo a orientar as acções e ideias contemporâneas, de como
fazer arquitectura e pensar cidade. Apesar de serem edifícios máquina, que servem, primeiro
que tudo, uma função e necessidades específicas, pontuais, fazem-no, de mãos dadas com a
cidade, os lugares onde existem e as pessoas.
As estratégias possíveis podem ter como base a acupunctura urbana, segundo o qual,
a intervenção ou planeamento, não necessitam abranger um território muito alargado mas,
apenas, focalizadas em pontos estratégicos e cirúrgicos. Desta forma, tornam-se acções mais
eficazes e melhor gestão de recursos.
Esta estratégia de requalificação urbana, tem como ponto de apoio o elemento potenciador
de mudança, a Big Box, grande contentor que é utilizado de quatro formas: nos centros
urbanos, periferias, em edifícios antigos e novos.
Em zona histórica, lugar onde as relações se podem manter, porque muitas delas já
estão enraizadas e funcionam. Tenta-se, ao mesmo tempo, regenerar as relações quebradas
e gerar novas.
À semelhança do que acontece num processo de cura, numa doença ou contaminação,
muitas das relações, que já existiam nestes locais, cristalizados pelo tempo, foram fragilizadas,
desgastadas e deterioradas. A solução passa por uma mudança, não incisiva.
Edifícios em zonas históricas, porque o espaço disponível é reduzido, não conseguem ter
grandes dimensões. A estratégia será enterrar as estruturas, libertando e oferecendo à cidade
mais desafogo, espaço útil, vazios que cada vez mais necessita.
Nas periferias, a Big Box, tem como objectivo, criar novas relações e estabelecer
pontes entre realidades dispersas, interagindo como charneira ou elemento potenciador e
contaminador de novas dinâmicas e usos.
Por fim, esta estratégia de requalificação pode ser aplicada ao nível de uma alteração dos
usos. Numa estrutura já existente mas que, por alguma razão, não conseguiu acompanhar o
ritmo da cidade e terminou em abandono. Nestes casos, é necessário que estas estruturas
tenham características muito específicas, como o tipo de estrutura, planta tipo, espaço interior,
materiais e, a capacidade de ser flexíveis. Desta forma, requalifica-se um edifício que, por sua
vez, vai requalificar cidade, num ciclo sem fim.
Como transformar, então, um espaço profundamente deprimido e ameaçado, numa
verdadeira oportunidade em cidades contemporâneas, como a cidade de Lisboa, Portugal ou
noutro lugar do mundo?
Através de estruturas com uma nova atitude de integração e valorização do espaço, sem
se tornarem inúteis mas, funcionais. Valorizar as continuidades e mobilidade nas cidades, seja
nos centros ou periferias e, entre os centros e novas centralidades, anteriores periferias.
A criação de infraestruturas de suporte a novas actividades, novas centralidades, polos de
atração, um conjunto de espaços públicos capazes de diversificar funcionamento e vivências
urbanas.
Torna-se urgente reinventar uma forma sustentável de viver os centros históricos que, ao
contrário do que pensamos, não estão cristalizados, mas são locais com enorme potencial,
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mesmo apesar das dificuldades económicas. São lugares onde se aceita que uma estrutura
nasce, vive e morre, mas pode renascer através da atribuição de novos usos, reencontrando
o seu papel na cidade ou um outro sentido, tornando-os os seus vazios, vazios úteis.
Consciente dos mecanismos atuantes do espaço urbano, acredita-se que a cidade não
se regenera apenas com ‘desejos’, mas com um pensamento integrado, sobre uma realidade
que é complexa e dinâmica.
Com este trabalho, Lisboa aparece como uma cidade, à semelhança de outras Europeias,
com os mesmos problemas e necessidades.
Diagnosticou-se falta de estacionamento no centro histórico de Lisboa, bem como, de
espaços vazios, existência de muitos edifícios degradados, abandonados. Paralelamente,
uma periferia, à semelhança dos arredores de Paris, porém de dimensões menores, uma
realidade sem rumo ou linha orientadora concreta. Locais dormitório, mas com enorme
potencial. É possível repensar as razões da sua existência e controlar interesses especulativos
e imobiliários. O exemplo de Loures, presente neste trabalho, com a Biblioteca, Arquivo José
Saramago, reflete a vontade de não destruir a paisagem e construir de forma consciente e
apenas se necessários, com uma estratégia localizada e discutida pelos e para os cidadãos.
A utilização de contentores de espaço, ou Big Box, pode ser a chave para interromper
estes ‘ciclos viciosos’ de destruição massiva e silenciosa. Tenho a convicção de que, existem
múltiplos caminhos para a revitalização e requalificação das cidades e modos de habitá-las.
Cada um é responsável e necessário para a sobrevivência de um espaço, que é de todos,
e na construção de um Futuro sustentável, não só ambientalmente mas ao nível de muitos
outros fatores: culturais, económicos, sociais, identitários, políticos, etc.
Independentemente dos programas que uma cidade ou edifício contenham e necessitem,
o importante não são as funções em si, mas a possibilidade que estas têm de se misturar, de
gerar novas situações com maior potencial.
A capacidade de real desenvolvimento de uma qualquer cidade, acontece quando
esta se liberta das suas limitações e preconceitos, reagindo em prol de um conjunto, numa
atitude proactiva, por parte dos habitantes que são quem sentem na pele os problemas e
necessidades.
Os arquitectos são os agentes por excelência nestes processos de mudança. Paulo
Mendes da Rocha, em entrevista na exposição Lisbon Ground, (Trienal de Veneza, 2013)
disse: “ (…) os arquitectos têm como desejo, evitar os desastres” que, na verdade, fazem
parte do processo e são impossíveis de evitar.
Teríamos de atingir uma maior flexibilidade de usos, a considerada ‘arquitectura sem
conteúdo, Big Box’, que teria a habilidade de revolucionar as cidades e forma de habitar.
A cidade de Lisboa, caso também analisado, e à semelhança da cidade de Paris,
necessitam, mas a diferentes escalas, de elementos ponte, que ajudem a reorganizar e
reestruturar desenho de cidade. Os problemas encontrados são semelhantes: falta de espaço,
estacionamento insuficiente, zonas abandonadas, franjas mais frágeis, periferias caóticas,
tráfego, qualidade de espaço e de habitabilidade, etc. As soluções não poderão nunca ser as
mesmas para casos diferentes, mas a estratégias pode partir de princípios semelhantes.
Estes conectores de cidade, Big Boxes, não são permanentes, nem mesmo a sua forma.
Esta pode evoluir, sem limitações ou preconceitos, acompanhando o mesmo ritmo evolutivo
da cidade e do contexto onde se inserem, contribuindo para incentivar uma boa gestão dos
recursos disponíveis e disponibilizados. A única certeza é a da existência de Mudança.
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As cidades são entidades que se pautam por nunca estarem concluídas em constante
construção, já quase se construindo sozinhas.
O arquitecto deixa, assim, de possuir o controlo absoluto sobre um projecto, deixando-o
aberto a novas possibilidades e usos, aberto ao futuro e às gerações vindoras. Os projectos
tornam-se mais abertos e críticos, consigo mesmos, dando voz às pessoas, os verdadeiros
agentes recetores da mudança.
Por esta lógica, a construção de edifícios, pré-fabricados, seria uma opção. Uma opção
sempre provisória, que torna os processos de concepção de tecido urbano inconstantes e
caóticos, sem uma base fixa onde estabelecer relações duráveis e fortes, mas por outro
lado vantajosos nos processos provisórios de mudança e transição, criativos, ambulantes e
nómadas.
As cidades, tal como as pessoas, necessitam de espaços, com os quais se identifiquem,
marcos e referências que possam orientar uma paisagem, um território, que participem na
criação de memória. Porém, também a memória precisa de se reinventar, não sendo linear.
Hoje, cada vez mais, as cidades contemporâneas necessitam de estruturas arquitectónicas
e espaços, que possam sobreviver a tantas e múltiplas mudanças. Isto não significa que
precisem mudar radicalmente, mas acompanhar, tranquilamente essas flutuações constantes,
em estrutura e forma, nos seus limites que desenham e organizam o espaço urbano. Cada
vez se produz mais, se consome mais, se necessita de espaços cada vez maiores, mais
versáteis e flexíveis. O padrão de cidade contemporânea deverá, por estas razões, procurar
regenerar-se e acompanhar as mudanças.
Não se pode impor sistemas de relações, entre espaços públicos, que suportem a
flexibilidade e imprevisibilidade urbanas já referidas, mas sugerindo e introduzindo, nas falhas
dos sistemas das cidades, correções subtis, afirmativas.
Organizar cidade, não passa por encontrar uma fórmula única que possa ser repetida
vezes sem conta, mas uma estratégia concertada e flexível de “trabalhar os fragmentos
dispersos de cidade, ao mesmo tempo que se cria uma regra para ligar tudo” (Eduardo Souto
de Moura, Exposição Lisbon Ground, Trienal de Veneza, 2013).
Atualmente, planear cidade é tarefa necessária, mas ingrata. Planeamento exige tempo,
e nos dias de hoje, tempo é escasso. Sente-se a mudança de paradigma no conceito de
Tempo, tanto na análise, como na aplicação.
Exige-se que, o processo de concepção e construção, seja rápido, criativo, com o menor
número de falhas possíveis, perfeito. A arquitectura é humana e para pessoas.
A palavra de ordem seria: boa utilização dos recursos existentes na Natureza,
equacionando-os, com o objectivo artificial a alcançar, de forma a alcançar resultados eficientes
e em equilíbrio ecológico. Procura-se uma correcta intervenção sobre o património edificado
e espaço público. Reagir e participar, civicamente, em conjunto com todos os intervenientes,
é o caminho.
E como disse o arquiteto Ludwig Van der Rohe «Less is more», ‘menos é mais’.
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