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O papel do indivíduo na projecção imaginada da cidade: 

entre o indivíduo ideal e o indivíduo comum do século XX 

 
 

Carolina Maria Bernardo Duarte 
 
 
 
A presente dissertação incide sobre o tema da construção da cidade enquanto 

reflexo do indivíduo que dela se utiliza, que actua como parte de uma 

sociedade em constante alteração. O indivíduo representa a principal premissa 

na organização do espaço urbano, na medida em que o arquitecto/urbanista 

procura dar resposta às suas necessidades, tornando-se, assim, necessário 

definir o utilizador da cidade em questão, consciente das consequências do 

factor tempo na formação desse mesmo indivíduo.  

O entendimento de dois indivíduos distintos - o indivíduo ideal e o indivíduo 

comum - como premissa do desenho urbano representará, assim, o objecto de 

estudo, de modo a compreendermos as suas consequências no planeamento 

de cidades imaginadas enquanto campo de experimentação daquilo que 

poderão ser as cidades futuras.  

A dissertação organiza-se em três partes, uma inicial onde são introduzidos 

conceitos presentes ao longo do trabalho e outras duas organizadas segundo o 

respectivo utilizador. Estas duas partes encarregar-se-ão de definir cada 

indivíduo, um ideal e um comum, por Le Corbusier e Guy Debord 

respectivamente, e fazer o estudo de três casos para cada um dos grupos 

enquanto exemplos de cidades imaginadas.  

 

 
 
Palavras-chave: Cidade, cidades imaginadas, indivíduo, Le Corbusier, Guy 

Debord 



PRESENTATION  
 
 
 

O papel do indivíduo na projecção imaginada da cidade: 

entre o indivíduo ideal e o indivíduo comum do século XX 

 
 

Carolina Maria Bernardo Duarte 
 
 
 
The following dissertation proposes a study about the construction of the city as 

the reflection of its inhabitants, as part as a society in constant changing. The 

individual represents the main premise for the organization of the urban space, 

once that the architect /urban planner searches for the answers of its needs, 

which makes it necessary to define the user of the city, aware of the 

consequences of the time factor on the formation of that individual. 

  The knowledge of two distinct individuals - the ideal individual and the 

common individual - as a premise for the drawing of the city will represent the 

object of study, in order for us to understand its consequences on the planning 

of imaginary cities as an experiment of what can be the future cities. 

The dissertation organizes itself in three parts, an initiative one where are 

introduced some concepts used along the work and two other ones organized 

according to its kind of individual. This two are in charge to define each 

individual, an ideal one and a common one, by Le Corbusier and Guy Debord, 

in its correct order, and study three cases for each group as examples of 

imagined cities. 
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"(...) o carácter essencial do arquitecto 

(...) está no facto de agir com um 

vocabulário tridimensional que inclui o 

Homem." (Zevi, 1994, p.17) 
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1.1. Delimitação do assunto tratado 

 

"O contraste entre particular e universal e entre individual e colectivo sobressai 

da cidade e da sua própria construção." (Rossi, 2011, p.32) 

 

A presente dissertação incide sobre o tema da construção da cidade, nomeadamente 

no papel do indivíduo na construção da mesma, compreendido no século XX. Durante 

séculos tem-se procurado dar resposta às necessidades individuais de cada um na 

organização do desenho urbano, adoptando metodologias e tecnologias específicas 

do tempo em questão. O nosso interesse reside em compreender dois modos distintos 

de encarar o indivíduo enquanto factor mutável, ou não, capaz de definir necessidades 

enquanto premissas no desenho da cidade. 

A Arquitectura começa sempre por um Problema. E esse Problema é a manifestação 

de uma necessidade, de uma carência despertada pelas forças da mudança. Como tal 

gera um estado de conflito, de descompensação, um constrangimento a que em 

princípio uma contrução virá pôr fim. E digo em princípio pois um Problema, uma vez 

formulado, não está porém inteiramente definido, em condições de ser descrito em toda 

a sua extensão, clareza e profundidade. (Tainha, 2006, p.93) 

Antes de mais, entenda-se com as palavras de Manuel Tainha 1  que o papel do 

arquitecto é acima de tudo a resolução de um problema através de recursos próprios 

do tempo em questão, sendo nunca ser possível a dissociação da sociedade que dela 

se servirá.  

 

 

                                                
1
 Manuel Tainha (1922-2012): Natural de Paço de Arcos, diplomou-se em 1950 pela Escola Superior de  

Belas Artes de Lisboa. Exerceu funções de docência na Faculdade de Arquitectura da Universidade  
Técnica de Lisboa de 1977 a 1992, foi professor associado convidado no Departamento de Arquitectura  
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e exerceu funções de docência na  
Universidade Lusíada de Lisboa, de 1993 a 2010. Entre os prémios que recebeu destacam-se: O Prémio  
da Associação Internacional dos Críticos de Arte pela Secretaria de Estado da Cultura em 1990, O Prémio  
Valmor e Municipal de 1991, com o edifício da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da  
Universidade de Lisboa, o Prémio para Edifícios Isolados em 1993, o Prémio MIPRIM (2000), com o Hotel  
Carlton Palácio em Lisboa e o Prémio Jean Tschumi em 2002, da União Internacional dos Arquitectos.  
Em 2000 foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, conferida por Sua  
Excelência o Presidente da República. É autor dos livros “Arquitectura em Questão” (1994), “Textos do 
Arquitecto: Manuel Tainha” (1999) e “Projectos Manuel Tainha” (2002).    
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A cidade (...) é aqui entendida como uma arquitectura. Ao falar de arquitectura não 

entendo referir-me apenas à imagem visível da cidade e ao conjunto das suas 

arquitecturas, mas, de preferência, à arquitectura como construção. Refiro-me à 

construção da cidade no tempo. (...) Concebo a arquitectura em sentido positivo, como 

uma criação indicidível da vida civil e da sociedade em que se manifesta; ela é, por 

natureza, colectiva. (Rossi, 2011, p.31) 

 

Entenda-se com isto, que não se pretende abordar a cidade de outro ponto de vista 

que não o da arquitectura enquanto expressão da resolução de problemas num 

contexto social específico. Não procuramos, em momento algum ao longo da presente 

dissertação, dissociar o urbanista do arquitecto, quando a sua natureza é ela, também, 

dar resposta aos seus habitantes. 

Apesar da diferença de escalas, é exigida tanto à arquitectura pontual como ao 

planeamento da cidade a resolução de um problema colocado pelas necessidades 

específicas de uma sociedade, naturais das técnicas alcançadas. A arquitectura da 

cidade resulta da expressão física da sociedade moldada pelo período temporal em 

que se insere: "La arquitectura siempre es la expresión espacial de la voluntad de una 

época.2" (Rohe, 1995, p. 167) 

Assumida a cidade como reflexo da sociedade que dela se utiliza, o 

arquitecto/urbanista procura entender quem é o homem a quem terá que responder, 

de modo a resolver as necessidades do tempo actual, enquanto expressão dos seus 

utilizadores - "(...) la producción artística y arquitectónica son siempre la manifestación 

sensible de las ideas dominantes en el seno de una civilizacióm"3 (Sóla-Morales, 1995, 

p.129). Posto isto, entende-se que além do conhecimento técnico alcançado e o 

entendimento das necessidades da sociedade em questão, o arquitecto tem, também, 

em consideração o tempo e o lugar enquanto variáveis na organização do espaço 

urbano.  

 

 

                                                
2
 Arquitectura é sempre a expressão espacial da vontade de uma época. (tradução nossa) 

 
3
 (...) a produção artística e arquitectónica são sempre a manifestação sensível das ideias dominantes do 

seio da civilização. (tradução nossa) 
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Considerando a sociedade enquanto premissa inicial em constante evolução, assume-

se que também a cidade será alvo de alterações de modo a acompanhar as 

necessidades que vão surgindo do progresso técnico. "(...) Planeamento é o estudo da 

interacção, do cruzamento das funções urbanas conhecidas com as variáveis do 

tempo e do lugar (...)." (Tainha, 2006, p.35). Quando falamos de cidade torna-se 

indispensável, ao seu entendimento, recorrermos ao seu contexto incluindo factores 

como tempo e lugar na origem da sua formação, na medida em que a cidade é o 

reflexo da evolução da civilização. "As relações entre arquitectura e vida individual e 

social não são fixas e definíveis por via teórica, mas variáveis e sempre novas" 

(Benevolo, 1984, p.33), uma vez que o indivíduo é o factor mutável na construção da 

cidade. 

 

Isto leva-nos a olhar para a cidade como o reflexo do indivíduo enquanto premissa no 

seu desenho, e é aqui que reside o nosso interesse no desenvolvimento da presente 

dissertação - o papel do indivíduo na organização do espaço urbano. Entenda-se, com 

isto, que é na procura do reconhecimento de diferentes modos de encarar o indivíduo 

enquanto premissa no desenho da cidade e as suas consequências na projecção de 

cidades imaginadas, nomeadamente durante o século XX, que reside o nosso 

interesse. Assim, parte-se de duas posturas de encarar esta premissa - segundo um 

indivíduo idealizado, pré-definido das suas necessidades às suas dimensões ou 

segundo um indivíduo comum, livre de definições, merecedor de toda a sua 

individualidade única. Posto isto, pretende-se estudar cidades enquanto estudos de 

caso capazes de reflectir cada uma destas duas premissas na organização de cidades 

imaginadas, uma vez que não passam de planos pertencentes ao imaginário de cada 

um dos seus autores na procura de melhor responder às necessidades de cada 

indivíduo. 
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De modo a serem claras as diferenças entre estas duas posturas, foram seleccionados 

autores com princípios opostos quanto à definição do utilizador das suas cidades 

imaginadas: Le Corbusier4 defendia o recurso a um indivíduo ideal, com medidas pré-

definidas enquanto premissa às suas cidades funcionais em função às necessidades 

de uma sociedade específica, inalterável no tempo, e Guy Debord5 defendia a livre 

evolução de cada um, na medida em que é respeitada a individualidade do homem, no 

desenho urbano de modo a que este perdure no tempo sem pôr em causa o bem estar 

de toda uma sociedade. 

Assim, tentaremos compreender dois tipos de utilizadores com características opostas 

que terão um papel fundamental no desenho das cidades imaginadas que nos 

propomos estudar, de modo a compreendermos quais as consequências destes dois 

posicionamentos na organização do espaço urbano enquanto resposta a 

necessidades em constante alteração, impossíveis de prever . 

 

 

 

                                                
4
 Arquitecto, urbanista, designer, pintor e escritor suiço, naturalizado francês, Charles-Édouard Jeanneret-

Gris, chamado Le Corbusier, nasce em 1887 em La Chaux-de-Fonds onde estuda arte aplicada onde faz 
as suas primeiras construções antes de completar a sua formação com viagens pela Europa.  
Em 1917 muda-se para Paris, onde trabalhar como arquitecto para o Estado Francês e funda, com 
Amédée Ozefant, o "purismo" (1918), crítica ao cubismo e regresso ao desenho rigoroso do objecto. 
Através da revista de estética "LÉsprit Nouveau" lança a base teórica da sua concepção de arquitectura e 
urbanismo modernos.  
É membro dos CIAM, onde no encontro de 1933 escreve a Carta de Atenas, definindo métodos e 
objectivos para o urbanismo moderno. Líder do movimento Moderno, Le Corbusier edita variados livros, 
como "Vers une Architecture", Miniere di Penser l'Urbanisme" e "El Modulor", entre outros. Com mais de 
200 obras projectadas e quase 100 construídas é ainda hoje reconhecido com notoriedade pelos 
princípios que defendia, característicos de um período específico da História da Arquitectura. Morre em 
1965. 

 
5
 Guy Debord nasceu em Paris, a 28 de Dezembro de 1931. Num contexto de guerra, estudou em Cannes 

onde desenvolveu o seu interesse pelo cinema, tornando-se mais tarde realizador e escritor. Considerado 
teórico e realizador de cinema, tinha princípios Marxistas que se expressaram mais tarde quando formou 
determindados movimentos artírtico-políticos. 
 Com 19 anos juntou-se ao grupo Lettrist, formando mais tarde o Lettrist International e em 1957, onde 
alcançou maior notoriedade, o Situationist International. 
Ao longo da sua carreira produziu vários filmes e livros, como "La Société du Spectacle" (A Sociedade do 
Espectáculo) que agia enquanto crítica a uma sociedade alimentada pelo poder das imagens, num 
universo de consumo e capitalismo. 
Em 1972 dissolveu a Internacional Situacionista e em 1994 suicidou-se perto de Haute-Loire, em França. 
O seu filme "Son art et son temps" (Sua arte e seu tempo) foi filmado antes da sua morte sendo editado 
anos mais tarde. 
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1.2. Justificação e objectivos 

 

The new electronic interdependence recreates the world in the image of a global village. 

6
 (McLuhan; Fiore, 2008, p.67) 

 

Numa sociedade fascinada pelo imediatismo e pelo facilitismo, procuramos mudanças 

que nos coloquem à frente do futuro. Avanços tecnológicos, desenvolvidos a partir do 

último século, provocaram mais e maiores alterações na sociedade relativamente aos 

séculos que o antecederam. Viagens espaciais, avanços científicos no campo da 

genética, engenharia técnica e robótica que em limite pode substituir o Homem, são 

apenas alguns exemplos dos campos onde essas alterações se tornam mais 

evidentes, numa procura de controlar e acelerar o futuro, como se o passado próximo 

não existisse. 

Este ganho no tempo criou uma nova sociedade, uma sociedade que vive noutro 

Tempo, noutra velocidade, numa era do imediatismo. Deram-se mudanças no modo e 

ritmo de vida – há que acompanhar o Tempo - , na leitura do universo que nos rodeia, 

novos e acelerados factores de acessibilidade e comunicação e por fim uma 

aproximação global generalizada. Caminhamos a um ritmo alucinante e veloz, como 

se não conseguíssemos acompanhar o tempo, numa “speed culture”.  

O avanço tecnológico e consequentemente o factor da globalização encurtou o 

distanciamento entre ficção e realidade, mantendo o Mundo conectado num mesmo 

tempo . A informação chega a um ritmo acelerado a qualquer parte e filtra-se na nossa 

“gaveta” de informação no exacto momento do acontecimento. Passou a ser natural 

viver em tempo real acontecimentos que se passam do outro lado do mundo. Isto traz 

um novo sentido na relação espaço/tempo. Vivemos todos em diferentes Tempos e 

espaços, mas ligados ao mesmo tempo. Esta globalização aproxima culturas e 

diferentes universos mas também os descaracteriza. A velocidade e facilidade em 

alcançar qualquer informação ou imagem permitem-nos ir a qualquer parte do planeta 

sem sair do mesmo sítio, apenas acreditando em imagens que nos alimentam. 

 

                                                
6
 A nova interdependência electrónica recria o mundo à imagem de uma vila global. (tradução nossa) 
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Esta alteração na estrutura da sociedade traz consequências na construção e 

organização do espaço urbano, que tende a crescer e expandir a um ritmo cada vez 

maior, numa procura de conectar - físico e virtual - cidades de todo o mundo, criando 

uma rede global em que hoje vivemos. Posto isto, contínua a não ser possível fazer 

uma previsão daquilo que serão as necessidades do amanha a que o arquitecto e 

urbanista terá que dar resposta, sem pôr em causa as necessidades individuais de 

cada um à medida que o tempo avança. 

"How can architects plan for the unplanned, for the inpredictable?"7 (Woods, 2011) 

é a questão que actua como obejctivo fundamental para a procura do desenvolvimento 

da presente dissertação, centrada nas questões do indivíduo enquanto premissa, uma 

vez conscientes das consequências do tempo na possível reestruturação da 

sociedade urbana. Interessa-nos compreender cidades imaginadas segundo 

determinado indivíduo na medida em que esse estudo terá uma contribuição no 

possível desenho das cidades do futuro.  

O livro de Aldo Rossi8, "A Arquitectura da Cidade", permite-nos a leitura clara da 

cidade enquanto expressão individual e colectiva uma vez que reporta a "ciência 

urbana ao conjunto das ciências sociais" (Rossi, 2001, p.33) e Josep Montaner9, em 

"Depois do Movimento Moderno: arquitectura da segunda metade do século XX" 

desperta-nos o interesse pela procura de dois modos distintos de encarar o indivíduo 

enquanto premissa no desenho urbano "Do homem ideal ao homem comum" 

(Montaner, 2001, p.18) 

 

 

                                                
7
 Como podem os arquitectos planear para o não planeado, para o imprevisto? (tradução nossa).  

 
8
Aldo Rossi (1931-1997): É arquitecto, formado no Colégio Politécnico de Milão. Inicia a sua actividade  

de docente como assistente de Ludovico Quaroni, em Arezzo e de Carlo Aymonino na faculdade de  
Arquitectura na Universidade de Veneza em 1963. Exerceu docência em Zurique, em Nova Iorque na  
Universidade de Cornell, Yale e Harvard a partir da década de setenta. Colabora na revista 
Casabellacontinuità a partir de 1955. Publica “L’Architettura della cittá” (A Arquitectura da Cidade) em 
1966 e “A Scientific Autobiography” (Autobiografia Cientifica) em 1981. O reconhecimento Internacional da 
sua actividade profissional enquanto arquitecto tem a sua maior expressão com o Pritzker Prize em 1990. 
 
9
 Josep Montaner (1954) é arquitecto doutorado e professor catedrático da Escuela Tecnica Superior de 

Arquitectura de Barcelona. É autor de inúmeros artigos e publicações, recebendo em 2005 o Prémio 
Nacional de Urbanismo de Espanha a título dos seus artigos publicados no El País e La Vanguardia. 
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A presente dissertação tem, assim, por objectivo dar a conhecer diferentes cidades 

imaginadas, num período temporal contido no século XX, como expressão física da 

presença de determinado indivíduo - do ideal ao comum - de modo a que possa ser 

evidente as consequências de duas posturas opostas uma vez que imaginarmos o que 

poderá ser uma cidade do futuro.  

Interrogar os sujeitos sociais: as suas aspirações e vontades. Tendo bem presente que 

a população urbana está hoje muito longe de ser um corpo homogéneo medido pela 

figura do homem genérico, racional, dotado de um intelecto de potência média, que foi 

o modelo ideal das propostas modernistas, cujas necessidades e valores morais seriam 

tidos por imutáveis. (Tainha, 2006, p.38) 

Para esta fundamentação teórica, são estudados os princípios de Le Corbusier e de 

Guy Debord, não por fazerem parte de um grupo ou movimento artístico com alguma 

notoriedade no tempo a que pertencem, mas por melhor expressarem cada um dos 

indivíduos que nos interessa. É importante ter em consideração que não é por serem 

expressão do seu respectivo movimento - apesar do peso contextual que isto possa 

ter -, mas pelas ideias de cada um, expressas sob variados modos, melhor reflectirem 

o indivíduo ideal e o indivíduo comum, respectivamente. Quanto à escolha dos 

estudos de caso, mais uma vez a selecção não é feita pelo grau de proximidade entre 

os seus autores - ainda que possa acontecer -, mas por cada uma das cidades nos 

parecer o exemplo mais claro da expressão de uma premissa. Para o indivíduo ideal 

recorre-se apenas a cidades do mesmo autor, por este ser o expoente máximo da 

representação do homem ideal, e porque cada um dos casos é complementar ao 

próximo, até chegarmos ao que melhor expressa o seu princípio. Quanto ao indivíduo 

comum, recorre-se a três autores distintos que além de pertencerem a um mesmo 

período temporal, têm princípios fundamentais e características físicas que os 

aproximam, resultando no conjunto na melhor expressão daquilo que se pretende 

estudar. 

Os autores deste último capítulo representam o início de um período de novas 

propostas utópicas para o desenho da cidade, e apesar de não serem as únicas que 

revelam presente o factor tempo são as que melhor expressam o indivíduo comum, 

com espaço para evoluir com a cidade, enquanto premissa. 
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1.3. Estrutura do trabalho 

 

Seria tentado a dizer que nas condições de incerteza que trabalhamos o melhor 

projecto será aquele que melhor gere a incerteza. (Tainha, 2006, p.38) 

 

A estrutura da presente dissertação a obtenção de grau de mestre, no âmbito do curso 

de Arquitectura, organiza-se em três capítulos que representam o desenvolvimento, 

precedido de uma introdução e termina com um último capítulo de conclusão. 

Numa parte inicial do trabalho, focamo-nos na introdução de conceitos e definições 

que serão úteis para a compreensão da restante dissertação, nomeadamente a 

definição de Cidade, Cidade Ideal/Imaginária e Indivíduo. Não se pretende com isto 

uma explicação exaustiva do que poderá ser cada uma destas definições, mas, 

apenas, uma breve introdução de modo a termos uma noção mais clara de cada um 

destes temas quando referidos ao longo do trabalho. 

O restante desenvolvimento, que será o corpo fundamental da dissertação, foca-se na 

questão do indivíduo dividido em dois capítulos - um centrado na questão do indivíduo 

ideal e outro no indivíduo comum. Cada um destes capítulos, considerados principais 

para o entendimento das questões aqui levantadas, está organizado de igual modo em 

três subcapítulos, onde o primeiro trata de dar a conhecer uma breve introdução 

histórico-temporal que permitem um entendimento mais global do contexto às ideias 

que surgem de seguida. No segundo subcapítulo será desenvolvido, através de 

princípios e obras do respectivo autor, a noção do que poderá representar cada uma 

das noções de indivíduo, terminando com o terceiro subcapítulo destinado ao estudo 

de três casos de cada um dos capítulos.  

Procurou-se uma organização clara e concisa de modo a permitir a sua leitura 

simplificada, sendo possível a fácil comparação entre os dois capítulos principais que 

tratam dos dois tipos de indivíduos aqui tratados, terminando a dissertação com uma 

breve conclusão do resultado obtido. 

O trabalho foi elaborado segundo o antigo acordo ortográfico da língua portuguesa, de 

1945. 
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2 . Breve definição de conceitos 
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2.1. Cidade 

 

"Uma Cidade é uma assembleia ou comunhão perfeita e absoluta de muitas povoações 

ou ruas numa só". (Política, Aristóteles). (Rosenau, 1998, p. 17) 

 

Antes de ser possível chegarmos a qualquer desenvolvimento sobre o tema, interessa-

nos entender algumas noções que aqui vão ser tratadas e que vão permitir guiar o 

estudo no sentido que é pretendido. Todas estas noções procuram não apenas 

traduzir definições que lhes são à partida inerentes, mas filtrar aquilo que de mais 

essencial têm, de modo a não haver dúvidas sobre o papel que ocupam ao longo do 

desenvolvimento da presente dissertação. 

 

Poderíamos começar por definir Cidade no sentido lato da palavra, recorrendo à sua 

definição de origem, ponto inicial de todas as derivações daí provenientes. Nesse caso, 

torna-se fulcral entender a definição da palavra em si: 

 

cidade [sidád] . s. f. (Do lat. civitas, -atis.). 1. Unidade territorial e      política, na 

Antiguidade, cujos membros se governavam a si próprios. (...) 2. Aglomerado 

populacional de importância superior à de vila, com determinadas infra-estruturas 

necessárias a essa condição, e no qual a maior parte dos habitantes se dedica ao 

comércio, à indústria, ou trabalha nos serviços. (...) 3. Parte mais antiga ou mais central 

de um aglomerado urbano, por oposição às zonas periféricas. (...) 4. Conjunto dos 

habitantes da cidade. (...) 5. Grupo de edificações que têm a mesma finalidade; bairro 

residencial de uma aglomeração urbana. (...) 6. Forma, hábitos, costumes... de vida 

urbana, por oposição à vida rural. (...) 7. Sede de município independentemente dos 

seu habitantes. (...) (Gulbenkian [et al], 2001) 
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Partindo deste pressuposto do significado de cidade, entende-se o tema como amplo e 

sugestivo, capaz de definir apenas princípios básicos que podem ou não ser comuns a 

todas as cidades e que por si só não constroem nada. De todos os pontos numerados 

no significado da palavra, nenhum deles isolado de tantos outros possíveis, é capaz 

de nos dar a imagem de uma qualquer cidade. A lista de definições poderia estender-

se de forma infinita e nunca tornar-se-ia menos ou mais correcta do ponto de vista da 

composição de cidade, se entendermos que tudo o que é referente ao homem é aqui 

reunido. 

É nos possível analisar o tema de cidade sobre variados pontos de vista, recorrendo a 

diferentes definições sem que nenhuma ocorra sobre a variante de um erro, mas seja 

apenas referente a cidades com características muito opostas. Segundo Fernando 

Chueca Goitia10, ao propormos um estudo sobre uma qualquer cidade, são inúmeros 

os ângulos pelos quais a poderíamos estudar: segundo do ponto de vista histórico, 

recorrendo aos seus motivos originários, esclarecendo assim as modificações ao 

longo do seu desenvolvimento; geograficamente partindo do pressuposto que o 

homem altera as condições da natureza conforme a sua vontade e diferentes 

necessidades ao longo do tempo; do ponto de vista económico procedente da 

necessidade de infra-estruturas, comércio e indústria que dão corpo aos fluxos e 

trocas que mantêm viva a cidade; pela sua componente política, na relação e ordem 

entre cidadãos que partilham um mesmo espaço; pelo carácter sociológico onde o 

planeamento urbanístico exprime fisicamente as necessidades de um colectivo num 

espaço temporal específico, revelando os valores e princípios dos sectores 

dominantes da sociedade; pelas suas características físicas inerentes à arte e 

arquitectura reveladoras de um tempo específico, que expressam a realidade que dá 

corpo à cidade.  

 

                                                
10

 Fernando Chueca Goitia (1911-2004). Arquitecto e ensaísta espanhol, além de académico, historiador 

e erudito, torna-o uma referência na arquitectura espanhola do século XX.  

De entre os cargos que desempenhou deve destacar-se que foi catedrático de História de Arte na Escola 

Superior de Arquitectura de Madrid, membro da Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la 

Historia, presidente do Instituto de Espanha e Decano do Colégio Oficial de Arquitectos de Madrid.  

Entre as várias publicações que escreveu destacam-se Breve historia del urbanismo, Invariantes castizos 

de la arquitectura española (1947), Arquitectura española del siglo XVI (1953), Ensayos críticos sobre la 

arquitectura (1967) e sobre toda a história monumental da arquitectura espanhola Edad antigua y 

media (1964), que completou em 2001. Em 2002 recebeu o Prémio Nacional de História de Espanha. 

Morre a 30 de Outubro de 2004. 
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Todos estes pontos são reveladores da dificuldade e complexidade na procura da 

definição de cidade, pelas inúmeras variantes da mesma, que se completam ou se 

afastam sem nunca comprometerem a veracidade da cidade em causa, exprimindo 

apenas o ponto de vista que mais se adequa à organização e ao lugar.  

Na procura pela resposta à questão "o que é cidade?", o resultado não reside nas 

características de uma cidade particular, permitindo-nos uma definição sem que se 

torne necessário recorrer a uma referência específica, construída ou não, mas a várias 

cidades que ao longo do tempo constroem a memória de quem as define. Torna-se 

assim possível recorrer a vários autores com diferentes modos de definir cidade, sem 

que algum se refira a uma cidade específica, mas naturalmente utilizando a memória 

como recurso de um percurso no tempo que distingue cada imaginário, permitindo a 

cada um particularizar interesses na sua definição de cidade. Queremos com isto dizer 

que determinadas definições de cidade não reflectem necessariamente o contexto 

físico de um ambiente em particular, mas ambicionam entender a origem de diferentes 

cenários partindo do pressuposto que "a arquitectura é a cena fixa das vicissitudes do 

homem" (Rossi, 2001, p. 33) .  Aqui, Aldo Rossi11 leva-nos a entender que o cenário 

físico das cidades é expressão de uma cultura num determinado contexto temporal, 

fruto de necessidades impostas pelo homem. Entendemos cidade como arquitectura, 

como criação humana indissociável de uma sociedade que é por natureza colectiva, 

capaz de organizar conforme necessidades individuais e colectivas na procura de um 

ambiente mais propício à vida em conjunto. Estas necessidades que constroem o 

espaço físico da cidade, complementa-se com um sentido estético também ele retrato 

de um espaço temporal cintado na história.  

 

 

 

                                                
11

 Aldo Rossi nasceu em Milão no ano de 1931. Formou-se em arquitectura no Politécnico de Milão. 
Iniciou actividade didáctica como assistente de Ludovico Quaroni na cadeira de urbanística em Arezzo.  
Em 1966 escreve um dos textos teóricos mais influentes da segunda metade do século XX, L'Architettura 
della Città (A Arquitectura da Cidade). 
Leccionou desde os anos sessenta em inúmeras universidades italianas como Arezzo (1963), Veneza 
(1963), Milão e Palermo (1970), na escola de arquitectura de Zurique (1972), e nos Estados Unidos 
(universidade de Harvard, Yale e Cornell). 
Em 1981 publicou Un Autobiografia Scientifica (Autobiografia Científica), um dos seus textos 
fundamentais. Em 1990 foi-lhe atribuído o prestigiado Pritzker Prize. 
Rossi morreu 1997, vítima de um acidente de viação. 
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A organização da cidade revela uma organização de espaço, quer por via de quem a 

habita, quer por via de quem a constrói - que é no fundo quem a habita. Partindo do 

pressuposto que cada cidadão é um habitante da cidade, cabe a cada um participar na 

organização do espaço urbano com base numa ambição comum, numa manifestação 

de vontade que de uma maneira individual responde às necessidades de um colectivo. 

O elemento colectivo e o privado, sociedade e indivíduo contrapõem-se e confundem-

se na cidade, que é feita de tantos pequenos seres que procuram uma organização e,  

juntamente com esta, um pequeno ambiente para si mais apropriado ao ambiente geral.        

(Rossi, 2001, p.33) 

Entende-se com esta citação de Rossi, que a cidade é construída por quem a habita, 

um conjunto de cidadão num mesmo espaço com necessidades particulares que se 

confundem com as comuns, participando cada um na organização do seu espaço, 

assim como de um espaço partilhado. A organização do espaço urbano resulta assim 

da participação de cada um, num espaço temporal específico que revela as 

necessidades de um colectivo. 

 

 

Ilustração 1 - Fotografia de rua em Tóquio, 2010, Theoklitos Trian 
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Esta participação do cidadão na construção do ambiente da cidade, não pode ser vista 

de modo isolada, quer no tempo, quer pelos meios físico de que se pode valer. Às 

inúmeras propostas de estudar a arquitectura ao longo da história, não desprezamos 

nunca o seu espaço temporal, de modo a entender as necessidades e crenças de uma 

época que foram consequência e consequentes de uma expressão física, que nos 

permite enquadrar a arquitectura no seu período da história. O mesmo se passa ao 

tentarmos entender quais os factores que levam à construção da cidade, que se revela 

organização espacial que recorre à arquitectura. Tal como afirma Fernando Távora12, 

"Mas, contra o que o homem por vezes pensa, as formas que ele cria, os espaços que 

ele organiza não são criados ou organizados em regime de liberdade total." (Távora, 

2006, p.21), o cidadão constrói cidade conforme necessidades congénitas, 

desprovidas de acaso, mas ao invés, sensíveis a factores que o rodeiam.  

A todos os factores que entendemos como contingências de um tempo ou de um lugar 

que rodeiam o Homem e definem o seu modo de actuação, poderemos chamar de 

circunstâncias. "Circunstância, pelo próprio significado da palavra, será aquele 

conjunto de factores que envolvem o homem" (Távora, 2006, p.22). Partindo deste 

conceito que Távora enuncia para definir os factos que rodeiam o cidadão na sua 

participação da construção da cidade, entendemos que as "circunstâncias" são os 

factores que definem uma sociedade e por consequente o seu modo de operar, que 

como já referimos anteriormente não é de livre arbítrio. Fazem parte destas 

circunstâncias "pensamento científico ou a religião, a economia ou a sensibilidade, a 

política ou a filosofia" (Távora, 2006, p.22), factores estes que limitados num período 

temporal definem uma cultura. Em todas as cidades criadas ao longo da história, todas 

elas são construídas sob diferentes contingências, quer do sítio, quer da técnica, quer 

da história que a precedeu, onde cada uma expressa a circunstância que lhe deu 

forma.  

                                                
12

 Fernando Luís Cardoso Menezes de Tavares e Távora nasceu a 25 de Agosto de 1923. 
Em 1945 iniciou os estudos de Arquitectura na Escola Superior de Belas Artes do Porto, que concluiu em 
1950.  
As suas aulas e a publicação da sua prova para professor agregado ("Da organização do espaço", 1962) 
consolidaram, em sucessivas gerações na Escola Superior de Belas Artes do Porto, na Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto e no Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra 
A sua importância para a arquitectura em Portugal foi reconhecida com a atribuição do doutoramento 
Honoris Causa pela Universidade de Coimbra em 1993, com diversos prémios, entre os quais o Prémio 
Nacional de Arquitectura em 1987, pela publicação regular nas publicações especializadas nacionais e 
internacionais e pela publicação da sua obra completa. 
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Assim, entendemos que a forma, a organização do espaço, é resposta às 

circunstâncias que definem o contexto de cada tempo, numa procura pela melhor 

resposta.  

Como já foi referido, a organização do espaço é revelador da circunstância, capaz de 

incluir diversos factores, entre eles a forma existente que se traduz numa 

consequência de uma nova forma. Queremos com isto afirmar que partindo do 

princípio que circunstâncias traduzem-se em condicionantes de uma nova forma, esse 

mesmo resultado será por si próprio condicionante num tempo futuro. Assim, uma 

forma que foi condicionada pelas circunstâncias que a envolvia, torna-se 

condicionante quando determina um novo espaço. 

Na organização do espaço, o homem traduz as circunstâncias através da forma, não 

sendo no entanto vítima destas. As circunstâncias deverão servir para definir as 

necessidades do homem num tempo particular, mas não limitar essas mesmas 

necessidades. Estas são inteiramente definidas pelo homem, que ao recorrer aos 

factores que o rodeia dispõe de uma enorme especificidade que o ajuda a definir os 

princípios que o levam a dar forma ao espaço, desprovido no entanto de qualquer 

obrigação para com as circunstâncias. O homem, ao criar uma forma, deverá ter a 

consciência e liberdade de saber quais as circunstâncias a responder, quais as que 

necessitam ser definidoras de uma forma e quais as que possam ser postas de lado 

ou tidas em conta para ser originárias de uma mudança. Esta tomada de consciência 

pelas circunstâncias favoráveis ou não é importante na medida em que circunstância 

cria circunstância, e uma forma hoje será factor condicionante de uma forma no futuro. 

É nesta decisão sobre o posicionamento face às circunstâncias, saber que factores a 

ter em conta e em que medida, que reside a dificuldade em dar corpo à forma de uma 

cidade. Se partirmos do pressuposto que um arquitecto ou urbanista, ou mesmo um 

conjunto limitado deles, define uma cidade por inteiro cabe-lhe a ele a tomada de 

decisão do que ter em conta. Qualquer decisão traduzir-se-á numa forma que mais 

tarde será condicionante de uma sociedade com necessidades específicas, diferentes 

da anterior mas que no entanto terá que viver com as suas decisões. Torna-se ainda 

mais complexo se entendermos que as necessidades individuais nem sempre 

respondem às do colectivo, sendo levadas a cabo com algum individualismo que mais 

tarde terá consequências no modo de vida de uma cultura que habita uma cidade 

incapaz de responder às circunstâncias que a envolvem.  
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É aqui que a decisão de abandonar por completo as circunstâncias se torna perigosa, 

pelo facto destas serem sempre relativas a uma sociedade e nunca de uma opinião ou 

necessidade pessoal. O arquitecto ou responsável pela organização do espaço, ao ter 

em conta as circunstâncias ao invés de as abandonar por completo defende-se do 

perigo de agir conforme necessidades individuais e condenar as vivências de uma 

sociedade que não foi tida em conta.  

 

 

Ilustração 2 - Fotografia de rua na China, 2012, Theoklitos Trian 

 

Na criação e organização do espaço físico da cidade sabemos ser impossível 

responder a toda a uma sociedade que carece de diferentes maneiras de estar e 

habitar, diferentes necessidades e modos de ver, sendo por isso mesmo importante o 

recurso a uma forma capaz de criar novas circunstâncias que proporcionem melhor 

qualidade na vivência de um espaço em comum. 

Criar espaço contido pelas necessidades individuais ou de um grupo que não 

corresponde à maioria tem consequências futuras na organização desse mesmo 

espaço, que acabará por desqualificar toda a área que o circunscreve. Estas 

consequências não terão a mesma escala num objecto isolado comparativamente à 

organização do espaço de uma cidade, mas de qualquer modo são importantes evitar 

pois em qualquer dos casos são perturbadoras no ornamento de qualquer território. 
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Torna-se, então, importante entender que a cidade de hoje é consequência de uma 

sociedade do passado que organizou o espaço de acordo com as circunstâncias do 

momento e do lugar, e que hoje originaram novas circunstâncias através da expressão 

das formas. 

A palavra cidade é adoptada em dois sentidos para indicar uma organização da 

sociedade concentrada e integrada, que começa há cinco mil anos no Próximo Oriente 

e que desde então se identifica com a sociedade civil; ou então para indicar o cenário 

físico desta sociedade. A distinção é importante pelo motivo prático que o cenário físico 

de uma sociedade é mais duradouro que a própria sociedade e pode ainda encontrar-

se quando a sociedade que o produziu já há muito desapareceu". (Benevolo, 1984, p. 

15) 

A manifestação de desejo e vontade da organização de um espaço colectivo de uma 

sociedade é fortemente perceptível pela expressão física que a compõe. Tal como 

afirma Leonardo Benevolo13 , as necessidades e vontades de uma sociedade são 

marcas evidentes numa cidade, que revela as circunstâncias de um conjunto de 

cidadãos num momento específico. Benevolo continua: 

A forma física corresponde à organização social e contém um grande número de 

informações sobre as características da sociedade, muitas das quais só deste modo se 

podem conhecer, sendo as únicas passíveis de serem experimentadas - movendo-nos 

no cenário da cidade ou, melhor ainda, habitando-a - em vez de serem reconstruídas 

num estirador. (Benevolo, 1984, p.15) 

Assim, entende-se que a participação na construção da cidade requer o entendimento 

da organização social que dela se serve, habitando a própria cidade, tornando-nos 

cidadãos da mesma ao invés de a olhar de fora sem entender as verdadeiras 

circunstâncias que a devem definir. 

 

 

 

                                                
13

 Leonardo Benevolo nasceu em Orta, na Itália, em 1923. 
Arquitecto e urbanista, estudou arquitectura em Roma e doutorou-se em 1946. Desde então passou a 
ensinar História da Arquitectura nas Universidades de Roma, Florença, Veneza e Palermo. Entre suas 
principais obras constam: “História da arquitectura moderna”, “História da cidade” e “A cidade e o 
arquitecto”.  
Actualmente dedica-se a projecto e a teoria. 
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Cultura de uma sociedade representa o elemento de expressão máxima da forma 

física de uma cidade, quer no seu estudo, quer na sua construção. A cidade pode ser 

vista como o palco de factores sociais, que se organiza com este mesmo objectivo. 

Infra-estruturas e órgãos da cidade são organizados e desenhados para gerar 

oportunidades para uma vida em comunidade, onde cada necessidade particular tem 

por base necessidades colectivas. Analisam-se factores sociais e toda a rede urbana 

torna-se subserviente às necessidades de um todo, que de um modo genérico 

ambiciona dar resposta às necessidades de cada um. 

Los sistemas espaciales, sociales y temporales de la ciudad, que proporcionan los 

indicios perceptivos, el material de los esquemas cognitivos y las evaluaciones 

afectivas, son el resultado de una gama amplísima de factores culturales.
14

 (Rapoport, 

1978, p.230) 

Entende-se assim, que a organização do espaço da cidade, que abrange toda a forma 

física, do construído ao vazio, é, também, resultado dos factores culturais que definem 

uma sociedade num determinado tempo.  

 

Ilustração 3 - Fotografia de rua na China, 2012, Theoklitos Trian 

 

                                                
14

 Os sistemas espaciais, sociais e temporais da cidade, que proporcionam as evidências perceptivas, o 

material dos esquemas cognitivos e as avaliações afectivas, são resultado de uma gama amplíssima de 

factores culturais. (tradução nossa) 
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Partindo do pressuposto que a cidade é, por via da arquitectura, a expressão máxima 

das necessidades de quem a habita podemos entender que todas as cidades têm 

características variadas, sendo possível a leitura de cada uma como única e própria de 

um país, de um tempo, de uma cultura. Lisboa, Paris, Berlim, Tóquio, Nova Iorque ou 

São Paulo são todas facilmente reconhecidas como cidades de expressão máxima da 

cultura onde se inserem, onde as características físicas de cada uma são únicas e 

permitem a leitura de diferentes imagens. Quer pela escala, pela forma física dos 

edifícios que as definem, quer pelos hábitos e costumes de quem as habita e 

transforma, cada uma das cidades torna-se particular e reconhecível, capaz de 

transmitir uma imagem da cultura que define. De uma escala menor às grandes 

metrópoles, todas elas são vistas como cidades. 

Apesar de todas as diferenças que as afastam, há um conjunto de características 

capazes de as aproximar, sendo possível reconhecer cada uma enquanto cidade. Se 

pensarmos em Tóquio e  Lisboa, ou São Paulo e Paris tornam-se evidentes as 

diferenças que as distingue, não só pela escala mas pelo modo como são habitadas, 

natural pela distancia que há entre cada bem como a disposição geográfica de cada 

uma - não fossem elas situadas em diferentes continentes. 

 

 

 

Ilustração 4 - Diagramas de cidades naturais e cidades artificiais. (Alexander, 1965) 
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A ilustração 4 serve-nos para o entendimento, segundo Christopher Alexander15, da 

complexidade da uma cidade. Nos dois esquemas da esquerda, a e b, Alexander 

pretende representar o sistema de relações entre elementos constituintes da cidade 

evidenciando o facto de todos esses elementos estarem ligados entre si, resultado de 

cidades naturais que tiveram um crescimento lento ao longo do tempo; no esquema c 

e d, está representado aquilo a que o autor nomeia de cidades artificiais, uma vez que 

o sistema de relações desta é reduzido e os elementos relacionam-se apenas com os 

que se ligam directamente. Isto permite-nos entender a cidade como uma rede 

complexa, quer física quer metafísica, uma vez que a cidade não é formada apenas 

pelos elementos claros à nossa condição visual, mas, também, por uma rede global de 

comunicações composto pelo fluxo financeiro, político e toda a rede de troca de 

informação, capaz de definir uma cidade em constante interacção entre as suas 

unidades, não podendo, assim,  ser concebida sem que todas as partes, naturalmente, 

se relacionem. 

Assim, interessa-nos entender a cidade como a expressão física de uma sociedade 

que dela se utiliza, recorrendo à arquitectura para lhe dar forma. O seu carácter físico 

e a sua organização espacial são os factores fixos da cidade, que revelam a cultura e 

a sociedade que a organizaram ao longo do tempo, enquanto a sociedade que nela 

habita representa os factores móveis, que variam ao longo do tempo, expressando 

diferentes necessidades. Tal como já foi referido, a circunstância participa na 

construção de uma cidade, tornando-se mais tarde em nova circunstância.  

Se a cidade, enquanto plano arquitectónico, é um factor fixo e a sociedade é o seu 

factor móvel em constante mutação "How can architects plan for the unplanned, for 

the inpredictable?"16 (Woods, 2011) 

 

 

                                                
15

 Christopher Alexander nasceu em Viena, Austria, em 1936. A sua formação passou por uma 
licenciatura em Arquitectura pela Universidade de Cambridge, concluindo o grau de mestre em 
Matemática e mais tarde o doutoramento em Arquitectura, na Universidade de Harvard. 
Com mais de duzentas obras construídas pelo mundo, dedicou-se também, à pesquisa no campo do 
urbanismo, tendo trabalhado como consultor para sectores públicos e privados ligados ao urbanismo, em 
vários pontos do mundo. 
Leccionou na Universidade da Califórnia e encontra-se actualmente reformado, ainda que mantendo-se 
activo.  
 
16

 Como podem os arquitectos planear para o não planeado, para o imprevisto? (tradução nossa)  



O papel do indivíduo na projecção imaginada da cidade: entre o indivíduo ideal e o indivíduo comum do século XX. 

 
 

 48                                                                                                                     Carolina Maria Bernardo Duarte                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O papel do indivíduo na projecção imaginada da cidade: entre o indivíduo ideal e o indivíduo comum do século XX. 

Carolina Maria Bernardo Duarte                                                                                                                      49  
  

2.2. Cidade ideal/imaginária 

 

Era em todas estas coisas que ele pensava quando desejava uma cidade.           

Assim Isidora é a cidade dos seus sonhos (...) (Calvino, 2000, p. 12) 

 

Desde sempre existe no homem um profundo desejo em atingir a perfeição, em 

construir além das suas capacidades, por um modo de vida mais satisfatório. A origem 

das cidades é reflexo das necessidades impostas pelo homem na relação entre o 

contexto onde se inserem, sendo o desenvolvimento a expressão máxima da evolução 

da sociedade. 

Começamos por habitar cavernas, por escavar a matéria com um princípio de 

protecção, de abrigo essencial à vida humana, através da técnica até então 

descoberta. Do tectónico depressa se passou para o estereotómico, onde a 

construção é feita por via da adição de matéria ao invés da subtracção. Matéria deixou 

de nos ser imposta como uma única ferramenta de actuação, limitada e específica, 

mas passou a ser manipulável de acordo com as necessidades de cada momento e de 

cada cultura.  

Lo que nadie puede dudar es que desde hace mucho tiempo la técnica se ha insertado 

entre las condiciones ineludibles de la vida humana de suerte tal que el hombre actual 

no podría, aunque quisiera, vivir sin ella. Es, pues, hoy una de las máximas 

dimensiones de nuestra vida, uno de los mayores ingredientes que integran nuestro 

destino. Hoy el hombre no vive ya en la natureza sino que está alojado en la 

sobrenaturaleza que ha creado en un nuevo día del Génesis: la técnica. (Gasset, 

Ortega, 2008, p.14)
17

 

 

 

 

 

                                                
17

 Não se pode duvidar que faz muito tempo que a técnica se tem inserido nas condições inevitáveis da 

vida humana de tal sorte que o homem actual não poderia, mesmo que quisesse, viver sem ela. É, 
portanto, uma das dimensões máximas da nossa vida, um dos maiores ingredientes que integram o nosso 
destino. Hoje o homem não vive na natureza senão que está alojado na sobre natureza que terá criado 
num novo dia do Génesis: a técnica. (tradução nossa) 
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A evolução do homem representa uma evolução tecnológica e por conseguinte um 

constante adicionar de necessidades. O avanço tecnológico ao longo do tempo é 

revelador das necessidades impostas pelo homem a si mesmo, na busca da solução 

perfeita capaz de responder a necessidades supérfluas.  

(...) "estar en el mundo", que, a su vez, sólo es necesario en forma subjectiva; a saber, 

porque hace posible el "bienestar en el mundo" y la superfluidad. De donde resulta que 

hasta lo que es objectivamente necesario sólo lo es para el hombre cuando es referido 

a la superfluidad. No tiene duda: el hombre es un animal para el cual sólo lo superfluo 

es necesario. (Gasset, Ortega, 2008, p.35)
18

 

Estudando de modo objectivo, as verdadeiras necessidades do homem deixaram de 

ser elementares e primárias, na medida em que permitam a vida humana nas 

condições naturais a que podemos recorrer. No entanto, apenas o estar, o viver, 

deixou de ser a maior necessidade do homem dando lugar ao bem-estar: "El bienstar y 

no el estar es la necesidad fundamental para el hombre, la necesidad de las 

necesidades"19 (Gasset, Ortega, 2008, p.33). 

 

A grande maioria do conhecimento alcançado até hoje não é essencial para a vida do 

homem na Terra, mas uma ambição em atingir o conhecimento idílico, em atingir um 

nível máximo de bem-estar "Hombre, técnica y bienstar son, en última instancia, 

sinónimos"20 (Gasset, Ortega, 2008, p.34). A necessidade passou a ser criada por 

cada indivíduo, no contexto que o envolve, como resposta às suas ambições pessoais. 

 

 

 

 

                                                
18

 "estar no mundo", que por sua vez só é necessário de forma subjectiva; a saber, porque se torna 
possível o "bem-estar no mundo" e a superfluidade. De onde resulta até o que é objectivamente 
necessário só o é para o homem quando é referido a superfluidade. Sem dúvida: o homem é um animal 
para o qual o supérfluo é necessário. (tradução nossa) 
 
19

 O bem-estar e não o estar é a necessidade fundamental para o homem, a necessidade das 
necessidades. (tradução nossa) 
 
20

 Homem, técnica e bem-estar são, em última instancia, sinónimos. (tradução nossa) 
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A tecnologia consegue dar-nos resposta a todas as necessidades que possamos ter 

hoje, que pudemos ter ontem e que possamos ter amanha, porque a sua evolução é 

determinada pelas novas necessidades que o homem cria e ao mesmo tempo é 

determinante destas mesmas necessidades. O homem cria o conhecimento e 

descobre a técnica para atingir o ideal, anulando os limites. 

Y como la técnica es el repertorio de actos provocados, suscitados por e inspirados en 

el sistema de esas necesidades, será también una realidad proteiforme, en constante 

mutación. (Gasset, Ortega, 2008, p.36)
21

 

Queremos com isto entender que a procura pelo ideal é a origem de todas as 

necessidades que o homem cria e que o leva a lutar pelo progresso. 

 

 

Ilustração 5 - Torre de Babel de Pieter Bruegel, 1563. (Thomsen, 1994, p.12) 

 

 

 

                                                
21

 E como a técnica é o repertório dos actos provocados, suscitados por e inspirados em o sistemas 
dessas mesmas necessidades, será também uma realidade polimorfa, em constante mutação. (tradução 
nossa) 
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Interessa-nos entender esta vontade em atingir o ideal, expressa pelo avanço 

tecnológico ao longo do tempo, reflectida no crescimento e desenvolvimento das 

cidades. Não é o avanço tecnológico, os novos mecanismos ou os sistemas 

alcançados em si que aqui nos será útil entender, mas recorrer a este factor como 

metáfora à procura pelo perfeito, pelo ideal na organização do espaço urbano. A 

procura pelo progresso ajuda-nos a entender a cidade como expressão de uma 

sociedade, que naturalmente se apoia nos meios técnicos que lhe é permitido alcançar. 

(...) cumpre dizer que não podemos abrir mão da ideia do desenvolvimento material 

(tecnológico e cultural) das civilizações. Desse modo, uma cidade medieval terá 

características e silhuetas diferentes das cidades contemporâneas, já que se assenta 

em modo de produção económico e tecnológico muito distinto. Os génios ou 

personalidades produzidos em um ou outro tipo de cidade, necessariamente, precisam 

ser diferentes e pensar de maneira diferenciada, adequando-se ao grau de 

conhecimento, informação, competência e criatividade que cada época permite atingir. 

(Freitag, 2006, p. 89) 

O aumento do progresso material contribui para o desenvolvimento e crescimento das 

cidades, na medida em que consiste no alimentar de desejos reflectidos numa 

determinada sociedade. São estes desejos, esta busca constante pelo perfeito que 

permitem a evolução das cidades que não são mais do que o reflexo da sociedade 

que nela habita e modifica.  

À medida que o homem evolui, também o universo tecnológico alcança metas em 

direcção ao ideal, de modo a dar respostas às necessidades do homem. Esta 

evolução significa transformações na imagem da cidade, permitindo novos modos de 

pensar, de construir, de habitar. O que em tempos levou à subtracção de matéria 

como resposta à necessidade de abrigo, em nada pode ser comparado à necessidade 

de abrigo de hoje -  quer pelo facto de o abrigo em si já não representar uma 

necessidade porque partimos do princípio que é um facto adquirido, quer pelas 

necessidades de hoje não serem passíveis de serem imaginadas há 5000 anos atrás e 

representarem um papel fútil no que diz respeito à sobrevivência. 

As cidades Gregas não poderão ser semelhantes a uma cidade medieval ou 

renascentista ou mesmo moderna, pois não só a sociedade que a construiu sofreu 

alterações ao longo da sua evolução, como os meios e as técnicas que representam 

cada uma são próprios de um tempo, ou seja, a circunstância é outra. 
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Esta circunstância que é a técnica ou o progresso científico de cada contexto temporal, 

representa limitações na construção da cidade, é um factor real no seu 

desenvolvimento reflectido na forma física da cidade. Cada planeamento urbano 

responde às necessidades de uma sociedade com recurso aos meios conquistados 

(querendo nunca menosprezar as características físicas do seu contexto e assim, 

numa relação com o sítio).  

A componente técnica alcançada não pode nunca ser esquecida no planeamento de 

uma cidade real - partindo do pressuposto que podemos falar de cidade real e de 

cidade imaginária/idílica. Se entendermos que a cidade real é a cidade que pretende 

ser construída, é o plano que tem em conta a sociedade e cultura actuais, o sítio, o 

seu contexto geográfico e climático e todas as circunstâncias que participam na 

organização do espaço urbano, torna-se evidente que esta seja desenhada recorrendo 

aos meios tecnológicos conseguidos até então, ainda que a sua construção em si 

constitua uma inovação, uma ambição no campo tecnológico, nunca deixará de ter em 

conta os recursos que tem ao seu dispor. 

 

 

Ilustração 6 - Cena do filme "Metropolis" de Fritz Lang, 1927 
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Na cidade a que chamaremos de imaginária ou ideal o recorrer a estas limitações (não 

usamos a palavra limitação no seu sentido pejorativo mas como uma condicionante, 

uma circunstância) não será tão essencial, pois um dos princípios que leva ao seu 

planeamento é a ausência de pretensão de construir, ainda que nem sempre 

assumido. A nossa criatividade pode ir sempre além dos instrumentos que possuímos 

no momento, não deixando no entanto de ser reflexo dos recursos que conseguimos 

alcançar. Queremos com isto entender, que a cidade ideal não recorre 

necessariamente a todos os meios técnicos alcançados até então, mas também não é 

completamente desconectada dos recursos passíveis de serem alcançados - a sua 

distância àquilo que a torna real varia não só projecto em si como pelo contexto 

temporal em que se insere que resulta na capacidade de maior abstração. 

 

 

Desde cedo se vive em função do desejo, à vontade de chegarmos cada vez mais 

próximos do ideal, mas é nos escritos de Platão22 que conseguimos ter essa primeira 

referência relativo à construção da cidade. " Até aquele tempo, a cidade real tinha sido 

idealizada: agora, fazia-se um esforço - e Platão, na verdade, o tentou duas vezes em 

Siracusa -, no sentido de dar existência a uma cidade ideal" (Mumford, 1998, p.191). É 

entre 427 a 347 a.C., na projecção da cidade Grega que encontramos os primeiros 

escritos de Platão sobre a procura da cidade ideal.  

 

 

 

 

 

 

                                                
22

 Platão, nasceu aproximadamente em 427 a.C., foi um filósofo e matemático grego do período clássico, 
autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição 
de educação superior do mundo ocidental. Juntamente com seu mentor, Sócrates, e seu 
pupilo, Aristóteles, Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia 
ocidental. Os diálogos, desde a época do próprio Platão, eram usados como ferramenta de ensino nos 
tópicos mais variados, como filosofia, lógica, retórica, matemática, entre outros. 
Platão permaneceu na direcção da Academia até falecer em 347 a.C. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Plat%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antiga_Atenas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_superior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ocidente
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_natural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
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Será neste ponto onde se pretende começar a entender o que leva ao planeamento da 

cidade ideal, as bases fundamentais que a possam definir, independentemente da 

forma física de cada projecto, na ambição de encontrar um princípio capaz de as ligar 

de modo a entendermos o que é cidade ideal, além da forma física que possa adoptar. 

Ao recorrermos a cada época, autor ou cidade não se procede à descrição da sua 

forma física ou ao relato extensivo da sua história, não por lapso ou ausência de 

informação, mas pelo facto de nos interessar entender a base teórica que possa ser 

comum a todos os casos mencionados. A escolha de cada exemplo seguinte é 

também estratégica, na medida em que possibilita o entendimento da cidade ideal de 

acordo a um conjunto de factores que serão cruciais no desenvolvimento da presente 

dissertação. Referimos, novamente, que não se pretendem exemplos concretos, 

construídos ou portadores de uma forma física capaz de ser exaustivamente detalhada 

(ou mesmo que possua acabaremos por saltar essa parte), ou caso contrário os 

exemplos escolhidos teriam sido outros, envergando o trabalho num outro sentido que 

não é o pretendido. 

Começamos, então, por recorrer a Platão na projecção da cidade Grega, que se 

apoiou em princípios ideais para a construção de uma nova cidade.  

Sua verdadeira inovação constituiu em compreender que a forma da cidade era a 

forma da sua ordem social e que, para remodelar uma delas, é necessário introduzir 

mudanças corporais na outra. Parece também ter compreendido que o urbanismo não 

deveria ter simplesmente um alvo prático imediato, mas uma meta ideal de dimensões 

maiores; e considerava a sua arte como um meio de formalmente personificar e 

esclarecer a ordem social mais racional. (Mumford, 1998, p. 192) 

Desde a obra "República" de Platão que os homens ambicionam a cidade ideal, capaz 

de permitir uma vivência democrática e livre. O tema principal do livro é a questão da 

educação, onde Platão defende a educação de cada cidadão, baseado na educação 

"ideal" como meio de atingir a cidade ideal. A questão não parte da construção da 

cidade em si como primeiro ponto para tornar uma sociedade perfeita, mas sim da 

construção do homem para um Estado perfeito. A cidade ideal não está na construção 

da mesma, da sua forma física, mas na educação do homem que terá que ser perfeito 

para lhe dar origem. Como já podemos concluir no capítulo anterior, a cidade é a 

expressão da sua sociedade, e Platão torna claro que para dar origem à cidade ideal 

primeiro é necessário educar os homem no sentido de alcançar a sociedade ideal.  
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(...) "a imagem da cidade ideal procura a resposta universal para problemas 

temporários e , ao fazê-lo, reflecte o seu pano de fundo social, assim como o desafia." 

(Rosenau, 1998, p. 19). No caso da obra de Platão, a sociedade é desafiada a uma 

mudança radical, num sentido utópico23  em direcção ao ideal imaginado e projectado 

por si. No centro da obra está o sistema político e jurídico que tornariam o Estado 

perfeito e só mais tarde se centra na questão da organização espacial da nova cidade. 

Se de facto, a cidade é a o reflexo da sociedade que a constrói e a habita então torna-

se fulcral planear a alteração essa mesma sociedade antes mesmo de projectar a 

cidade ideal, sem analisar a sua base cultura, o seu lugar, o seu período temporal e 

todas as circunstâncias que se vêm e se podem prever. Facilmente se cai no erro de 

planear uma cidade ideal com base nos princípios pessoais e individuais daquilo que 

nos possa parecer ideal, distorcendo a realidade que nos envolve.  

Essas fixações impediram que Platão tivesse uma visão da verdadeira situação da 

cidade: sua prematura cristalização nas formas arcaicas da cidadela. Seu esforço 

resultou apenas numa tentativa de tornar a própria cidadela mais segura, contra a 

usurpadora cidade democrática, restabelecendo seu antigo monopólio da religião, da 

ciência e do poder militar, amparado pelo sigilo e pela infame prevaricação. Na verdade, 

uma cidade ideal! (Mumford, 1998, p. 202) 

Continua a não nos interessar os factos físicos que constituíram o erro de Platão na 

sua projecção da cidade ideal, mas entender que o levou ao seu fracasso foi o facto 

de se ter centrado em questões utópicas do que seria uma sociedade ideal, baseadas 

na sua vontade enquanto indivíduo, sem deixar espaço para alterações ou mudanças 

ao longo do tempo. É esta ausência de espaço para variações que tornou a sua ideia 

ideal utópica, no sentido em que vai muito além da realidade, não fosse ela ideal. 

 

 

 

                                                
23

 Parece-nos crucial esclarecer, antes de mais, o significado da palavra "utopia". Esta será tratada de 
forma recorrente ao longo da presente dissertação e terá um papel central em alguns capítulos daqui para 
a frente, não nos sendo permitido espaço para dúvidas em relação à sua tradução. "utopia: (...) 3. 
Projecto, plano, doutrina ou sistema sedutores, mas afastados da realidade, que parecem irrealizáveis. 4. 
O que constitui uma fantasia, um sonho, um ideal." (.......) 
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Podemos, também, recorrer ao exemplo de Aristóteles 24 , que assim como Platão 

idealizou a cidade ideal aos seus olhos. Na sua obra "Política", Aristóteles recorre à 

cidade do seu mestre, Platão, como uma base para a projecção da sua cidade ideal. 

Analisa e corrige os pontos que lhe possam parecer menos correctos e propõe uma 

nova imagem para a cidade grega ideal. Neste caso há uma maior focalização na 

questão física da cidade em relação à vontade de alterar a estrutura da sociedade. 

Aristóteles preocupa-se em definir com maior exactidão o espaço da cidade para que 

cada cidadão possa viver feliz, com o espaço necessário a construir a sua própria 

riqueza, tomando como ponto essencial os limites (ou ausência destes) da cidade. 

Para Aristóteles, o ideal não era a forma racionalmente abstracta, a ser arbitrariamente 

imposta à comunidade: pelo contrário era uma forma já potencial na própria natureza 

da espécie, apenas necessitando ser revelada e desenvolvida. (Mumford, 1998, p. 204) 

No entanto, tal como no exemplo anterior (apesar dos seus fundamentos teóricos em 

muito se poderem afastar) ambos definem ou a sociedade ou a cidade com rigor 

exacto, não restando espaço para alterações, naturais do tempo. Em nenhum dos 

planos seria admitido alterações da estrutura social num período temporal posterior, 

de modo a causar alterações às cidades ou pelo simples facto de que estas deixarão 

de ser ideais.  

(...) ambos os filósofos, a maior parte dos processos e funções sociais, de uma data 

posterior, que estavam em conflito com o antigo padrão militar, eram encaradas como 

outros tantos desagradáveis acidentes sociais - que deveriam ser reduzidos em 

quantidade e afastados da visão para o mais longe possível.  

(...) Sua cidade ideal ainda era o mesmo pequeno recipiente estático, sob a rígida 

direcção da cidadela: para seu sustento, possuía apenas uma economia contida em si 

mesma, suportada, pelo menos para Aristóteles, por uma robusta classe média. 

(Mumford, 1998, p. 208) 

 

 

                                                
24

 Aristóteles ( 384 a.C. - 322 a.C.) foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre, o 

Grande. Autor de inúmeros escritos que abrangem diversos assuntos, como a física, a metafísica, as leis 
da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia e a zoologia. Assim 
como Platão e Sócrates (professor de Platão), Aristóteles é visto como um dos fundadores da filosofia 
ocidental. Em 343 a.C. torna-se tutor de Alexandre da Macedónia, na época com 13 anos de idade, que 
será o mais célebre conquistador do mundo antigo. Em 335 a.C. Alexandre assume o trono e Aristóteles 
volta para Atenas, onde funda o Liceu em 335 a.C.. 
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Assim, a cidade ideal funcionava apenas segundo uma visão pessoal de cada autor e 

num período de tempo limitado, sem permitir novas oportunidades na evolução da 

sociedade ou de um possível avanço técnico. As necessidades de quem habitaria a 

cidade ideal, proposta por Platão ou Aristóteles, estariam demarcadas desde início 

sem nunca ter sido questionado a possível alteração das mesmas. Chegado o 

momento em que a sociedade sofresse alterações na sua estrutura, no seu modo de 

organização naturais do tempo, a cidade em muito se afastaria do que à partida era 

ideal. 

O ideal revela-se utópico no sentido que é pensado por um autor, ou mesmo por um 

conjunto deles, segundo o seu ponto de vista pessoal que remete à sua memória 

enquanto indivíduo (chegaremos a indivíduo mais à frente), e pensado para um 

período temporal específico, sem consciência total do que possam ser as 

necessidades futuras. 

 

 

Ilustração 7 - Cena do filme Immortel de Enki Bilal, 2004 
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Tal como Platão e Aristóteles, muitos foram os autores que procuraram dar resposta à 

questão da cidade ideal, uns enquanto projecto com base numa sociedade ideal, 

outros enquanto crítica à sociedade do momento. Entre filósofos, urbanistas ou 

escritores que se interessaram pela questão do ideal destacam-se Thomas More25 em 

"Utopia", Francis Bacon26  com "Nova Atlântida" ou Tommaso Campanella27  em "A 

Cidade do Sol". Todos estes autores formaram uma ideia do que seria uma cidade 

ideal, cada um baseado nas questões próprias do seu tempo. 

Thomas More descreve em "Utopia" uma ilha fictícia habitada por uma sociedade 

perfeita, procurando "(...) desenvolver um tratado para um nova estrutura de governo e 

de organização urbana." (Freitag, 2006, p. 77). Nesta obra, More projecta o espaço 

urbano em função a uma sociedade ideal. Mais uma vez, apenas a sociedade ideal é 

capaz de construir a cidade ideal, sem espaço para uma outra sociedade que não 

aquela, destinada ao fracasso assim que as circunstâncias se alterarem. 

 

 

 

                                                
25

 Thomas More (Londres, 7 de Fevereiro de 1478 — Londres, 6 de Julho de 1535) foi um homem de 
estado, diplomata, escritor, advogado que ocupou vários cargos públicos, em especial, de 1529 a 1532, o 
cargo de "Lord Chancellor" (Chanceler do Reino - o primeiro leigo em vários séculos) de Henrique VIII da 
Inglaterra. É geralmente considerado como um dos grandes humanistas do Renascimento. 
Foi canonizado como santo da Igreja Católica em 9 de Maio de 1935 e sua festa litúrgica se dá em 22 de 
Junho. 
 
26

 Francis Bacon (Londres, 22 de janeiro de 1561 — Londres, 9 de abril de 1626) foi um político, filósofo e 
ensaísta inglês, barão de Verulam, visconde de Saint Alban.  
Como filósofo, destacou-se com uma obra onde a ciência era exaltada como benéfica para o homem. No 
decorrer das suas investigações, ocupou-se especialmente da metodologia científica e do empirismo, 
sendo muitas vezes chamado de "fundador da ciência moderna".  
O escrito mais importante é New Atlantis (Nova Atlântida), onde Bacon apresenta uma concepção do 
Estado ideal regulado por ideias de caráter científico. 
 
27

 Giovanni Domenico Campanella (Stignano, 5 de Setembro de 1568 — Paris, 21 de Maio de 1639) foi 
um filósofo renascentista italiano, poeta e teólogo dominicano. Campanella foi autor de várias obras, 
abrangendo diversos temas: gramática, retórica, filosofia, teologia, política, medicina etc..  
Segundo Campanella, as ciências tratam das coisas como elas são, cabendo à filosofia (e especialmente 
à metafísica) explicar as coisas em seu sentido mais profundo. 
Entre variadas obras, destaca-se La città del Sole (A cidade do sol). 
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Mais tarde, Thomas More influenciou Francis Bacon, Tommaso Campanella, Robert 

Owen28 e até Karl Marx29 no século XIX, pelas suas ideias sobre a sociedade ideal 

como meio de remodelar o espaço urbano. Todas as cidades planeadas por estes 

autores, visam alterar o sistema da organização da sociedade e do espaço urbano 

com base em princípios idílicos de uma visão pessoal, incutindo novos valores e 

formas de vida sem espaço para crescer quando o ambiente é adverso. Qualquer 

destes planos utópicos remetem-nos para o desejo do homem de alcançar um lugar e 

tempo ideais, sendo por isso mesmo tomado como utópico, no sentido em o lugar a 

chegar está sempre fora do tempo. Não obstante do valor da cidade ideal num período 

temporal limitado, "um plano ideal engendra problemas específicos por as 

circunstâncias de modificarem, mas o seu valor permanece intacto." (Rosenau, 1998, 

p. 174) 

A cidade ideal permanecerá ideal enquanto tiver em conta possíveis alterações na 

estrutura da sociedade, que tenderá a evoluir com o tempo e procurar resposta a 

novas necessidades.  

Os planos urbanísticos têm de ser variados, dinâmicos e flexíveis, permitindo 

mudanças futuras e adaptações pessoais. Qual a função do planeamento ideal hoje, 

quando é tão frequente a concretização desapontar? Essa função consiste em 

sustentar princípios normativos, transcender as exigências quotidianas mais triviais, 

manter a arquitectura como uma arte, conferindo-lhe um significado estético duradouro. 

(Rosenau, 1998, p. 175) 

 

 

 

                                                
28

 Robert Owen (14 de Maio de 1971 - 17 de Novembro de 1858) foi um reformista social galês, 
considerado um dos membros do socialismo e cooperativismo. 
Durante a sua vida lutou para alcançar melhorias das condições de saúde, melhor educação e melhores 
condições de trabalho para os operários.  
As suas constantes críticas e oposições levaram-no a ser seguido e mais tarde expulso da Inglaterra, 
tendo tomado o rumo para o Estados Unidos. 
 
29

Karl Heinrich Marx (Tréveris, 5 de Maio de 1818 — Londres, 14 de Março de 1883) foi 
um intelectual e revolucionário alemão, fundador da doutrina comunista moderna, que actuou 
como economista, filósofo, historiador, teórico político e jornalista. 
O pensamento de Marx influencia várias áreas, aasim 
como Filosofia, Geografia, História, Direito, Sociologia, Literatura, Pedagogia, Ciência Política, 
Antropologia, Biologia, Psicologia, Economia, Teologia, Comunicação, Administração, Design,  
Arquitectura, entre outras. 
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2.3. Indivíduo 

 

"Não quis ser chamado artista, sabe. Eu quis desfrutar da minha possibilidade de ser 

um indivíduo, e suponho tê-lo conseguido, não?" Marcel Duchamp (Olaio, 2005, p.13)  

 

Interessa-nos entender o indivíduo como parte actuante de uma sociedade, com 

necessidades particulares provenientes quer do seu contexto temporal, quer da cultura 

onde se insere, que ganham expressão na organização e definição dessa mesma 

sociedade. Não é o indivíduo enquanto ser independente e totalmente livre do 

contexto que o rodeia que nos interessa - também pelo facto da existência desta 

entidade ser fortemente questionável -, mas sim o indivíduo como resultado de um 

conjunto de relações entre a sua própria natureza e todas as circunstâncias que o 

rodeiam. 

(...) sociabilidade essencial do homem, entendido não apenas no sentido de que ele é 

um ser sociável, mas principalmente no de que ele é um ser social - um ser que vive e 

viveu sempre em sociedade, e só nesse estado se pode conceber. (Oliveira, 1958, p. 

31) 

O entendimento do que é o indivíduo remete-nos para uma ideia oposta de sociedade, 

"que, como entidade colectiva, traduzia as restrições disciplinares - leis, regras morais 

e costumes - impostas à liberdade inata do homem" (Oliveira, 1958, p.31). No entanto 

o indivíduo não pode ser nunca dissociável de sociedade, que apesar de representar 

circunstâncias e limites exteriores à sua natureza individual, reflecte também as 

necessidades particulares de um conjunto de indivíduos. Neste sentido, não nos é 

relevante o entendimento da individualidade de cada um que compõe uma sociedade 

como parte isolada, mas sim um factor determinante e participativo num conjunto. 

Só por abstracção se concebe o indivíduo isolado. Ele aparece sempre associado a 

outros, sem cujo auxílio mútuo não poderia subsistir. Não quer isto dizer que dentro de 

cada sociedade os indivíduos não tenham vida própria, pois em todas elas, e por mais 

integrado que esteja cada um dos seus membros, o indivíduo representa sempre uma 

unidade primordial com fins próprios. (Dias, 1972, p.3) 
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Ao não dissociarmos sociedade de indivíduo não pretendemos eliminar necessidades 

particulares de cada um, mas sim entender a sua importância num contexto global e 

genérico onde tendencialmente particularidades são anuladas. 

O indivíduo assente na sua memória, a atenção e a vontade - no fundo a sua 

personalidade - relaciona-se com o meio que o envolve, moldando-se às 

circunstâncias expressas na sua cultura acabando por definir também essa mesma 

cultura. Queremos com isto entender que a circunstância molda o indivíduo e o 

indivíduo constrói circunstância, num espaço temporal preciso onde necessidades 

individuais definem uma cultura e uma sociedade. Não só a sociedade é capaz de 

definir o homem individual, além dos seus factores naturais, como as particularidades 

de cada um organizam a própria sociedade. Isto permite-nos entender que indivíduo e 

sociedade não são entidades opostas, mas elementos que complexos que se 

relacionam e definem. 

Existe assim uma relação directa entre o indivíduo e a sociedade: a sociedade, como 

um conjunto de instituições - uma cultura - fundadas na interacção dos 

comportamentos individuais primordiais e fixadas seguidamente na tradição; o 

indivíduo, nascido já no seio dessa cultura, modelando os seus conceitos e 

sentimentos de acordo com a forma dessas instituições. (Oliveira, 1958, p. 40) 

Se entendermos o indivíduo como reflexo de uma sociedade, é de salientar as 

diferenças entre indivíduos posicionados, temporalmente ou geograficamente, com 

determinada distância. Naturalmente não só as sociedades se alteram ao longo do 

tempo, como a essência do indivíduo sofre também alterações - não fossem eles 

mutuamente consequência um do outro. "O indivíduo é condicionado pela sociedade, 

e as sociedades são fundamentalmente diferentes - o indivíduo é portanto diferente 

estruturalmente nas várias sociedades." (Oliveira, 1958, p. 38) Planear conforme 

necessidades particulares de hoje, não se traduz no planeamento indicado no futuro, 

seja em que medida for. 

Entende-se então, o indivíduo como expressão da sua relação com a sociedade, com 

necessidades particulares que se manifestam num conjunto de indivíduos capazes de 

gerar uma cultura.  
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(...) o homem é na verdade um ser social - que o mesmo é que "cultural" -, não apenas 

porque vive em comum e não pode ser concebido senão em estado de sociedade, mas 

também porque, na estrutura fundamental da sua personalidade-base, ele reflecte a 

cultura do grupo a que pertence - mesmo a sua cultura material -, e, em larga medida, 

sente e pensa de acordo com a forma das instituições sociais que o rodeiam. E, 

paralelamente, a sociedade define-se como uma cultura, produto das interacções 

individuais, cristalizadas nas suas instituições que renascem e se sustentam em cada 

indivíduo, e por ele são transmitidas aos vindouros." (Oliveira, 1958, p. 44) 

Apesar da relação que a sociedade estabelece com o indivíduo na sua definição, 

interessa-nos não esquecer as necessidades particulares de cada um que podem 

diferir ou variar relativo ao conjunto de indivíduos por quem se faz rodear. "É preciso 

que a sociedade possa ser defendida nos seus interesses colectivos vitais, mas deixe 

sempre uma margem de liberdade aos homens, cujos destinos individuais deviam ser 

sagrados." (Dias, 1972, p. 8) 

 

 

Ilustração 8 - Fotografia aérea, Stephan Zirwes (Stephan Zirwes, 2006) 

 

Assim, entenda-se o indivíduo como reflexo de uma sociedade e ao mesmo tempo 

definidor que uma cultura, que varia conforme o seu período temporal ou as suas 

condições geográficas, não podendo nunca ser entendido como ideal ou absoluto, 

mas admitir possíveis alterações das suas necessidades particulares. "A psicologia 

individual é ela também psicologia social." (Freud, 1980, p.13) 
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3. O indivíduo ideal  
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3.1. Breve enquadramento histórico ao homem moderno 

 

Sonho e poesia brotam a cada instante do progresso técnico.  

(Corbusier, 1969, p. 20) 

 

 

Para entendermos quem é o Indivíduo da primeira metade do século XX, torna-se 

fulcral entender as circunstâncias que justificam a sua existência, enquadrados num 

período temporal específico originados e originários de uma sociedade de novos 

princípios, necessidades e formas de ver e pensar. Como em qualquer transacção ao 

longo da história da arquitectura, existem circunstâncias prévias que nos permitem 

entender mudanças físicas e sociais, condições que justificam novas formas de actuar 

de uma sociedade enquadrada no tempo. 

Este capítulo tem por objectivo não mais que permitir o entendimento do papel do 

indivíduo na concepção da cidade moderna, num contexto temporal de uma sociedade 

e economia específicas, revelador de necessidades próprias de um tempo, permitindo 

novos modos de pensar que originaram um momento marcante na arquitectura 

enquanto tema recorrente até aos dias de hoje.  

É no início do século XX, que se faz sentir uma brutal ruptura com o passado com 

origem em factores que se foram desenvolvendo desde meados do século XVIII, até 

atingirem o seu apogeu no século XIX e provocarem uma constante alteração da 

sociedade, das suas necessidades e modos de estar até ao início do século XX - 

período temporal que nos interessa abordar. 

De modo a ser claro o contexto histórico-social das primeiras décadas do século XX - 

nomeadamente o período entre guerras e a origem da urbanística moderna - é 

necessário ter em consideração acontecimentos levados a cabo desde 1890 que 

geraram novos métodos de construção e que nos permitiram separar a arquitectura de 

práticas tradicionais conhecidas até então. As condições sociais, tecnológicas e 

económicas sofreram alterações, constituindo assim novas circunstâncias na 

arquitectura, de forma tão acelerada que não permitiu respostas imediatas às novas 

necessidades. 
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Começamos por recuar no tempo até à origem do progresso técnico - a revolução 

industrial. Foi nos meados do século XVIII que, em Inglaterra, se começou a tomar 

conhecimento de novas tecnologias que gerou, mais tarde, consequências 

semelhantes por toda a Europa: aumento da população, aumento da produção com 

apoio da industria e mecanização dos processos de produção. 

É neste contexto temporal que se começam a fazer sentir melhorias das condições de 

vida, particularmente das condições de higiene, que permitem uma redução 

significativa da taxa de mortalidade. Isto representa um aumento exponencial da 

população que se faz acompanhar do desenvolvimento da produção nunca visto até 

então, aumento este que se revela não só quantitativo, mas qualitativo na medida em 

torna possível a multiplicação das indústrias e da diversidade de produção. "Los 

incrementos demográfico e industrial se influyen mutuamente de modo complejo"30 

(Benevolo, 1999, p.17). 

Este aumento demográfico e industrial dá origem não só à produção têxtil, alimentar e 

de bens de consumo próprio, como a novos materiais que representam consequências 

na construção. Um dos novos e mais importantes materiais que representou a 

revolução foi o ferro que apareceu como solução a novas necessidades que 

procuravam resposta urgente. O ferro permitiu novas construções, especialmente no 

campo da engenharia e da construção de pontes, mas permitiu também a produção de 

novos meios de transporte essenciais para a deslocação que agora era feita com uma 

maior regularidade - a migração do campo para a cidade viu agora o seu maior fluxo. 
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 O aumento demográfico e industrial influenciam-se mutuamente de forma complexa. (tradução nossa) 

Ilustração 9 - Brooklyn Bridge em construção, NYC, 1877 
(Frampton, 2007, p.31) 

Ilustração 10 - Galeira da 

Exposição de Paris, 1889      
(Zevi, 1953, p.67) 
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O uso do ferro significa um avanço tecnológico de tal escala que origina uma alteração 

na estrutura da sociedade, uma sociedade que se movia à velocidade do cavalo que 

passou a deslocar-se facilmente do campo para a cidade a uma nova velocidade - a 

dos caminhos de ferro. Assim, o avanço técnico conquistado pela aplicação de novos 

materiais não permite apenas a construção de novas pontes e caminhos de ferro, mas 

dá origem a novas culturas e formas de habitar, novas exigências e necessidades que 

alteram os meios urbanos. 

El hierro favorece las nuevas exigencias y los nuevos programas que impone un 

mundo en pleno proceso de desarrollo industrial. No son sólo los puentes, que exigen 

las nuevas comunicaciones y la aparición del ferrocarril,  sino las factorías, almacenes, 

grandes edificios comerciales, mercados concebidos en una escala antes inexistente, 

estaciones de ferrocarril y gigantescas salas que requieren las Exposiciones 

Universales, orgullo de las naciones y espresion de su pujanza.
31

 (Goitia, 1979, p.15) 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

O emprego de novos materiais permite novas construções, a uma escala nunca antes 

possível representando um novo crescimento urbano, descontrolado e pouco 

consciente. 
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 O ferro favorece as novas exigências e os novos programas que colocam o mundo em pleno processo 
de desenvolvimento industrial. Não são apenas as pontes que exigem as novas comunicações e o 
aparecimento dos caminhos de ferro, mas as fábricas, lojas, grandes edifícios comerciais, mercado 
concebidos a uma escala antes inexistente, estações de comboios e grandes salas que requerem as 
Exposições Universais, orgulho  das nações que expressam a sua força. (tradução nossa) 

Ilustração 11 e 12 - Galeria das Máquinas, Galeria de Exposição de Paris, 1878. (Benevolo, 1999, p.141) 
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A Revolução Industrial modifica a técnica construtiva utilizada até então através do 

recurso ao ferro, ao vidro e posteriormente ao betão, permitindo uma utilização mais 

ajustada dos materiais e com uma maior consciência das suas propriedades e 

resistências que levou a cabo a difusão de nova maquinaria para a construção. Outro 

aspecto relevante desencadeado pela Revolução é o aumento do volume da 

construção, quer pela sua escala enquanto peça isolada, quer pela sua dimensão 

enquanto um conjunto no meio urbano. A deslocação constante de indivíduos leva à 

necessidade de construir novas habitações, assim como o aumento do número da 

função pública exige edifícios maiores e com novas funções - "La economía industrial 

no podría concebirse sin una base de edificios e instalaciones nuevas" (Benevolo, 

1999, p.23). Todos os progressos técnicos e científicos alcançados leva à consciência 

de um novo tempo, de uma nova velocidade que requer meios a industria capaz de 

responder a novas necessidades. 

Na primeira metade do século XIX, as consequências da revolução demográfica e 

económica - o aumento de população, as migrações do campo para as cidades, o 

desenvolvimento das instalações industrias e das infra-estruturas necessárias à nova 

economia: estradas, canais, caminhos-de-ferro - manifestam-se gradualmente e põem 

em oposição cidade e campo, sem que existam instrumentos eficazes para disciplinar a 

distribuição destes factos pelo território. (Benevolo, 1991, p.211) 

As cidades tradicionais, conhecidas até então, não respondiam às necessidades de 

uma população em constante aumento e face à migração do campo para a cidade. 

Inicia-se, então, uma política de reordenamento das cidades com base em 

conhecimentos antigos de organização urbana que vieram desencadear problemas 

sociais na utilização da cidade. A esta cidade do século XIX fazem parte apenas as 

edificações necessárias à burguesia - classe social a quem pertence o poder - que 

habitava o centro da cidade, agrupando as indústrias e as habitações do proletariado 

na periferia. 

As regras tradicionais do desenho urbano servem, na realidade, como instrumentos 

desta discriminação social; auxiliam as intervenções técnicas, mas impedem uma 

aplicação desinibida das potencialidades já existentes na tecnologia da época e nos 

seus rápidos progressos. Por isso, à medida que se vão notando as contradições do 

sistema, parece urgente abolir, antes de mais, a ostentação formal resultante da 

tradição. (Benevolo, 1991, p.214) 
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Ilustração 13 - Tecido oitocentista de Edimbrugo, de Paris e de Londres. (Benevolo, 1991, p.212) 

 

A nova velocidade a que agora caminhava a sociedade industrial fez-se sentir no 

congestionamento das cidades de então. As cidades cintadas, divididas por sectores 

de posição social tornam-se asfixiantes e incoerentes com o avanço tecnológico 

alcançado, que levam o cidadão em constante deslocação. 

As redes de transportes colectivos mantêm-se em dia para assegurar o afluxo 

quotidiano das massas ao centro da cidade: metropolitanos, auto-carros, comboios 

para os arredores, auto-estradas. Tudo é permanentemente rectificado, coordenado, 

aperfeiçoado, mas à custa do homem, para sua infelicidade. (Corbusier, 1969, p.9) 

A sociedade maquinista não sabe recorrer à utilização da máquina no planeamento 

das cidades, que cresceram a uma velocidade incontrolável de modo a dar resposta à 

migração e às necessidades de uma sociedade que vive a um novo ritmo. Constroem-

se pontes, novos edifícios, estradas e infraestruturas que permitiam o deslocamento 

até ao centro da cidade, mas não houve um planeamento que poupasse os cidadãos 

de todos estes deslocamentos provocados pela separação zonal das diferentes 

classes sociais - quer por falta de tempo, quer por falta de conhecimento e consciência 

das consequências que isto teria na sociedade e na expansão da cidade. 

O aparecimento da máquina e a sua utilização de modo descontrolado, sem tirar o 

partido que esta poderia ter na construção da cidade, representou um problema na 

sociedade do século XIX. Terminado o artesão, a indústria coloca a máquina numa 

posição de domínio sobre o homem que se sente controlado e diminuído, passando a 

mero operário sem qualquer participação no trabalho que executa. Século da máquina, 

do vapor e do ferro que levam à construção descomedida de fábricas e habitações, 

casas sem condições que poderiam ter, levam muitos a entrar em negação com a 

máquina como se ela fosse o cérebro deste crescimento desmedido.  
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A revolução industrial faz mudar não só os processos construtivos, mas altera, 

sobretudo, de um modo decisivo, aquilo a que se pode chamar a procura dos bens 

arquitectónicos, originando o aumento desmedido do valor da produção, da dimensão 

dos problemas construtivos e urbanísticos e, finalmente, da rapidez das transformações 

impostas à paisagem urbana e rural. Mudam, assim, não só os meios de que os 

projectistas dispõem, mas, principalmente, o planeamento e os prazos do seu trabalho 

e, por conseguinte, a distribuição das forças e o equipamento entre a arquitectura e os 

outros interesses materiais e espirituais da sociedade. (Benevolo, 1991, p.209) 

Por volta de 1900 toma-se uma nova consciência daquilo que poderia ser um novo 

modo de actuar da civilização maquinista, uma nova visão que poderia tirar maior 

partido aos avanços técnicos conquistados. Este "nouveau style" ou "modern style" 

revela o seu reflexo no trabalho das artes, especialmente aquelas que mais se 

aproximavam do homem, a arquitectura. O problema até então era mais do que de 

ordem estética, pertencia à organização espacial consciente da economia e sociedade 

em questão e da ocupação do solo no que diz respeito à construção desmedida. É 

neste ponto de viragem que se abre uma nova visão daquilo que é o urbanismo que 

relaciona a economia, a cultura e a sociedade com a construção e organização das 

cidades em torno daquilo que é exigido. 

É neste contexto, do início do século XX, que novos processos técnicos, novas 

condições económicas e sociais alteram os processos de ocupação do solo, 

introduzindo novos factores daquilo que constitui a circunstância do momento. O ferro, 

o vidro e o betão armado encontram agora o seu apogeu, no momento em que é tirado 

o maior partido de cada um dos materiais, aplicando-os em consonância com maior 

conhecimento da sua aplicabilidade e função. Isto representa uma avanço construtivo 

notável, especialmente na habitação onde cada material é aplicado segundo a sua 

função, e no contacto com o solo através de fundações em betão. Tanto o ferro como 

o betão armado permitem a construção de estruturas de uma leveza nunca antes 

alcançadas, pretensão de longa data, que vem alterar a forma de trabalhar dos 

construtores. Também o vidro tem um papel essencial no avanço técnico na 

construção na medida em que é possível transformar as fachadas em "cortinas de 

vidro", momento em que a luz se torna mais um elemento a equacionar  no desenho 

da habitação. É uma revolução técnica que gera novos hábitos aos construtores e vem 

influenciar o trabalho dos artistas plásticos, bem como gerar novas maneiras de 

habitar de uma sociedade com outras necessidades. 
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Começam, então, a surgir propostas daquilo que poderia ser uma cidade ideal para o 

homem moderno. Dos finais do século XVIII até 1914, período até dar início à Primeira 

Guerra Mundial, foram vários os projectos apresentados de modo a dar resposta às 

necessidades de um novo homem, mas foi num período entre guerras que a projecção 

da cidade moderna viu o seu apogeu, mas antes mesmo de lá chegarmos convém-nos 

entender o contexto que lhe deu origem. 

Além do avanço técnico alcançado no campo da construção que já mencionamos 

anteriormente, também os progressos tecnológicos de equipamentos de comunicação 

e transporte vieram alterar as exigências do homem. O aparecimento do telefone, do 

elevador, do carro e posteriormente do avião vieram trazer uma nova dimensão à 

cidade que vivia agora a uma outra velocidade onde as comunicações e deslocações 

passaram a fazer parte do quotidiano da sociedade, sem representar excessivos 

gastos de tempo. A introdução do carro nas cidades levou a uma realidade até então 

desconhecida:  

(...) a separação do peão e do automóvel. O edifício deixa então de ser o simples 

resultado proveniente da intersecção de três ou quatro ruas; e a rua deixa de ser um 

corredor entre fachadas erguidas ao longo das suas bermas e no interior do qual se 

precipitam, no maior aperto, as coisas mais díspares: peões, cavalos, automóveis, 

camiões e eléctricos. Reforma cujo magnífico fruto será uma nova aparência da 

construção, senhora dos espaços livres circundantes, aparência magnificamente 

arquitectónica dos bairros de habitação ou dos locais de trabalho. (Corbusier, 1969, 

p.40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 14 - Garagem da Rue Ponthiue, Paris, 
August Perret, 1905. (Benevolo, 1999, p.356) 

Ilustração 15 - "Voiture Maximum", Le Corbusier, 
1928. (Frampton, 2007, p.179) 
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Em 1919, num período pós-guerra, o pintor Amedée Ozenfant32 e o arquitecto Charles-

Edouard Jeanneret (Le Corbusier) 33  fundaram a revista internacional "L'Esprit 

Nouveau" que se dedicava às questões da actualidade, no campo da arte, arquitectura 

e urbanismo. A primeira edição da revista afirmava haver "un espíritu nuevo.. un 

espíritu de construcción y de síntesis guiado por una clara concepción"34 (Curtis, 1987, 

p.51), como parte das vanguardas do período pós-guerra. Foi em escritos publicados 

na revista que ambos revelaram acreditar na máquina como estética do Purismo que 

acabou por ganhar forma desde as artes plásticas, da pintura ao design e à 

arquitectura. 

 

                                                
32

 Amadée Ozenfant (1886-1966) foi um pintor cubista francês, um dos fundadores do Purismo que serviu 
como ponto de partida para o pensamento moderno quando  funda com Le Corbusier a revista "L'Esprit 
Nouveau". Estudou arquitectura e colaborou com Charles-Édouard Jeanneret num período de inicio de 
carreira, seguindo mais tarde cada um o seu caminho.  
Tem um papel importante no universo da pintura e em 1936 funda a Ozenfant Academy, em Londres e 
em 1939 a Ozenfant School of Fine Art em Nova Iorque. 
 
33

 Arquitecto, urbanista, designer, pintor e escritor suiço, naturalizado francês, Charles-Édouard 

Jeanneret-Gris, chamado Le Corbusier, nasce em 1887 em La Chaux-de-Fonds onde estuda arte 
aplicada onde faz as suas primeiras construções antes de completar a sua formação com viagens pela 
Europa.  
Em 1917 muda-se para Paris, onde trabalhar como arquitecto para o Estado Francês e funda, com 
Amédée Ozefant, o "purismo" (1918), crítica ao cubismo e regresso ao desenho rigoroso do objecto. 
Através da revista de estética "LÉsprit Nouveau" lança a base teórica da sua concepção de arquitectura e 
urbanismo modernos.  
É membro dos CIAM, onde no encontro de 1933 escreve a Carta de Atenas, definindo métodos e 
objectivos para o urbanismo moderno. Líder do movimento Moderno, Le Corbusier edita variados livros, 
como "Vers une Architecture", Miniere di Penser l'Urbanisme" e "El Modulor", entre outros. Com mais de 
200 obras projectadas e quase 100 construídas é ainda hoje reconhecido com notoriedade pelos 
princípios que defendia, característicos de um período específico da História da Arquitectura. Morre em 
1965. 
 
34

 um espírito novo.. um espírito de construção e de síntese guiado por uma clara concepção. (tradução 

nossa) 

Ilustração 16 e 17 - Trucco, Fiat Works, Turin, 1915-21. (Thirteen, 2011) 
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Este "espíritu nuevo"35 (Curtis, 1987, p.51) é, também ele, fruto de um período de 

prosperidade do pós primeira Guerra (1914-1918) que se faz sentir na Europa e nos 

Estados Unidos. Este surgimento de um novo homem que iremos procurar descrever 

no decorrer deste capítulo, não poderia ser dissociado deste modo de vida que 

caracterizam os "loucos" anos após a guerra. A prosperidade que se sente nesta 

década dá origem a um conjunto de novos hábitos sociais que se fazem sentir em 

todos os campos e permitem o aparecimento de uma nova era que teve grande 

influência na concepção de um novo homem no século XX. 

Com as tecnologias alcançadas no decorrer da Revolução Industrial e a melhoria das 

condições de vida, era, agora, possível a comunicação por via de revistas, jornais, 

rádio e até por via do cinema que finalmente ganhava som, que levaram a uma cultura 

de "mass media" fazendo chegar a informação a todos e permitindo, assim, uma maior 

participação e opinião pública. Não só os hábitos sociais se alteraram - passou-se a 

frequentar com maior regularidade cafés, restaurantes, "cabarés", cinema - como, 

também, surgiram novos géneros musicais como o Jazz e o Charleston que tiveram o 

seu apogeu neste mesmo período. Todo este período festivo e de novas conquistas 

sociais, cientificas e tecnológicas permitem-nos a ponte para o homem ideal que 

Corbusier nos apresenta mais tarde, justificando  "L' Esprit Nouveau". 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35

 espírito novo (tradução nossa) 

Ilustração 18 e 19 - Fotografia da década de 20 e Louis Armstrong. (Lindy Hop Portugal, 2010) 
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Ilustração 20 - Capas da revista L'Esprit Nouveau, desde 1920. (Weston, 1996, p.107) 

 

Le Corbusier revelou o seu interesse pela exactitude da engenharia como metáfora à 

maquina, de carácter purista e funcional: "All this plastic machinery is realized in 

marble with the rigour that we have learnt to apply in the machine. The impression is of 

naked, polished steel"36 (Frampton, 2007, p.152). 

O interesse de Le Corbusier pela indústria e pelo carácter purista e funcional da 

arquitectura revelou-se ao longo do seu trabalho, mas teve a sua primeira revelação 

com a projecção da "Maison Dom-Ino" 37 . O protótipo Dom-Ino possibilita duas 

diferentes interpretações: uma primeira de carácter meramente técnico daquilo que é a 

produção e uma outra que revela a casa como um objecto estandardizado, tal como 

um simples dominó.  

A aplicação deste sistema vem 

revolucionar a construção da habitação, 

onde as colunas dispostas livremente 

podem ser vistas em planta como pontos 

de uma peça de dominó e onde a 

conjugação destas casas é feita como o 

encaixe das peças de um jogo. 

 

                                                
36

 Toda esta maquinaria de plástico é executada em mármore, com o rigor que aprendemos a aplicar na 
máquina. A impressão é nua, aço polido. (tradução nossa) 
 
37

 Apresentada no âmbito da exposição sobre construção "Domus Inovátio". 

Ilustração 21 - Perspectiva da estrutura Dom-

Ino, Le Corbusier, 1915. (Frampton, 2007, 
p.153) 
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Esta estrutura tinha também a intenção de revelar-se como um equipamento, um 

objecto tão industrial como qualquer peça de design, um "objecto-tipo" cuja forma era 

definida em função às necessidades do homem. 

Si l'on arrache de son coeur et de son esprit les concepts immobiles de la maison et 

qu'on envisage le question d'un point de vue critique et objectif, on arrivera à la maison-

outil, maison en série, saine (et moralment aussi) et belle de l'estétique des outils de 

travail qui accompagnent notre existence.
38

 (Corbusier, 1995, p.187) 

Em 1925 foi construído o Pavilhão do "L'Eprit Nouveau" por Le Corbusier e o seu 

colega Jeannerete, uma obra efémera onde o arquitecto teve a oportunidade de expor 

os seus princípios da arquitectura moderna no âmbito da Exposição Internacional de 

Artes Decorativas em Paris39. O pavilhão é na realidade um protótipo daquilo que 

seriam as suas "immeubles villas" 40 , onde foram aplicados os seus princípios de 

habitação moderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38

 Se eliminarmos dos nossos corações e mentes todos os conceitos mortos relativos às casas e 

olharmos a questão de um ponto de vista crítico e objectivo, devemos chegar à "Casa-Máquina", a casa 
de produção em massa, saudável (e moralmente também) e bonita do mesmo modo que as ferramentas 
de trabalho e instrumentos que acompanham a nossa existência são bonitos. (tradução nossa) 
 
39

 Exposição mundial que decorreu em Paris entre Abril e Outubro de 1925 com o objectivo de apresentar 

novas ideias da vanguarda internacional no campo da arte e arquitectura.  
 
40

 Immeubles Villas foi um projecto de habitação colectiva feito por Le Corbusier, em 1923. Um 

antecedente daquilo que viriam a ser as Unidades de Habitação. 

Ilustração 22 - Pavilhão de L'Esprit Nouveau, Le 

Corbusier e Pierre Jeannerete, 1925, Paris.     
(Curtis, 1987, p.64) 

Ilustração 23 - Pavilhão de L'Esprit Nouveau, Le 

Corbusier e Pierre Jeannerete, 1925, Paris. 
(Jenks, 1987, p.63) 
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Em 1928 foram criados os C.I.A.M.41 que tinham como objectivo tratar os problemas 

urbanísticos assim como outros temas relevantes para a arquitectura moderna que 

fossem surgindo. Os temas discutidos nestas reuniões alteravam conforme as 

necessidades de cada tempo, e todos os anos definiam-se os temas do próximo 

encontro. 

O primeiro CIAM, em 1928, composto por 25 arquitectos tinha como base principal a 

discussão de seis pontos: a técnica moderna e as suas consequências; a 

estandardização; a economia; a urbanística; a educação da juventude; a realização: a 

arquitectura e o Estado. (Benevolo, 1999, p.514) 

O segundo congresso, de 1929, em Frankfurt ocupou-se em definir o conceito de 

habitação mínima ("Die Wohnung für das Existenzminimum"), gerando casos 

experimentais em toda a Alemanha. Esta preocupação em tirar maior partido num 

menor espaço revela as necessidades de uma sociedade pós-guerra e possibilitou o 

posicionamento das habitações colectivas. 

Em 1930, em Bruxelas, os problemas a resolver são de origem económica, na medida 

em que não é possível garantir a habitação em condições a todas as classes sociais. 

As classes mais pobres não tinham como pagar uma casa com as condições 

necessárias para habitar, tornando-se essencial a ajuda do Estado na resolução 

destes problemas. As questões tornam-se, então relativas não só à habitação em si, 

mas a todo planeamento de ocupação do solo e discutem-se maneiras de construir os 

edifícios - casa baixas, médias ou altas? Este encontro não chega a conclusões 

específicas sobre como resolver as questões tratadas, mas reflecte os problemas 

actuais. 

O IV congresso, em 1933, decorre a bordo de um navio de cruzeiro que vai de 

Marselha a Atenas. Este congresso concentra-se nas questões do urbanismo, 

examinando trinta e três casos de cidades42 . 

 

 

                                                
41

 Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna, 1928 a 1956. 
 
42

 Amsterdão, Atenas, Bruxelas, Baltimore, Bandung, Budapeste, Berlim, Barcelona, Charleroi, Colonia, 
Como, Dalat, Detroit, Dessau, Frankfurt, Genebra, Génova, La Haya, Los Angels, Litória, Londres, Madrid, 
Oslo, Paris, Praga, Roma, Roterdão, Estocolmo, Utrecht, Verona, Varsóvia, Zagreb, Zurique. 
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Este encontro teve como resultado a Carta de Atenas (La charte d'Athénes), um 

documento que reflecte os problemas das cidades actuais, abrindo portas para o 

urbanismo moderno. Recorrendo-se ao estudo feito anteriormente a um conjunto de 

cidades, analisa-se os problemas propondo soluções e: 

(...) como medida de las medidas a tomarse, elegir lo que es incontestable: el hombre, 

la escala humana, sus relaciones indisociables del ambiente: la regla que lleva la 

armonía. Este regla: la ley del sol y el respecto a las condiciones de naturaleza. 

43
(Giraudoux, 1950, p.31) 

A Carta de Atenas representa o documento com maior importância para o urbanismo 

moderno e um extensivo estudo dos problemas da organização da cidade, que teve 

como objectivo centrar-se na "maison des hommes" (casa dos homens) de modo a 

melhorar a questão da habitação - desde a sua organização interior até à ocupação do 

solo. 

   

 

 

 

 

 

Foi a partir daqui, num contexto temporal entre guerras, que o urbanismo moderno 

teve o seu apogeu através dos ensaios e propostas de Le Corbusier, que ambicionava 

construir para o homem moderno. Apesar das variadas propostas de cidades ideais 

num novo contexto maquinistas feitas até então, é nas cidades e nos princípios de Le 

Corbusier que nos vamos centrar, com o objectivo de entender o papel do indivíduo na 

projecção da cidade moderna. 

 

                                                
43

 como medida das medidas a serem tomadas, eleger o que é incontestável: o homem, a escala humana, 
suas relações indissociáveis do ambiente: a regra que leva à harmonia. Este regra: a lei do solo e o 
respeito pelas condições da natureza. (tradução nossa)  

Ilustração 24 e 25 - Participantes do IV CIAM, Atenas, 1933. (Fondation le Corbusier, 2000) 

http://www.fondationlecorbusier.fr/


O papel do indivíduo na projecção imaginada da cidade: entre o indivíduo ideal e o indivíduo comum do século XX. 

 
 

 80                                                                                                                     Carolina Maria Bernardo Duarte                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O papel do indivíduo na projecção imaginada da cidade: entre o indivíduo ideal e o indivíduo comum do século XX. 

Carolina Maria Bernardo Duarte                                                                                                                      81  
  

3.2. O indivíduo ideal segundo Le Corbusier 

 

Tudo isso é relativo a um homem cuja altura varia entre 1,5m e 1,9m. (...) é preciso 

uma medida comum entre nós e essas obras gigantescas. (Le Corbusier, 1990, p.223) 

 

Para ser possível entender o papel do indivíduo na projecção das cidades, parece-nos 

fundamental avançar um pouco no tempo de modo a clarificar o que poderá ser a ideia 

de indivíduo no desenho de cada uma das cidades que iremos descrever mais à frente. 

Neste capítulo, interessa-nos entender quem é o homem moderno para o qual Le 

Corbusier projecta, de modo a entender a sua expressão no planeamento da cidade 

da primeira metade do século XX. 

Gracias a Le Corbusier las controversias producidas por el despertar de una nueva 

arquitectura, que antes se mantenían en un área minoritaria, unas veces estrictamente 

profesional y otras exclusivamente partidista, transcendieron a zonas mucho más 

amplias, popularizándose los principios del racionalismo o funcionalismo en cuya 

génesis habían participado muy contadas y a veces marginadas figuras del arte y la 

cultura. Le Corbusier extendió, propagó y puso en el plano de una actualidad común 

toda una ideología que había nacido en lucha con el ambiente imperante.
44

 (Goitia, 

1979, p. 225) 

Antes mesmo de explorarmos o tema que será aqui tratado, é importante termos em 

conta o contexto histórico, económico e sociológico exposto no capítulo anterior. Numa 

nova sociedade maquinista, em que o ritmo diário era cada vez mais acelerado pela 

introdução do carro e do avião e que se pretendia tirar o maior partido da máquina e 

dos processos de produção graças à indústria, recorrendo à estandardização e ao 

racionalismo no que toca à construção, é evidente o surgimento de um novo homem 

moderno, num período de novas vanguardas aquando o fim da guerra de 1914-18. 

 

                                                
44

 Graças a Le Corbusier as controvérsias produzidas por o despertar de uma nova arquitectura, que 

antes se mantinham numa área minoritária, umas vezes estritamente profissional e outras exclusivamente 
partidista, transcenderam a zonas muito mais amplas, popularizando os princípios do racionalismo a do 
funcionalismo cujo génesis  teriam participado muito pouco e figuras por vezes marginalizadas em arte e 
cultura. Le Corbusier estendeu, promoveu e pôs em plano toda uma ideologia de uma actualidade comum 
que tinha nascido da luto com o ambiente que prevalecia. (tradução nossa) 
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"L'Esprit Nouveau", por volta de 1920, já tentava criar relações entre a máquina e o 

homem, entre a produção industrial de um qualquer objecto e a habitação, com o 

objectivo de recorrer a processos estandardizados também na construção.  

Um dia, um artigo intitulado "Construire en série" deu que falar. Nele se analisava a 

casa, a qual vinha qualificada de "máquina de habitar". Produção em série, máquina, 

eficácia, preço de custo, rapidez e outras noções que apelavam à presença e ao rigor 

de um sistema de medidas (1921). (Corbusier, 2010, p.45) 

Os novos princípios que regem o desenho da habitação, defendida por Le Corbusier, 

revelam o interesse por processos de normalização para a construção em série, que 

apesar de se ter tornado num exaustivo processo de descoberta por medidas 

universais apenas na década de 40, é já nos anos 20, durante as publicações de 

L'Esprit Nouveau, evidente o interesse pelo tema.  

Industry on the grand scale must occupy itself with building and establish the elements 

of the house on a mass production basis.                                                                      

We must create the mass-production spirit.                                                                  

The spirit of constructing mass-production houses.                                                       

The spirit of living on mass-production houses.                                                              

The spirit of conceiving mass-production houses. 45  (Corbusier, 1989, p.227)  

É através dos primeiros projectos de habitação, depois da Dom-Ino, que Corbusier 

revela a sociedade moderna de produção em série. Ao afirmarmos que a arquitectura 

é expressão máxima da sociedade46, as habitações modernas da primeira metade do 

século XX permitem-nos entender o homem moderno para quem Corbusier 

projectava.47 

 

 

 

                                                
45

 A grande indústria deve ocupar-se da edificação, e fabricar em série os elementos de habitação. Há 

que criar a mentalidade da produção em série, a mentalidade da construção de casas em série, a 
mentalidade da habitação de casas em série, a mentalidade da concepção de casas em série. (tradução 
nossa) 
 
46

 Segundo Aldo Rossi, em "A Arquitectura da Cidade", como foi apresentado no primeiro capítulo da 

presente dissertação, no contexto da analise de cidade. 
 
47

 Antes mesmo de analisarmos as cidades propostas, é fundamental entender o homem que gera 

circunstância na primeira metade do século XX. 
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Num contexto de produção em série, onde o automóvel e o avião assumem um papel 

activo no quotidiano do homem,  Le Corbusier projecta, em 1922, a "Maison Citrohan". 

Resultado da intenção de aplicar processos de estandardização no campo da 

habitação, esta casa é expressão da sociedade que Corbusier acreditava como 

maquinista e necessitada de construção em massa. Esta é apenas uma das primeiras 

habitações que nos remetem para a ideia da construção enquanto metáfora à 

produção automóvel - em série e de dimensões e proporções fixas para um indivíduo e 

sociedade idealizadas. 

Le Corbusier esperaba producir en serie ls piezas del edificio por métodos taylorizados 

como los que se usaban en las fábricas de automóviles. La escasez de viviendas en la 

Francia de posguerra era un asunto crítico, y el arquitecto dirigía sus ideas a los 

departamentos gubernamentales y a los industriales tanto como a los clientes 

particulares.
48

 (Curtis, 1987, p.54) 

 

 

 

 

Ilustração 26 - Esquisso da "Maison Citrohan", Le Corbusier, 1922. (Corbusier, 1995, p.46) 

 

 

 

 

                                                
48

 Le Corbusier esperava produzir em série as peças do edifício por métodos taylorizados como os que se 

usavam nas fábricas de automóveis. A escassez de vivendas em França de pós-guerra era um assunto 
crítico, e o arquitecto dirigia as suas ideias aos departamentos governamentais e aos industriais assim 
como a clientes particulares. (tradução nossa) 
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Ilustração 27 - Esquissos da "Maison Citrohan", Le Corbusier, 1922. (Corbusier, 1995, p.31) 

 

Ilustração 28 e 29 - Maquete da "Maison Citrohan", Le Corbusier, 1922. (Corbusier, 1995, p.45) 

 

"Citrohan" (not to say Citroën). That is to say, a house like a motor-car, conceived and 

carried out like an omnibus or a ship's cabin. The actual needs of the dwelling can be 

formulated and demand their solution. We must fight against the old-world house, which 

made a bad use of space. We must look upon the house as a machine for living in or as 

a tool
49

. (Corbusier, 1989, p.240) 

 

 

                                                
49

 "Citrohan" (para não dizer "Citroën"). Isto é, uma casa como um automóvel, concebido como um 

autocarro ou como uma cabine de navio. As necessidades actuais da habitação podem ser formuladas e 
exigir a sua solução. Devemos lutar contra as casas do antigo mundo, que fizeram um mau uso do 
espaço. Devemos considerar a casa como uma máquina de habitar ou como uma ferramenta. (tradução 
nossa) 
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A "Maison Citrohan", tal como qualquer outro exemplo de habitação da primeira 

metade do século, serve-nos para o entendimento da sociedade que dela se utiliza. 

Mais do que as características reais da "maison" - entenda-se com isto dimensões e 

proporções - interessa-nos entender o homem para a qual é projectada recorrendo a 

exemplos que expressem o contexto sociológico de modo a ser claro o papel do 

indivíduo neste período de tempo: "O sector da construção (arquitectura e urbanismo" 

é a imagem fiel duma sociedade" (Corbusier, 1969, p.93) 

De modo a encontrar um padrão que possa servir de norma para o homem moderno, 

em 1926, Corbusier formula cinco pontos que passariam a ser comuns na construção 

da habitação: 1. Les Pilotis; 2. Les toits-jardins 3. Le plan libre; 4. La fenêtre en 

longueur; 5. La façade libre.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A máquina de habitar do homem moderno poderia, agora, ser construída segundo um 

conjunto de normas, respeitando um processo de construção semelhante à da 

produção automóvel, no contexto de uma sociedade maquinista e estandardizada.  

 

                                                
50

 1. Os pilotis; 2. O telhado-jardim; 3. A planta livre; 4. A "fenêtre en longueur" (janela em comprimento); 

5. A fachada livre. 

Ilustração 30 - Desenhos explicativos dos cinco pontos de Le 
Corbusier . (Benevolo; Melograni; Longo, 1980, p.32) 
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Os exemplos de habitação até à década de 40, as "máquinas de habitar", revelam o 

homem moderno para quem Corbusier projectava - um homem racional e maquinista, 

com necessidades imediatas que exigia respostas rápidas, estandardizadas e em 

série. Apesar da arquitectura ser o reflexo deste indivíduo moderno, só mais tarde se 

recorre à figura do homem levando-o à sua expressão máxima, - o homem não só é 

definido pela sua cultura e necessidades, como passa a ter uma dimensão exacta - o 

Modulor. 

Em 1926, durante a ocupação,  foi criado a AFNOR 51  (Association Française de 

Normalisation) que tinha como objectivo a reconstrução do país através da 

normalização na construção, reunindo arquitectos, engenheiros e indústrias em torno 

do tema. Foi, então, após as primeiras publicações da AFNOR relativas às produções 

em série normalizadas que Le Corbusier viu fazer sentido dar inicio ao estudo das 

medidas da escala humana que poderiam ser aplicadas tanto na arquitectura como na 

mecânica. 

Com França divida pela ocupação da Alemanha durante a guerra, Le Corbuiser 

encerra o "atelier" onde trabalha e funda, em 1942, a ASCORAL52 (Assemblée de 

Constructeurs pour une Rénovation Architecturale) - uma associação liderada e 

fundada por Le Corbsier, em Paris, em clandestinidade, com o objectivo de originar 

uma revolução arquitectónica que posterior a uma época de pressão alcançou uma 

força de trabalho e desenho com poder doutrinário. Esta associação tinha como 

objectivo alcançar metas inicialmente propostas pela AFNOR, mas com melhores e 

mais objectivos. 

 

Ilustração 31 -  Les Trois établissements humains, editado pela ASCORAL, 1945.                                   

(Fondation le Corbusier, 2000) 

                                                
51

 Associação Francesa de Normalização. 

 
52

  Assembleia de Construtores para Uma Renovação Arquitectónica. 

http://www.fondationlecorbusier.fr/
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Foi nesta altura que Le Corbusier inicia o seu estudo de uma medida harmónica 

relacionada com o corpo humano, que seria aplicado desde a construção de uma 

janela à construção de um edifício de habitação cujo resultado parte de uma premissa 

inicial definida pelo mesmo: 

Considere o homem-com-o-braço-erguido, com 2,20m de altura; insira-o em dois 

quadrados sobrepostos, de 1,10m por 1,10m; justaponha um terceiro quadrado aos 

dois primeiros. Este terceiro quadrado deverá dar-lhe a solução. O lugar do ângulo 

recto deve poder ajudá-lo a posicionar o terceiro quadrado. Com essa grelha de obra, 

pautada pelo ser humano instalado no seu interior, estou convencido de que chegará a 

uma série de medidas que conciliarão a estatura humana (o braço erguido) e a 

matemática. (Corbusier, 2010, p.55) 

O processo, com base no quadrado e na secção de ouro, até "inserir, em dois 

quadrados contíguos contendo um homem-com-o-braço-erguido, um terceiro 

quadrado no lugar do ângulo recto" (Corbusier, 2010, p.58) é o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 32 - Esquema de proporções e regras até chegar ao resultado desejado, 

Ascoral, 1943.  (Le Corbusier, 2010, p.55-58) 
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Este primeiro resultado deu origem a uma grelha que já possibilitava o envio para 

estaleiro como referência de proporções e medidas, mas a resposta à necessidade de 

um elemento de medição relacionado com o corpo humano ainda não está clara. 

A esta Grelha de Proporções faltava a adição da medida do homem: 1,75m foi a altura 

definida por Le Corbusier e pela ASCORAL para o homem para quem se passaria 

então a construir - altura média de um homem francês no século XX e do próprio 

Corbusier. Esta grelha passou a ser referida como regra de ouro que mais tarde lhe foi 

atribuído o nome de Modulor que era definido do seguinte modo: 

Em primeiro lugar, classifiquei de série vermelha a série de Fibonacci resultante da 

razão   estabelecida sobre a unidade 108 . Classifiquei de série azul, a que foi 

establecida da duplicação, 216. Desenhei o homem de 1,75m de altura, relacionado 

com quatro números: 0, 108, 175, 216. Em seguida coloquei a faixa vermelha à 

esquerda e a azul à direita, as séries de    tendendo para zero em baixo, e para o 

infinito em cima. (Corbusier, 2010, p.70) 

 

 

Ilustração 33  - Modulor com 1,75m, Le Corbusier. (Corbusier, 2010, p.71) 
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Em suma, a definição do Modulor faz-se de modo simplificado, depois de um estudo 

que levou anos e que, apesar de concluída apenas por volta de 1946, foi sempre um 

factor presente nas obras de Corbusier. 

O Modulor é um instrumento de medição baseado na estrutura humana e na 

matemática. Um-homem-com-o-braço-erguido proporciona, entre os pontos 

determinantes da ocupação do espaço - o pé, o plexo solar, a cabeça, a extremidade 

dos dedos do braço levantado - , três intervalos que geram uma série de secções de 

ouro, dita de Fibonacci. Por outro lado, a matemática oferece a mais simples assim 

como a mais forte variação de um valor: a unidade, o dobro, as duas secções de ouro. 

(Corbusier, 2010, p.75) 

Os valores do Modulor foram definidos segundo a altura média de um homem francês 

o que não permitia a utilização deste padrão universalmente - um dos princípios de 

aplicabilidade do Modulor . Assim, esta regra de proporções teria que ser alterada 

tendo em conta uma outra medida que pudesse dar resposta às necessidades 

universais: um homem de seis pés. A altura de referência do Modulor passou, então, 

de 1,75m para 6 x 30,48cm = 182,88 cm. Corbusier alcançou, então, a sua regra de 

ouro que se aplicaria à arquitectura daqui em diante, da projecção da janela à 

projecção da cidade, baseada nas medidas do homem. Resta-nos apenas entender se 

estes valores foram calculados para um homem comum, com necessidades 

particulares que se alteram ao longo do tempo, ou para um homem ideal com 

necessidades pré-definidas. 

 

 

 

 

 

Ilustração 34 - Modulor com série vermelha e série azul, Le Corbusier.                                                        

(Fondation le Corbusier, 2000) 

 

http://www.fondationlecorbusier.fr/
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Ilustração 35 - Modulor com série vermelha e série azul, Le Corbusier.                                                        

(Fondation le Corbusier, 2000) 

 

 

 

 

http://www.fondationlecorbusier.fr/
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Apesar de ser possível o reconhecimento da aplicação de regras desde as suas 

primeiras obras, é apenas em 1945-46, acabada a 2ª Guerra Mundial, que Corbusier 

dá inicio à aplicação do Modulor nos seus projectos - a Unidade de Habitação de 

Marselha. Este projecto de habitação procura dar resposta às necessidades 

estandardizadas do homem moderno - necessidades essas que se reúnem na 

habitação, nos tempos livres (entenda-se por lazer), no trabalho e na circulação 

diária53 -, concentrando todas essas funções num único edifício. Acreditando na plena 

consciência sobre as necessidades de um tempo específico, o Modulor permitiu a 

definição desejada na projecção da habitação colectiva - agora, não só a habitação 

tinha o seu programa definido em consequência das necessidades do homem 

moderno, como todas as medidas e proporções do edifício tinham como base um 

sistema de regras, recorrendo às dimensões de um indivíduo imaginado. 

 

Ilustração 36 - Aplicação do Modulor na Unidade de Habitação de Marselha. (Corbusier, 2010, p. 168) 

 

                                                
53

 Funções expostas na Carta de Atenas, em 1933, quando se discutiam as funções essenciais para a 

vida quotidiana da sociedade moderna: habitação; tempos livres; trabalho; circulação. 
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A Unidade de Habitação serve-nos, neste ponto, para entendermos o indivíduo 

moderno na sua expressão máxima, quer na aplicação do modulor, quer na 

organização espacial e programática do edifício. Não só nos interessa ver a 

aplicabilidade do modulor, como entender as necessidades do homem moderno 

concentradas, agora, num único organismo - um organismo executado segundo 

medidas reais do homem e definido conforme as suas necessidades aparentemente 

inquestionáveis. 

Segundo Le Corbusier, as primeiras aplicações do Modulor na Unidade de Habitação 

de Marselha foram as seguintes: 

a) Planta geral e corte. 

b) Fachada e quebra-sol. 

c) Um apartamento (planta e corte) 

d) Um exemplo de marcenaria. 

e) A pedra que serviu para a cerimónia de 14 de Outubro de 1947. 

f) A estela de todas as medidas. 

g) Glorificação arquitectónica do Modulor. 

h) A cobertura. 

i) Uma ocorrência: duas mísulas para carregar uma estátua. 

j) Outra ocorrência: de 1925 (Pavilhão de l'Esprit Nouveau na Exposição Internacional das 

Artes Decorativas em Paris) a 1948: armários prefabricados para o equipamento de um 

quarto de dormir.                                                                                (Corbusier, 2010, p.155) 

 

Ilustração 37 - Aplicação do Modulor na Unidade de Habitação de Marselha.                                 

(Corbusier, 2010, p. 172) 
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Ilustração 38 - Esquissos de pesquisa para as Unidades de Habitação, Le Corbusier.                

(Fondation le Corbusier, 2000) 

         

Ilustração 39, 40, 41 - Esquissos de cortes das Unidades de Habitação, Le Corbusier.               

(Fondation le Corbusier, 2000) 

http://www.fondationlecorbusier.fr/
http://www.fondationlecorbusier.fr/
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A "Unité d'habitation à grandeur conforme" tem por objectivo reunir num único 

elemento as funções essenciais à vida do homem moderno, expresso pelo termo 

"logement prolongé" (habitação extensa) proposto no encontro dos CIAM, em 1953, 

em Aix-en-Provence. Este termo reflecte o princípio da Unidade que concentra 

serviços comunitários necessários à vida em conjunto e representam parte constituinte 

de cada edifício. Estão reunidos vinte e seis serviços em cada Unidade para trezentos 

e trinta e sete apartamentos, espalhados por cinco ruas internas e pela cobertura onde 

se encontra a creche, o ginásio, o solário, os tanques de água comunitários e a pista 

de corrida de 300m.  

As Unidades de Habitação foram definidas segundo necessidades de um usuário ideal 

- um indivíduo de 1,83m, capaz de viver numa comunidade independente, num espaço 

racionalizado e de formas puras, independentemente do contexto onde se encontrava. 

Projectado como uma "Vila Vertical", o edifício comportaria tudo o que o homem 

pudesse precisar, libertando a maior área possível de modo a originar uma cidade-

jardim moderna.   

 

 

Ilustração 42 - Unidade de Habitação de Marselha, Le Corbusier. (Fondation le Corbusier, 2000) 

http://www.fondationlecorbusier.fr/
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Partindo da premissa que a arquitectura é resposta às necessidades do seu utilizador, 

o entendimento do homem moderno torna-se fulcral enquanto elemento definidor da 

cidade da primeira metade do século XX. As circunstâncias permitem-nos reconhecer 

a formação da sociedade deste período temporal que originou um cultura moderna em 

torno da relação do homem com a máquina. Deste modo, o enquadramento histórico 

permite-nos compreender a origem do homem moderno que se expressa através das 

primeiras obras de Le Corbusier e atinge a sua definição e rigor máximo na criação do 

Modulor. 

Ao entendermos o processo evolutivo das ideias de Le Corbusier, centrado no apogeu 

da sociedade moderna que veio a evoluir desde a revolução industrial, 

compreendemos, também, o indivíduo imaginado de Corbusier que será o elemento 

definidor das cidades projectadas pelo mesmo, na primeira metade do século. A breve 

analise ao seu trabalho - desde as primeiras habitações, como a "Maison Citrohän", 

passando pelos cinco pontos que passariam a ser regra na construção da habitação, 

até ao Modulor que teve a sua maior aplicação nas Unidades de Habitação - permite-

nos reconhecer o homem moderno enquanto circunstância na arquitectura de Le 

Corbusier.  

Durante mais de trinta anos, o meu trabalho, arquitecturas e pinturas, foi alimentado 

pela seiva matemática, uma vez que, em mim, a música está sempre presente. (...) A 

introdução do Modulor no meu trabalho (primeiramente baptizado de "grelha de 

proporções")  não apresenta, de modo nenhum, um carácter revolucionário; 

manifestava simplesmente a constante admiração de um homem - de um ingénuo - 

jamais constrangido pelo academismo, quando confrontado pela iluminação das 

receitas infinitas. Dia após dia, esse ingénuo verifica que a sua arte é governada por 

uma regra. (Corbusier, 2010, p.153) 

 

O estudo da "Maison Citrohän" e dos cinco pontos permitem-nos o entendimento das 

necessidades do homem da primeira metade do século XX. Permitem-nos reconhecer 

uma sociedade maquinista, estandardizada e racional, capaz de produzir habitação 

sob os mesmos princípios da produção automóvel.  No entanto, é apenas na criação 

do Modulor que a sociedade moderna é expressa sobre a imagem de um indivíduo - 

um indivíduo capaz de representar a sociedade moderna, com dimensões exactas que 

iria, agora, permitir uma definição rigorosa da arquitectura da primeira metade do 

século. 
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A arquitectura de Le Corbusier reflecte o homem ideal que define a projecção 

imginada da cidade da primeira metade do século XX - um homem funcional, puro, 

capaz de habitar espaços configurados por formas simples e racionais, com um 

quotidiano repetido e estandardizado. Um homem cujas necessidades são invariáveis 

desde o início de século, confirmadas mais tarde com o Modulor. 

 Este sistema de medidas, uma regra de proporções baseadas na medida do "homem 

universal", representa a expressão máxima deste indivíduo ideal - não só as suas 

necessidades eram constantes e invariáveis como, também, as suas dimensões 

estavam definidas permitindo o controlo total sobre o usuário da arquitectura de 

Corbusier. Assim sendo, consciente deste homem concreto, partiu-se do princípio que 

todos os homem têm as mesmas necessidades, os mesmos interesses e o mesmo 

organismo, sem considerar a possível individualidade de cada um. 

 

 

 

Ilustração 43 - Le Corbusier com uma maquete definida pelo Modulor. (Phaidon, 2006, p.376) 
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3.3. Estudos de caso: A cidade imaginada para o indivíduo ideal 

 

A eficiência terá como medida o humano. Então poderão fazer-se os planos...            

(Corbusier, 1969, p. 152) 

                                                

Uma vez compreendida a origem e a definição do homem moderno, segundo Le 

Corbusier, interessa-nos constatar a sua presença na projecção imaginada da cidade 

da primeira metade do século XX.  

O desenho das cidades que serão apresentadas tem em conta o homem moderno 

enquanto circunstância essencial em harmonia com a natureza e partem da repetição 

de um elemento definido a partir da escala humana.  A dimensão do homem moderno, 

apesar de menos preceptível quando analisado a uma escala de grandes dimensões, 

permite definir as cidades mecanizadas de Le Corbusier. Assim sendo, as cidades são 

compostas por elementos modulares - a habitação enquanto máquina- , definidos 

segundo um indivíduo ideal, que se repetem levando à estandardização de objectos 

estandardizados: "De este modo Le Corbusier trata de alcanzar la dimensión urbana, 

demostrando a lo largo del proceso la capacidad del tipo arquitectónico como celda 

básica de la ciudad."54  (Valdivia, 2004, p.587) 

 

 

Ilustração 44 - Esquisso da evolução do perfil da cidade, Le Corbusier. (Corbusier, 1969, p.123) 

 

 

                                                                        

                                                
54

 Deste modo Le Corbusier alcança a dimensão urbana, demostrando ao longo do processo a 

capacidade do tipo arquitectónico como célula básica da cidade. (tradução nossa) 
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3.3.1. Ville Contemporaine de 3 millions d'habitants 

 

Em 1922, Corbusier apresenta, juntamente com a "Maison Citrohan", um projecto de 

uma cidade para 3 milhões de habitantes - a  "Ville Contemporaine". Este plano 

urbanístico foi desenhado como uma cidade de administração e controlo, com uma 

zona central de serviços e de transportes rodeado das áreas residenciais e industriais 

com jardins que serviam os habitantes.  

A cidade responde a quatro premissas fundamentais: descongestionar o centro das 

cidades para responder às necessidades de circulação; aumentar a densidade do 

centro das cidades; modificar as infraestruturas de modo a aumentar os meios de 

circulação; aumentar a área das superfícies jardinadas com o objectivo de melhorar as 

condições de vida de uma sociedade que se desloca a uma nova velocidade. 

 

 

Ilustração 45 e 46 - Esquissos da Ville Contemporaine, Le Corbusier. (Corbusier, 1995, p.36) 

 



O papel do indivíduo na projecção imaginada da cidade: entre o indivíduo ideal e o indivíduo comum do século XX. 

Carolina Maria Bernardo Duarte                                                                                                                      99  
  

A cidade organiza-se por zonas hierárquicas: no centro está a sede do poder que 

reúne o aeroporto e os pontos de partida e cruzamento das grandes vias que 

atravessam a cidade; a habitação intercalada com a cidade jardim; e por fim a 

indústria situada nos arredores dos grandes centros. 

Corbusier pretende redefinir não só a organização estrutural da cidade como o 

redesenhar aquilo a que chamava "rue-corridor", acreditando que esta dificultava a 

circulação na cidade, bem como a sua iluminação na criação de pátios fechados. 

Deste modo, a circulação seria facilitada e passaria a ser feita livremente em espaços 

amplos que permitiriam uma melhor iluminação em toda a cidade. 

Lo importante reside en estudiar con precisión las proporciones del hombre para así 

alcanzar a definir una célula de habitabilidad a su medida. La aplicación extensiva de 

estas células llevará a la construcción de grandes esquemas arquitectónicos muy 

distantes da actual calle corredor.
55

 (Valdivia, 2004, p.559)    

 

 

Ilustração 47 - Planta da Ville Contemporaine, Le Corbusier. (Corbusier, 1995, p.39) 

                                                
55

 O importante reside em estudar com precisão as proporções do homem de modo a chegar a uma 

célula de habitabilidade à sua medida. A aplicação extensiva destas células levará à construção de 
grandes esquemas arquitectónicos muito diferentes da actual rua corredor. (tradução nossa) 
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3.3.2. Ville Radieuse 

 

Das ideias urbanísticas da Ville Contemporaine, surge, em 1930, a Ville Radieuse, 

representado grandes alterações no modo de projectar a cidade para o homem 

moderno. A cidade hierárquica resulta, mais tarde, numa cidade livre de classes, sem 

limites físicos, abandonado o princípio de cidade centralizada para uma cidade onde o 

território é organizado por franjas paralelas. 

A "Cidade Radiosa" procura uma organização espacial livre de ruas, onde as 

necessidades do peão e do automóvel são tidas como premissas, permitindo ao 

homem assumir o papel essencial do urbanismo da primeira metade do século XX. 

 

Ilustração 48 e 49 - Esquissos de Le Corbusier: Comparação do novo tecido com cidades já construídas 

(Paris, Nova Iorque e Buenos Aires); Combinações resultantes da repetição de um único elemento. 
(Benevolo; Melograni; Longo, 1980, p.50) 

 

Arquitectura e Planeamento son para Le Corbusier las funciones esenciales del hombre 

moderno; un hombre que muestra una nueva consciencia de sus posibilidades y 

necesidades. Precisamente es esta nueva consciencia la que ha de servir de base 

tanto al arquitecto que construye una casa como al que reorganiza una ciudad.
56

 

(Valdivia, 2004, p. 568)  

 

                                                
56

  Arquitectura e Planeamento são para Le Corbusier as funções essenciais do homem moderno; um 

homem que mostra uma nova consciência das suas possibilidades e necessidades. É esta nova 
consciência que servirá de base ao arquitecto que constrói uma casa como ao que organiza uma cidade. 
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Ilustração 50 - Planta da Ville Radieuse, Le Corbusier, 1930. (Frampton, 2007, p.180) 

 

Nas bandas horizontais o programa estava distribuído da seguinte forma: 1. cidades 

satélite dedicadas à educação; 2. zona de negócios; 3. zona de transportes; 4. hotel e 

zonas de embaixadas; 5. zona residencial; 6. zona verde; 7. zona industrial; 8. zona de 

armazéns e descarga de mercadorias; 9. zona industrial mais agressiva. 
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3.3.3. Chandigarh 

 

Em 1950 foi pedido a Le Cobusier, assim como ao seu primo Pierre Jeanneret57 que 

trabalhou como seu sócio desde 1922, entre outros participantes do CIAM, um plano 

para a construção da nova capital de Punjab: Chandigarh 58 . A cidade tem como 

objectivo ser uma capital política que alberga no Capitol o parlamento, tribunais, o 

palácio do governo, entre outros serviços políticos.  A nova capital pretende servir 500 

000 habitantes, mas numa primeira parte - a única que iniciou construção - apenas 

150 000. 

Além destas premissas iniciais, a cidade deve oferecer aos seus utilizadores todas as 

possibilidades da vida moderna, sem que haja uma distinção severa das classes 

sociais de modo que todos possam viver em harmonia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57

 Pierre Jeanneret, nascido em Geneva  a 2 de Março de 1869, foi um arquitecto e designer de mobiliário 

suiço. Trabalhou com o seu primo Charles Edouard Jeanneret, Le Corbusier, que lhe permitiu alcançar 

notoriedade. 
Estudou na Ecole des Beaux-Arts em Geneva e durante 1921-22, a conselho do primo, estagiou em Paris 
com Gustave Perret. Em 1922 juntou-se ao atelier de Le Corbusier onde iniciou as suas primeiras obras. 
Colaborou com o primo durante um período considerável, acompanhando a maior parte do trabalho ao 
longo da sua carreira, até ao planeamento da cidade de Chandigarh, considerado o seu trabalho de maior 
importância O seu trabalho era fundamental, na medida da gestão que Corbusier não tinha 
disponibilidade e na exploração de novos materiais e novas técnicas. 
Faleceu em Geneva, a 4 de Dezembro de 1967. 

 

58
 Chandigarh é uma cidade da India que serve de capital a dois estados, Haryana e Punjab. Foi a 

primeira cidade indiana planeada num período de pós independência, em 1947. 
Planeada por Le Corbusier, entre outros arquitectos modernistas, aplicando os princípios da Carta de 
Atenas, resultado dos CIAM. 
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Ilustração 51 - Planta de Chandigarh com legenda descriminada, Le Corbusier. (Corbusier, 1995, p. 105) 

 

A ilustração pretende representar o diagrama de circulação de Chandigarh: as linhas 

vermelhas representam as vias de maior velocidade; as zonas amarelas estão 

reservadas para os peões não sendo permitido a circulação automóvel; as zonas 

arborizadas estão representados a verde; à direita, as riscas azuis e brancas 

representam as zonas industriais. 

A cidade foi desenhada segundo um princípio dos "7Vs" que consiste num esquema 

de circulação composto por vias, cada uma com a sua função específica. A matriz 

definida pelas vias de grande velocidade, as V3, permite a construção de diferentes 

bairros que eram tratados como "sectores" - cada um dos rectângulos limitados por 

linhas vermelhas na ilustração acima. Cada um dos "sectores", ocupados por 

diferentes classes sociais, estava estruturado de modo a ser auto-suficiente, 

comunicando pela V4 destinada ao comércio e serviços do quotidiano. As bandas 

verdes que atravessam os sectores na vertical representam as zonas verdes onde se 

localizam as escolas e zonas de lazer, e têm como objectivo fazer a ligação entre os 

jovens de cada sector.  
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Este sistema dos "7Vs" foi desenhado com rigor e minucia de modo a não haver 

problemas de circulação dentro da cidade, respondendo às supostas necessidades do 

indivíduo que dela se utilizaria. Assim como nas cidades apresentadas anteriormente, 

Chandigarh pretende ser perfeita segundo um indivíduo específico, recorrendo a uma 

organização espacial rigorosa tendo em conta um modo de vida inalterável.  

Em cada uma das cidades é possível reconhecer um modo de vida, um quotidiano que 

se repete, que é utilizado como base para uma cidade funcional possível de se 

reproduzir em qualquer sítio para um homem com 1,83m de altura desprovido de 

qualquer individualidade. 

 

 

Ilustração 52 - Fotografia de Le Corbusier com o mapa de Chandigarh e o Modulor.                    

(Fondation le Corbusier, 2000) 

 

 

http://www.fondationlecorbusier.fr/
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4. O indivíduo comum 
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4.1. Breve enquadramento histórico ao indivíduo comum 

 

É a distância que vai do homem atlético, perfeito e musculoso, de 1,83m de altura, do 

machista "modulor" de Le Corbusier, aos personagens disformes e necessitados (...) 

dos primeiros quadros de Jean Dubuffet. (Montaner, 2001, p.18) 

 

Neste capítulo pretende-se compreender o contexto que levou ao aparecimento de 

novas expressões da arquitectura do século XX, num período pós-guerra. Das cidades 

funcionais e precisas de Le Corbusier, em função a um homem ideal, interessa-nos, 

agora, entender o que originou diferentes modos de projectar a cidade baseada na 

mesma premissa da cidade moderna -  o homem contemporâneo. Interessa-nos 

compreender os factores que levaram à ruptura dos princípios de Corbusier e as suas 

consequências no desenho urbano, até ser clara a origem das cidades dos anos 60 

que utilizaremos como estudos de caso. 

Ainda que as obras mencionadas no decorrer da presente dissertação estejam todas 

enquadradas no século XX, o trabalho dobra-se especialmente em dois períodos 

temporais específicos: um período entre guerras que originou a cidade moderna e um 

período pós-guerra que representa um novo modo de pensar face a uma outra 

consciência daquilo que seria uma sociedade contemporânea. Estes períodos não 

foram selecionados por nós, mas pelos autores das cidades que partem da mesma 

premissa e que nos servem como base de comparação - o papel do indivíduo. Assim, 

pretende-se, agora, entender o processo de consciencialização que originou a 

presença do indivíduo comum nas cidades desde finais dos anos 50 até aos anos 70. 

A partir dos anos 50 assiste-se a uma evolução dos princípios modernos, aplicados 

segundo novos contextos, novos materiais e novas tecnologias, que acabou por dar 

origem ao pós-modernismo. 

 

Ilustração 53 - Esquisso da evolução do perfil da cidade imaginada no século XX. (ilustração nossa) 
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Este foi o primeiro passo que permitiu o afastamento dos princípios puristas e 

funcionais presentes nas cidades de Corbusier. Com o passar do tempo toma-se 

consciência da necessidade de novas formas, fugindo aos esquemas rígidos vistos 

como normas e regras que levam à estandardização e produção em série tomando o 

homem como um objecto que habita numa máquina. Outro factor que levou a esta 

ruptura foi a necessidade de uma nova organização espacial no desenho urbano, 

extinguindo a excessiva separação de funções que levava à definição e separação de 

diferentes classes sociais nas áreas urbanas, ainda que se pudessem eventualmente 

cruzar em zonas comuns. Por último, e o que para nós mais relevância terá no 

desenvolvimento da presente dissertação, o assumir de um novo usuário para o qual 

se pensa e desenha a arquitectura. 

Assim sendo, interessa-nos entender o momento cuja arquitectura na cidade se 

expressa segundo a consciência de um indivíduo comum, sujeito a alterações quer a 

nível físico quer ao nível das suas necessidades e cultura, enquanto premissa da 

sociedade contemporânea: 

(...) agora já não parte-se de uma concepção histórica com a pretensão de ser 

completa, fechada e unitária, se não que aceita-se como premissa básica que as 

descontinuidades, pluralismos e contrastes formam parte da essência da condição 

contemporânea. (Montaner, 2001, p.8) 

 

    

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 54 - Modulor, 1946. 

(Flickriver, 2009) 
Ilustração 55 - Jean Dubuffet, 1949.(Dubuffet Fondation, 2001) 
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Num período pós-guerras foram várias as propostas que surgiram enquanto críticas às 

cidades imaginadas de Le Corbusier e aos princípios fundadores dos CIAM, e à Carta 

de Atenas. As cidades funcionais propostas no IV CIAM eram agora postas em causa, 

na medida em que representavam cidades artificiais, definidas segundo fundamentos 

funcionais e racionais e não segundo as necessidades reais da sociedade que dela se 

iria servir. 

Recorremos a uma dessas respostas, que neste caso se fez de maneira directa, para 

darmos inicio a este capítulo que tem como objectivo entender posicionamentos 

opostos ao de Corbusier, ao culminar de exemplos mais contrastantes de cidades 

imaginadas. Rodrigo Pérez de Arce59 propõe a reurbanização de Chandigarh de modo 

a completar os espaços vazios, resultado da aplicação dos princípios da Carta de 

Atenas. O autor entendia os planos da cidade como poéticos e bonitos, mas muito 

longe daquilo que se poderia considerar um plano urbano, propondo inverter a 

decomposição do processo analítico de modo a preencher os espaços vazios e 

urbanizá-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59

 Rodrigo Pérez  de Arce é arquitecto chileno formado pela Universidade do Chile e com uma pós 

graduação tirada na Architectural Association, em Londres. Professor catedrático na Universidade do 
Chile, convidado por outras Universidades como Venezuela, Arizona, Roma, entre outras. Da sua 
actividade enquanto arquitecto, destaca-se a remodelação da Praça das Armas de Santiago, projecto que 
ganhou o primeiro prémio do concurso Mies Van der Rohe de arquitectura lationoamericana e a Bienal de 
Arquitectura de Santiago. Entre aulas e a prática arquitectónica, escreveu diversos livros sobre 
planeamento urbano. 

Ilustração 56 - Interpretação volumétrica de Chandigarh; Área do Capitol; Chandigarh reurbanizada, 
Rodrigo Pérez de Arce. (Lotus International, 1978) 
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Durante os últimos CIAM, de 1953 e 1956, surgiram alterações na estrutura destes 

encontros que levaram à ruptura dos antigos membros, permitindo o posicionamento 

de novos jovens arquitectos com diferentes maneiras de pensar. Em Aix-en-

Provence60, em 1953, jovens que mais tarde dariam origem ao Team 1061, entre eles 

Alison e Peter Smithson 62 , levantaram questões sobre o formalismo da Carta de 

Atenas pondo em causa a eficácia na resolução do desenho urbano. Este grupo 

pretendia resolver questões em torno do tema do Habitat, inserindo a ideia de 

individualidade e identidade, segundo princípios estruturais do crescimento urbano. 

Isto levou à preparação do X CIAM que representou o último encontro, já com os seus 

antigos membros afastados das discussões.     

A partir de então, o Team 10 organiza os seus próprios encontros baseados em 

discussões pragmáticas que resultariam em casos práticos e experimentais ao 

contrário das propostas globais dos antigos CIAM.              

 

 

 

 

                                                
60

 Aix-en-Provence é uma cidade situada no Sul de França, a cerca de 30km de Marselha. 

 
61

 O Team10 era um grupo de jovens arquitectos, que desde meados dos anos 50 até finais dos anos 70 

se propuseram a resolver questões relacionadas com a Arquitectura Moderna e o urbanismo. Dos 
membros do grupo fazem parte: Jaap Bakema e Aldo van Eyck da Holanda, Alice and Peter Smithson da 
Grã Bretanha, Giancarlo de Carlo de Itália e Georges Candilis e Shadrach Woods de França. Mais tarde 
juntaram-se a estes: José Coderch, Ralph Erskine, Amancio Guedes, Herman Hertzberger e Oswald 
Mathias Ungers.                                                  O grupo surgir no âmbito dos CIAM mas rapidamente 
formou os seus próprios encontros, dando o CIAM como acabado. Os encontros tinham como princípio 
definir o papel do arquitecto no desenho da cidade, assim como a compreensão de uma sociedade de 
consumo de modo a proporcionar-lhe bem estar. 

 
62

 Alison Margret Gill nasceu a 22 de Junho de 1928 em Sheffield e Peter Denham Smithson nasceu em 
Stockton-on-Tees a 18 de Setembro de 1923. Conheceram-se na escola de arquitectura na University of 
Durham, na Reino Unido. Casaram em 1949 e após um curto período a trabalhar na London County 
Council abriram o seu próprio atelier.                                 Em 1953 tornaram-se membros do CIAM onde 
participaram no IX encontro e organizaram o X, altura em que se formou o Team 10. O seu papel no 
Team 10 manteve-se activo desde a sua formação até à extinção do grupo.                                                                                                
Construíram várias obras no Reino Unido, entre elas a escola de arquitectura a pedido da Universidade 
de Bath  e o edifício da fábrica da Tecta. 
Publicaram inúmeros artigos e livros e leccionaram em diferentes escolas, como em Bath, Delft, 
Barcelona e Munique. As últimas publicações foram três volumes com a sua obra completa, "The Charged 
Void", mas apenas duas foram editadas. O seu trabalho está fortemente associado ao Novo Brutalismo 
que se deu no Reino Unido num período pós-moderno. 
ALison faleceu em Londres em 1993 e Peter em 2003. 
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Este grupo que é coordenado essencialmente por cinco arquitectos, incluindo o casal 

Smithson, apesar da participação de outros arquitectos ao longo dos anos. Na ruptura 

com o pensamento moderno, está a vontade de propor metas alcançáveis tendo em 

conta o contexto e o utilizador em causa sem querer alterar o modo de vida da 

sociedade e admitindo a sua evolução. A Carta de Atenas era, agora, posta em causa 

pelos seus princípios funcionais e racionais quando se defendia a consciência da 

complexidade urbana como instrumento de actuação. Mais do que impor formas ou 

modos de vida, este grupo ambiciona cruzar a arquitectura com as necessidades da 

sociedade, acreditando na arquitectura enquanto reflexo da sociedade que dela se 

utiliza. 

O slogan que propuseram os membros do Team 10 no último CIAM, o da ruptura e 

dispersão final do CIAM, foi o de encontrar uma relação precisa entre forma física e 

necessidade social e psicológica das pessoas. Tratava-se de conceitos que 

permitissem à arquitectura reflectir com maior exactidão a diversidade dos modelos 

sociais e culturais, propondo ideias como "identidade", modelo de associação, 

vizinhança, etc. (Montaner, 2001, p.30) 

 

Ilustração 57 - Team 10 em Royaumont, França, 1962. 
(Team 10 online, 2000) 

Ilustração 58 - Team 10 em Spoleto, 
Itália, 1976. (Team 10 online, 2000) 
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Além do Team 10, surgiu o Independent Group no início dos anos 50 que contribuiu 

para a ruptura com as ideias racionalistas da arquitectura moderna. Este grupo, 

geralmente reunidos no Institute of Contemporary Art em Londres, era formado por 

personagens de diversas áreas complementares - críticos, artistas e arquitectos - que 

contribuíram para a reflexão e crítica das artes visuais contemporâneas.  

O Independent Group tinha como objectivo debater, analisar, escrever e desenhar 

sobre arte contemporânea com recurso a revistas de ficção-científica, pinturas de 

Jackson Pollock, filmes norte-americanos, design de automóveis e helicópteros e à 

arquitectura moderna enquanto factor de crítica. Como fundamento básico estava o 

espaço entre ideia, prática e disciplina pondo em causa os fundamentos da 

arquitectura funcional de Le Corbusier, de modo indirecto, com a contribuição de 

Alison and Peter Smithson. O resultado dos debates entre os diversos elementos do 

grupo são apresentados sob forma de colagens, sem pretensão de alcançar um 

resultado coerente ou ser considerado uma arte apelativa, com base numa cultura de 

consumo em massa. O resultado pretendia ser honesto e cru, revelando os 

verdadeiros princípios que o geraram sem tentar esconder parte do seu processo 

enquanto crítica à suposta racionalidade da arquitectura moderna. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 59 - Imagem da exposição "This is 

Tomorrow", Team 10., 1956.                               
(Hood Museum of Art, 1990, p.69) 

Ilustração 60 - Imagem da exposição "This is 

Tomorrow", Team 10., 1956. (Independent Group, 
2007) 
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Do conjunto de arquitectos que fazem parte da formação de ambos os grupos 

mencionados, é Alison e Peter Smithson que representam uma contribuição maior 

enquanto referência na ruptura com o urbanismo moderno, até chegarmos ao 

pensamento dos autores que abordaremos mais adiante. 

O casal apresentou as proposta mais significativas enquanto resultado dos debates 

em torno das novas possibilidades urbanas, centrados na vida urbana das ruas 

tradicionais permitindo reconhecer o papel da psicologia, sociologia e antropologia do 

pensamento dos anos cinquenta. Recorrendo a fotografias de crianças num contexto 

urbano, de Nigel Henderson63, membro do Independent Group e colaborador pontual 

com o Team 10, o casal Smithson procurava um "freer sort of organization" (Wigley, 

Zegher, 2001, p.46) na organização espacial da cidade quando desenhou, em 1952, o 

Golden Lane Housing. 

 

 

Ilustração 61 - Fotografias de "Urban Structuring",  Nigel Henderson, 1967.                                               

(Hood Museum of Art, 1990, p.102) 

 

                                                
63

 Nigel Henderson (1917-1985), artista documental e experimental, estudou na Slade School of Fine Art, 

em Londres, onde conheceu outros membros fundadores do Independent Group. Leccionou na Central 
School of Art e em 1938 expôs dois dos seus trabalhos na Guggenheim Jeune onde conheceu 
reconhecidos artistas. 
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Este projecto actua como resposta à urgente necessidade de se construir habitação 

em massa num período pós-guerra. São desenhadas "streets in the air" 64 

interconectadas possibilitando a livre deslocação sobre cidades destruídas pela guerra, 

dispostas segundo uma geometria pouco rigorosa, respeitando a topografia de cada 

sítio. Com isto tornar-se-ia possível a comunicação sem barreiras físicas ou 

geográficas respeitando a vida em comunidade e permitindo a livre circulação, ao 

contrário do que seria possível com o rígido zonamento das cidades de Le Corbusier. 

The "street" is an extension of the house; it is a microcosmic world in which the street 

games change with the seasons and the (hours) are reflected in the cycle of street 

activity. At all densities such "streets" are made possible by the creation of a true street-

deck in the air. To reflect the continuity of the street deck the blocks flow into one 

another with an uninterrupted articulation. (...) Ways-in-the-air could be a framework, 

like drains, to which everyone connects up. Alison and Peter Smithson.
65

 (Wigley, 

Zegher,  2001, p.141) 

 

 

 

                                                
64

 ruas no ar. (tradução nossa) 

 
65

 A "rua" é uma extensão da casa; nela as crianças aprendem fora da família pela primeira vez; é um 

mundo microcósmico onde os jogos mudam conforme as estações e as horas são reflectidas no ciclo das 
actividades de rua. Em todas as densidades tais ruas são possíveis pela criação de uma rua-pavimentada 
no ar. Para reflectir a continuidade do pavimento das ruas os blocos seguem de um para o outro com uma 
articulação não interrompida. Caminhos-no-ar poderiam ser uma armação, como drenos, onde todos se 
ligam em cima. (tradução nossa) 

Ilustração 62 - Planta das ruas no ar, Alison and 
Peter Smithson. (Montaner, 2001, p.75) 

Ilustração 63 - Esquisso das ruas no ar, Alison and 
Peter Smithson. (Webster, 1997, p.32) 
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Ilustração 64 - Perspectiva da "rua no ar", Alison and Peter Smithson. (Webster, 1997, p.33) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Mobility has become the characteristic of our period. Social and physical mobility, the 

feeling of a certain sort of freedom as one of the things that keep our society together. 

Mobility is the key, both socially and organizationally, to town planning, for it is not only 

concerned with roads, but with the whole concept of a mobile, fragmented community. 

(...) Alison and Peter Smithson, Berlin Hauptstadt.
66

 (Wigley, Zegher,  2001, p.143) 

 

 

                                                
66

 Mobilidade tornou-se a característica do nosso tempo. Mobilidade social e física, o sentimento de 

determinado tipo de liberdade como uma das coisas que mantêm a nossa sociedade junta. Mobilidade é a 
chave, tanto social e organizacional, para planear a cidade, centrada não apenas nas ruas, mas em todo 
conceito de mobilidade, comunidade fragmentada. Alison e Peter Smithson, Berlin Haupstadt. 

Ilustração 65 e 66 - Planta e esquisso para o projecto "Berlin Haupstadt", Alison and Peter Smithson. 

(Team 10 online, 2000) 
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Durante os anos 50 foram vários os grupos que se formaram com o objectivo de reunir 

ideias contra a arquitectura racional, de modo a elevar a arte além de um bem de 

consumo imediato de uma sociedade capitalista. Interessa-nos, agora, entender a 

formação e evolução destes grupos até chegarmos ao pensamento do autor que 

servirá como referência para o último capítulo da presente dissertação, que actuará 

como base de uma nova arquitectura centrada nas necessidades individuais de cada 

um, admitindo a constante evolução do homem. 

Não se pretende aprofundar os temas ou mesmo os membros de cada grupo, mas 

entender a evolução de cada um até à sua união, em 1957. Para cada grupo, de modo 

a simplificar a complexa rede de autores, nomearemos um membro que servirá como 

referência do seu respectivo corpo. Mais do que explorar os princípios e formação de 

cada membro, interessa-nos expor o contexto que deu origem ao Internacional 

Situacionista67, liderado por Guy Debord68 e que servirá como ponto de partida para 

entender as consequências da presença do indivíduo comum no desenho da cidade. 

 

 

 

 

 

                                                
67

 A Internacional Situacionista (Situationist International) foi um movimento artístico e político 

internacional formado nos finais dos anos cinquenta por um grupo de revolucionários. Com um carácter 
experimental, pretendiam testar experiências de vida alternativas, rejeitando o capitalismo ou o 
funcionalismo das cidades do futuro. Recorrendo ao desenho e a outros meios artísticos expuseram 
novos esquemas urbanísticos e desenvolveram a psicogeografia que pretendia entender os efeitos do 
ambiente geográfico nas emoções dos indivíduos. A IS viu o seu fim em 1972. 
 
68

 Guy Debord nasceu em Paris, a 28 de Dezembro de 1931. Num contexto de guerra, estudou em 
Cannes onde desenvolveu o seu interesse pelo cinema, tornando-se mais tarde realizador e escritor. 
Considerado teórico e realizador de cinema, tinha princípios Marxistas que se expressaram mais tarde 
quando formou determindados movimentos artírtico-políticos. 
 Com 19 anos juntou-se ao grupo Lettrist, formando mais tarde o Lettrist International e em 1957, onde 
alcançou maior notoriedade, o Situationist International. 
Ao longo da sua carreira produziu vários filmes e livros, como "La Société du Spectacle" (A Sociedade do 
Espectáculo) que agia enquanto crítica a uma sociedade alimentada pelo poder das imagens, num 
universo de consumo e capitalismo. 
Em 1972 dissolveu a Internacional Situacionista e em 1994 suicidou-se perto de Haute-Loire, em França. 
O seu filme "Son art et son temps" (Sua arte e seu tempo) foi filmado antes da sua morte sendo editado 
anos mais tarde. 

 



O papel do indivíduo na projecção imaginada da cidade: entre o indivíduo ideal e o indivíduo comum do século XX. 

Carolina Maria Bernardo Duarte                                                                                                                      117  
  

 

Ilustração 67 - Esquema da formação dos diferentes grupos até a formação da S.I. (ilustração nossa) 

 

A ilustração acima permite-nos entender esquematicamente a origem da Internacional 

Situacionista (IS), em 1957. Guy Debord e Constant Nieuwenhuys 69 vão deixando 

grupos para trás e formando novos até que em 1956, em Alba, encontram-se no First 

World Congress of Free Artists com Asger Jorn70 para um ano mais tarde formarem o 

último dos grupos. Os grupos que deram origem à IS tinham diferentes posturas no 

modo de operar, facto que permitiu a formação de um grupo complementar, que partia 

de uma noção mais conceptual para experiências mais reais. A Lettrist International 

(1952-1957), formada por Debord, operava de modo mais conceptual que visual, sem 

grandes resultados físicos enquanto que Asger Jorn, fundador da Imaginist Bauhaus 

(1954-1957), preferia a execução de experiências enquanto produção artística. A 

primeira, situada em Paris, vivia inserida num meio urbano enquanto a segunda estava 

sediada em Itália, nas regiões de Alba, longe das grandes áreas urbanas. 

 

                                                
69

 Constant Anton Nieuwenhuys nasceu a 21 de Julho de 1920 em Amterdão. Estudou artes aplicadas na 
Rijksakademie van Beeldende Kunsten, em Amsterdão. Viveu em Paris e Londres desde 1946, e foi em 
Paris que conheceu Asger Jorn com quem fundou o CoBrA, um grupo de artistas de Copenhaga, 
Bruxelas e Amsterdão (países cujas iniciais deram origem ao nome do grupo). Desiste da pintura para se 
dedicar à arquitectura, inserido num grupo de vários arquitectos holandeses. 
De 1957 a 1959 foi membro do grupo Internacional Situacionista onde começou a desenvolver o seu 
projecto mais conhecido, "New Babylon" (Nova Babilónia). 
Morre em 2005 em Utrecht, na Holanda. 

 
70

 Asger Jorn nasceu a 3 de Março de 1914 em Vejrum, na Dinamarca. Entre 1930-1935 estudou para ser 
professor e já começava os seus primeiros quadros.   
Em 1936 muda-se para Paris para frequentar a Fernand Léger's Académie Contemporaine e volta para a 
Dinamarca em 1938 onde arranja modos de protestar contra a ocupação alemã. Acabada a guerra, 
concentra-se na escrita contra a sociedade capitalista e em 1948 é membro fundador do grupo CoBrA. 
Mais tarde, com a dissolução do grupo funda a International Movement for an Imaginist Bauhaus, 
acabando por pertencer também à Internacional Situacionista. 
Do seu currículo fazem parte diversas obras de arte, entre elas pintura e escultura. Morre a 1 de Março de 
1973. 
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Assim, em 1957, contra os princípios funcionalistas e a favor da emoção e 

espontaneidade, funda-se a Internacional Situacionista liderada por Guy Debord onde 

fazem parte um grupo de teóricos, políticos e artistas, que acreditam que uma 

sociedade estandardizada, de consumo imediato consequente da produção em série 

perde o sentido de liberdade, havendo por isso a necessidade de novas estratégias 

urbanas. 

Situationists hankered instead the "pioneer spirit" of modernism. They were nostalgic for 

a time when artists, architects, and designers had pursued disparate, open-ended 

experimets; for time when conditions of modern life - above all, the relationship between 

"man and machine" - had been addressed head-on.
71

 (Sadler, 1999, p.5) 

 

 

Ilustração 68 - "Collage of the Senses", Independet Group, 1956.                                                         

(Hood Museum of Art, 1990, p.69) 

 

 

                                                
71

 Situacionistas ambicionavam além do "espírito pioneiro" do modernismo. Eram nostálgicos de um 

tempo em que artistas, arquitectos e designers seguiam de forma díspar experiências em aberto; por um 
tempo em que as condições da vida moderna - acima de tudo, a relação entre "homem e máquina" - 
tinham sido levadas em frente. 
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4.2. O indivíduo comum: Introdução ao pensamento de Guy Debord  

 

Rationalism had insisted that collective interest take priority over individual interest.      

Situationist radicals felt differently.
72

 (Sadler, 1999, p.7) 

 

Depois de compreendermos o contexto que deu origem à formação dos situacionistas, 

interessa-nos entender os princípios que movem este grupo. Fundado a liderado por 

Guy Debord nos finais do anos 50 com o objectivo de revolucionar o modo de estar de 

uma sociedade de consumo, num período pós guerra e posterior ao urbanismo 

moderno e funcional de Le Corbusier, interessa-nos, agora, entender quais as suas 

contribuições para a projecção da cidade no que toca ao tema do indivíduo. Assim 

sendo, antes mesmo de serem apresentadas as cidades enquanto resultado de uma 

crítica, pretende-se entender de modo resumido o pensamento de Debord assim como 

os temas e princípios defendidos pela Internacional Situacionista. Para tal, servir-nos-á 

ter em consideração as suas influências e o contexto social em que se insere, 

enquanto indivíduo e enquanto membro fundador de um grupo que se considera 

revolucionário. 

Dada a relação de proximidade entre Debord e a I.S., em determinados momentos do 

nosso desenvolvimento poderá tornar-se menos claro a fonte do pensamento - se de 

Debord, se da I.S.- facto que se torna irrelevante no que diz respeito ao entendimento 

do pensamento em questão. Assim, será evidente que não sejam apresentados 

apenas os princípios de Debord, mas também do grupo em questão, de modo a obter 

um entendimento mais claro e completo das contribuições para os estudos de caso 

que serão expostos adiante e em última instancia por se tornar difícil a dissociação 

entre ambos. 

 

 

 

 

                                                
72

 Racionalismo insistiu que prioridades colectivas tivessem prioridade sobre prioridades individuais. Os 

radicais Situacionistas pensam de outro modo. (tradução nossa)  
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Ilustração 69 e 70 - Imagens do filme "Society of the Spectacle", 1973, Guy Debord.                           

Antes mesmo de nos propormos a apresentar os resultados práticos do autor e do 

grupo que formou e lidera, propomo-nos a entender a sua visão da sociedade que 

representa o maior contributo para o seu estudo. Nem sempre é possível fazer a 

separação entre os pensamentos de Debord e da I.S., como já referimos, mas 

tentaremos abordar os princípios que dizem respeito ao autor e de seguida as suas 

influências no grupo e por consequente o seu resultado. 

Tornar-se-á mais evidente o papel de Guy Debord na Internacional Situacionista e a 

sua necessidade de fundar o grupo se avançarmos um pouco no tempo até ao ano em 

que o mesmo escreve o seu livro de maior importância, "La Société du Spectacle" (A 

Sociedade do Espectáculo), em 1967. O livro, primeiro editado em francês, serve 

como uma crítica a uma sociedade de consumo, inundada por imagens, sem a 

capacidade de se distanciar e se reconhecer enquanto indivíduo. Muito antes de 

outros reconhecidos autores exporem o poder da imagem na sociedade de consumo,  

ou mesmo da sociedade mediática se consolidar, Debord reconheceu uma sociedade 

capitalista rendida pelo poder das imagens que o levou a assumir a própria sociedade 

enquanto um espectáculo. Em 1973, o livro dá origem ao filme, o primeiro de Debord, 

que retrata a sociedade moderna. 
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Influenciado por Karl Marx 73 , Debord trata também questões relacionadas com a 

alienação, mas desta vez não referente aos trabalhadores face aos seus produtos, 

mas da alienação do indivíduo consigo mesmo. "O capitalismo avançado criou uma 

sociedade de indivíduos alienados e sem qualquer sentido da experiência ontológica 

genuína." (Leach, 2005, p.101) onde as acções de cada um são vividas com 

distanciamento, como se o indivíduo passasse a observar a sua vida de uma 

perspectiva exterior a si mesmo. Deste modo, a participação do indivíduo na 

construção do mundo elimina-se, passando o mesmo a ser apenas espectador da 

sociedade moderna que é ela mesma vista como um espectáculo, seduzido pela 

constante projecção de imagens que reformulam as necessidades reais de cada um. É 

esta sociedade capitalista, invadida e anulada pelo poder das imagens, que se revela 

superficial e sem vontade ou necessidades próprias que leva Debord a formular as 

suas críticas e a procurar, juntamente com os restantes membros da Internacional 

Situacionista, uma resistência dentro desta mesma sociedade. 

 

 

                                                
73

 Karl Marx, nascido na Alemanha em 1818, foi um filósofo, sociólogo e teórico alemão de grande 
influência no comunismo do século XIX. Estudou na Universidade de Bonn e de Berlin, onde desenvolveu 
o seu interesse por filosofia. 
Ao longo da sua vida publicou vários documentos enquanto crítica à sociedade capitalista, como "The 
Communist Manifesto" e "Capital" que levaram à sua expulsão tanto da Alemanha como de França, 
tendo-se exilado em Bruxelas e mais tarde em Londres. 
Às suas teorias deu-se o nome de Marxismo, ideias que serviram como referência para teóricos durante o 
século XX que incluíam a teoria da alienação do trabalhador face aos meios de produção. 
Faleceu em Londres, em Março de 1883,. 

 

Ilustração 71 e 72 - Cenas do filme "The Society of the Spectacle", 1973 
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Apesar da crença na alienação do indivíduo e da falta de escolha ou posicionamento 

do mesmo face ao mundo que o rodeia, os situacionistas encaravam este facto com 

positivismo, juntando recurso de modo a combater a sociedade do espectáculo. 

A alienação do espectador em proveito do objecto contemplado (que é o resultado da 

sua própria actividade inconsciente) exprime-se assim: quanto mais ele contempla, 

menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens  dominantes da 

necessidade, menos compreende a sua própria existência e o seu próprio desejo. A 

exterioridade do espectáculo em relação ao homem activo revela-se no facto de os 

seus próprios gestos já não serem seus, mas de um outro que lhos apresenta. Eis 

porque o espectador não se sente em casa em nenhum lugar, porque o espectáculo 

está em toda a parte. (Debord, 2012, p.18) 

No ponto 30 do livro de Guy Debord, "A Sociedade do Espectáculo", compreendemos 

a questão da alienação e o possível bloqueio do indivíduo face ao que o rodeia, o 

distanciamento de uma sociedade aos seus próprios gestos. O livro, formado por 9 

capítulos e 221 pontos, revela os factos da formação de uma sociedade embriagada 

pela imagem. 

Conscientes de uma sociedade capitalista incapaz de reconhecer por si só as suas 

necessidades mais individuais, os situacionistas pretendem ser criativos e 

revolucionários no combate à alienação, agindo a partir de dentro, de modo a 

conseguirem a consciencialização do problema. 

 

 

Ilustração 73 - "Unconscious advertising", Internacional Situacionista, 1963.                                           

(Sadler, 1999, p.18) 
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Posto isto, os membros da I.S. adoptaram diferentes maneiras de contrariar o 

espectáculo em que se tinha tornado a sociedade:  

Plagiaram e subverteram obras de arte, pranchas de banda desenhada e anúncios 

através de estratégias como o détournement, ou desvio, apropriando-se eficazmente 

das obras ao inverterem a sua perspectiva. (Leach, 2005, p.103) 

Durante a sua existência até aos anos 70, definiram estratégias e tácticas de sabotar a 

separação que se fazia sentir da presença da arte no quotidiano da sociedade, 

assumindo a cidade enquanto "a new theatre of cultural operations"74 (Andreotti, 1996, 

p.13). A arquitectura servia como instrumento de crítica à sociedade e um modo de 

sugerir novos modos de habitar, contrastantes com as ideias funcionais e racionais do 

modernismo. 

Em 1953, Ivan Chtcheglov75 , membro da "International Lettrist", escreveu um dos 

documentos mais marcantes para a I.S. relativo à organização e desenho da cidade - 

"Formulaire pour un urbanisme nouveau" (Formulário para um novo urbanismo). Neste 

documento, Ivan defendia a arquitectura enquanto articulação entre espaço e tempo, e 

acreditava ser possível uma experiência sensorial mais profunda, que permitisse a 

movimentação do corpo no espaço de modo deliberado em busca dos sonhos de cada 

um.  

We propose to invent new, changeable decors. The architectural complex will be 

modifiable. Its aspect will change totally or partially in accordance with the will of its 

inhabitants. (...) We know that the more a place is set apart for free play, the more it 

influences people's behavior and the greater is the force of its attraction. Ivan 

Chtcheglov, "Formulary for a New Urbanism".
76

 (Wigley, Zegher,  2001,p.141) 

 

 

 

                                                
74

 Um novo teatro de operações culturais. (tradução nossa) 

 
75

 Ivan Chtcheglov (1933-1998) foi um teórico, poeta e activista Francês, filho de pai russo e mãe 

francesa. Em 1953 escreve "Formulaire pour un urbanisme nouveau" que serve como referência para a 
International Lettrist e para os membros da Internationale Situationniste. 

 
76

 Propomo-nos a inventar o novo, decorações variáveis. A complexidade arquitectónica será alterável. 

Os seus aspectos vão variar total ou parcialmente de acordo com a vontade dos habitantes. (...) Sabemos 
que quanto mais um sítio é preparado para uma vivência livre, mais influencia o comportamento das 
pessoas e maior é a sua força de atracção. Ivan Chtcheglov, "Formulário para um Novo Urbanismo". 
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Concentrados na arquitectura, o urbanismo funcional de Le Corbusier era alvo de 

crítica, sendo este um ponto de partida para a criação de uma cidade livre onde se 

assumia como premissa a evolução natural da sociedade e das suas necessidades. 

As well as the Charter, his 1935 ratification of the rationalist city, "La Ville Radieuse" (...) 

and his 1925 "Plan Voisin" project to raze central Paris and replace it with ranks of 

cruciform towers, connected to the rest of the city by urban motorways, was a vision 

that still intrigued postwar planners and tormented situationists.
77

 (Sadler, 1999, p.22) 

É a partir desde ponto de partida que nos interessa, no decorrer da presente 

dissertação, entender as diferenças  entre o pensamento dos situacionistas e de Guy 

Debord relativamente aos princípios de Corbusier, de modo a constatar as 

consequências no desenho das cidades. Apesar das constantes críticas à sociedade e 

à produção da arte, é precisamente na crítica dos autores em causa à cidade moderna 

que nos pretendemos focar, nomeadamente no papel do indivíduo numa cidade 

funcional e pensada sem espaço para mudanças para um cidade onde a principal 

premissa é a liberdade do indivíduo, conscientes da sua evolução e das necessidades 

individuais de cada um - "It is the entire humanistic, artist and juridical conception of 

the inviolable, unvarying personality that is being condemned"78 (McDonough, 2004, 

p.11). 

O indivíduo ideal de Corbusier, o Modulor com as suas dimensões e proporções ideais, 

que serviu como premissa para a sua arquitectura e urbanismo é, agora, questionado 

e levado ao limite com ironia, com a intenção de expor o que poderia ser a vivência 

para um indivíduo comum num espaço desenhado em função ao indivíduo ideal. É 

nesta crítica dos situacionistas que reside o nosso interesse, de modo a 

compreendermos como será o desenho das cidades face à crítica do indivíduo ideal 

enquanto premissa. 

 

 

 

                                                
77

 Assim como a Carta, a sua confirmação de 1935 da cidade racional, "A Cidade Radiosa" (...) e o seu 

"Plano Voisin" de 1925, projecto para arrasar o centro de Paris e repô-lo com fileiras de torres em forma 
de cruz, ligadas ao resto da cidade por auto-estradas, era uma visão que ainda intrigava urbanistas do 
período pós-guerra e atormentava os situacionistas. (tradução nossa) 

 
78

 É toda a concepção humanistica, artistica e politica do inviolável, da personalidade invariável que está 

a ser condenado. (tradução nossa) 
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Ilustração 74 - Guy Debord e Asger Jorn, página de "Memories", 1959. (Sadler, 1999, p.51) 

 

Em 1959, Guy Debord e Asger Jorn publicam o livro "Memories" onde expõem a sua 

crítica à arquitectura moderna recorrendo a uma planta de uma prisão do século XIX. 

Esta ilustração é utilizada enquanto metáfora à vivência em espaços modernos, onde 

existe um controlo excessivo na organização do espaço, anulando a livre utilização da 

cidade e a possível alteração das necessidades da sociedade. A planta da prisão 

actua como crítica ao funcionalismo da Carta de Atenas e ao Modulor, o usuário ideal 

das cidades modernas, cujo os situacionistas acreditavam ser a estandardização do 

mundo e que acabaria com qualquer sentido de liberdade ou prazer na vida urbana. 

Os situacionistas encaravam a racionalidade e produção em massa como o 

instrumento que afastaria os trabalhadores dos seus mestres, tornando-os prisioneiros 

da máquina, retirando qualquer espaço para a imaginação ou criatividade, desde a 

produção de um carro à produção de uma casa - que neste caso passariam pelo 

mesmo processo. 
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A "máquina de habitar" em que Corbusier acreditava daria origem a uma sociedade 

que passaria a viver em função da razão, do certo ou do errado, do funcional ou do 

não funcional, pondo em causa a liberdade do indivíduo e criando a sociedade 

funcional que os situacionistas criticavam. O homem deixaria de definir o seu 

quotidiano e passaria a viver uma vida previamente definida pelo arquitecto que não 

actuaria pelas reais necessidades da sociedade mas "by the visionary architec-dictator, 

capable of planning people's lives by first organizing the spaces and the places in 

which they are acted out (...)"79 (Sadler, 1999, p.50). 

Assim, os situacionistas estavam conscientes da evolução da sociedade e 

acreditavam numa cidade melhor para o indivíduo comum, ao contrário do indivíduo 

ideal imaginado por Corbusier, capaz de se adaptar e evoluir conforme as suas 

próprias necessidades. Acreditavam que a sociedade precisa de espaço para a sua 

natural evolução ao invés de um planeamento rígido que acabaria por num curto 

espaço de tempo deixar de responder às necessidades individuais de cada um. 

Rationalism had insisted that collective interest take priority over individual interest. 

Situationists radicals felt differently: genuine social progress did not subsume the 

individual, but maximized his or her freedom and potential.
80

 (Sadler, 1999, p.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
79

 pela visão do arquitecto-dictador, capaz de organizar a vida das pessoas organizando primeiro os sítios 

e os espaços de onde eles mesmo são retirados (...). (tradução nossa) 

 
80

 Racionalismo insistiu que prioridades colectivas tivessem prioridade sobre prioridades individuais. Os 

radicais Situacionistas pensam de outro modo: o progresso social genuíno não submete o indivíduo, mas 
maximiza a sua liberdade e potencialidade.  
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4.3. Estudos de caso: A cidade imaginada para o indivíduo comum 

 

The basis of this utopian city lay, after all, in the conviction that the needs of a truly free 

soceitey would be so complex, so changeable, that any attempt by a single architect to 

anticipate them would lead to inevitably repressive results.
81

 (Wigley, Zegher, 2001, 

p.97) 

 

Nesta última parte, interessa-nos expor cidades imaginadas, da segunda metade do 

século XX, que tiveram como premissa o indivíduo comum enquanto utilizador do 

espaço urbano. Entenda-se com "indivíduo comum" a ausência total da definição de 

indivíduo, no sentido em que as características individuais de cada um são o que o 

tornam comum, sem a intenção de criar ideais. Assim sendo, estas cidades 

imaginadas têm em comum o espaço que é necessário para que cada um possa fazer 

parte dela livremente, sem ter que necessariamente corresponder com estereótipos do 

que poderá ser o homem que nela habita. 

A escolha destas cidades, enquanto estudos de caso, assenta na consciência do seu 

autor em relação ao factor tempo no crescimento da cidade, na medida em que a 

sociedade que a habita não é um factor fixo e encontra-se em constante mudança. 

Assim, o que levou à sua escolha foi, além do contexto temporal, o reconhecimento da 

evolução do homem que leva à vontade de permanência da cidade no tempo na 

medida em que responde às necessidades dos seus utilizadores - agora não é o 

homem que se adapta à cidade, é a cidade que se adapta ao homem. Posto isto, a 

escolha da última cidade dos estudos de caso não foi seleccionada ao acaso, mas por 

fazer parte dos critérios mencionados. Ainda que o seu autor não tenha sido 

mencionado anteriormente, o que nos interessa não é estudar os resultados de um 

grupo, mas o resultado do homem comum enquanto premissa. 

 

 

 

                                                
81

 A base desta cidade utópica assenta, no fundo, na convicção de que as necessidades de uma 

sociedade verdadeiramente livre seriam tão complexas, tão mutáveis, que qualquer tentativa de um único 
arquitecto de prevê-las levaria a resultados inevitavelmente repressivos. 
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4.3.1. Naked City, Guy Debord e Asger Jorn 

 

Guy Debord e Asger Jorn acreditavam que a cidade era mais do que o acumulado de 

matéria e espaço, era o palco das actividades do homem e portanto palco de 

experiências. Acreditavam que o utilizador deveria percorrer o espaço urbano 

enquanto experiência que levaria a emoções e sensações próprias de cada sítio. A 

cidade era encarada como uma rede de diferentes narrativas e acontecimentos que ao 

serem presenciados resultariam em diferentes sensações que permitiriam aos 

habitantes relacionarem-se com cada sítio, não pelo seu sentido estético ou formal, 

mas pelos sentimentos originados. A este modo de experienciar a cidade foi dado o 

nome de "dérive, a kind of semiprogrammed tour to establish new urban links and 

insights"82. (GUST, 2002, p.33) 

Como resposta à sociedade definida de Le Corbusier, em que as principais funções da 

vida estavam à partida determinadas, Debord defendia que os homens deveriam 

circular livremente na cidade, conforme necessidades ou vontades estimuladas pelo 

espaço urbano "to alert people to their imprisonment by routine."83 (Sadler, 1999, p.94) 

Este conceito de Dérive - "A mode of experimental behavior linked to the conditions of 

urban society: a technique of transient passage through varied ambiances. Also used 

to designate specific period of continuous deriving"84 (Andreotti, Costa, 1996, p.69) - 

originou a Psychogéogaphique - "The study of the specific effects of the geographical 

environment, consciously organized or not, on the emotions or behavior of the 

individuals."85 (Andreotti, Costa, 1996, p.69) 

 

 

 

                                                
82

 deriva, um género de excursão semi-planeada para estabelecer novas percepções e ligações urbanas. 

(tradução nossa) 

 
83

 para alertar as pessoas do seu aprisionamento pela rotina. (tradução nossa) 

 
84

 Um modo de experiência comportamental ligada às condições da sociedade urbana: uma técnica de 

passagem transitória por diversos ambientes. Usado também para designar um período específico de um 
derivando contínuo. (tradução nossa) 

 
85

 O estudo dos efeitos específicos do ambiente geográfico, organizado conscientemente ou não, nas 

emoções ou comportamento dos indivíduos. (tradução nossa) 
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Ilustração 75 - Guide Psychogeographique de Paris, Guy Debord e Asger Jorn, 1956.                            

(Brayer, Migayrou, Nanjo, 2005, p.23) 

 

Em 1956, Guy Debord e Asger Jorn começam a desenhar mapas para a cidade de 

Paris como elemento gráfico para a representação da deriva na cidade. Este foi o 

primeiro mapa e o que deu origem ao que aqui vamos retratar, The Naked City. 

The Naked City "served as alternative maps of Paris, Debord and Jorn representing the 

surreal disorientation of their drifts around Paris by scattering the pieces of map and 

the arrows showing their routes."86 (Sadler, 1999, p.82) Este plano da cidade, feito em 

1957, representa uma resposta aos planos para Paris num período pós-guerra com  

objectivo de reconfigurar a experiência da cidade. 

 

 

                                                
86

 servia como alternativa aos mapas de Paris, Debord e Jorn representavam a desorientação surreal das 

suas derivas por Paris dispersando bocados to mapa e representando os seus percursos com setas. 
(tradução nossa) 
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Ilustração 76 - The Naked City, Guy Debord e Asger Jorn, 1957. (Sadler, 1999, p.160) 

 

Manipulando o mapa, desenhavam uma nova geografia para a cidade que favorecia 

as áreas marginalizadas e menos procuradas ligando-as a outras zonas da cidade - 

ligações representadas na ilustração por setas vermelhas - enquanto resultado de 

itinerários definidos pela dérive. Debord e Jorn acreditavam no potencial destas zonas 

desfavorecidas quando ligadas a outras e na possibilidade de esta ligação gerar uma 

nova liberdade social, ao invés do percurso do quotidiano repetido de casa/trabalho.  

Esta experiência a duas dimensões não pretende ser uma construção da cidade, mas 

um reflexo teórico como resposta a uma sociedade estandardizada e alienada ao 

poder das imagens. O mapa pretendia despertar a consciência da sociedade para 

novas experiências subjectivas da cidade, onde cada um desloca-se livremente 

desfrutando de emoções e sensações individuais. Mais do que uma proposta sólida 

para a construção da cidade, este mapa tinha como objectivo representar uma nova 

geografia com base na interacção social e na possibilidade de individualidade de cada 

um. 
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4.3.2. New Babylon, Constant Nieuwenhuys 

 

Os mapas de Guy Debord e Asger Jorn serviram não só para a provocação da 

"sociedade do espectáculo" e do consumo, como, também, para o despertar de ideias 

de outros autores. Os planos que não passariam do papel dariam, agora, origem a um 

planeamento tridimensional, que ligaria não apenas pontos de uma mesma cidade 

mas que serviria como uma rede global entre várias cidades. 

Em 1963, Constant Nieuwenhuys projecta New Babylon87 com a convicção de que a 

cidade deve desenvolver-se com a sociedade e não o oposto, procurando desenhar 

uma cidade flexível e livre, capaz de ser dinâmica e aceitar a mudança. Constant 

acreditava que a cidade deveria estar em constante mudança: de acordo com as 

alterações na estrutura e necessidades da sociedade, a cidade seria construída em 

paralelo. Contra o zonamento de cidades racionais, a sociedade não teria que 

respeitar senão as suas próprias vontades, circulando livremente na cidade numa 

estrutura pré-definida que suportaria a matéria construída que se organizava conforme 

necessário - "(...) the true builders of New Babylon will be the New Babylonias 

themselves(...)88" (Wigley, Zegher, 2001, p.97). Para tal, a estrutura que suportaria a 

cidade - o único elemento desenhado - deveria ser o mais neutro e variável do ponto 

de vista construtivo permitindo aos elementos que nela se suportariam serem o mais 

independentes possível. 

Crente de que a sociedade se tornaria cada vez mais nómada, Constant tinha 

enquanto principal premissa a deslocação na cidade, que deveria ser livre e de modo 

contínuo. New Babylon foi imaginada para uma sociedade impermanente, em 

constante deslocação, dando, assim, uma maior importância ao aeroporto que era 

agora visto como elemento que definiria a cidade do futuro e onde os cidadão se 

cruzariam repetidamente. 

 

 

                                                
87

 Nova Babilónia. O nome surge como referência à Babilónia, cidade fundada na antiguidade, pelo 

avanço técnico que representa. A primeira tentativa de construção de uma cidade, que se tem 
conhecimento, deu nome à cidade imaginada de Constant, na medida em que este a considera 
tecnológica e universal. 
88

 Os verdadeiros constructores da Nova Babilónia vão ser os próprios Novos Babilónios. 
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As setas vermelhas, também presentes na cidade de Debord, representam, agora, o 

sistema de transporte de alta velocidade que permite a deslocação das pessoas de um 

ponto para outro na cidade global. No cruzamento das várias linhas vermelhas estão 

aglomeradas as fábricas automatizadas que permitem o suporte do sistema. A cidade 

de Constant, suportada por uma estrutura que poderia assentar sobre o pré-existente 

procurou dar resposta às restrições impostas pela separação de funções entre 

edifícios e entre zonas da cidade. Isto surgiu como uma resposta ao zonamento e 

separação de funções das cidades de Corbusier, que iam contra o princípio dos 

situacionistas, que conseguiam, agora, garantir a comunicação de todas as zonas e 

funções presentes na cidade. 

 

 

Ilustração 77 - Representação simbólica da New Babylon, Constant, 1969.                                             

(Alison; Brayer; Spiller, 2006,p. 42) 
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Ilustração 78 e 79 - Esquissos de New Babylon, Constant, 1963. (Alison; Brayer; Spiller, 2006,p. 42) 

 

New Babylon consistia, assim, numa estrutura suportada por pilares que se construía 

sobre a natureza e cidades já existentes permitindo um crescimento tridimensional da 

estrutura urbana. O solo ficaria, então, livre para o transporte automóvel, monumentos 

e agricultura e natureza, enquanto todas as restantes funções da cidade construir-se-

iam à medida que fosse necessário agarradas à estrutura, desenhada a 18m acima da 

cota do solo como uma extensão da superfície terrestre. 

A cidade imaginada por Constant não iria muito além com o detalhe, uma vez que esta 

seria desenhada conforme as necessidades da sociedade, permitindo a evolução de 

cada indivíduo. Constant pretendia ter um papel mínimo no desenho da cidade, 

definindo apenas a estrutura que, apesar de ser o elemento que permite o 

reconhecimento de uma ideia, deveria ser flexível de modo a permitir alterações na 

sua construção. Quanto mais definido fosse o plano, mais se afastaria do princípio que 

o levou a desenhar New Babylon. 
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Em momento algum Constant representou a pré-existência nos seus desenhos, mas a 

sua presença era consciente e aceitável, apenas não faria sentido ser o autor a 

representá-la uma vez que seriam os habitantes a definir o assentamento da estrutura.  

Apesar do pouco rigor da proposta de New Babylon, facilmente é reconhecida a ideia 

que constrói a cidade no imaginário de Constant. É no reconhecimento do factor 

tempo que reside o nosso interesse no estudo desta cidade, na medida em neste 

reconhecimento está também o reconhecimento da inevitável evolução do homem. Ao 

permitir a livre construção da cidade no tempo, é também, permitida a construção do 

individualismo do homem, onde há espaço e liberdade para que cada um procure 

resposta às suas necessidades, no seu próprio tempo, ao seu próprio ritmo."(...) the 

structures are anything but permanent. It is effectively a matter of a microstructure in 

continuous transformation, in which the time factor - the fourth dimension - plays a 

considerable role"89 (Wigley, Zegher, 2001, p.97), uma vez que "The dream of an 

architecture that might embody "restless becoming in progression of time" was the 

initial impetus for the situationist urban utopia."90 (Wigley, Zegher, 2001, p.102) 

 

Ilustração 80 - Pintura de New Babylon, Constant, 1963. (Alison; Brayer; Spiller, 2006,p. 43) 

 

                                                
89

 as estruturas não são mais do que permanentes. É efectivamente uma questão de uma estrutura em 

transformação contínua, na qual o factor tempo - a quarta dimensão - tem um função considerável. 

 
90

 O sonho de que a arquitectura pudesse incorporar "tornar-se inquieto na progressão do tempo" foi o 

primeiro impulso da utopia urbana dos situacionistas. 
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4.3.3. Ville Spatiale, Yona Friedman 

 

Por volta de 1958, Yona Friedman91 começava a apresentar os seus planos para uma 

cidade baseada na mobilidade social, num mesmo período temporal em que Constant 

planeava a New Babylon.  

No último CIAM, em 1956, em Dubrovnik92, Yona Friedman debatia, juntamente com 

os membros do Team 10, questões sobre a mobilidade na cidade e a presença do 

indivíduo na construção da mesma, em oposição às cidades funcionais debatidas nos 

encontros anteriores. Posto o fim do encontro, Friedman seguiu um caminho diferente 

dos restante membros participantes e começou a desenvolver teorias sobre o que 

poderia ser uma cidade centrada na mobilidade social, contando com a presença de 

cada um na sua construção.  

Foi, então, em 1958 que apresentou o seu primeiro manifesto sobre o tema, "Mobile 

Architecture"93. A mobilidade que aqui é tratada não é a dos edifícios em si, mas dos 

seus utilizadores, na procura de uma sociedade livre. Aqui, o termo de "arquitectura 

móvel" procura significar a ideia de que a habitação é definida pelos seus habitantes, 

segundo necessidades individuais, através de estruturas móveis. 

 

 

                                                
91

 Yona Friedman nasce em 1923, em Budapeste onde estuda até iniciar período militar em Haifa, Israel. 
Em 1954 já participa, com os habitantes de Haifa, um experimento inicial do que poderia ser a habitação 
desenhada pelos seus futuros habitantes. 
Em 1956, participa no X CIAM, em Dubrovnik, onde os princípios da arquitectura moderna foram 
fortemente questionados, levando-o a desenvolver ideias sobre arquitectura que pudesse permitir 
mobilidade social, através dos seus utilizadores e de estruturas móveis.  
Em 1957 mudou-se para Paris onde fundou o GEAM (Groupe d'Etudes d'Architecture Mobile). Em 1958 
apresentou a "Ville Spatiale" (Cidade Espacial), uma estrutura tridimensional que permitiria a mobilidade e 
onde aplicou os seus princípios para uma cidade. 
Os seus contributos na cidade, serviram mais tarde como referência para grupos como os Archigram em 
Londres ou mesmo os Metabolistas Japoneses durante a década de 60 e 70. 
Na década de 70 ocupou-se a desenhar habitação para países em desenvolvimento na Ásia, África e 
América do Sul. Em 1987 completou o projecto para o Museum of Simple Technology, na Índia, aplicando 
o princípio da participação dos utilizadores na sua construção, recorrendo a materiais locais como o 
bambu. 
Contínua a dar conferência em escolas de arquitectura do mundo inteiro e tem vindo a publicar alguns 
livros sobre o seu trabalho e aquilo em que acredita. 
 
92

 Dubrovnik é uma cidade situada na costa da Croácia. 

 
93

 Arquitectura Móvel. 
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"How can we adapt the form an inhabitant thinks of one day to another form he would 

prefer later, another day? I thus began to search for a "techinque." (Friedman, 2006, 

p.9) O trabalho de Friedman é o resultado desta questão que o próprio autor coloca, 

na medida em que a cidade deverá ser o reflexo da sociedade e que associado a isto 

está o factor tempo como principal meio da evolução do homem. 

Friedman acredita que "we live in a world made up of unique individuals"94 (Friedman, 

2006, p.9) e assim, "mobile architecture and its generalized parallel, the granulated 

space, both come from the actions of individual entities who have their own free will, a 

free will which crates, in principle, a "field of potentials"."95 (Friedman, 2006, p.42) 

 

Ilustração 81- Esquissos dos princípios para uma nova cidade, Yona Friedman, 1958.                 

(Friedman, 2006, p.70) 

 

 

                                                
94

 vivemos num mundo feito de indivíduos únicos. (tradução nossa) 

 
95

 arquitectura móvel e o que gera em paralelo, provem da acção de entidades individuais que têm a sua 

própria vontade, vontade essa que cria, em princípio, um "campo de potencialidades". (tradução nossa) 
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É a pensar na vontade do indivíduo que Friedman desenha a Cidade Espacial (Ville 

Spatiale), uma cidade onde é definida uma estrutura de base que suportará a cidade 

que cada um irá construindo conforme necessário. Acreditando que a verdadeira 

liberdade está no preenchimento dessa estrutura, Friedman admite que qualquer 

forma será aplicável à estrutura, não tendo que seguir qualquer regra senão a própria 

vontade individual de cada um 

 

Ilustração 82 - Esquissos da Ville Spatiale, Yona Friedman, 1958. (Friedman, 2006) 
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A Ville Spatial consiste, assim, numa estrutura espacial assente em pilares que 

contém a matéria edificada de suporte à cidade, intercalada com espaços livres para 

serem preenchidos à medida que é necessário. Esta estrutura permite a construção a 

uma cota elevada de zonas que à partida não seriam habitadas -  rios, zonas de 

natureza protegida ou sobre cidades já existentes. Assim, a questão da expansão da 

cidade seria resolvida, uma vez que a cidade pode crescer sobre pré-existências, sem 

implicar a destruição ou desactivação de cidades antigas. Esta cidade construída a 

uma cota elevada do solo permitiria a deslocação automóvel sem interromper a zona 

superior de habitação e não implicaria a existência da natureza, uma vez que esta 

poderia crescer livremente sob a estrutura.  

A estrutura que seria desenhada o mais livre possível, de modo a permitir o encaixe de 

qualquer forma, permitia à sociedade a construção da habitação de modo mais 

conveniente. A sobreposição de níveis teria que conjugar a habitação, indústria e 

comércio, sem bloquear em toda a sua área a incidência do sol ao nível do solo. 

Esta cidade espacial era, assim, um novo mapa topográfico constituído por uma malha 

contínua e homogénea que permitia a sua extensão conforme necessário sem pôr em 

causa o sítio, capaz de responder às necessidades de cada um ao longo do tempo. 

 

Ilustração 83 - Desenhos para uma cidade-ponte, Yona Friedman, 1990. (Friedman, 2006, p. 283) 
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Ilustração 84 - Esquisso da Ville Spatiale aplicada em Shangai,  Yona Friedman, 2002.                    

(Friedman, 2006, p.265) 

 

 

 

 

Ilustração 85 - Corte pela estrutura da Ville Spatiale, Yona Friedman, 1964. (Friedman, 2006, p284) 
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Ilustração 86 - Esquisso da Ville Spatiale,  Yona Friedman, 1960. (Brayer; Migayrou; Nanjo, 2005, p.86) 

 

 

Ilustração 87 88 - Esquisso da Ville Spatiale, Yona Friedman, 1960. (Brayer; Migayrou; Nanjo, 2005, p.86) 

 

Ilustração 89 e 90 - Esquisso da Ville Spatiale aplicada em Shangai,  Yona Friedman, 2002.                    

(Friedman, 2006, p.265) 
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Ilustração 91 - Planta da Ville Spatiale, Yona Friedman, 1959. (Moma, 2012) 

 

Ilustração 92 - Perspectiva da Ville Spatiale, Yona Friedman, 1959. (Moma, 2012) 
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Apesar de Friedman acreditar que a sociedade deveria ser livre e participar na 

construção da cidade, também defendia o possível papel do arquitecto no 

planeamento da mesma. "The task of the architect is to warn each user of the effect of 

each individual act of choice. For example, the location of a new building will affect all 

the city's inhabitants."96 (Friedman, 2006, p.129) Ao contrário do exemplo anterior, aqui 

não havia a intenção anular a participação do arquitecto na construção da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
96

 A tarefa do arquitecto é alertar cada utilizador sobre as consequências de cada escolha individual. Por 

exemplo, a localização de um novo edifício irá afectar toda a habitação da cidade. (tradução nossa) 
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5. Considerações Finais 

 

A pesar de todo la espontaneidad que va ganando la ciudad funcionalista de Le 

Modulor, sigue resultando insuficiente: la asunción del ser como destinatario de una 

ciudad seríable, lo concierte en un objeto, arrebatándole el derecho a la individualidad y 

desposeyéndolo de su capacidad de ser persona.
97

 (Valdivia, 2004, p.588) 

 

Uma vez encarada a cidade como reflexo da sociedade que dela se utiliza, interessa-

nos entender diferentes modos de encarar o indivíduo na organização espacial da 

mesma. O espaço urbano é o factor estático do indivíduo que dela se ocupa que 

representa o factor móvel em constante mutação e é nesta relação que reside o 

interesse que nos levou à presente dissertação - "How can architects plan for the 

unplanned, for the inpredictable?"98 (Woods, 2011) 

Seleccionados dois modos distintos de encarar o indivíduo enquanto utilizador do 

espaço urbano - um indivíduo ideal, com medidas concretas e necessidades pré 

definidas e um indivíduo comum, livre de qualquer pré definição - propôs-se a análise 

de estudos de caso com o intuito de revelar as consequências destes posicionamentos 

opostos. Clarificada a definição de cidade, cidade imaginada e indivíduo, organiza-se o 

restante desenvolvimento dividido por estes dois indivíduos. Para cada um faz-se uma 

introdução contextual, identifica-se o utilizador que serve como referência para o 

planeamento da cidade do autor(es) em causa e, finalmente, estudam-se três 

exemplos de cidades imaginadas que melhor reflectem o pressuposto. 

 

 

 

 

                                                
97

 Apesar de toda a espontaneidade que vai ganhando a cidade funcionalista de Le Modulor, ainda não é 

suficiente: o pressupor desse ser como destinatário de uma cidade repetível, converte-o num objecto, 
arrebatando o direito à sua individualidade e desapropriando a sua capacidade de ser pessoa. (tradução 
nossa) 

 
98

 Como podem os arquitectos planear para o não planeado, para o imprevisto? (tradução nossa)  
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O primeiro caso a ser estudado é o indivíduo de Corbusier, o Modulor. Foi escolhido 

na medida em que melhor representa o que poderá ser a visão de um indivíduo ideal, 

definido das suas medidas às suas necessidades para ser aplicado na organização da 

cidade, sem nunca questionar a sua possível evolução no tempo. Corbusier vai 

desenvolvendo o Modulor, de um modo mais ou menos consciente, ao longo do seu 

percurso enquanto arquitecto, mas desde cedo é nos fácil reconhecer um indivíduo 

com necessidades inquestionáveis no planeamento do espaço urbano, uma vez que 

não há espaço para possíveis alterações na estrutura da cidade. O Modulor veio 

apenas confirmar as medidas desse indivíduo que seria o utilizador inquestionável das 

suas cidades imaginadas, num período de vanguardas entre guerras, onde se assiste 

ao aparecimento de um novo espírito, um novo Homem. 

Identificado o utilizador de Corbusier - um indivíduo racional e maquinista de 1,83m, 

que encara a produção da habitação enquanto produção de um objecto 

estandardizado - parte-se para o estudo de três cidades que o autor planeou capazes 

de reflectir a presença deste utilizador: a Ville Contemporaine de 3 Millions d'Habitants, 

a Ville Radieuse e Chandigarh. O reconhecimento deste utilizador faz-se na análise de 

princípios e projectos pontuais, de modo ser identificável no desenho da cidade e não 

o processo contrário. Uma vez que nos interessa entender as consequências no 

desenho da cidade da presença de um determinado indivíduo, o processo faz-se 

primeiro pelo reconhecimento do indivíduo para depois estudar a cidade. Assim sendo, 

quando passamos do reconhecimento deste indivíduo para o estudo da cidade, este 

assume-se claro na sua organização. 

Nas cidades imaginadas de Corbusier, a sua organização reflecte o homem que o 

próprio autor assumiu como utilizador definitivo e inalterável. Na procura de atingir a 

definição e rigor máximo na definição do homem moderno enquanto medida-tipo, 

Corbusier exclui, à partida, um conjunto de opções no desenho da cidade, que se 

define a partir da repetição de um módulo desenhado apenas para este homem. 

Identificadas as necessidades, as medias e até o quotidiano - factos que deram forma 

ao Modulor - tornou-se possível o desenho de uma estrutura de habitação possível de 

estandardizar e organizar o espaço urbano em função à sua repetição. As propostas 

urbanas que estudamos são criadas segundo um homem ideal aos olhos de Corbusier, 

nascidas da sua própria dimensão física e são capazes de responder na perfeição ao 

seu utilizador, mas não admitem a presença do factor tempo, na medida em que as 
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necessidades e a morfologia deste homem são, também, parte da evolução da 

sociedade. 

Reconhecem-se as cidades de Corbusier, utilizadas enquanto estudos de caso na 

presente dissertação, enquanto uma aplicação extensiva de módulos definidos à 

escala de um homem previamente definido, demonstrando que a cidade tornou-se 

num padrão criado pela repetição de um elemento organizados de modo a responder 

às supostas necessidades de uma sociedade, criando zonas e hierarquias no espaço 

urbano. 

As cidades são, então, uma repetição de elementos modulares definidos por um 

homem ideal organizados segundo as funções da vida moderna - habitar, trabalhar e 

cultivar o corpo e a mente - sem identidade estética ou social assumindo o homem 

enquanto objecto, sem direito a qualquer individualidade enquanto pessoa. Le 

Corbusier apresenta um mundo opressivo e repetido, sem considerar o factor tempo 

na evolução da cidade, convertendo-a num núcleo estático de organização das 

funções humanas sem qualquer carácter emocional ou social. Deste modo, as cidades 

de Corbusier só poderiam manter-se contemporâneas uma vez que fosse anulado o 

factor tempo que permite a evolução dos indivíduos. 

Numa última parte é estudada as consequências de aquilo a que se poderia chamar 

de indivíduo comum no desenho da cidade. A nomeação de "comum" a este indivíduo 

surge na medida em que se trata da ideia geral de indivíduo, desprovido de qualquer 

definição, respeitando a sua liberdade e distinção enquanto pessoa. Depois de 

entender o resultado do planeamento segundo um indivíduo ideal, interessa-nos 

entender o resultado de uma cidade imaginada para qualquer indivíduo, com 

necessidades e dimensões particulares, de modo a entender as diferenças entre os 

dois tipos de cidade. 

Tal como no capítulo do indivíduo ideal, é feito, também, um contexto que nos leva a 

entender as origens pela procura do indivíduo comum na presença do desenho urbano, 

explicando quem poderá ser este homem segundo Guy Debord e, uma vez mais, três 

estudos de caso enquanto expressão da presença do indivíduo. Ao contrário dos 

estudos de caso anteriores, aqui são estudadas cidades de diferentes autores, uma 

vez que o estudo de uma completa o entendimento da seguinte, e o que está em 

causa não é o autor enquanto membro de determinado grupo ou movimento, mas a 

cidade enquanto expressão de dois indivíduos - o ideal e o comum. 
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Os princípios defendidos por Guy Debord, enquanto crítica à cidade moderna 

defendida por Corbusier, serviram para entendermos o papel do indivíduo comum nas 

cidades dos anos 60, do século XX. Debord serve-nos como referência para uma 

crítica ao funcionalismo aplicado ao planeamento da cidade e à falta de liberdade 

individual no espaço urbano. Princípios de um grupo do qual Debord foi membro 

fundador, deram origem a cidades imaginárias com pretensão de responder às 

necessidades individuais de cada um, admitindo o factor tempo enquanto gerador de 

novas necessidades na sociedade em constante alteração. Foi segundo Debord, e 

outros membros situacionistas como Asger Jorn e Constant Nieuwenhuys, que 

procurámos definir o indivíduo comum como crítica ao indivíduo ideal reflectido nas 

cidades estandardizadas e funcionais, livres de qualquer espontaneidade.  

Os autores deste último capítulo criticavam as prioridades no desenho urbano de 

Corbusier, uma vez que acreditavam que os interesses individuais teriam prioridade 

sobre interesses colectivos ou interesses do próprio arquitecto, e acreditavam que a 

cidade deveria ter espaço para que cada um pudesse ser livre e viver conforme 

necessidades individuais, libertando o homem de uma sociedade racional e 

funcionalista. 

É com base nesta postura contrária que se faz o estudo de três casos como exemplo: 

Naked City de Guy Debord, New Babylon de Constant Nieuwenhuys e Villa Spatiale de 

Yona Friedman, cidades imaginas num mesmo período pós-guerra enquanto crítica à 

sociedade e ao que foi feito num período entre guerras. Estas três cidades foram 

seleccionadas uma vez que, assim como nos estudos de caso anteriores, se vão 

completando até atingirem no último exemplo o caso mais evidente do que nos 

propomos entender - as consequências do indivíduo comum enquanto premissa no 

desenho da cidade imaginada. Em todas elas é possível reconhecer liberdade para a 

possível evolução da cidade ao longo da evolução das necessidades de quem a utiliza, 

reflectindo a consciência do factor tempo e da individualidade de cada um. Aqui, não 

havia a pretensão de a cidade definir necessidades, mas as necessidades definiam a 

cidade, uma vez que estas estariam preparadas para permitir alterações na sua 

estrutura. Em qualquer um dos casos é lançado uma ideia não muito rigorosa de modo 

a permitir que o utilizador tenha o papel fundamental na organização do espaço 

urbano ao longo do tempo, seguindo uma malha pré-definida homogénea com a 

possibilidade de extensão conforme necessário. 
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O primeiro caso trata-se essencialmente do desenho de novos mapas para a cidade 

de Paris, sem a verdadeira intenção de ser aplicado, mas com a pretensão de actuar 

como provocação a uma sociedade embriagada pelo consumo e pelo poder da 

imagem de modo a tirar maior partido individual das diferentes sensações e emoções 

do percurso na cidade. Esta cidade não resultou apenas enquanto provocação à 

sociedade, mas serviu de referência a outros autores, como Constant que parte de 

desenhos bidimensionais como os de Debord e transforma-los em estruturas 

tridimensionais, a uma cota superior à do solo pronta a ser preenchida conforme 

necessário. A Ville Spatiale de Yona Friedman foi desenhada segundo os mesmos 

princípios, mas nos desenhos estava incluída e representação de cidades pré-

existentes, revelando a aplicabilidade num contexto real. 

Apesar de estas cidades serem desenhadas como crítica ao funcionalismo de 

Corbusier, são adoptadas algumas características das suas cidades racionais, como a 

utilização de pilotis99 para suportar uma estrutura que tocaria pontualmente no chão 

permitindo a incidência solar e o crescimento da natureza, questões que eram 

fundamentais nas cidades de Corbusier. Assim, apesar das claras diferenças entre os 

autores, há, ainda, pequenas semelhanças na medida em que todos procuravam 

imaginar a cidade para os seus utilizadores - um para um utilizador constante e ideal, 

os outros para qualquer utilizador. 

 

Ainda que evidentes as diferenças entre a projecção de cidades imaginadas para 

Homens opostos, tanto as ideias de Corbusier como de Debord, e daqueles que o 

seguiram, eliminam aquilo que nos permite o reconhecimento de cidade, aquilo a que 

Kevin Lynch100 nomeia como "imagem da cidade". 

 

 

 

                                                
99

 A utilização de Pilotis faz parte de um dos cinco pontos de Le Corbusier para a arquitectura moderna. 

 
100

 Kevin Andrew Lynch (1918-1984), urbanista americano com formação na Yale University e recebeu o 
seu diploma como urbanista pelo MIT, em 1947, onde acabou por leccionar.  
Além do trabalho de ensino, dedicou-se à escrita de modo a entender como os indivíduos percepcionam o 
espaço urbano. Um dos seus livros mais conhecidos é "The Image of the City" (A Imagem da Cidade), de 
1960,. 
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Queremos com isto fazer entender que a cidade é reconhecida não só pela sua 

dimensão ou pelo número de habitantes que dela se utiliza, mas por aquilo que 

constitui a sua forma construída. Quando Christhopher Alexander101 se refere à cidade 

como não sendo uma árvore, leva-nos a entender a cidade como um conjunto de 

elementos relacionados entre si, e não o fruto de acontecimentos isolados que provêm 

apenas de um outro elemento. A árvore cresce a partir de um tronco que forma novos 

troncos, e por aí adiante, sendo que todos estes pequenos troncos são elementos 

isolados, sem se relacionarem entre si, mas apenas com aquele que lhe deu origem - 

"Uma colecção de conjuntos forma uma árvore quando e só quando, para cada dois 

conjuntos que pertencem à colecção, ou um deles está totalmente contido no outro ou 

dele está totalmente separado." (Alexander, 1965) Assim sendo, a cidade não é uma 

árvore, mas um sistema natural de relações, onde todos as unidades se intersectam 

formando um sistema complexo. 

Esta organização da cidade em árvore acontece àquilo a que o autor se refere como 

"cidades artificiais", cidades que são planeadas segundo um plano fixo ao contrário 

das "cidades naturais" que vão crescendo o longo do tempo, conforme novas 

necessidades que surgem e que permite um sistema de relações complexo, onde 

todos os elementos se relacionam de diferentes modos - "É esta ausência de 

complexidade estrutural - característica das árvores - que deforma as nossas 

concepções da cidade." (Alexander, 1965) 

Este sistema de árvore é facilmente reconhecido no estudos dos casos do capítulo 3, 

as cidades funcionais de Le Corbusier, na medida em que o seu desenho representa 

um sistema fixo e imutável que elimina a espontaneidade e a criatividade do indivíduo 

e daria origem a cidades organizadas por zonas que assim como os ramos das 

árvores, seriam independentes sem proporcionarem novos elementos da sua 

intersecção que não viria a acontecer. 

 

 

                                                
101

 Christopher Alexander nasceu em Viena, Austria, em 1936. A sua formação passou por uma 
licenciatura em Arquitectura pela Universidade de Cambridge, concluindo o grau de mestre em 
Matemática e mais tarde o doutoramento em Arquitectura, na Universidade de Harvard. 
Com mais de duzentas obras construídas pelo mundo, dedicou-se também, à pesquisa no campo do 
urbanismo, tendo trabalhado como consultor para sectores públicos e privados ligados ao urbanismo, em 
vários pontos do mundo. 
Leccionou na Universidade da Califórnia e encontra-se actualmente reformado, ainda que mantendo-se 
activo. 
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Estas relações próprias das cidades são expressas sob a sua imagem que representa 

a sua forma final, imagem essa que Lynch assume como elementos que constituem a 

organização natural das cidades: vias, limites, bairros, cruzamentos e pontos 

marcantes. Todos estes elementos que se intersectam a relacionam com outros 

elementos da vida em comum, de uma sociedade que partilha um mesmo conjunto de 

espaços, permitem-nos o reconhecimento de cidade que não é formado apenas por 

edifícios isolados, mas por todos este elementos que o autor refere. A praça, a rua, as 

vias, fazem parte daquilo que a nossa memória permite entender como uma cidade e 

que é eliminado em todos os estudos dos casos que fazem parte da presente 

dissertação. Assim, ao partirmos do pressuposto de Lynch que define que 

determinados elementos  permitem o reconhecimento da imagem da cidade, e de 

Alexander que permite-nos o entendimento da cidade como um sistema complexo, 

podemos afirmar que tanto as cidades de Corbusier como dos casos apresentados 

adiantes, de Guy Debord, Contant, e Yona Friedman não respondem áquilo que para 

nós, hoje, é a organização do espaço urbano, ainda que nos últimos casos haja 

espaço para um crescimento livre da cidade, não nos é possível fazer o 

reconhecimento de cidade, mas sim de um sistema composto por elementos 

adicionados de modo arbitrário.  

Fala-se aqui da cidade como um conjunto constituído por tantos bocados em si 

completos e que o carácter distintivo de cada cidade, e portanto da estética urbana, é a 

tensão que se criou e se cria entre áreas e elementos e entre as diferentes partes. 

(Rossi, 2001, p.17) 

 

Assim, a presente dissertação serve-nos para constatar as consequências de duas 

posturas opostas face ao indivíduo enquanto premissa no desenho urbano, através do 

estudo de casos de cidades imaginadas. Todas as propostas que servem de estudos 

de caso são cidades imaginadas por cada um dos autores, no sentido de melhor 

responder a diferentes necessidades e constituem propostas radicais, quer por 

questões técnicas ou sociais, mas estes extremos permitem-nos situar num ponto 

onde é possível tirar o melhor de cada uma num contexto mais real. Numa era em que 

vivemos a um ritmo cada vez mais acelerado e as cidades estão em constante 

crescimento e alteração, estes casos permitem-nos uma reflexão daquilo que poderá 

ser uma proposta para um futuro incerto. 
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Corbusier anulou o factor tempo e a individualidade de cada um, mas manteve o papel 

do arquitecto activo, enquanto os autores dos restantes casos eliminaram quase por 

completo a presença do arquitecto no desenho da cidade, mas permitiram o 

desenvolvimento da mesma segundo as necessidades de cada um. Assim, a presente 

dissertação poderá servir para nos posicionarmos face a estes dois modos distintos de 

organizar o espaço urbano de modo a conseguirmos desenhar futuras cidades 

conscientes de necessidades individuais, mas sem excluir o papel do arquitecto, com 

recurso a técnicas alcançáveis.  

O projecto de arquitectura, tal como o projecto urbano deve, pois, ser capaz de reagir 

positivamente às mudanças de uso e significado que irão ocorrer durante o ciclo da sua 

existência, agora em ritmo cada vez mais acelerado. (Tainha, 2006, p.37) 

No entanto, há que não esquecer que a memória faz parte daquilo que torna possível, 

hoje, a formação da nossa individualidade atribuindo contexto às cidades em que 

vivemos, levando-nos, assim, a acreditar que o espaço dado à liberdade individual não 

deve ser conseguido através da eliminação daquilo que foi sendo construído ao longo 

do tempo. Daí este recorrer a extremos, à utopia que são estas cidades imaginadas, 

nos pareça importante para que possamos reflectir sobre as suas falhas, sobre aquilo 

que impossibilita a vida em conjunto, de modo a tornar possível a especulação daquilo 

que serão as cidades futuras, sem ser necessário a eliminação daquilo que nos 

permite o reconhecimento da imagem de cidade enquanto fruto da nossa memória e 

tradição e tendo em conta as necessidades individuais de cada um. 
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